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Pääkirjoitus

Europe
Olipa kerran, kauan sitten, eräs nuori neito poimimassa ystävättäriensä
kanssa kukkia lähellä merenrantaa. Neidon nimi oli Europe. Hän oli foinikialaisen kuninkaan Agenorin tytär. Kun Zeus näki Europen, hän rakastui tähän
oitis. Zeus muutti itsensä valkoiseksi häräksi ja meni neitojen lähelle. Nähtyään,
kuinka lempeä härkä oli, Europe uskalsi ruokkia härkää kukkasilla sekä silittää
sen kiiltävää turkkia ja hohtavia sarvia. Sitten härkä kävi makaamaan rantahiekalle ja Europe nousi pelottomasti istumaan härän selkään. Tämän jälkeen
Zeus-härkä syöksyi suoraan mereen kaunis Europe-neito selässään.
Zeus-härkä vei Europen Kreetan saarelle, jossa hän yhtyi tähän. Europe synnytti Zeukselle kolme poikaa,
Minoksen, Rhadamanthyksen ja Sarpedonin, ja Zeus antoi Europelle neljä lahjaa, pronssisen miehen, kaulakorun,
keihään ja metsästyskoiran. Myöhemmin saaren kuningas Asterios nai Europen ja kasvatti tämän pojat ominaan.
Europe synnytti Asteriokselle tyttären nimeltä Kreeta.
Zeuksen Europelle lahjaksi antama valtava pronssimies Talos vartioi Kreetaa ja tuhosi sitä uhkaavat vihollislaivat.
Hefaistoksen tekemällä kaulakorulla taas oli tärkeä osa monen Europen jälkeläisen kohtalon juonenkäänteissä.
Europen Zeukselta saama keihäs ei koskaan osunut harhaan eikä metsästyskoira koskaan jäänyt saaliitta.
Europen poikien Minoksen, Rhadamanthyksen ja Sarpedonin välille puhkesi riita Miletos-nimisen kuvankauniin
nuorukaisen suosiosta (vaikka Miletos suosi Sarpedonia). Riidan seurauksena Minos ajoi veljensä pois Kreetalta.
Minoksen vaimo Pasifae puolestaan yhtyi härkään ja synnytti Minotauruksen, jonka Theseus sitten myöhemmin
surmasi labyrintissä. Rhadamanthys oli tunnettu oikeudenmukaisuudestaan ja kuolemansa jälkeen hän toimi tuomarina manalassa. Sarpedon taisteli urheasti Troijan sodassa troijalaisten puolella, kunnes sai lopulta surmansa
Patrokloksen keihäästä.
Tyttärensä kohtalosta tietämätön Agenor lähetti poikansa etsimään kummallisesti kadonnutta Europea. Yksi pojista, Kadmos, toi mukanaan Foinikiasta kreikkalaisille kirjaimet ja perusti Theban kaupungin seikkaillessaan Kreikassa
(tosin hän ei koskaan löytänyt kadonnutta siskoaan). Zeus antoi Kadmokselle vaimoksi Areen ja Afroditen tyttären Harmonian.
Kadmoksen ja Harmonian häät olivat oman aikansa seurapiiritapaus. Juhliin ottivat osaa kaikki aikakauden tärkeimmät ihmiset ja jumalat. Myös muusat esiintyivät häissä. Kadmos ja Harmonia saivat pojan, Polydoroksen, ja
neljä tytärtä, Autonoeen, Inon, Semelen ja Agauen. Vaikka Kadmos ja Harmonia olivat jumalien suosiossa, heidän
jälkeläisensä saivat kokea kovia. Polydoroksen pojan Labdakoksen pojanpoika oli Oidipus – ja kaikkihan tietävät,
kuinka hänelle kävi. Semele paloi poroksi Zeuksen ilmestyttyä hänelle salaman muodossa ja Hera ajoi Inon hulluksi, koska tämä otti hoiviinsa Zeuksen ja Semelen pojan, Dionysoksen. Agaue surmasi oman poikansa Pentheuksen
repimällä hänet kappaleiksi hurmostilassa ja Autonoeen pojan, Aktaionin, taas raatelivat hengiltä hänen omat
koiransa.
Antiikin kuvataiteissa Zeus-härän selässä istuva Europe oli hyvin suosittu aihe ja myös monet myöhemmät taiteilijat (esimerkiksi Tizian, Rubens ja Rembrandt) ovat tehneet omat versionsa aiheesta. Kreikan kahden euron
kolikon kääntöpuolella on kuva härän selässä istuvasta Europesta.
Kuten tunnettua, on Europe antanut nimensä kokonaiselle mantereelle ja tämän mantereen nimestä on puolestaan
johdettu yhden aikamme merkittävimmän valuutan nimi. Europe on lainannut nimensä myös eräälle 80-luvulla
suositulle ruotsalaiselle yhtyeelle. Tämän yhtyeen suurin hitti on vuonna 1986 julkaistu The Final Countdown.
Vesa Vahtikari
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Kimmo Kovanen

Kithara, taivas ja tähdet
– Ethos ja kosmos antiikin
musiikkifilosofiassa
"Miksi kaikista aistihavainnoista ainoastaan kuuloaistimuksilla on ethos? Jopa lauluilla,
joissa ei ole sanoja, on yhtä lailla ethos, mutta väreillä, hajuilla ja mauilla sitä ei ole."
Ps.-Arist. Pr. 19.27.

Musiikin vaikutus ihmisen emootioihin
oli olennainen osa jo antiikin kreikkalaisten oppineiden filosofisissa kirjoituksissa. Musiikkia
käsiteltäessä pohdittiin muun muassa sävelasteikkojen, asteikon sukujen sekä erilaisten rytmien
sisältämiä ethoksia eli niistä kullekin tyypillisiä
moraalisia luonteenpiirteitä sekä sitä, mihin tarkoituksiin niitä tulisi hyödyntää. Mytologiassa
esiintyy myös tarinoita, joissa musiikilla pystyttiin vaikuttamaan myös elottomiin kappaleisiin: Orfeuksen kerrotaan lumonneen lyyran
soitollaan villipetojen lisäksi puita ja kiviä, ja
Amfionin puolestaan mainitaan rakentaessaan
Kadmeian muureja loihtineen soitollaan ja laulullaan kivet siirtymään itsestään paikoilleen.
Ajatus musiikin maagisista voimista perustui
Mesopotamiasta Kreikkaan kulkeutuneeseen käsitykseen, jonka mukaan musiikilla oli tärkeä
rooli koko kosmoksen perusolemuksessa.
Antiikin aikoina uskottiin, että musiikkia oli
olemassa kolmenlaista: kosmista (musica mundana), inhimillistä (musica humana) ja instrumentaalista (musica instrumentalis). Kosmisen
musiikin olennaisin osa oli teoria sfäärien harmoniasta, mikä pohjautui ajatukseen siitä, että
suurilla nopeuksilla liikkuvien taivaankappaleiden täytyi liikkuessaan synnyttää ääniä. Näiden
äänien ajateltiin puolestaan olevan harmonisissa
suhteissa toisiinsa nähden ja muodostavan sävelasteikon. Ihmisen kehon ja sielun uskottiin
myös koostuvan samankaltaisista osasista kuin
kosmoksen yleensäkin, ja näin ollen tässä pienoiskosmoksessa ajateltiin vallitsevan samanlainen harmonia kuin koko maailmankaikkeudessa.
Instrumentaalinen musiikki puolestaan käsitti
kaiken ihmisen itse tuottaman musiikin, ja tämä
oli näistä kolmesta musiikin lajista ainoa, jonka
2

Uhritoimitus (500-l. eaa.) (Lähde: Wikimedia Commons).

ihmiset pystyivät havaitsemaan kuuloaistillaan
kahden muun ollessa aistiemme ulottumattomissa. Katsottiin kuitenkin, että ihmisten soittaessaan ja laulaessaan käyttämät sävelasteikot pohjautuivat sfäärien harmoniaan, ja täten musiikilla
pystyttiin vaikuttamaan myös ihmisen kehon harmoniaan, joka koostui samankaltaisista elementeistä. Tämän ajatuksen voidaankin katsoa olleen
antiikin ethos-teorian lähtökohtana.
Musiikin vaikutusta ihmiseen käsittelevän
ethos-teorian kehittäjäksi mainitaan usein 400-luvulla eaa. elänyt Damon, joka oli tunnettu ateenalainen filosofi ja muusikko. Erityisen tärkeässä
roolissa ethos-teoriassa olivat harmonioiksi (kr.
harmoniai, lat. harmoniae/modi) nimitetyt sävelasteikot, jotka olivat saaneet nimensä Aigeian
alueen heimoilta, ja nimien katsottiinkin viittaavan harmonioiden alkuperään. Tunnetuimmat
kreikkalaisten käyttämistä harmonioista olivat
doorinen, fryyginen, lyydinen sekä miksolyydinen, hypolyydinen, hypofryyginen ja hypodoorinen harmonia.1 Muita nimeltä tunnettuja harmonioita olivat muun muassa aiolinen, jooninen,
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lokrinen ja tiukka lyydinen harmonia.2 Kunkin
harmonian katsottiin omaavan tietynlaisen luonteenpiirteen ja niillä ajateltiin pystyttävän vaikuttamaan ihmisen mieleen. Toisten harmonioiden
uskottiin esimerkiksi saattavan kuulijansa kiihtyneeseen mielentilaan, kun taas toisten koettiin
olevan rauhoittavia. Suuri vaikutus harmonioiden luonteisiin oli myös sillä, soitettiinko niitä
diatonisessa, kromaattisessa vai enharmonisessa
suvussa, joista jokaisella oli myös omanlaisensa
ethos. Lisäksi merkittävää oli se, olivatko harmoniat sävelkorkeudeltaan matalia vai korkeita,
sekä sillä, minkälaisia rytmejä niiden kanssa käytettiin. Harmonioiden vaikutuksia pyrittiin hyödyntämään muun muassa näytelmissä, pedagogisissa tarkoituksissa ja sotilaiden rohkaisemisessa.
Lisäksi uskottiin, että harmonioilla pystyttiin
parantamaan sairauksia, ja niillä oli olennainen
rooli kulttimenoissa. Antiikin kirjallisuudessa on
myös yksityiskohtaisempia kuvauksia siitä, millaisia moraalisia luonteenpiirteitä kuhunkin harmoniaan liitettiin.
Doorista harmoniaa pidettiin antiikin aikoina ainoana aidosti kreikkalaisena harmoniana.
Sen ajateltiin olevan niistä jaloin ja sitä pidettiin rohkaisevana sekä luonteeltaan arvokkaana. Aristoteleen mukaan se oli ainoa harmonia,
jolla oli kuulijaansa tyynnyttävä vaikutus. Sitä
käytettiinkin rohkaisemaan miehiä sodassa, ja
Aristoteleen mukaan doorisia melodioita tuli
opettaa etenkin nuorille. Hypodooriseen harmoniaan liitetyt luonteenpiirteet sopivat puolestaan
hyvin yhteen dooriseen harmoniaan yhdistettyjen erityispiirteiden kanssa, sillä niistä ensin
mainitun koettiin olevan luonteeltaan arvokas ja

rauhallinen, ja sen ajateltiin sopivan parhaiten
laulettavaksi kitharan säestyksellä. Antiikin kirjallisuudessa kerrotaan, että hypodoorinen harmonia tunnettiin ennen nimellä aiolinen, mutta on
lisäksi mainittu, että kyseisestä harmoniasta olisi
aikaisemmin käytetty myös nimeä lokrinen.
Fryygistä harmoniaa pidettiin yleensä mieltä
kiihottavana ja ekstaattisena. Sitä käytettiin muun
muassa dityrambeissa ja näin ollen se yhdistettiinkin Dionysoksen kulttimenoihin. Kuitenkin
Platonin teoksessa Valtio Sokrates hyväksyy
sen ihannevaltioonsa doorisen harmonian rinnalle, pitää sitä soveliaana rauhanaikaiseen toimintaan ja kertoo sen tekevän kuulijastaan hillityn
ja maltillisen. Aristoteles kritisoikin tätä päätöstä
muistuttaen kyseisen harmonian saavan kuulijansa kiihtyneeseen mielentilaan. Käsiteltäessä
musiikin vaikutusta mieleen kerrotaan antiikin
kirjallisuudessa usein anekdootti siitä, kuinka
Pythagoras onnistui rauhoittamaan fryygisestä harmoniasta riehaantuneet juopuneet nuorukaiset pyytämällä auloksensoittajaa esittämään
mieltä rauhoittavaa musiikkia. Tämäkin tarina
korostaa sitä näkemystä, että fryygisen harmonian ajateltiin antiikin aikoina olevan luonteeltaan
nimenomaan mieltä kiihdyttävä. Se ei näyttäisi
kuitenkaan estäneen sen käyttöä lääketieteessä,
sillä kerrotaan, että iskias pystyttiin parantamaan
soittamalla kyseistä harmoniaa. Hypofryygisen
harmonian on puolestaan kuvailtu olleen olemukseltaan kova ja ankara.
Lyydinen harmonia kuului niihin harmonioihin, joita Sokrates ei hyväksynyt ihannevaltioonsa sen ethoksen vuoksi. Hän toteaa, että jotkut lyydisistä harmonioista ovat olemukseltaan

Soitonopetusta (500-l.eaa) (Lähde: Wikimedia Commons).
Helikon 2/2011

3

Pitomusiikkia (400-l. eaa.) (Lähde: Wikimedia Commons).

löyhiä ja juomalauluihin sopivia. Aristoteles piti
kuitenkin myös lyydistä harmoniaa tarpeellisena
ja mainitsi sen olevan sopiva etenkin poikaiässä
oleville, sillä se oli hänen mukaansa luonteeltaan
säädyllinen ja kasvattava. Hypolyydistä harmoniaa taas pidettiin yleensä aistillisena ja huumaavana, minkä perusteella sen voisi olettaa kuuluvan
niihin harmonioihin, joita Sokrates piti juomalauluihin sopivina. Miksolyydinen ja tiukka lyydinen harmonia puolestaan erosivat luonteeltaan
selkeästi muista lyydisistä harmonioista, sillä
niiden ajateltiin olevan valittavia. Tunteellisen
ethoksensa vuoksi miksolyydistä harmoniaa käytettiinkin paljon tragedioissa.
Jooninen harmonia kuului myös niiden harmonioiden joukkoon, jotka Sokrates hylkäsi niiden ethoksen vuoksi, koska hän piti niitä löyhinä
ja juomalauluihin sopivina. Kerrotaan, että jooninen harmonia oli alun perin luonteeltaan kova
ja ankara, ja näin ollen se sopi hyvin tragediaan.
Myöhemmin kyseisen harmonian luonne kuiten-

4

kin muuttui samalla kun itse joonialaisistakin tuli
nautinnonhaluisempia ja niinpä sitä alettiin käyttää muun muassa juomalauluissa.
Keskiajalla ajatus kunkin sävelasteikon sisältämästä luonteenpiirteestä yhdistettiin kirkkosävellajeihin, ja musiikin vaikutusta tunteisiin
tarkasteltiin myöhemmin muun muassa barokin
affektiopissa ja romantiikan ajan tunnefilosofiassa. Tieteellisesti musiikin vaikutusta alettiin tutkia 1800-luvun loppupuoliskolla, ja sen uusin tieteenhaara on 1990-luvulla alkunsa saanut musiikillinen aivotutkimus. Sen kautta on pystytty tutkimaan konkreettisesti musiikin vaikutusta aivoihin ja on jo kyetty toteamaan esimerkiksi, missä
aivojen osissa kuhunkin musiikin rakenteelliseen
osaan (esimerkiksi sävelkorkeudet, harmonia,
intervallit, melodia ja rytmi) liittyvää informaatiota käsitellään. On myös havaittu, että musiikin
aiheuttaman mielihyvän kokemuksen taustalla
on dopaminerginen mesolimbinen järjestelmä,
joka puolestaan on sama järjestelmä, jonka myös
päihteet aktivoivat. Tämä selittää osaltaan sen,
miksi musiikkia on käytetty jo muinaisista ajoista
lähtien muun muassa kivun lievittämiseen, mielen rauhoittamiseen ja uskonnollisen transsitilan
saavuttamiseen. Aivotutkimuksen kautta pystytäänkin tutkimaan tieteellisesti musiikin tuottaman mielihyvän ohella myös muita antiikin ethos-teoriaan kuuluvia ajatuksia. Tulevaisuudessa
pystymmekin entistä paremmin selittämään jo
antiikin aikoina pohdittua kysymystä, miksi kuuloaistimuksilla on muita aistihavaintoja suurempi
vaikutus emootioihimme.

Loppuviitteet
1 Harmonioiden mukaan nimettiin myös myöhemmät
kirkkosävellajit, joskaan kyseiset moodit eivät vastaa
intervallisuhteiltaan antiikin musiikinteoriassa esiintyviä kaimojaan.
2

Myöskään nämä harmoniat eivät ole samoja sävelasteikkoja, jotka näillä nimillä nykyään tunnetaan.
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Leena Pietilä-Castrén

Antiikin kuvanveiston
pohjoinen ulottuvuus
Kesälomamatkalla poikki Suomenniemen antiikintutkija ei lepää hetkeäkään.
Yllättävistä veistoshavainnoista pääsee ilahtumaan Oulua myöten, jossa nykyarjenkin
suojelijat Asklepios, Hygieia ja Afrodite ovat kaikkien ulottuvilla.
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Kumpikin jumalhahmo seisoo omassa pyöreä
lakisessa nississään ja noudattaa päällisin puolin antiikin ikonografiaa. Asklepios kuvattiin jo
muinoin parrakkaana joko istumassa tai seisomassa, vasen käsivarsi nojaamassa käärmesauvaan. Oulun Asklepios seisoo kontrapostoasennossa vaatteenaan isokokoinen viitta, joka jättää
ylävartalon osittain paljaaksi, mutta käärmesauvaa ei enää ole. Sitä ei ilmeisesti palautettu
1990-luvun alussa tapahtuneen ilkivallan jälkeiKuvat: Leena Pietilä-Castrén

Asklepios oli varhaisen taruversion mukaan Thessaliassa syntynyt kuolevainen sankari ja Apollonin poika, joka osoittautui luonnonvastaisesti liian taitavaksi parantajaksi.
Hänet otettiinkin hengiltä ja lähetettiin taivaalle käärmeenkantajan tähdistöksi, kreikaksi
ofioukhos. Parannus- ja lääkintätaidon jumalana häntä palvottiin 400-luvulta eKr. lähtien eri puolilla Kreikkaa. Kuuluisimmat kultti
paikat olivat Dodekanesian saariryhmän Kosilla,
Peloponnesoksen koilliskulman Epidauroksessa
ja Ateenassa Akropoliin etelärinteessä. Hänen
poikansa Makhaon ja Podaleirios olivat jo
Troijan sodassa kunnostautuneet sotilaslääkäreinä ja hänen tytärtään Hygieiaa palvottiin terveyden jumalattarena Asklepioksen kulttipaikoilla.
Asklepioksen käärmesauva on tänäkin päivänä
apteekkien tunnus, Hygieian malja on puolestaan ollut 1700-luvun lopulta lähtien farmasian
symboli.
Oulun Pallas-korttelissa Asklepios ja Hygieia
vartioivat Vanhan apteekin talon sisäänkäyntiä Pakkahuoneenkadun ja Torikadun kulmassa.
Apteekkari Kaarlo A. Åkerstenin rakennuttama uusklassinen talo valmistui 1930-luvun alussa liiketilaksi ja asuinkäyttöön, vuonna 1998 se
merkittiin kaupungin kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten luetteloon. Veistokset
teki tamperelainen kuvanveistäjä Jussi Hietanen
(1903–1941). Juuri hänen valintaansa lienee vaikuttanut rakennuksen tamperelainen rakennus
insinööri Veikko Kallio (1893–1973), kuten
myös koko ajatukseen klassisoivasta veistoskoristelusta. Klassismin lienee parhaiten arveltu ilmentävän rakennuksen käyttötarkoitusta.

Vanhan apteekin Asklepios.
5

Suosittu Afrodite.

sen korjauksen yhteydessä, mutta vanhoissa valokuvissa se näkyy hyvin. Hygieialla puolestaan
on vaatepartena tavanomainen pitkä tunika, sen
päällä viitta ja kädessä lääkemalja. Nahkansa uudelleen luova käärme, Asklepioksen tunnuseläin,
on kietoutunut Hygieian käsivarren ympärille.
Lähempää tarkasteltuna veistokset ovat selvästi
meidän aikamme taideteoksia pyöristetyn muotoilunsa ja modernin yleisilmeensä perusteella.
Kumpikin veistos on kääntynyt kohti apteekin
ulko-ovea. Enää ei rakennuksessa kuitenkaan ole
apteekkitoimintaa, joka siirtyi muualle vuonna
1984. Seuraavana vuonna oululaiset apteekkarit
kiinnittivät Torikadun puoleiselle ulkoseinälle
muistolaatan Johan Julinille, joka oli harjoittanut apteekkarintointa kaupungissa vuosina 1783–
1814. Veistokset ja muistolaatta tekevät oululaisesta kadunkulmasta meikäläisittäin harvinaisen
Asklepiokselle omistetun nimikkokulmauksen,
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josta muinaiset roomalaiset olisivat käyttäneet nimitystä compitum Aesculapii.
Korttelin päässä apteekkitalosta on erikoisin Afrodite, johon olen törmännyt. Se on
McDonald’sin hampurilaisravintolassa osoitteessa Kauppurienkatu 14. Tämä Pekurinkulman jugendrakennus valmistui Walter Thomén piirustusten mukaan vuonna 1919 ja toimi mm. pankki
rakennuksena, kunnes sen katutason tiloihin perustettiin 1990-luvun alussa wieniläistyyppinen
ravintola nimeltä Villa Pekuri. Liikehuoneistoon
hankitun kalustuksen mukana tuli Pariisista
ravintoloitsijan sikäläisillä huonekalumessuilla havaitsema Afrodite. Se oli vedonnut häneen
erityisesti siksi, että samaisen Afroditen kuva
oli vuosia aikaisemmin koristanut hänen omaa
huonettaan. Pekurinkulman liiketilaan tuli vuonna 1996 McDonald’s-hampurilaisravintola, mutta Afrodite sai silloin jäädä puolustamaan paik
kaansa, jossa se on ollut kohta kaksikymmentä
vuotta.
Afrodite oli rakkauden ja kauneuden jumalatar, jolla oli merkittävä kultti Kyproksella jumalattaren syntymään liittyvässä Pafoksessa,
luoteis-Sisilian Eryksissä ja Knidoksella, jossa
saaren kulttikuva nautti kuuluisuutta antiikin
maailman ensimmäisenä alastomana naisveistoksena 300-luvun eKr. puolivälissä. Siitä kehitettiin
hellenistisellä ajalla useita ikonografisia tyyppejä,
joista monet elävät vahvasti nykyisinkin. Yhtenä
niistä on Oulun Mäkkärin juuri meren vaahdosta
noussut, hiuksiaan kuivatteleva Afrodite. Lähes
luonnollisessa koossa se seisoo pyöreällä jalustalla ravintolasalin seinustalla Pariisissa sen pintaan
sipaistujen värien loistaessa kirkkaina. Näin se
liittyy kreikkalaisten veistosten värikkääseen traditioon, josta museoveistoksissa on jäljellä enää
vaivoin silmin havaittavia väripigmenttejä.
Hiuksiaan kuivattelevan Afrodite-veistoksen
originaali ei ole säilynyt, mutta se tunnetaan
antiikin ajoilta lukuisina pienoisveistoksina ja
terrakotasta tehtyinä kopioina. Jälkimmäisistä
esimerkki oli joitakin vuosia sitten näytteillä
Amos Andersonin taidemuseossa osana Helsingin
yliopiston Pompeji-projektin aineistoa. Kipsistä
tehty nykyaikainen versio elävöittää erään
kampaamon ikkunaa Jyväskylän keskustassa ja erään yksityisasunnon ikkunaa Helsingin
Tehtaankadulla.
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Eero Heimolinna

Kreikka vanhojen
matkakirjojen valossa
Rakkaus Kreikkaan johti aikoinaan tavoitteeseen kerätä kirjastooni kaikki suomalaisten kirjoittamat Kreikkaa koskevat matkakirjat. Niitä onkin kertynyt mukava määrä,
mutta vähemmän kuin oletin. En tiedä, että kokoelmastani puuttuisi jokin teos. Koska
tämä ei ole tieteellinen tutkimus, en vastaa siitä, jos myöhemmin putkahtaa esiin matkakirja, johon en ole tutustunut. Käsittelemäni matkakuvaukset sijoittuvat ajalle 1921–
1983 – ensimmäinen on kuitenkin jo vuodelta 1895. Myöhemmin ei varsinaisia matkakirjoja Kreikasta ole kirjoitettu; todennäköisesti matkailun arkipäiväistymisen vuoksi.
Nykyajan matkakirjat kirjoitetaan kaukomaista ja muista eksoottisista paikoista.

Esittelen teokset aikajärjestyksessä ja
käsittelen lähinnä niitä kohtia, joissa kuvataan
kunkin teoksen kirjoittajan aikaista Kreikkaa ja
kreikkalaisten elämää. Vanhimmissa matkakertomuksissa ollaan vahvasti antiikin lumoissa ja
niissä kuvaillaan runsaasti sekä pikkutarkasti
nähtävyyksiä ja niihin liittyviä antiikin kertomuksia. Jotkut kokivat varsin tuskallisena eron ylevän
antiikin ja nykykreikan köyhyyden välillä. Olen
poiminut esiin tarinoita itse matkanteosta, ihmisten kohtaamisesta ja ruokailusta sekä tapauksia,
joissa kulttuurierot ovat hämmästyttänet silloisia
matkailijoita.
Kreikka on ollut edullinen maa matkailijalle.
Kukaan kirjoittajista ei kuitenkaan käsittele tätä
asiaa. Ainoat luvut ovat vuodelta 1950: Akropolis
1500 drakmaa/henkilö ja kahvit kahvilassa
13 000 drakmaa. Itse muistan vuodelta 1967,
kuinka halpaa kaikki oli, vaikka nuorella opiskelijalla oli varsin pieni matkabudjetti.
Matkakirjojen eliittiin kuuluvat
Göran Schildtin viisi teosta olen
jättänyt käsittelyn ulkopuolelle.
Nehän ovat Odysseuksen vanavedessä (1952), Ikaroksen meri (1959),
Daphne kuudessatoista maassa
(1960), Kultainen talja (1964) ja

Dianan saari (1976). Nämä teokset ovat kaikkein tunnetuimpia Kreikasta kertovia kirjoja ja
niistä on otettu useita painoksia. Niitä on myös
arvioitu monesti muilla foorumeilla. Keskityn
tässä enemmän tai vähemmän unohdettuihin
matkakertomuksiin.
Ensimmäiset kuvaukset matkoista Kreikkaan
löytyvät professori ja hyönteistutkija Johan
Sahlbergin(1845−1920) matkakirjeistä vuosilta 1895–1904. Nämä kirjeet ja kirjoitelmat
julkaisi hänen poikansa Uunio Saalas vuonna
1952 nimellä Retkeilyä kolmessa maanosassa.
Sahlberg teki kolme matkaa Välimeren maihin
ja näillä matkoillaan hän viipyi myös Kreikassa.
Ensimmäiselle matkalleen 1895–1896 hän otti
mukaansa koko perheen ja he asuivat Korfun saarella. Tutkijan tapaan hän kuvaa tarkkaan Korfun
maisemia, kasvistoa, kansallispukuja, väestön rakennetta sekä itse Korfun kaupunkia:

Akropolis
1890
(Lähde:
Alexander
Papageorgiou-Venetas: The Athenian Walk and
the Historic Site of Athens, Athens 2004).
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le läpi öljypuumetsien. Aasinpolkua seuraten he
saapuivat Sinies-nimiseen kylään.
Ihmeeksemme totesimme, että useimmat talot
olivat raunioina ja että niissä, jotka näyttivät
asutuilta, ikkunaluukut ja ovet olivat suljetut.
Löytyi vain vanha mies, joka ohjasi kaivolle.
Hän vei meidät kurjaan mökkiinsä, josta
ensin ajoi ulos muutamia sikoja ja kanoja
tarjotakseen tilaa uusille vieraille.
Kävi ilmi, että seuraavassa kylässä, Perithiassa,
olisi mahdollista saada yösija. Kylään saavuttuaan matkalaiset havaitsivat kuitenkin, että tämäkin oli "autio ja tyhjä". Kun aurinko oli laskenut vuorten taa, matkalaiset olivat huolissaan
yöpymismahdollisuuksistaan.
Johan ja Mimmi Sahlberg (Lähde: Wikipedia).

Kaupunki on erittäin tiheästi rakennettu. Sen
kivitalot ovat enimmäkseen 5–6-kerroksiset,
ja niiden korkeus on usein pari kolme kertaa
suurempi kuin pituus ja leveys, joten ne vaikuttavat miltei tornimaisilta. Niiden välissä
mutkittelevat kujat ovat toisinaan jopa niin
kapeat, että levittämällä kätensä saa yhtaikaa
kiinni kahden vastakkain olevan talon seinästä. Muuten on kaupungin ympäristössä useita
kauniita, rehevien puutarhojen ympäröimiä
huviloita, joista erikoisen maininnan ansaitsee Kreikan kuninkaan omistama "Monrepos".
Suurimman osan Korfussa olomme aikaa
asuimme kaupungin liepeillä olevassa viehättävässä huvilassa, erään saksalaisen pienessä
täysihoitolassa.
Toisen matkansa Johan Sahlberg teki 1898–1899
yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Sekin
suuntautui Korfulle. Sahlbergit asuivat rikkaan
kreikkalaisen leskirouvan omistamassa huvilassa, Villa Candolinissa. Samaan aikaan Korfulla
oli myös kanslianeuvos K. L. Lindbergin perhe ja
muitakin suomalaisia. Suomalaiset viettivät joulunsa 1898 asianmukaisesti koristellun sypressin
äärellä.
Ennen joulua Sahlberg toteutti ystävänsä Jarl
Lindbergin kanssa retken Pantokrator-vuorelle,
jossa oli kuuluisa luola. Sahlberg kertoo, kuinka
he soutivat mantereelle Glypho-nimiseen kylään
ja ryhtyivät kiipeämään jyrkkää rinnettä vuorel8

Aloimme huutaa minkä jaksoimme, ja vihdoin
näimme naisen, suuri vesiruukku selkäänsä sidottuna, lähestyvän meitä…ja kun hän
käsitti, että halusimme yösijan, alkoi hänkin
huutaa. Vihdoin olivat kaikki kylän saapuvilla
olevat henkilöt kerääntyneet ympärillemme:
vanha, käyrävartinen, hapuileva eukko, kaksi
paimentyttöä ja hän itse.
Kylästä ei yösijaa saatu, vaan matkalaisia kehotettiin kiipeämään vuoren huipulle, jossa oli
luostari ja yösija. Ei auttanut muu kuin ruveta
pimeässä kiipeämään vuorenrinnettä ilman polkua kohti huippua. Rinne tuli sitä jyrkemmäksi,
mitä ylemmäksi tultiin. Mielessä oli jo yöpyminen jollakin kallionkielekkeellä, mutta sitten löytyi porrasaskelmat ja polku, joka johti luostariin.
Täällä vastaanotto oli ystävällinen. Selitys löytyi
sillekin, miksi kylät olivat tyhjät. Parhaillaan oli
oliivien korjuuaika, ja kaikki asukkaat olivat täksi ajaksi muuttaneet alas metsävyöhykkeeseen,
jossa heidän öljypuunsa olivat.
Helmikuussa 1899 Sahlbergit retkeilivät vielä
kaksi viikkoa Ateenan ympäristössä, mutta tästä
ei ole enempiä mainintoja. Kolmannellakin matkalla Johan Sahlberg kävi Korfulla ja asui kreivi
Kapodistriasin komeassa huvilassa. Mukana tällä matkalla oli myös hänen poikansa Uunio, joka
kuvailee ateriahetkeä pienen kyläkirkon lukkarin
kotona.
Se oli jokseenkin vaivainen; yksi ainoa huone siinä oli, sekin pimeä, ikkunaton. Toinen
puoli lattiaa oli laudoista, toinen puoli kivisHelikon 2/2011

tä tehty. Pieni pöytä ja sänky, joka oli kyhätty muutamista pukeille asetetuista laudoista,
olivat ainoat varsinaiset huonekalut. Yhdessä
kulmassa lattialla oli tulen sija. Sen ympärille
istuuduimme aterioimaan. Tuoleina oli muutamia neliskulmaisiksi veistettyjä, pitkittäin
asetettuja tukinpäitä, pöytänä lattialla oleva
laudanpalanen. Söimme yhdessä etupäässä
mukanamme olevaa evästä. Lisäksi papilla ja
lukkarilla oli paksussa öljyliemessä uiskentelevia pikkukaloja, joita he sormin söivät.
Välillä he haukkasivat leipäpalasen. Juomana
heillä oli punaista viiniä.
Helsingin sivistyneistöön kuuluneet Sahlbergit
eivät tehneet rinnastuksia senaikaiseen suomalaiseen elämänmuotoon maaseudulla, mikä aikalaiskuvausten mukaan oli vastaavanlaista kuin
Kreikassa. Alec Tweedie kirjassaan Matkalla
Suomessa 1896 kertoo:
Ulkomaalaisesta savupirtti on erityisen mielenkiintoinen ja ajaessamme maaseudun halki
me kurkistimme sisälle moneen sellaiseen outoon rötisköön, jotka kaikki olivat enemmän
tai vähemmän samannäköisiä, ehdottomasti
yhteistä niille oli suunnaton köyhyys.
Uunio Saalas (1882–1969), josta myös tuli hyönteistieteilijä ja professori, analysoi omassa osiossaan 17-vuotiaanan tekemiensä havaintojen pohjalta sitä, miten on selitettävissä Korfun asukkaiden kurja tila.
Miksi he elävät suuressa puutteessa ja köyhyydessä keskellä mitä hedelmällisintä saartaan? Siihen on varmaan suurimpana syynä
heidän oma toimettomuutensa ja velttoutensa.
Varsinkin miehet ovat erinomaisen laiskoja.
Päivät pitkät he istuskelevat pienissä ravintoloissa, joita on kaikkialla maanteiden varsilla, viinilasinsa ääressä korttia lyömässä tai
dominoa pelaamassa taikka tekevät kaupunkimatkoja aasin selässä.
Kirjailija, kirjallisuudentutkija ja kustantaja Eino
Railon (1884–1948) nimimerkillä Osmo Iisalo
kirjoittama teos Kolme miestä matkalla – kertomus Juhanin, Tuomaan ja Simeonin matkasta
pyramiideille (1921) kertoo ajasta juuri ennen
Vähän-Aasian katastrofia. Hän ja hänen kaksi
ystäväänsä (nimiä ei kerrota) matkasivat junalHelikon 2/2011

la läpi silloisen Jugoslavian Konstantinopoliin.
Perillä heille opetettiin, miten turkkilainen kahvi
keitetään:
Ensin kiehutetaan vesi ja sokeri yhdessä, niin
makeaksi kuin asianomainen haluaa. Pieneen,
juuri kahvikupin vetoiseen, varrelliseen pannuun kaadetaan sitten sopiva määrä tätä
kiehuvaa sokerivettä ja pannaan joukkoon
pölyhienoksi jauhettua kahvia ehkä teelusikallinen, kuinka väkeväksi itse kukin kahvinsa
tahtoo. Tässä pienessä varsipannussa kiehautetaan nyt kahvia noin parin minuutin aika
ja on se valmis juotavaksi. Sitä ei kuitenkaan
millään tavalla selvitetä, vaan on se nautittava poroineen päivineen, niin kuumana kuin
mahdollista.
Tästä kuvauksestakin voi päätellä, että kreikkalainen ja turkkilainen kahvi ovat yksi ja sama
asia. Tosin tällä tavalla ei monessakaan nykyajan
ateenalaisessa kahvilassa näe kahvia valmistettavan. Rituaali vie aikaa ja kaikilla on kiire.
Myöhemmissäkin matkakuvauksissa on erehdytty luulemaan, että kahvi nautitaan poroineen. Voi
olla, että tietämätöntä turistia on vedetty nenästä!
Sota Turkin kanssa oli jo alkanut ja laivamatkalla Konstantinopolista Pireukseen poikettiin
myös Smyrnassa, vaikka maihin ei voinut nousta.
Railo kertoo:
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den venäläisyydeksi ja siksi inhotuksi. Olihan
Suomi vasta äskettäin saanut itsenäisyytensä.
Ystävykset käyvät luonnollisesti myös
Akropoliilla, mutta heidän järkytyksensä on
suuri. Edessä oli raunioitunut Propylaion ja kun
he tulivat Akropoliin aukiolle kuin ruumiit siinä
makaavat kauneuden jäännökset, katkenneet pilarit, särkyneitten patsaitten murut, kaikki ajan
ja ihmisten tuhoamisvaiston kammottavina todistuksina. He lienevät asuneet Syntagman laidan
hotellissa, missä myös aterioivat, koska mitään
kuvauksia Ateenan elämästä tai ihmisistä ei teoksessa ole.
Ennen kuin Railo kumppaneineen poistuu
Kreikasta suuntana Egypti, he kirjaavat mielipiteensä kreikkalaisista:

Laivallemme oli tuotu komppania sotilaita,
joita vietiin Smyrnaan, lähetettäväksi sotanäyttämölle. Heitä makaili kannella sikin sokin, mikä minkinlaiseen ryysyyn kääriytyneenä, toiset nukkuivat, toiset juoden, kolmannet
lojuten ja rähisten. He olivat pieniä, poikasen tapaisia miehiä, likaisia ja säälittävännäköisiä. Vaikea oli ajatella, heistäkin useat
muutaman viikon kuluttua lahoisivat Aasian
kallioilla.
Huhtikuun alussa 1921 matkalaiset saapuivat
Pireukseen, jonka satamassa vallitsi vilkas elämä, ja satama oli täynnä laivoja, joilla kaikilla oli klassiset nimet. Satamakadut ovat likaiset
ja täynnä laivameklareita ja kapakoita, mutta
Ateenaa kohti mentäessä maisemat siistiytyvät.
Saavuttuaan Ateenaan Railo ystävineen katseli
kummastellen sen siistejä katuja, valkoisia
marmorirakennuksia, upeita appelsiinipuupuistoja, joissa on hedelmät parhaillaan kypsymässä, hyvin puettua ja sivistyneen näköistä kansaa, sanalla sanoen: uudenuutukaista,
joka suhteessa länsieurooppalaista kulttuurikaupunkia, joka ansaitsee marmorikaupungin
nimen.
Suomalainen luterilainen ei näe Ateenassa mitään
muuta itämaisuuden jälkeä kuin kaamean synkissä puvuissaan kulkevat vastenmielisen ja kolkon
vaikutuksen tekevät kreikkalaiskatoliset papit,
Railo kirjoittaa. Hän saattoi kokea ortodoksisuu10

Kreikkalaisista on meillä suomalaisilla yleensä pintapuolinen ja ylimielisesti halveksiva
käsitys, kun me sen sijaan kunnioitamme ja
ylistämme turkkilaisia. Suomessa ei muisteta, että kreikkalaiset ovat Balkanin ainoa
sivistyskansa.
Ensimmäisenä matkakirjana mainitaan usein
prof. Emil Zilliacuksen(1878–1961) teos
Pilgrimsfärder i Hellas (1923), joka julkaistiin Aale Tynnin suomentamana 1950 nimellä
Toivioretkiä Hellaassa. Ensimmäinen se ei siis
kuitenkaan ole. Zilliacuksen kirja on täynnä ylevää sanankäyttöä, antiikin muistoja ja muistomerkkejä sekä museokäyntejä. Ehkä kirjan alun
virkkeet antavat kuvan Zilliacuksen tyylistä:
(Akropoliilla) hän ei tajua muuta kuin avaruuden kirkkauden ja meren sinerryksen ja
vuoret, jotka näyttävät siltä kuin taiteilijan
käsi olisi ne taltalla muovannut ja värittänyt
usvansinisiksi, malvanpunaisiksi, orvokinvärisiksi. Vuoria ja kalliosaaria, joiden nimet
ovat laulua ja tarua, runoa ja sankaritöitä.
Zilliacus matkusti Peloponnesoksen kapearaiteisella junalla Kalamataan ja Olympiaan.
Kukaan, joka on tässä junassa ollut matkustajana, ei käyttäisi Zilliacuksen ilmaisua juna kiitää
jättäen Ateenan ja meren. Juna oli kuin keikkuva
bussi. Peloponnesoksen rautatie on nykyisin poistettu käytöstä vaarallisuutensa vuoksi.
Kirja on varsin pätevä matkaopas Kreikan
tärkeimpiin nähtävyyksiin vielä nykyisinkin, sillä niin tarkkaan Zilliacus kuvaa kohteiHelikon 2/2011

taan. Toivioretkeläiset kävivät mm. Delfoissa,
Parnassos-vuorella, Deloksella, Mykonoksella,
Kalamatassa, Messeniassa, Olympiassa ja
Ithakassa.
1920-luvulla matkustaminen Kreikassa oli
vaivalloista. Nykyajan näkökulmasta matkustaminen oli kuin seikkailu. Muuli oli sisämaan
kulkuneuvo. Muulilla ratsastaen Zilliacus teki
yhdeksän tunnin matkan Kalamatasta Spartaan
ja vielä myöhemmin Delfoista Parnassokselle.
Hän kertoo tästä retkestä, että harmaa aasi kantoi pakkausta, jossa oli huopia, ruokakori ja vedellä täytetty nahkasäkki; musta muuli oli otettu
avustamaan kirjoittajaa Parnassoksen juurelle.
Lopulta päästiin huipulle, jossa oli lunta ja jäätävä tuuli.
Zilliacus oli monta kertaa vaikuttunut kreikkalaisten ystävällisyydestä, avuliaisuudesta ja
vieraanvaraisuudesta.
Maihin noustaessa tahtoi muuan kotiin palaava siirtolainen paikalla ryhtyä pitämään
huolta minusta, mutta minun onnistui säilyttää riippumattomuuteni ja viedä tavarani hotelliin, joka sijaitsi lähellä laituria ja oli tietenkin nimeltään Odysseus (Ithaka).

Eräs vanha maanviljelijä kutsui hänet kaupungin lähellä sijaitsevaan hedelmäpuutarhaansa,
josta valitsi matkalaiselle puiden kauneimmat
hedelmät. Erottaessa tämä vanhus sanoi, että
seuraavalla kerralla löytyvät kyllä puut, jotka
hän on istuttanut ja joiden hedelmistä voi nauttia,
mutta että häntä ei enää ole. Sama vieraanvaraisuus tuli osakseni kaikkialla, minne menin, rannikon kalastuspaikoilla ja saaren (Ithaka) sisäosan
kylissä. Jos tulin kyläkapakkaan tilatakseni jotakin virkistävää, ennätti säännöllisesti joku kantavieras edelleni. Vastapalveluksen tekeminen oli
hyvin vaikeaa ja onnistui ainoastaan äkkiyllätyksellä, toteaa Zilliacus. Samanlaisia kokemuksia
on ollut itsellänikin vielä nykyäänkin Kreikassa.
Jos haluaa ystäväpiirissä joskus vastavuoroisesti
päästä maksamaan laskua, on mentävä ennen aterian päättymistä suoraan keittiöön rahansa kanssa. Pöydän ääressä ei suomalaisella mentaliteetilla ja kielitaidolla pärjää kreikkalaisten kanssa.
Vähitellen paaduin niin, ettei mikään enää
voinut minua ihmetyttää (vieraanvaraisuudessa, kirj. huom.). Kun eräänä päivänä huomasin, että se kahvilan tuoli, jolla minulla oli tapana istua, oli merkitty kirjaimilla E.Z., pidin
Kuva: Eero Heimolinna.

Nykyaikainen matkatoimisto Pireuksessa.
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sitä miellyttävänä ja pohjaltaan aivan luonnollisena huomaavaisuutena. Melkein pettymyksekseni sain tietää, että kapakan isännällä
ja minulla oli samat nimen alkukirjaimet.
Zilliacuksella ei ollut mikään ongelma ruokailla
kreikkalaisissa tavernoissa, jotka toimintatavoiltaan ja tarjoiluiltaan ovat säilyneet tähän päivään
asti.
Ystäväni saattoivat minut kaupungin «ravintolaan", erittäin originelliin ja viihtyisään
laitokseen, jossa keittiön lieden padoista valittiin ruokalajit. Pikku tarjoilijapoika kattoi
pöydän liinalla, jota purppuroi monien symposionien viini; annoin muuttaa pöydän ulos
parvekkeelle, jonne kuunvalo siivilöityi viiniköynnösten kiemuroiden muodostaman holvin
lomasta.
Kulttuurintutkijalla oli mielipide myös retsinasta
ja pihkasta, jonka käytön hän arvelee periytyvän
jo antiikista.
Jos pihkaa lisätään vain vähän, kuten eräillä
Peloponnesoksen seuduilla, antaa se viinille
melkoisen miellyttävän happamen maun, joka
lähinnä muistuttaa hyvin kuivaa bordeaux’
ta, mutta esimerkiksi Attikassa, missä pihkamausteen suhteen ollaan anteliaita, on tuloksena vastenmielinen tärpätinmakuinen seos,
täysin epänautittava useimmille ei-kreikkalaisille suille.
Melkoinen seikkailu oli matka Pireuksesta
Mykonokselle ja Delokselle. Zilliacus kuvaa matkan järjestelyä seuraavasti: Eräänä heinäkuisena
päivänä matkustin Peiraieukseen. Kun tulin sen
höyrylaivayhtiön konttoriin, jolla piti ilmoitusten
mukaan olla kulkuvuoroja Mykonokseen, huomasin sen suljetuksi (lieneekö ollut siestan aika, kirj.
huom.). Mutta naapurin liike oli auki ja aito itämaiseen tapaan tämä tuli ulos ja otti asiakkaan
kiinni kosiskellen häntä sanoin ja elein. Kauppias
myi laivalipun Syraan, josta piti olla hyvät yhteydet eteenpäin. Laivan nimi oli Hydra. Uituani
Faleronin lahdessa ja syötyäni illallisen pienessä
rantaravintolassa likellä vesirajaa hain käsiini
soutajan ja lähdin etsiskelemään laivaa. Laivan
piti lähteä klo 11 yöllä. Kun se sitten saapui, se
oli kauhua herättävän nimensä mukainen. Se oli
siivottomin alus, johon olen koskaan astunut, ja
12

yöstä tuli niin painostava ja syöpäläisiä kuhiseva kuin kesäyö pienellä kreikkalaisella rannikkohöyryllä voi olla, kirjoittaa Zilliacus. Yhteyksiä
ei tietenkään ollut eteenpäin, mutta hän onnistui
palkkaamaan kaksi merimiestä, jotka lupasivat
viedä purjeveneellään loppumatkan 30–40 km.
Kesken matkaa puhkesi myrsky ja kaksi miestä
tarvittiin huolehtimaan purjeista. Silloin tartuin
ilman muuta peräsinkampeen, enkä ollut pidellyt
sitä kauan, ennen kuin merimiesten epäilys väistyi teeskentelemättömän ihmetyksen tieltä: sinähän osaat purjehtia!
Mykonoksella matkalainen olisi päässyt asumaan ranskalaisten arkeologien käytössä olevaan luksustaloon, jos olisi sanonut olevansa
"gállos", mutta suomalainen rehellisyys johdatti
asumaan täpötäyden hotellin ullakolle kyhättyyn
vuoteeseen, huoneeseen, johon pääskyset lentelivät avoimesta ikkunasta. Kun hän kuvaa hotellin isännän olemusta, se on kuin Hollywoodin
filmistä:
Hän oli komeinta ja hurjinta merirosvotyyppiä, mitä voi kuvitella. Hän oli pitkä ja jäntevä, hänellä oli takkuinen pikimusta tukka
ja tiheimmät ja pisimmät silmäripset, mitä
koskaan olen nähnyt; niiden varjostamissa
merenvihreissä silmissä oli kiehtova katse.
Vyötäisillään hänellä oli kreikkalaisten merimiesten pitkä valkoinen kangasvyö; paksu
koirannahkalakki suojasi päätä heinäkuun
auringolta.
Kirjailija, runoilija, professori ja akateemikko
V.A. Koskenniemi (1885–1962) ) kertoo kirjassaan Suvipäiviä Hellaassa (1927) omat vaikutelmansa Kreikasta. Hän oli vielä enemmän antiikin
lumoissa kuin Emil Zilliacus. Koskennimi saapui
Ateenaan rautateitse läpi Euroopan. Lieneekö
niin, että lentoyhteyksiä ei vielä ollut matkustavaisille. Koskenniemen alkavasta hurmoksesta
antaa kuvan seuraava sitaatti:
Eräänlainen epätodellinen, unenomainen tunnelma liittyy näihin vaikutelmiin: on kuin olisi
jyskyvässä rautatievaunussa ajanut suoraan
satumaahan, runouden maahan, Arkadiaan,
toiseen aikaan, toiseen maailmaan. Siltä tuntuu – ja niinhän oikeastaan onkin tapahtunut!
Hellaassa, Ateenassa! – vain arkaillen sukeltaa tämä ajatus tajunnan pohjalta täyteen
tietoisuuteen.
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men. Eteeni aukeaa kesäpäivän helottavassa
auringossa häikäisevä näköala yli modernin
Ateenan kattojen. Mutta taustalla, ikään kuin
näkymättömien käsivarsien nostamana, korkealla kaiken hetkellisen ja vaihtuvan yläpuolella – mitä keksivätkään silmäni?

V. A. Koskenniemi (Lähde: Wikimedia Commons).

Kuun valo, tähdet öinen Parthenon!
Ah, maisin silmin nähnytkö ma oon,
mist’ tuskin unta nähdä uskalsin
sun kasvos, Kauneus, sa korkehin!
Paljon on kirjoitettu siitä, miten erilainen valo on
Välimeren maissa esimerkiksi Suomeen verrattuna. Sen koki Koskenniemikin.

Vastaavan elämyksen voi kokea nykyaikainenkin
turisti, sillä Akropolis on edelleen hyvin vaikuttava ja nousee korkealle yli kattojen. Runoilija
kävi kertomansa mukaan toistakymmentä kertaa
Akropoliilla.
Koskenniemi kirjoittaa, että nykyisen Hellaan
pääkaupunki johtaa etsimättä ajatukset nykyisiin
helleeneihin ja tunnettuun riitakysymykseen, missä määrin näillä on oikeutta nimittää itseään vanhojen kreikkalaisten jälkeläisiksi. Koskenniemen
mukaan saksalainen historiantutkija ja matkailija
Jacob Fallmerayer (1790–1861) oli ensimmäinen, joka väitti vanhan hellenismin kuolleen jo
keskiajalla jokseenkin tarkoin sukupuuttoon.
Koskenniemi kuitenkin sanoutuu selkeästi irti tällaisesta spekulaatiosta.
Matkalaisen kokemus Ateenan öistä näkyvät
vain yhdessä teoksen kappaleessa, ja sekin vain
hotellin ikkunasta. Hikisten nähtävyyksille tehtyjen päiväkävelyjen jälkeen rauhallinen ilta ja lepo
hotellissa oli kaivattu. Tuskin Ateenan yöelämä
houkuttikaan runoilijaa.

Ilma kirjaimellisesti poltti ihoa ja kuinka paljon vettä joikin, tuntui kurkussa sama janon ja
kuivuuden tunne. Mutta aurinko ei vain lämmittänyt tavalla, jota en ollut ennen kokenut,
se tuntui myöskin valaisevan jollakin uudella,
ennen tuntemattomalla tavalla. Vain se joka
on nähnyt valon Hellaan maisemien yllä, voi
niin ikään helpoimmin käsittää kreikkalaisten
kammon varjojen maata kohtaan kuoleman
rajan tuolla puolen.
Koskenniemi majoittui Syntagma-aukiolle todennäköisesti Grande Bretagne- tai King Georgehotelliin kuten niin monet turistit siihen aikaan.
Hän kertoo huoneen muistuttaneen yleiseurooppalaisessa persoonattomuudessaan erinomaisen
leveine vuoteineen ja erinomaisen pienine pöytineen lähinnä pariisilaishotellin matkailija-asuntoa, mutta näkymä ikkunasta olikin sitten eri asia.
Vaistomaisesti työnnän syrjään avoimen ikkunan eteen vedetyn puisen päivänkaihtiHelikon 2/2011

13

Kesäkuun yöt ovat Ateenassa lämpimät, usein
tuskallisen kuumat. Kiviseinistä huokuu helteisen päivän aikana niihin kerääntynyt lämpö pieneen hotellihuoneeseen, ja tekee nukkumisen vaikeaksi. Tähtinen pimeys puoliavoimen ikkunan takana on raskas pölystä, yrttien tuoksusta ja kuumuudesta. Naapuritalon
tasaisella katolla tanssii Ateenan kultainen
nuoriso charlestonia ja pasodoblea pienten
ystävättärien kanssa, jotka tulevat kadulta
ilman saattajaa ja häviävät sinne saattajien
seuraamina. Puoliyön jälkeen vaikenee tanssiorkesteri ja valot naapurin katolla sammuvat. Kaupungilla hiljenee, vain jokin yksinäinen autontorvi vielä kajahtaa yöhön, joku
kaukainen laulaja virittää laulun, jonka jatko
hukkuu kuulumattomiin.
Tällaista tunnelmaa ei Ateenan keskustassa enää
voi kokea. Ateena elää täysillä yölläkin eikä liikenne seisahdu.
Kirjailija Arvid Lydecken(1884–1960) matkusti vuonna 1928 Egyptiin matkaseurueen kanssa. Matka kulki Stella Polaris -laivalla Italiasta
Korintin kanavan kautta Ateenaan, jossa vietettiin muutama päivä. Tästä matkasta Lydecken
kertoo kirjassaan Itämaan lumoissa (1929). Kirja
on tarkoitettu koululaisille. Siksi kirjoitustyyli

"Mykenain leijonaportti. Tekijän valokuvan mukaan"
Koskenniemen kirjan kuvitusta.
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on varsin kepeä. Hän kuvaa ajomatkaa komeaa,
sileää valtatietä myöten Pireuksesta Ateenaan
seuraavasti:
Auto kulki hurjaa kyytiä. Ohitse riensivät pienet rakennukset, vähäiset katuravintolat, myymälät, huvilat, leikkivät lapset, aamuvirkut
kreikkalaiset ja sotilaat, jotka valkeissa, kudotuissa housuissaan ja kirjavissa takeissaan
olivat koreammat kuin mitkään tinasotilaat.
Sunnuntaiaamun seurue oli varannut Akropoliille
kiipeämiseen. Uutta ja kiusallista oli matkalaisille se, että
monisanaiset kreikkalaiset kaupittelivat pitsejä, postikortteja ja rihkamaa, juoksivat kärsivällisesti kintereillämme ja huomasimme, että
nuoret kauppiaat – noin 8-vuotiaat tytöt ja
pojat – ahdistelivat vain meitä matkailijoita.
Kreikkalaiset itse, herra Papakupopopulos ja
neiti Pipikupepepopulas saivat kulkea rauhassa Ateenan kukoistusajan mailla.
Kukkulalla Lydecken tulee runolliseksi monien muiden tavoin. Hän toivoo, että hän joskus
saisi tulla tänne yksin, joskus kun kaikki matkailijat olisivat tipotiessään. Kuuntelisin tuulten
huminaa pylväskäytävissä ja hiljaisissa temppeleissä ja kuvittelisin elämää täällä. Ryhmä
kiersi oppaan johdolla kaikki keskeiset nähtävyydet. Olympiastadionilla muisteltiin, että ensimmäisissä uuden ajan olympialaisissa autonominen Suomi voitti kaksi kultamitalia (Werner
Järvinen ja Werner Weckman).
Kirjailija, kääntäjä, toimittaja Olli Nuorto
(1907–1963) matkasi kahden ystävänsä (Kuopus
21 v ja Felix 30 v) kanssa autolla Balkanille ja
myös Kreikkaan. Nuorto itse oli 23-vuotias.
Matka tapahtui kesällä 1930. Kirjailija Nuorto
kirjoitti matkasta ensimmäisen kirjansa Balkania
autossa ja auton alla – tarina autosta, kolmesta
nuorukaisesta ja laveasta tiestä (1930).
Ford A -henkilöauto lastattiin Helsingissä
Ariadne-laivaan ja nostettiin taas maihin
Saksassa. Sitten ajettiin läpi Euroopan. Olli
Nuorto kirjoittaa hyvin ironisesti, jopa sarkastisesti, eikä anna kreikkalaisille juuri minkäänlaista arvoa. Osittain sen voi panna nuoruuden tiliin.
Lähes valmistautumattomana syöksyminen täysin
toisenlaiseen kulttuuriin ja elämänmuotoon ei olisi helppoa kenellekään. Itse autolla ajokin tuotti
Helikon 2/2011

Kuva: Eero Heimolinna.

Nykyiset katukauppiaat tulevat Afrikasta.

suuria vaikeuksia, koska tiet olivat äärimmäisen
kehnot Jugoslavian rajalta lähtien ja sateiset säät
vielä lisäsivät ahdinkoa. Auto ja renkaat rikkoutuivat useita kertoja. Tie Thessalonikista eteläänkään ei ollut juuri parempi: Larissaan kesti 14
tuntia, keskinopeus 12,5 km tunnissa. Asfalttitie
alkoi vasta 18 km ennen Ateenaa.
Pojat saivat shokkielämyksiä myös alkeellisissa majapaikoissa, joissa kuhisi luteita. Minä
yritin laskea, moneenko paikkaan minua oli purtu, mutta huomasin sitten yksinkertaisemmaksi
laskea säästyneet alueet. Nenänpäässä ja vasemmassa korvalehdessä ei ollut yhtään puremaa,
mutta muuten – pyhä Basilius!, kirjoittaa Nuorto.
Thessalonikissa kaverukset menettivät uskonsa
kreikkalaiseen pankkiin, jonka virkailija ilmoitti, ettei voinut vaihtaa dollarimääräistä shekkiä,
koska pankilla ei ollut dollarin seteleitä. Kulman
takana oleva rahanvaihtopiste oli halukas vaihtamaan, mutta ei "muka" tiennyt dollarin kurssia.
Dollareita siellä taas oli, kun hakivat ne viereisestä pankista. Loppujen lopuksi laskelmassakin oli
kertolaskuvirhe. Myös perinteisen balkanilaisen
wc:n näkeminen järkytti:
Lähdin siis hänen (kahvilan asiakas) osviittojensa mukaan etsimään "dekapendea".
Hajusta löytyi. Reikä lattiassa ja kuopat kanHelikon 2/2011

tapäille. Nähdessäni reiän ympäristön pidin kuitenkin Mooseksen neuvomaa konstia
parempana.
Tiellä tuli vastaan lampaita ja aasilla ratsastavia
miehiä sekä joskus mustalaisvankkureitakin tanssivine karhuineen. Autoja näkyi vain kaupungeissa (museokelpoisia Fordeja), mikä oli kirjoittajan
mukaan ymmärrettävää, koska varsinaisia ajokelpoisia teitä oli vain kaupunkien liepeillä.
Nuori, aloitteleva lehtimies Nuorto teki kokemustensa perusteella analyysin 1920-luvun lopun
Kreikasta seuraavin sanoin:
Alakuloiseksi veti turistinkin mielen nykyisen
Hellaan rappio. Autio maaseutu, mikä ei ainakaan nykyisellä hoidolla näy kasvattavan kuin
ohdakkeita, likaiset kaupungit raunioineen
– taloja korjataan näköjään yhtä vähän kuin
teitä ja siltoja -, kurjasti puetut, tylsät ja laiskat ihmiset, armoton helle, petos ja huijaus
joka askeleella ja kaiken tämän vastapainona
hoidotta jääneet menneisyyden vielä hajotessaankin uljaat muistomerkit – Kreikanmaan
ainoa elinkeino.
Näkemys on tietenkin yksipuolinen eikä ota huomioon esimerkiksi silloista Vähän Aasian katast15

rofin jälkeistä tilannetta. Sen sijaan hänen seuraava ohjeensa soveltuu yllättävän hyvin myös
nykyaikaan:
Se (Kreikka) tarvitsee raskasta kättä ja rahaa,
mutta älköön penniäkään uskottako kreikkalaiselle, sillä silloin niistä hyötyvät vain läpimädät virastot, joiden pohjattomiin taskuihin
miljoonat ennenkin ovat uponneet.
Pohjoismaalaisen on ollut pitkään vaikea käsittää
keskipäivän lepohetken eli siestan tarpeellisuutta,
suorastaan välttämättömyyttä. Meillähän sellaisia
helteitä ei ole, joten työnteko keskipäivälläkään
ei ole ongelma. Erityisesti meksikolaiset kuvattiin vielä 50-luvulla sombreroiden alla nukkuviksi laiskiaisiksi. Samaan joukkoon Nuorto panee
myös kreikkalaiset.
Enin osa Ateenan äänivaltaisista kansalaisista vietti aikaansa nukkuen keskipäivän tunnit,
mikä kadulla, mikä puodissaan. Töitä ei tehty,
mutta hullu niitä puskemaan, kun muutenkin
elää.
Nuorto näkee vain kurjuutta ja vetelyyttä
Ateenassa, mikä käy ilmi hänen kommenteistaan
kurjaakin kurjemmat hökkelit aivan Akropolisvuoren juurella, Ateenassa on vain yksi kaunis
katu, kaunista, mutta jos menet sivukadulle jne.
Rauhallisille pohjolan pojille eteläisen satamakaupungin Pireuksen arkipäiväkin oli
käsittämätöntä.
Vahvistuneina poikina painuimme varsinaiseen satamaan, missä kyllä huiske kävi. Ja
varsinkin huuto! En minä vielä pienen ikäni
aikana ole elävän ihmisen kuullut niin vietävästi karjuvan kuin sikäläisten kalanmyyjien.
Niitten ukkojen kurkusta tuli ’suoraa huutoa’
ihan loputtomiin.
Toimittaja Antero Vartia oli Saksan armeijan
mukana valloittamassa Kreikkaa. Tästä hän kertoo kirjassaan Korintista Kalastajasaarennolle
(1943). Tämä ei ehkä ole matkakirja sanan
varsinaisessa mielessä, mutta mielenkiintoinen matka joka tapauksessa. Vartia ei liikkunut
ase vaan kynä ja kamera kädessä. Vaikutelmia
Thessalonikista hän kuvaa seuraavasti.
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Saloniki oli pimeä ja pimennetty, kun ajoimme kaupunkiin puolenyön aikaan. Egeanmeri
välähteli autonlamppujen valossa ajaessamme leveätä, valkoista rantakatua hotelliimme. Tyhjillä katukäytävillä kajahteli vain
saksalaisen sotilasvartion tahdikas astunta.
Siviiliyleisön liikkuminen kaduilla oli kielletty. Balkanin suurimman satamakaupungin
katujen varsilla paloivat pimennyksestä huolimatta bordellien himmeät, punaiset lamput,
ja pimeältä pihamaalta saattoi avautua ovi
yökerhoon, jonka pöydissä istui iltapukuisia,
avokaulaisia naisia.
Thessalonikin
asukkaat
saksalaismiehitykseen.

sopeutuivat

pian

Rantakadulla oli jo aamusta lähtien satoja äyriäisten pyytäjiä, joiden korista saattoi
suoraan ostaa itselleen tuoreen, herkullisen
aamiaisen. Kymmenet pienet veneet, joiden
valkoiset purjeet häikäisivät silmiä auringossa, odottivat huvimatkailijoita uintiretkelle
kirkkaansiniselle merelle. Katukahvilat olivat
täynnä yleisöä, Salonikin siviiliväkeä, jolla
näytti aina olevan sunnuntai, ja saksalaisia
sotilaita, jotka näyttivät erinomaisesti tulevan
toimeen heidän kanssaan.
Vartia kuvaa matkalla Ateenaan myös verisiä
taisteluja, tuhon jälkiä, haisevia ruumiita ja rääsyisiä sotavankeja sekä Ateenan valloituksen
ensihetkiä.
Kun ensimmäinen saksalainen hyökkäysvaunu- ja moottoripyöräkolonna sunnuntaina
(27.4.1941) aamuhämärissä oli sukeltanut
rantatietä Ateenan Aleksandra Avenuelle,
olivat kaupungin kadut olleet tyhjät ja autiot. Klo 10.30 sunnuntaiaamuna pienessä laitakaupungin kahvilassa luovutettiin Ateena
virallisesti saksalaiselle everstiluutnantille.
Kaikki ravintolat ja liikkeet, katukioskitkin,
olivat suljettuina aamupäivän. Sanomalehdet
eivät ilmestyneet. Vain Ateenan radio oli toiminnassa. Se ilmoitti lyhyesti, että saksalaiset
joukot olivat aamulla marssineet kaupunkiin,
ja kehotti väestöä rauhallisesti ja ymmärtäväisesti suhtautumaan saksalaisten sotilasviranomaisten määräyksiin.
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näyttämölle. Nälästä ja erilaisista puutostaudeista johtuva kuolleisuus oli vaikeimpina hetkinä
yli 200 henkeä päivässä Vartian saaman tiedon
mukaan.
Sanomalehtimies, kirjailija Vilho Heinämies
(1900–1953) matkasi Palestiinaan perheensä
kanssa Sunnanland-rahtilaivalla Göteborgista ja
poikkesi matkalla myös Ateenaan yhdeksi iltapäiväksi. Tämä iltapäivä on kuvattu kirjassa Ilman
lupaa luvattuun maahan – matkakuvaus (1950).
Sinä aikana tietysti ehti käydä Akropoliilla, mutta
muitakin vaikutelmia saattoi kirjata matkakirjaan.
Ensimmäinen kokemus – kuten monilla muillakin
– oli ateenalainen taksi, joka ei millään meinannut viedä suoraan kohteeseen, eikä vienytkään.
Parthenon lumosi myös Heinämiehen ja sai hänet
herkistymään.
Akropolis 1952 (Lähde: Alexander Papageorgiou-Venetas: The
Athenian Walk and the Historic Site of Athens, Athens 2004).

Klo 15 tapahtui katukuvassa kuin taikaiskusta
täydellinen muutos. Pääkadut täytti yhtäkkiä
vilkas, hälisevä tungos, autobussit, raitiovaunut ja vuokra-autot ajoivat jälleen niin kuin
ei mitään olisi tapahtunut, ravintolat avasivat ovensa. Samanaikaisesti saksalaiset joukot yhtäkkiä katosivat jäljettömiin kaupungin
kaduilta. Useat kadulla kulkijat kieltäytyivät
uskomasta, että saksalaiset aamuyöllä olivat
marssineet kaupunkiin.
Myös saksalaisille sotilaille Akropolis oli merkittävä nähtävyys ja kirjoittajan mukaan varmaan
kaikki sotilaat halusivat valokuvauttaa itsensä
Akropoliilla. Ensimmäistä kertaa Ateenaan saapuneelle pohjoismaalaiselle perinteinen kreikkalainen elämäntapa kiinnittää aina huomiota
erilaisuudellaan.
Ateenalaiselle katukahvila näytti olevan elämän välttämättömyyksiä. Hän joi siellä aamukahvinsa, nautti lounaansa ja päivällisensä,
luki ja ompeli, riiteli ja rakasteli tai sormeili hajamielisesti rukousnauhaansa katsellen
tuntikausia vaiteliaana maailmanmenoa kadulla, joka oli täynnä auringonpaistetta, hälinää ja raitiovaunujen kellojen kilinää.
Lopuksi Vartia kuvaa Pireuksen satamaa laivojen
"hautausmaana" ja "kenraali Nälän" astumista
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On täysin merkityksetöntä se, mille jumalalle
tuo temppeli on rakennettu. Pääasia on, että
ihmiskuntaa on elähdyttänyt usko jumaluuteen, niin voimakas usko, että se on pystynyt
luomaan jotain sellaista kuin Parthenonin.
Laivan lähtöä odotellessa saattoi vielä käydä tekemässä havaintoja Falíron (Paleó Fáliro) rantakadun tunnelmista.
Alkaa hämärtyä, lukemattomat rantakahvilat avaavat ovensa, toisista kuuluu jo tanssimusiikin säveliä. Kansaa virtaa kaupungista
rannikolle, missä ilma on viileämpää. Tämän
päivän ateenalaisneitonen tuntuu vanhassa
kuluneessa pumpulileningissään olevan täysin
huoleton ja onnellinen, kunhan pääsee hiukan
nukkavieruissa vetimissä olevan sankarinsa
kanssa tanssimaan johonkin näistä sadoista
tanssikahviloista. Eivätkä kahvilanomistajatkaan pane pahakseen, vaikka joukossa on
sellaisia, joilla ei ole rahaa. Tuleehan vielä
joskus parempikin aika.
Seuraava matkakirjantekijä on professori ja
Tampereen piispa Emil G. Gulin(1893−1975),
joka sai kutsun Kreikan kirkon järjestämille apostoli Paavalin Kreikkaan saapumisen 1900-vuotisjuhlille. Juhla myöhästyi vuodella "erinäisistä
syistä", mitä seikkaa ei Gulinin mielestä tarvitse ihmetellä, kun tietää, miten suurpiirteiseksi se jo alusta alkaen oli suunniteltu. Kirja
Pyhiinvaellusretkellä Kreikassa (1951) kertoo
tästä matkasta höystettynä tarinoilla kirkollisista
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touhuista ja tapaamisista, historiaa unohtamatta.
Hän kertoo, kuinka paljon hän kärsi helteestä ja
miten hienoa oli Kreikan kuninkaan järjestämässä juhlassa. Toisaalta Gulin kertoo, kuinka vaatimattomasti hekin joutuivat asumaan ja syömään,
vaikka olivat ulkomaisia vieraita.
Piispa kirjoittaa havaintojaan köyhyydestä,
asuntopulasta, työttömyydestä. Alituiseen saimme retkemme aikana uusia muistutuksia siitä,
että täällä eletään ankaraa aikaa. Oli järkyttävää
kuulla, että noin kaksi miljoonaa ihmistä parastaikaa on työttömänä. Vielä lopuksi liitettäköön
tähän Gulinin kokemus Kreikan sodanjälkeisestä
inflaation kurjuudesta.
Yhdellä meidän markkaparallamme saa nykyisin pankista noin 63 drakmaa, jos nim. on
saanut ensin kotimaassa vaihtaa markkamme
dollareiksi. Minulle pantiin käteen lähes kolme miljoonaa drakmaa, kun vaihdoin shekkini
maan rahaksi. Ja tämä summa oli nostettava
10 000 drakman seteleissä, koska suurempia
seteleitä ei ollut käsillä. Voi käsittää, millaiset
paperitukot sain käsiini. Ne eivät mahtuneet
mihinkään taskuihin, vaan tuottivat koollaan
uutta harmia harmin lisäksi.
Toimittaja ja Suomen Kuvalehden pitkäaikainen
avustaja Timo Kylmälä (1922–2004) kiinnostui
Balkanin sekavasta tilanteesta ja teki 1952 matkan Pariisista Jugoslavian halki Kreikkaan. Jo junamatka oli värikäs ja tapahtumarikas kokemus,
kuten hän kuvaa kirjassaan Kerran Balkanilla
– Pikavierailijan elämyksiä Jugoslaviassa ja
Kreikassa (1952). Kreikkaa hän käsittelee n. 100
sivun verran käyden läpi Kreikan lähiajan historian lisättynä lukuisilla tilastotiedoilla. Kirja on
jännittävä lukukokemus vieläkin ja ansaitsisi vielä useampia sitaatteja, kuin mihin tässä kirjoituksessa on tilaa.
28-vuotias toimittaja Kylmälä oli liikkeellä
oikealla asenteella.
En näet tullut etsimään rauhaa, vaan elämän
sykettä. En ollut lähtenyt matkalleni norkoillakseni palmujen siimeksessä ja öljypuiden
katveessa yksinäisten, muurien ympäröimien
huviloiden partailla, en ottaakseni lomaa ihmisistä, vaan uppoutuakseni heihin, heidän
rakennelmiinsa, hyveisiinsä ja paheisiinsa,
asettuakseni heidän vierelleen helteessä ja
yössä, tupakoidakseni heidän kanssaan keit18

tiöiden käryssä, juodakseni heidän viiniään
kellarien hämärässä.
Tämän periaatteen hän on myös toteuttanut kirjassaan. Kukaan muu ei matkakirjoissaan ole
mennyt niin lähelle kreikkalaisten arkea, sukeltanut kauppakujille, haistellut tuoksuja, katsonut
ihmisiä työssään. Hän asui kauppakatujen keskellä lähellä Athínas-katua, joka ympäristöineen oli
silloin kuten nykyäänkin värikkäin ja kiehtovin
osa Ateenaa. Hän luo kynällään hienoja tunnelmia ja hetkiä.
Kylmälä kiinnittää huomiota kreikkalaisten varsin äänekkääseen, itämaiseen tapaa tehdä
kauppaa.
Riskit miehet ojensivat kurkkunsa vihannesrattaiden ja -kojujen kupeilta ja hampaiden
välkkyessä möläyttivät tarjouksensa melonien
pehmeässä lemussa liikehtivän joukon korviin. Hämärimmillä kaduilla palavat sadat
kirkkaat valot repivät hedelmäröykkiöistä irti
jok´ikisen väripisaran. Kymmenillä muilla kaduilla lauloi sama tuhatpäinen kuoro vatsan
kunniaksi. Kolme neljäsosaa kadusta oli tavaroita täynnä ja yksi neljännes tungosta.
Kylmälä todella menee ihmisten joukkoon ja kertoo hauskoja ilmiöitä ja kuvailee erikoisia persoonia; hän on esimerkiksi tallentanut meloninmyyjän huiman myyntipuheen. Hänen kuvauksistaan
voi päätellä, että puolet ateenalaisista on
kauppiaita, jotka myyvät sille toiselle puoliskolle.

"Pyörän vaihto Sounionin tiellä. Kameran nähtyään pikkupojat
parkuivat aikansa – ja tässä sitten on tulos. Takana Mr. von
Troil ja kuljettaja." Kylmälän kirjan kuvitusta.
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Kuva:Vuokko Heimolinna.

Artikkelin kirjoittaja samassa kahvilassa Platia Kotzialla, jossa Timo Kylmälä vietti iltojaan.

Katukauppiaan puoti saattoi olla vain puinen seinään kiinnitetty laatikko, joka sisälsi savukkeita,
partakoneenteriä, muistoesineitä ja muuta rihkamaa. Ateenalle tyypilliset kioskit saavat oman
kuvauksensa eikä kuvaus eroa juurikaan nykyisistä kioskeista.
Niiden ulkokuorta koristi kolmensadankuudenkymmenen asteen laajuinen ikkunaton
näyteikkuna, jonka lukemattomissa sakaroissa ja kiinnikkeissä kukoisti niin musertavan
kirjava rihkamain runsaus, että kuvitteli onttouden kurkistelevan vastaansa värillisten
kuvapostikorttien reunustaman myyntiaukon
takaa. Mutta ei. Siellä istui rasvakasvoinen
mies itsensä kokoisessa syvennyksessä. Hänen
kätensä lepäsivät tupakansytyttimiä sisältävän laatikon päällä.
Voiko tämä kulttuuri säilyä?
Kylmälä omaksui heti itsekin kreikkalaisen
kiireettömän elämäntyylin.
Istuin kapakassa yöhön asti. Raitiovaunut rämisivät Sofokleen katua reunustavissa kapeikoissa. Jokunen ’yön enkeli’ astui kadulle keinuvin lantein. Laiha kissa kirmasi yhtä laihan
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pikkupojan takaa-ajamana. Viereisissä pöydissä istuvat miehet eivät puhuneet mitään.
He vain maistelivat jäävettään, oluitaan, viinejään ja tuijottivat hikisin ruskein kasvoin
lähitorin himmeään kivetykseen. Kioskit paloivat kulmauksissa kuin suunnattomat lyhdyt.
Valkeita paitoja – hyvin suuret määrät hyvin
valkeita paitoja – ainoastaan valkeita paitoja,
joita vaihdettiin kaksi kertaa päivässä.
Aito kreikkalainen musiikki saa ainoan kuvauksensa juuri Kylmälän teoksessa. Muissa matkakirjoissa on ohimennen mainittu vain tango ja
jazz, mutta siitä, mitä tavallinen kansa kuunteli,
ei ole ollut sanaakaan. On tietenkin selvää, ettei
työkansan musiikkia soitettu Syntagman ympäristössä eikä hienoissa hotelleissa. Jokainen nykyinen kreikankävijä tunnistaa varmasti, mistä
seuraavassa on kyse.
Ensin kuului sihinää ja rahinaa, mutta pian
kaareva kovaääninen alkoi syöstä ulos iltaan
sentimentaalisinta joikua, mitä ikinä olen
kuullut. Sen pääaineksina olivat tangon rytmi,
käheä miesääni, vokaalin etäisyydellä rämisevä kitara ja yhtämittaisesti surumieliseen
melodiaan liitetyt valhe-kadenssit, luritukset
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Hän halusi nähdä eurooppalaisen sivistyksen alkukodin. Matka tapahtui Suomesta rahtilaivalla
aina Korintin-lahden suulle, josta loppumatka
Ateenaan sujui junalla. Ensimmäisenä päivänä oli
tullimiesten lakko. Kyproksen kriisi oli alkanut
kärjistyä pari vuotta aikaisemmin.
Kuten niin monet Kivimaakin kokee valon
merkityksen. Hän kirjoittaa Attikan auringosta
ja yleiskreikkalaisesta auringonihmeestä. Myös
Akropolis lumoaa hänet täydellisesti.
Niiden päivien aikana, jotka vietiin Ateenassa
ja Attikan rivieralla, näin Akropoliin ja
Parthenonin monelta suunnalta. Se nousi
näkyviin aina, kun rivieran rantatie vaihtui
Avenue Sygrokseksi. Kun ajoimme pohjoiseen,
läpi Ateenan puuttoman Saharan, se loisti
kukkulaltaan kuin miljoonakaupungin vuosisatainen otsakoru, jalon arvokkaana, muotonsa täydellisyyden tuntien.

ja koristeet, jotka runsaudestaan huolimatta oli pystytty ahtamaa melko nopean rytmin
pakkopaitaan. Tässä suolaisen meren ja autiomaiden lemmestä kertovassa ulvonnassa
oli jotain niin itämaista, että odotin limaisten
käärmeiden matelevan esiin äänitorven katkaistusta kartiosta ja alkavan pää pystyssä
kiemurrella tähtiä päin. Näppyläkasvoinen
mies täydensi melodiaa alkamalla hitaasti ja
kulmikkain liikkein tanssia jalkakäytävällä.
Hänen liikkeensä jäljittelivät voimistelun peruskaavoja lantiotaivutuksineen, punnertamisineen ja saksauksineen. Tunnustin mielessäni, etten ymmärtänyt, mistä oli kysymys ja
sen, että he ymmärsivät. Minulle käsittämätön
oli temmannut hänet (tarjoilija Konstantin)
mukaansa, se oli temmannut mukaansa kahdeksan muutakin miestä.
Siinä oli loistava kuvaus zeimbekiko-tanssista ja
siihen kytkeytyvästä musiikista. Laulaja olisi hyvin voinut olla Stellios Kazantzidis, joka jo silloin oli päässyt uransa alkuun. Hän oli kaihoisan
laulutyylin mestari.
Kirjailija, runoilija ja teatterinjohtaja Arvi
Kivimaa (1904–1984) matkusti Kreikkaan 1956
ja siitä syntyi matkakirja Kreikkaan 1956 (1957).
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Runoilija käy Delfoissa ja Epidauroksessa, jossa hän törmää joko kreikkalaisten järjestely- tai
huijauskykyyn: teatterinäytökseen (Sofokleen
Antigone) oli myyty yli kaksi tuhatta lippua liikaa. Pääministeri Karamanlisille ja ministeri
Tsatsokselle, jotka myös olivat pyrkimässä samaan näytökseen, järjestyi tuolit. Muut saivat
odottaa aamuyöhön asti luvattua ylimääräistä yönäytöstä, jota ei koskaan tullut.
Ne vähäiset merkinnät kreikkalaisten ihmisten kohtaamisista, mitä kirjasta löytyy, ovat positiivisia. Kivimaa aterioi Sunionin lahden pienessä
tavernassa tyttärensä kanssa, joka oli matkalla
mukana.
Meille tarjoilee ravintolan nuori tytär, jonka kasvot ovat täynnä puhtaan hymyn suloa.
Kohtaamme usein näitä köyhyydessäänkin niin tasapainoisia kreikkalaisia ihmisiä,
jotka huokuvat hyvää tahtoa kanssaihmisiään kohtaan. Onko se vanhan kulttuurin
sydämensivistystä?
Kivimaa muutti tyttärensä kanssa Ateenan keskustan hotellista Ateenan rivieran (Falíros) rantahotelliin. He nauttivat päivittäisistä uinneista ja
rantatavernoiden herkuista.
Tunnemme joskus olevamme kuin teatterikoulun improvisaatiotunnilla: on väsymättä keksittävä uusia ilmaisuja. Ruoan tilaaminen kylHelikon 2/2011

lä käy yksinkertaisesti: menemme keittiöön,
ja pääkokki nostaa nähtäväksi, mitä hänellä
on tarjolla. On punalihaisia välimeren kaloja, on mehukkaita hummereita, on meloneja,
tomaatteja, viininlehtikääryleitä, vuohenjuustoa, mustekalaa ja hillo-omeletin valmistustarpeita, on valmista paahtovanukasta.
Kivimaa kuvailee värikkäästi Ateenan keskustan
elämää, sen lehtikioskien (períptero) runsasta valikoimaa, kuuluisaa hotellia Grande-Bretagnea,
joka hylkäsi nimensä Kyproksen kriisin vuoksi, ja
Ateenaa pienyrittäjien kaupunkina: on suutareita,
vaattureita, kankureita, korinpunojia, kirjo-ompelijoita, kirjansitojia; on silmälasi-, kampa-, postikortti-, hajuvesi-, housunkannatin-, vyö-, sukka-,
ripustinkauppiaita. Nykypäivän Ateenassa kävijä
kohtaa vieläkin samat näyt Athínas-kadulla ja sen
poikkikaduilla. Tavaratalot eivät ole tuhonneet
yrittäjyyttä.
Helsingin Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja Yrjö Niiniluoto (1900–1961) kävi Kreikassa
1950-luvun lopulla. Teoksensa Löysin idän
(1959) on kokoelma esseitä antiikin aikaisista
nähtävyyksistä. Mitään kommentteja matkailusta
ja nykykreikasta ei kirja sisällä.
Kirjallisuudentutkija ja professori Rafael
Koskimiehen esseetyyppiset matkakirjeetkin
vuodelta 1963 on syytä mainita. Ne hän julkai-

si teoksessaan Matkakuvia Välimeren maista
(1967). Hän kiersi mm. Mykonoksen, Kreetan,
Spartan ja Olympian ja kuvasi niitä matkaoppaan
tarkkuudella historiaa unohtamatta. Otettakoon
tähän hänen kuvaamanaan ote kalastajaperheen
työpäivästä.
Kokonainen perhekunta ellei kaksi saattoi olla tuollaisen jättiläisnuotan kimpussa
suunnilleen seuraavassa järjestyksessä. Isä
tai kalastuskunnan päämies seisoi veneessä
ja lappoi kätevästi verkkoa rannalle, missä
sitten naiset, tytöt ja pojat irrottivat kalat ja
pudistelivat kasvillisuuden jätteitä maahan.
Arvokas isoäiti istui joskus mukana tuodulla
tuolilla ja sormeili omaa kaistaansa verkosta.
Helsingin Sanomien toimittaja Martti Valkonen
on kirjoittanut hienon ja syvällisesti paneutuvan
matkakirjan Harharetkiä Kreikassa (1969), joka
on lukemisen arvoinen edelleen. Kirja perustuu
kolmeen matkaan, joista perusteellisin kesti vuoden (1964–1965). Antiikkiin ei Valkonen puutu;
hänen fokuksensa on nykyajassa. Hän on terävä
näkijä ja terävä kynästään. Rajaan Valkosen kirjan tarkastelun vain Ateenaa koskevaan lukuun,
voidakseni ottaa edes muutamia sitaatteja hänen
kirjoittamistaan aidoista havainnoista. Valkonen
todistaa:

Kuva: Eero Heimolinna.

Muuttumaton kioskiperinne.
Helikon 2/2011

21

Ateenan
rahaylimystön
kahvilat
ovat
Kolonakin aukion laidoilla pari kadunkulmaa Paradissoksen alapuolella. Niiden toisen
kerroksen aneemisissa saleissa istuu riveittäin Onassiksen näköisiä pieniä harmaita,
otsaltaan kaljuja miehiä sikareita poltellen
ja hermostuneesti elehtien. He tekevät siellä
ne ratkaisut, joista maan edistyminen riippuu
paljon suuremmassa määrin kuin koskaan
hallituksen päätöksistä. He ohjaavat Kreikan
kohtaloita ja varsinkin drakman liikkeitä kahvilapöydistä. Ateenan tavallinen porvaristo
kerääntyy Syntagma-aukion ja Panepistimioukadun alkupään suuriin kahviloihin.
Valkonen on myös havainnut, miten herkästi
kreikkalainen menee mukaan tunnelmaan (kéfi).
Aina silloin tällöin tavernassa juhlitaan ja
miehet nousevat tanssimaan. Juhlan aiheeksi
käy mikä vain: häät, hautajaiset, kaste tai jokin uusi esine, vaikkapa radio. Aina joku on
onnellinen tai surullinen ja hän saattaa ryhtyä tanssimaan. Ehkä hän tanssii yksin, ehkä
hänen ystävänsä liittyy mukaan.
Kirjoittaessaan kreikkalaisten suhteesta rahaan,
rahan hankkimiseen ja petkuttamiseen (joka on
yksi tapa saada rahaa). Toimittaja Valkosen tyyli
on vahvan ironinen. Rahan merkitys näkyy myös
kreikkalaisten häpeämättömässä uteliaisuudessa
saada tietää toisen ansiotulot. Statusta voi myös
nostaa asumalla arvostetulla alueella arvostetun
kadun varrella. Valkonen kertoo: Mutta se (hyvä
osoite) auttoi meitä. Lukemattomissa virastoissa,
joissa onnettomuudeksi jouduimme asunnonhaltijoina juoksemaan, teki osoitteen mainitseminen
nuutuneen virkailijan jo väkinäisen ystävälliseksi, joskus jopa avuliaaksi. Vielä 60-luvullakin
Valkonen havaitsi, että eri ammatit ja erikoismyymälät olivat keskittyneet samoille kaduille.
Asia ei ole kovin paljon muuttunut nykypäivänkään Ateenassa.
Evankeliumiyhdistyksen johtaja, rovasti ja
kanslianeuvos Toivo Rapeli (1903–1995) kirjoitti lukuisia matkakirjoja. Yksi niistä on Lumoava
Kreikka (1984). Ammattinsa ja asemansa vuoksi
hänen kiinnostuksensa Kreikkaan oli ensisijassa
uskonnollinen. Vaikutelmat Kreikasta on hankittu sen kahden viikon aikana, jolloin hän toimi pienen ryhmän matkanjohtajana. Erityisesti
matkalaisia kiinnostivat apostoli Paavalin jalan22

jäljet Kreikassa.
Matkalaisten ensimmäinen kokemus oli liikenteen melu, joka haittasi nukkumista alkuvaiheessa. Kiinnostava kokemus matkailijoille oli
myös seurata bussin ikkunasta kahta riitelevää
kreikkalaista. Bussin ja henkilöauton välisestä
törmäämisestä oli syntynyt pieni peltivaurio.
Bussinkuljettaja ja henkilöauton kuljettaja huusivat täyttä kurkkua, heristelivät nyrkkejään ja
ilmeisesti syyttelivät toisiaan. Rapeli toteaa, että
kreikkalainen temperamentti siinä tuli loistavasti
näkyviin. Loput kirjasta on tarinoita nähtävyyksistä ja uskonnon historiasta.

Loppusanat
Vanhimmat matkakirjat ja muutamat uudemmatkin unohtavat lähes kokonaan itse kreikkalaiset. Ensisijaisesti ollaan antiikin lumoissa ja
tuodaan esille sen sankareita ja muistomerkkejä. Paikallisten ihmisten arki ja elämä koettiin
outona, eikä siihen ennakkoon ollut varauduttu. Eipä siihen juuri välitetty tutustuakaan, kun
esimerkiksi Ateenassa reitti kulki pääasiassa
vain Syntagman ja Akropoliin väliä. Näkökulma
oli ulkopuolinen ja hieman yläluokkainen.
Kauhistelu nykyajan ja muinaisten aikojen erosta oli tyypillistä. Kurjuutta ihmeteltiin, mutta sitä
ei tarkasteltu historiallisten tapahtumien – sotien
– seurauksena.
1930ja
-40-luvuilla
matkustaminen
Kreikkaan oli todellinen seikkailu ja vaati myös
rohkeutta. Matka kesti kauan, meni sitten autolla
tai junalla, ja liikkuminen Kreikassa oli vielä erityisen hankalaa kehittymättömän liikenneverkoston vuoksi.
Käsitellyt viisitoista kirjaa eivät muodosta
mitään yhtenäistä linjaa kuvatessaan Kreikkaa ja
kreikkalaista elämäntapaa. On antiikin painotuksia, on uskonnollista painotusta ja esteettisiä näkökulmia sekä sattumanvaraisia kokemuksia, jotka saattavat vääristää matkailijan kokonaiskuvaa.
Erityisesti kertomus kolmen nuorukaisen tuskien
taipaleesta autolla Ateenaan on raskasta luettavaa,
koska se sisältää vain ikäviä asioita. Nykyajan
kriittinenkään kreikanystävä ei voi ymmärtää,
miten Kreikasta voisi saada pelkästään huonoja
kokemuksia. Selitys voi olla se, että nämä nuoret
ylioppilaat syöksähtivät toisenlaiseen kulttuuriin
täysin valmistautumattomina.
Onneksi moni kirjoittaja kuitenkin kertoo
kokemuksia kreikkalaisten ystävällisyydestä,
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Vanhanajan hotelli viimeisellä matkallaan.

mikä on tämänkin artikkelin kirjoittajan jatkuva
kokemus kreikkalaisista ihmisistä. Ensimmäisen
Kreikan-matkani päiväkirjamerkintä 22.8.1967
saapumisesta Kreikkaan kertoo samaa: "Aamulla
klo 9 olimme Igumenitsassa. Helle iski päin nenua ja minäkin kaipasin aurinkolasejani (ties
minne olivat kadonneet). Ystävällisyys paistoi
kaikkien kasvoista ja ainoa kieli, mitä osasimme,
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oli hymy. Yritimme löytää bussin ulos kaupungista, mutta tulikin mies, joka tarjosi kyytiä 20
km eteenpäin lähimpään kylään."
Kaikkein antoisimpia ja kiinnostavimpia
lukukokemuksia antavat Kylmälä ja Valkonen,
jotka vievät meidät keskelle aitoa elämää,
ihmisten arkeen. Erikseen on vielä mainittava
Vartian harvinainen "sotakirja", joka omalla tavallaan valottaa kreikkalaisten sodanaikaisia kärsimyksiä. Toisaalta kirjasta käy ilmi kreikkalaisten kyky sopeutua ja jatkaa elämää vaikeissakin
olosuhteissa.
Monet taiteilijat, kirjailijat ja runoilijat ovat
matkailleet Kreikassa mutta eivät ole näistä retkistä kirjoittaneet varsinaista matkakirjaa; näin
myös Tove Jansson ja Tuulikki Pietilä, jotka viettivät syksyn 1959 Mykonoksen saarella;
Pekka Piirto, joka teki kiertomatkoja Kreikassa;
Kirsti Simonsuuri, joka rakastaa Akropolista
ja Ateenaa; Kalevi Ahoniemi, joka Samoksella
runoili kreikkalaisista ihmisistä. Mainittakoon,
että Mika Waltari matkallaan Istanbuliin 1947
viipyi Ateenan lentokentällä muutaman tunnin. Hänen vaikutelmansa oli "kuin Seinäjoen
asemaravintolassa".
Kukaan ei näytä kirjoittaneen kirjaa ensimmäisistä seuramatkakokemuksista, mikä on vahinko. Seuramatkailu alkoi 1960-luvun alkupuolella, ensiksi Rhodokselle. Varmasti niistäkin
kulttuurien kohtaamisista olisi saanut herkullisia
ja opettavaisia tarinoita. Nuo tarinat näyttävät siirtyneen lukuisiin matkaoppaisiin, jotka
kertovat turisteille, mitä on odotettavissa ja miten tulee elää. Näistä antoisin on toimittaja Rauni
Vornasen kirja "Kreikka pintaa syvemmältä"
(1988).
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Kirja-arvosteluja
Kolme ja puoli tuhatta vuotta historiaa
yksissä kansissa

Paavo Castrén
Uusi antiikin historia
ISBN 978-951-1-21594-3
Otava 2011
Helsingin yliopiston klassillisen filologian emeritusprofessori Paavo Castrén on jälleen
ahkeroinut kasaan todellisen suurteoksen, mutta
miksi Uusi antiikin historia on "uusi"?
Kirjan esipuheen mukaan kirja on "uusi",
koska "meillä ei oppikirjojen lisäksi ole koskaan
kirjoitettu suomeksi koko kreikkalais-roomalaista
antiikin historiaa käsittelevää teosta", ja siksi,
että "siinä on poliittis-taloudellisen historian lisäksi kiinnitetty huomiota myös kunkin aikakauden oloja ja ajatusmaailmaa valaiseviin kirjallisiin ja materiaalisiin lähteisiin" ja vielä siksi, että
"siinä ei ole kreikkalaista, roomalaista eikä etruskikulttuuria erotettu toisistaan, vaan kaikki on
pyritty esittämään omalla kronologisesti oikealla
paikallaan".
Jo kirjan sisällysluettelosta näkee, kuinka
laaja ja suuritöinen teos on kyseessä. Castrén on
jakanut kirjan seuraaviin lukuihin: Antiikin historian ajalliset ja paikalliset rajat, Aigeianmeren
alueen pronssikausi (3000−1000 eKr.), Italian
rautakautiset kulttuurit (1000−725 eKr.), Kreikan
geometrinen aika (900−725 eKr.), Rooman varhaishistoria (753−730 eKr.), Kreikan orientalisoiva aika (726−610 eKr.), Etrurian ja Latiumin
orientalisoiva aika (730−580 eKr.), Kreikan arkaainen aika (610−480 eKr.), Rooman kuningasajan loppuvaiheet (580−509 eKr.), Kreikan
klassinen aika (480−360 eKr.), Rooman kuninkaiden karkotus ja tasavallan synty (509−350
eKr.), Makedonian nousu kreikkalaisen maailman johtoon (360−323 eKr.), Rooman keskitasavallan aika (400−200 eKr.), Rooman tasavallan loppuaika (200−30 eKr.), Augustuksen
aika 30 eKr−14 jKr.), Varhainen keisariaika
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(14−69), Flavius-sukuiset keisarit (69−96),
Ottopoikakeisarien aika (96−192), Severusten
aika (193−235), Sotilaskeisarien aika (235−284),
Diocletianus
(284−305),
Constantinuksesta
tulee
Konstantinus
Suuri,
Konstantinus
Suuren uudistukset (306−337), Constantius II
(337−361), Valentinianus I, Valens, Gratianus
ja Valentinianus II (364−392), Kirkkoisät,
Theodosius I ja hänen poikansa: valtakunnan yhdistäminen ja uusi jako (379−423), Galla Placidia
ja Valentinianus III (423−455), Theodosius II:n
hallintokausi (408−450) Itä-Roomassa, Keisarit
Leo ja Zeno (457−491), Länsi-Rooman viimeiset vuosikymmenet (455−476), Itä-Rooman
keisari Anastasius (491−518), Theodorik Suuri
Italian kuninkaana (497−526), Itä-Rooman keisarit Justinus ja Justinianus (518−565) sekä
Myöhäisantiikin erityispiirteitä.
Koska en katso kuuluvani niiden harvojen ihmisten joukkoon, joilla on riittävästi kokemusta ja
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tietoa arvostella näin laajan teoksen koko sisältö,
kommentoin seuraavassa vain lyhyesti muutamia kirjaa lukiessa ja selaillessa mieleen tulleita
seikkoja. Kun aikajänne on näin pitkä ja käsiteltäviä asioita jokaisesta ajanjaksosta on vaikka
kuinka paljon, on ymmärrettävää, ettei kaikista
asioista voi kirjoittaa kovin yksityiskohtaisesti.
Esimerkiksi mykeneläisajan heeroksista kerrotaan tarkemmin vain argonauteista, Herakleesta,
Theseuksesta, Oidipuksesta ja Akhilleuksesta −
muut saavat jäädä vähemmälle huomiolle. Kun
Castrén puolestaan kirjoittaa Kreikan klassisen
kauden draamasta, hän kertoo lyhyesti kaikkien
Aiskhyloksen (7 tragediaa), Sofokleen (7 tragediaa) ja Aristofaneen (11 komediaa) näytelmien
sisällön, mutta Euripideen 17 säilyneestä tragediasta ja 1 satyyrinäytelmästä kerrotaan vain 7
näytelmän sisältö (Medeia, Hippolytos, Herakles,
Elektra, Troijan naiset, Ifigeneia Auliissa ja
Bakkhantit) − muiden näytelmien nimiä ei edes
mainita.
Kustakin aikakaudesta esitellään ensin aikakauden poliittis-taloudellinen historia, minkä
jälkeen kerrotaan aikakauden kirjallisuudesta ja
kuvataiteista. Oman piristävän lisänsä kirjan kerrontaan tuovat muutamat mukaan valitut antiikin
kirjailijoiden suomennokset. Suurin osa suomennoksista on Castrénin omia, ja tuskin on sattumaa, että esimerkiksi seuraava Alkaioksen runo
ja seuraava Martialis-sitaatti on päätetty ottaa
mukaan.
Kun Zeus antaa sateen virrata,
kun taivaalta syöksyy raju talvimyrsky,
ja vuoripurot ovat jäätyneet,
nujerra silloin talven selkä: sytytä tuli
takkaan,
kaada maljaasi runsaasti hunajanmakeaa
viiniä
ja suojaa pääsi pehmeällä pieluksella.
"Hyvä Flaccus, jos Maecenaksia (= mesenaatteja) riittä, niin kyllä Vergiliuksiakin löytyy." (Sint
Maecenates, non deerunt, Flacce, Marones).
Kirjassa on siellä täällä tekstin seassa erillisiä
harmaita tietolaatikoita tai "kainalojuttuja" esimerkiksi otsikoilla "Lineaari B", "Aleksanterin
armeijan aseistus", "Vanhan ajan seitsemän ihmettä", "Vesuviuksen purkaus vuonna 79" ja
"Roomalainen oikeus". Erilliset tietolaatikot ovat
hyvä ratkaisu. Ne tuovat elävyyttä ja vaihtelua
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kirjan taittoon ja niistä saa kätevästi tietoa kompaktissa muodossa.
Kirjan kuvituksena on Ria Bergin, Tiina
Tuukkasen, ja Maija Holapan tekemiä karttoja ja piirroksia (kaupungeista, provinsseista ja
rakennuksista), joita saisi mieluusti olla enemmänkin. Värivalokuvissa, joita on vähänlaisesti,
esitellään esimerkiksi patsaita, mosaiikkeja ja
rakennuksia tai rakennelmia (kuvien lähteitä ovat
mm. Wikimedia Commons ja All Over Press).
Kaikki kirjaan valitut kuvat, piirrokset ja kartat
ovat korkealaatuisia ja informatiivisia.
Uusi antiikin historia on (muiden Castrénin
kirjojen tapaan) todella huolellisesti toimitettu.
Pikaisella lukemisella ja selaamisella ei silmiin
osu yhtään painovirhettä. Asia- ja nimihakemistokin pitänee täysin paikkansa. Sattumanvaraisella
pikatestillä tarkistin, että esimerkiksi Elektra mainitaan hakemiston mukaisesti sivuilla 186 ja 187,
herulit sivuilla 99, 494, 495 ja 500, Mimnermos
sivulla 97, orjakapinat sivulla 337 ja Scott, Ridley
sivulla 460. Kreikkalaiset nimet esitetään kirjassa
johdonmukaisesti suomeksi kirjoitettuina (esim.
Akhilleus, Athene, Herakles jne.), mutta Troijan
kuningattaren, Priamoksen puolison ja Hektorin
äidin, Hekaben nimi on sivulla 187 jäänyt latinalaisperäiseen muotoon Hekuba.
Paavo Castrén sai Suomen tietokirjailijat ry:n
tietokirjailijapalkinnon Helsingin Kirjamessuilla
29.10.2011. Palkinnon perusteluissa sanottiin
mm: "Suomen tietokirjailijat ry haluaa nostaa
esiin erityisesti kaksi teosta: Paavo Castrénin ja
Leena Pietilä-Castrénin yhteistyönä kirjoittaman Antiikin käsikirjan (Otava 2000) ja Paavo
Castrénin kirjoittaman Uuden antiikin historian
(Otava 2011). - - Suomen tietokirjailijat ry kiittää
palkintoperusteluissaan myös nämä suurteokset
kustantanutta Otavaa aikana, jolloin internetissä
vellova sirpaletieto uhkaa syrjäyttää tutkimukseen perustuvan suomenkielisen tietokirjan tarjoaman näkemyksen. Hyvään kaupalliseenkin menestykseen yltäneillä teoksillaan Castrén todistaa,
että perinteinen tietokirja on edelleen ylittämätön
tiedon käyttöliittymä."
Perusteluihin on helppo yhtyä. Hienosti kirjoitettu ja huolellisesti toimitettu tietokirja − jollainen Uusi antiikin historia on − on mitä mainioin käyttöliittymä, josta on helppoa nautiskella
luku kerrallaan, yhä uudelleen ja uudelleen.
Vesa Vahtikari
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Koiran elämää, ei sen enempää
Sara Saure
Ateenan kulkukoirat
ISBN 978-952-99935-8-1
Biofilos 2011
Näinä ankeiden ja surullisten Kreikka-uutisten aikoina on mukavaa joskus vaihteeksi lukea jotain
iloista ja täysin median valtavirrasta poikkeavasta
näkövinkkelistä Kreikkaa tarkastelevaa kirjaa.
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Ateenassa asuva toimittaja ja kääntäjä Sara
Saure kirjoittaa hauskaa tekstiä. Vai mitä sanotte
seuraavasta kappaleen aloituksesta: "Filosofilla,
jonka kaulapannassa lukee Jack, on päivystys
Pnyks-kukkulan puskassa." Filosofi-Jackin lisäksi tapaamme kirjassa mm. Doran (joka toivoo,
että roskakuskien lakko ei loppuisi koskaan),
Sardellan (joka ei epäröi ryhtyä parittelemaan
Aids-päivän kampanjakyltin "Muistattehan,
että ehkäisy suojaa tartunnoilta" edessä),
Rexin (joka viettää aikaansa jalkapallojoukkue
Olympiakoksen kentän laidalla), Herakleen (joka
puolustaa kioskia ryöstäjiä vastaan) ja metrokoirat Rokin, Marikan ja Menelaoksen sekä mielenosoittajakoira Ekavin (joka ei pelkää edes
kyynelkaasua). Koirakohtaloiden ohella kirjassa
on paljon ja vakavaakin asiaa kreikkalaisesta elämänmenosta, Ateenan kaupungista ja sen ihmisistä, turisteista, maahanmuuttajista, anarkistiopiskelijoista ja jalkapallofaneista.
Valitettavasti kirja on ehkä hiukan kiireisesti
toimitettu. Se olisi hyötynyt suuresti vielä yhdestä huolellisesta oikolukukerrasta. Siellä täällä lukijan silmiin osuu muutamia kirjoitus- ja pilkkuvirheitä ja sisällysluettelon 18 eri luvusta 9 luvun
sivunumero on väärä. Myös kirjan taitto ja käytetty fontti ovat tylsähköjä. Taittoa olisi voinut piristää koirien kuvilla. Nyt kirjassa ei kansikuvien
lisäksi ole muita kuvia.
Näistä pikkuvioista huolimatta Ateenan kulkukoirat on ehdottomasti tutustumisen arvoinen
teos. Se on elämänmyönteinen, humoristinen ja
lämminhenkisesti kirjoitettu kirja, jonka lukemisesta tulee hyvä mieli ja jota voi varauksetta
suositella kaikille Kreikan, Ateenan ja koirien ystäville.
Vesa Vahtikari
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Elokuva-arvosteluja
Immortals 3D
300-elokuvan tuottajien uusi sandaalirämistely herättää paljon kysymyksiä,
joista päällimmäisimpänä on, ketä enää
kiinnostaa ja miten rahat saa takaisin.
Immortals toisaalta tekee ihmeitä: se saa
300:n vaikuttamaan taiteelta.
Juonen osalta tekisi mieli yksinkertaisesti kirjoittaa: "ks. Conan the Barbarian", mutta
kerrataan nyt kuitenkin: sankari Theseus (Henry
Cavill) lähtee ristiretkelle jalon varasjoukon
kanssa, jonka nokkamiehenä toimii elokuvan "comic relief" Stavros (Stephen Dorff), pahaa ja rujoa kuningas Hyperionia (Mickey Rourke) vastaan, joka on tappanut sankarin äidin. Hyperion
haluaa tuhota ihmiskunnan ja vapauttaa titaanit
superaseella, Epirus-jousella. Ensin hänen kuitenkin täytyy saada käsiinsä neitsytoraakkeli
Phaedra (Freida Pinto), joka tietää jousen olinpaikan. Theseuksen ja Phaedran välille luonnollisesti syntyy säpinää. Mukana menossa ovat
jumalat Zeus (Luke Evans, vanhan miehen hahmossa John Hurt), Athene (Isabel Lucas), Ares
(Daniel Sharman), Poseidon (Kellan Lutz) ja
Apollon (Corey Sevier), jotka eivät oikein osaa
päättää, mitä tekisivät.
Juonenkäänteet ovat elokuvassa täysin käsittämättömiä ja epäloogisia. Epirus-jousikin löytyy
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ihan sattumalta kiven sisältä kuin deus ex machina tai pikemminkin arcus ex lapide, minkä jälkeen se vaihtaa omistajaa sellaisella vauhdilla, ettei katsoja pysy mitenkään perässä. Samoin hahmojen toiminta ja motiivit jäävät täysin hämärän
peittoon eikä silmitöntä hidastettua 3D-väkivaltaa
perustella mitenkään vaan se tuntuu olevan koko
elokuvan pääasia. 3D:n mahdollisuuksia on hyödynnetty laiskasti eivätkä irtileikatut 3D-päät tai
veriroiskeet oikein jaksa säväyttää. Yksi elokuvan suurimpia pettymyksiä on titaanit, jotka eivät ole jättiläisiä puhumattakaan käärmehäntäisiä
vaan jonkinlaisia mutaisia klonkkuja. Epäselväksi
myös jää, keihin elokuvan nimi viittaa, sillä elokuvassa kuolevat kaikki jumalia (kyllä!) myöten. Näyttelijäkaarti koostuu suurimmaksi osaksi vähemmän tunnetuista näyttelijöistä Mickey
Rourkea ja John Hurtia lukuun ottamatta. Henry
Cavill on hyvä nuorena vihaisena lihaskimppuna,
mutta Stephen Dorff puolestaan voisi olla veijarimaisempi ainakin ottaen huomioon, että se on
hänen roolihahmonsa ainoa tehtävä elokuvassa.
Luke Evans on erikoinen valinta Zeuksen rooliin
ja jättää muut jumalat varjoon. Elokuvan naiset
Freida Pinto ja Isabel Lukas onnistuvat lähinnä
näyttämään kauniilta. Mickey Rourke on aina
hyvä roisto, mutta vetää roolinsa rutiinilla eikä
pääse oikein revittelemään, mikä olisi voinut pelastaa edes hitusen elokuvasta. John Hurt ei edes
yritä.
Kiinnostavinta elokuvassa on puvustajien
ja lavastajien luoma maailma, joka ei pyrikään
imitoimaan mitään todellisuutta vaan siinä on
yhdistelty eri elementtejä eri aikakausilta ja puolilta maailmaa: Pantheonin kupoli ja Colosseo
Quadrato pidättelevät titaaneja, temppeli on yhdistelmä Minotauroksen labyrintistä, bysanttilaisesta kirkosta sekä katakombeista, ja suola-aavikolta taas löytyy arabialaisen palatsin sisäpiha.
Puvustuksessa on panostettu erilaisiin päähineisiin, joista ainakin oraakkelien lampunvarjostinhatut, Poseidonin simpukkahäkkyrä ja pahisten
erinäiset piikki/hammaskypärät jäävät mieleen, ja
naamareihin, joihin Hyperionilla on jokin kumma
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mieltymys. Jumalten supersankariasut ja oraakkelien burkhat taas lähinnä nolottavat. Vaikka edes
puvustusta ja lavastusta voi kiittää jonkin asteisesta kunnianhimosta ja luovuudesta, ei lopputulos ole täysin onnistunut vaan se herättää lähinnä
hämmennystä ja kaatuu omaan näppäryyteensä.
Harvemmin sitä törmää elokuvaan, josta on näin
vaikea sanoa mitään hyvää. Immortals kuitenkin
onnistuu vain yököttämään ja hämmentämään
katsojan. Elokuvan puolivälissä jossain tylsistyneisyyden ja yökötyksen välimaastossa, kun katsoja alkaa vilkuilla kelloaan ja etsiä lähintä uloskäyntiä, voi muistella lämpimästi aikaisempia
sandaalieepoksia, kuten Gladiaattoria, Troijaa tai
jopa 300:aa. Harvoin sitä toivoo elokuvalta edes
tahatonta komiikkaa.
Laura Aho

Conan the Barbarian 3D
Kun elokuva julkaistaan vain 3D:nä,
että katsojilla olisi edes jotain katsottavaa, hälytyskellojen pitäisi alkaa soida,
eivätkä edes Jason Momoan (Conan)
3D-rintalihakset pysty pelastamaan tätä
katastrofia.
Elokuvan tarina on perinteinen silmäsilmästä-kostoretki, joka alkaa, kun hyborialaiset
etsiessään maailmaa hallitsevan naamion osia,
tuhoavat kimmerialaisen Conanin kotikylän ja
siinä sivussa tappavat tämän vanhemmat. Niinpä
Conan lähtee kostoretkelle hyborialaisten johtajaa Khalar Zymiä (Stephen Lang) vastaan,
joka haluaa kyseisen naamion avulla herättää
noita-vaimonsa henkiin ja orjuuttaa maailman.
Apuna Khalar Zymillä on tytär Marique (Rose
McGowan), joka on niin ikään myös noita ja
jolla on taito haistaa rituaaliin tarvittava puhdasverinen. Puhdasverinen on luonnollisesti nätti
tyttö (Rachel Nichols), johon Conan rakastuu.
Kun tähän vielä lisätään varkaita ja merirosvoja, on juoni valmis. Kuulostaako monimutkaiselta? Ei se mitään, sillä juoni jää heti elokuvan
alkumetreillä sen verran taka-alalle, että katsoja hämmentyy, kun siihen viitataan elokuvan
loppupuolella. Täytyy vain muistaa, että pahat
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ovat rumia ja yököttäviä, ja hyvät kauniita ja
lihaksikkaita.
Koko elokuvan ajan katsojalla on déjà vu
-olo. Vaatii jo uskomatonta taitoa tehdä kahden tunnin elokuva, jossa ei ole mitään uutta.
Parasta antia katsojalle onkin bongailla muista
elokuvista tuttuja elementtejä. Kielletty metsä,
puhdasverinen noita, valittu: kas Harry Potter!
Maailmaa orjuuttava esine, joka täytyy tuhota:
kas Taru sormusten herrasta! Pimeä ihmisuhreja
vaativa kultti maanalaisissa luolissa: kas Indiana
Jones ja tuomion temppeli! Pääkalloluola: kas
Mustanaamio! Reippaita merirosvoja: kas Pirates
of the Caribbean! jne. Jotkut ovat sanoneet, että
Conan the Barbarian 3D:n katsominen on kuin
katsoisi jonkun muun pelaavan videopeliä. Osin
väite pitää paikkansa ja toisaalta videopelimäiset tehosteet ja grafiikka sopivat mainiosti tämän
tyyppiseen elokuvaan, mutta elokuvassa on myös
kuvottavia inhorealistisia kohtauksia, jotka eivät
videopeli-maisemaan tai edes action-viihteeseen
istu.
Näyttelijöitä ei elokuvaan selvästikään ole
valittu näyttelijäntaitojen perusteella; ainoastaan Rose McGowan (Marique) ja Ron Perlman
(Conanin isä) onnistuvat selviämään rooleistaan
jotenkin kunnialla. Äitinsä muiston varjossa elävän Mariquen hahmossa ja hänen oidipaalisessa
suhteessaan isäänsä olisi ehkä ollut muutenkin
enemmän ammennettavaa. Elokuvan ongelmista kuitenkin suurin ja anteeksiantamattomin on,
että se ottaa itsensä liian vakavasti. Tuntuu, että
ohjaaja Marcus Nispeliltä on jäänyt läksyt tekemättä eli alkuperäinen Conan-elokuva katsomatta. Hän kuvittelee ohjaavansa inhorealistista
katkeraa kasvutarinaa ja allegoriaa ihmisen yksinäisyydestä suuressa julmassa maailmassa, kun
hänen pitäisi ohjata koulupoikamaisella juonella varustettua action-rämistely-viihdettä. Tämä
on käsittämätöntä, sillä siihen ei alkuperäinen
Arnold Schwarzeneggerin tähdittämä, nyt jo
kulttimaineeseen noussut, Conan the Barbarian
sortunut vaan se on tehty juuri sopivasti kieli
poskessa. Katsoja tuntee itsensä vähän huijatuksi, kun on ajatellut tulevansa katsomaan hauskaa
koko perheen seikkailuelokuvaa, eikä elokuvasta
löydy edes yhtä kurjaa puujalkavitsiä tai one lineria. Onneksi Conan the Barbarian 3D tarjoaa
vastineeksi ei vain ajoittaista vaan jatkuvaa tahatonta komiikkaa.
Laura Aho
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Suomen Ateenan-instituutin
ystävät ry:n jäsenkysely
Kevään Helikonin lopussa oli yhdistyksen jäsenille suunnattu kysely. Kysely lähetettiin
jäsenille myös sähköpostin liitteenä sekä postitse jäsenkirjeen yhteydessä. Kyselyyn oli
mahdollista vastata joko postitse tai sähköpostitse. Vaivanpalkkioksi luvattiin kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arpoa myöhemmin päätettävä palkinto ja kyselyn
tulokset luvattiin julkaista syksyn Helikonissa. Kyselyyn tuli 35 vastausta, ohessa luvattu
yhteenveto vastauksista.
1) Ikäsi
Vastaajien keski-ikä oli 68,5 vuotta. Nuorin
vastaaja oli 33-vuotias ja vanhin vastaaja oli
95-vuotias.
2) Sukupuolesi
Sukupuolijakauma oli hyvin tasainen, naisia
vastaajista oli 18 ja miehiä 17.
3) Koulutuksesi
Vastaajat ovat koulutettua väkeä, suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto, muutamalla
vastaajalla on keskiasteen tutkinto. Tohtoreita ja
kahden tutkinnon omaaviakin henkilöitä oli muutama. Filosofian maistereita oli ehkä eniten, myös
ekonomeja ja diplomi-insinöörejä sekä oikeustieteen tai lääketieteen tutkinnon suorittaneita oli
monta.
4) Asuinpaikkasi
Vastauksia tuli ympäri Suomea, eniten
Helsingistä. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli
Lappeenrannasta ja Espoosta. Yksi vastaus tuli
Kreikasta.
5) Milloin liityit jäseneksi?
Muutama vastaaja on liittynyt yhdistyksen
jäseneksi jo sen perustamisvuonna. Ehkä enemmistö vastaajista on liittynyt yhdistykseen 90-luvulla tai 2000-luvun alussa. Moni ei muistanut
liittymisvuottaan.
6) Miksi liityit jäseneksi (ystävän suosituksesta/olin matkalla/olin kuuntelemassa esitelmää/
jokin muu syy)?
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Jaakko Frösénin vetämän matkan tai luennon innoittamana liittyneitä oli seitsemän henkilöä. Myös Paavo Castrénin tai Martti Leiwon
vetämät matkat mainittiin sekä matkat ja luennot
yleensä ilman tarkennuksia. Ystävän suosituksesta oli yhdistykseen liittynyt kuusi vastaajaa.
Muita monenkin vastaajan mainitsemia kimmokkeita yhdistyksen jäsenyyteen olivat vierailu instituutissa sekä rakkaus Kreikkaa, historiaa ja arkeologiaa kohtaan.
7) Oletko käynyt yhdistyksen jäsenmatkalla/matkoilla? Olitko tyytyväinen matkaan/
matkoihin?
Suurin osa vastaajista oli ollut yhdistyksen
matkoilla. Vastaajat olivat yleisesti ottaen erittäin
tyytyväisiä matkoihin.
8) Oletko aikeissa joskus osallistua yhdistyksen järjestämälle matkalle? Minne haluaisit
yhdistyksen järjestävän matkan/matkoja?
Matka-aikeita löytyi melkein kaikilta vastaajilta, tosin muutama vastaaja ilmoitti olevansa liian vanha lähtemään uusille matkoille. Toivottuja
ja ehdotettuja matkakohteita olivat Sisilian
kreikkalaisasutusalue,
museot
Venetsiassa,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa, Turkin
Kappadokia, Länsi-Kreikka (Ioannina, Lefkas),
Etelä-Italia, Venetsia, Turkki (entiset kreikkalaisten asuttamat alueet), Mustanmeren kierros, Palmyra, Libya, Tunisia, Turkin rannikko,
Petra, turvalliset alueet, Istanbul, Rodos, Kypros,
Thessaloniki, Delfoi, Pompeji, Paestum, Kreeta,
Lähi-itä.
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9) Oletko käynyt kuuntelemassa yhdistyksen
järjestämiä esitelmiä? Oletko tyytyväinen yhdistyksen esitelmätarjontaan?
Moni vastaaja on kyllä käynyt kuuntelemassa esitelmiä, mutta luonnollisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat pääsevät esitelmiin
aika harvoin. Esitelmätarjontaan oltiin yleisesti
tyytyväisiä.
10) Minkälaisia esitelmiä toivoisit yhdistyksen
järjestävän ja mistä aiheista?
Ehdotettuja ja toivottuja esitelmäaiheita olivat
mm. ajankohtaisemmat ja populäärimmät aiheet
(monta vastausta), Kreikan ja suomen kosketuskohdat, Kreikan ja ympäröivän alueen arkeologiaa ja historiaa käsittelevät aiheet, myös kulttuuriaiheet, arkeologia (kaivausten tulokset), Bysantin
aika, rebétika-musiikki, nykykirjailijat ja runoilijat, taidehistorialliset aiheet, antiikin ihmisen
käytöstavat, Konstantinopolin puolustus. Myös
Helsingin ulkopuolella järjestettäviä esitelmiä
toivottiin.
11) Onko yhdistyksen järjestämiä esitelmätilaisuuksia sinusta tarpeeksi usein, liian usein
vai liian harvoin? Onko esitelmien ajankohta
(yleensä arki-iltoina) sinusta hyvä?
Tähän kysymykseen tuli vähän vastauksia.
Esitelmien määrään ja järjestysajankohtaan oltiin
yleisesti tyytyväisiä. Esitelmiä voisi muutaman
vastaajan mielestä olla useimminkin, ja yksi vastaaja ehdotti, että myös lauantaita voisi kokeilla
esitelmäpäivänä. Yhden vastaajan mukaan keskiviikkoisin on monen muunkin yhdistyksen esitelmiä, jolloin tulee harmittavia päällekkäisyyksiä.
12) Onko sinulla mielessäsi erityisiä ruusuja ja
risuja tai parannusehdotuksia, jotka koskevat
yhdistyksen jäsenmatkoja ja esitelmiä?
Myös tähän kysymykseen tuli aika vähän vastauksia, ohessa muutamia kommentteja: "Yhden
päivän matka ei saisi ylittää kymmentä tuntia."
"Jaakko Frösenille ruusuja." "No, jäsenmatkojen
ei ehkä kannata olla mitään känsämaratoneja,
vaan muutama päivä vain (korkeintaan viikko)
ja suht. hyvissä hotelleissa." "Ruusuja matkoista, kunhan vain saadaan Kreikan asiantuntijoita
oppaiksi. Kiitän esim. tri Fröséniä." "Esitelmistä
tiedottamista pitäisi parantaa (sähköposti). Olen
ollut seuraamassa mielenkiintoisia esitelmiä
ja paikalla on ollut lisäkseni kolme henkilöä.
Mitä hukkakäyntiä!" "Esitelmät voisivat päättyä
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19.30:een mennessä, jolloin ehdin viimeiseen
junaan.","Esitelmien ajankohdat tulevat usein
aika myöhään tietoomme."
13) Luetko Helikonia mielelläsi vai jääkö se
sinulta usein lukematta vai selaatko sen vain
nopeasti?
Moni vastaaja kertoi lukevansa koko
Helikonin joka kerta hyvin tarkkaan, pieni osa
vastaajista selaa lehden nopeasti läpi. Moni vastaaja myös säilyttää lehdet, tai ainakin mielenkiintoiset artikkelit.
14) Oletko tyytyväinen Helikonin juttujen kirjoon ja tasoon?
Yhdistyksen lehteen oltiin yleisesti tyytyväisiä, ohessa muutama kommentti: "Yhdistyksen
koko huomioiden taso on korkea." "Lehti on
asiallisesti toimitettu." "Yhdistyksen lehdeksi
OK.","Lennokkaan korkeatasoisia!" "Kirjo ja
taso saisivat vaihdella enemmän!" "Olen jokseenkin tyytyväinen." "Tärkeää, että saataisiin esitelmistä ainakin lyhennelmä myös lehteen. Jopa
kaikista?" [Helikonin päätoimittajan kommentti:
"Melkein kaikilta esitelmöitsijöiltä pyydetään
juttua myös lehteen − toisilta saadaan juttu, toisilta ei saada."], "Suorastaan odotan Helikonia ja
varmasti luen sen kokonaan. Lehdestä saamaani
tietoa voi olla vaikeaa löytää muualta." "Kyllä,
Helikon paljon parempi kuin monien muiden seurojen jäsenlehdet." "Taso on vaihteleva."
15) Oletko tyytyväinen lehden ulkoasuun?
Lehden ulkoasuun oltiin yleisesti tyytyväisiä,
ohessa perusteluja: "Layout saisi olla korkeampi
erityisesti kuvien osalta. 2-palstaisuus miellyttävää luettavaa." "Se on asiallinen." "Ei valittamista." "Sisältö ratkaisee." "Koko on mainio.
Kätevä lukea työmatkoilla." "Joo, varsinkin koko
on hyvä." "Ei ole valittamista, mielestäni ilme on
riittävän hyvä."
16) Mistä aiheista toivoisit enemmän kirjoituksia Helikoniin? Mistä aiheista toivoisit vähemmän kirjoituksia Helikoniin?
Ohessa vastaajien kommentteja: "Yhdistysten
yhteisestä esitelmäillasta Helikonissa julkaistiin evp. parlamentaarikko Seppäsen esitys.
Muutkin olivat mielenkiintoisia ja toivoisin, että
nekin saataisiin jäsenistön luettavaksi. Odysseus
Elytis; onko kreikkalaisen runouden kääntäminen suomeksi niin vaikeaa, että vuosikausia
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siihen kuluu." "Tosi vanha historia kiinnostaa
eniten." "Kreikan nykytilanteesta voisi olla kirjoituksia." "En osaa toivoa mitään "vähennyksiä"! Minulle henk. koht. antiikin aiheet kelpaavat loputtomasti." "Jos jotain muutosta, niin
ehkä enemmän ajankohtaisia aiheita. Mitään ei
tarvitse vähentää..." "Taidehistoria kiinnostaa."
"Kreikkalaisesta yhteiskunnasta. Kreikan kielen vaikutus muissa kielissä." "Antiikin aiheissa
ja kohteissa kyllä riittää aiheita, mutta voihan
nykykreikastakin jotain kirjoittaa, matkakuvauksia ym." "Ei erityisiä toivomuksia suuntaan tai toiseen. Lehtijutut ovat kulutustavaraa.
Kannattaisiko harkita lehden sijaan vuosikirjan
tai vaikkapa kerran kahdessa vuodessa julkaistavan artikkelikokonaisuuden julkaisemista vastaavin kustannuksin, kuin lehteä on julkaistu?
Monet Helikonin jutut ovat taltioimisen arvoisia,
kirjassa ne taltioituisivat paremmin." "Myös antiikin tekniikasta voisi joskus kirjoittaa." "Olen
tyytyväinen monipuolisuuteen." "Mukava kokonaisuus. Kreikasta tietenkin. Aihepiiriin liittyvät
pikku-uutiset ovat hyviä: mitä kirjoja on julkaistu, mitä tutkimusta tehdään, yms."
17) Olisitko kenties itse halukas joskus kirjoittamaan lehteen?
Valitettavasti kyselyn myötä ei paljastunut
valtavasti uusia potentiaalisia kirjoittajia lehteen. Kolme henkilöä vastasi ehkä, muutama arvioi, että koulutus tai asiantuntemus eivät riitä
Helikoniin. [Helikonin päätoimittajan kommentti: "Lehteen otetaan erittäin mielellään vastaan
eritasoisia juttuja. Niitä voidaan myös muokata
toimituksessa. Kaikki tekstit myös oikoluetaan ja
toimitetaan huolellisesti. Esimerkiksi kertomuksia yhdistyksen matkoilta voivat kirjoittaa vain
matkoilla olleet henkilöt."]
18) Onko sinulla mielessäsi erityisiä ruusuja ja
risuja tai parannusehdotuksia, jotka koskevat
Helikonia?
Tähän kysymykseen ei tullut montaakaan
vastausta, ohessa muutama: "Vain osoitetarra, se
saattaa peittää kaunista kansikuvaa ja liima on
erityisen lujaa laatua eli tosi vaikea lappua on
poistaa." [Helikonin päätoimittajan kommentti:
"Tarralapuista on luovuttu, nykyisin osoitteet tulostetaan suoraan lehden takakanteen."], "On se
vähän kuivakka." "Tietysti useampi numero, mutta ymmärrän, ettei teille ole mahdollista." "Suuri
risupuska siitä, että en ole saanut valistuksistani
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huolimatta viimeisiä lehtiä, vuoden 2010 ja 2011
numerot puuttuvat." [Helikonin päätoimittajan
kommentti: "Ehkä jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, tai sitten osoite on vaihtunut, eikä osoitetta
ole ilmoitettu yhdistyksen sihteerille, joka pitää
yllä jäsenrekisteriä. Helikonit postitetaan yhdistyksen jäsenille jäsenrekisterin tietojen mukaan.
Lehden toimituksessa ei asiaan voida vaikuttaa.
Yhdistyksen sihteeri on henkilö, jolle osoitteenmuutoksista tulee ilmoittaa."] "Enemmän ilmoituksia." "Hyvä lehti – erikoisalue." "Aina voi
parantaa." "Kannattaisiko harkita kirjamuotoista
painatusta, kuten edellä olen esittänyt. Vaimokin
totesi, että "hyvän lehden saavat aikaan"."
19) Mitä mieltä olet yhdistyksen vuosittain jakamasta stipendistä?
Moni oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen, ohessa muutama kommentti: "Ei mielipidettä." "OK" "Oikeaan tarpeeseen myönnetty
stipendi on aina paikallaan." "Sitä en osaa arvioida, muuta kuin että on hyvä, että stipendejä annetaan." "Sopii." "Hyvä." "Hieno asia." "Kuulunee
instituutin ystävien toimintaan." "Toivottavasti
siitä on jotain apua nuorille tutkijoille niin,
että yhdistys siten toteuttaa tarkoitustaan."
Kannatettava." "Stipendi on sopivaa toimintaa." "On hyvä tukea nuoria tutkijoita." "En ole
seurannut tätä asiaa tarkasti; varmaan ihan ok."
"En tunne asiaa riittävästi. Olettaisin sen olevan
tervetullut saajilleen ja edistävän tutkimusta."
"Näin pieneltä yhdistykseltä kyllä se on aika paljon vaadittu." "Onhan se ihan hyvä asia, vaikka
lisääkin matkakustannuksia." "Pidän tarpeellisena." "Hienoa, että sellainen on, voisi ehkä olla
suurempikin."
20) Mitä muuta toimintaa haluaisit yhdistyksen järjestävän (teatterikäyntejä/museokäyntejä/mitä muuta)?
"Tottakai teatteri- ja museokäyntejä!"
"Mainittuja käyntejä voisi kyllä järjestää tai/
ja tutustumisiltoja. Esim. esitelmä voisi olla
jossain ravintolassa." "Kuulun moneen yhdistykseen. En ehdi enempää." "Antiikin musiikin tapahtuma." "En halua osallistua porukalla
teatteriin tai museoon, koska itse toiminta ei
voita siinä mitään." "Opastetut museokäynnit.
Ohjelmasta voisi olla mahdollisimman varhain
tietoa kauempana asuville." "Jos tulee mielenkiintoinen näyttely, ryhmäkäynti ja opastus."
"Tämä riittää." "Yhdistyksen tarkoitukseen liit31

tyviä." "Esim. matka Epidaurokseen (tyynyt mukaan)." "Matkoja maakuntaan." "Ajankohtaiset
näyttelyt vaikkapa Tukholmassa/Tallinnassa
voisivat olla jäsenmatkojen vierailukohteina."
"Kööpenhaminan ja Tukholman museoissa voisi
pistäytyä viikonloppuna, jos joku lähtisi opastamaan." "Teatterikäyntikokemus oli positiivinen:
Raivoisien Ruusujen Medeia-näytännön kaltaiset yhteiset tapahtumat puoltavat paikkaansa,
vaikkakin teatteriin pääsee omia aikojaankin,
kuten museoihinkin." "Matkat, esitelmät ja pienoisseminaarit keskeisiä." "Lehti, matkat ja esitelmät riittävät." "Museokäynnit ja näyttelyt hyviä, jos sivuavat Ateenan-instituutin aihepiiriä."
"Museokäynnit voisi yhdistää matkoihin. Kävin
juuri Kööpenhaminassa ja siellä Ny Carlsberg
Glyptotek & Nationalmuseet aivan mainoita! Ja
sitten porukalla Tivoliin?" "Konsertteja myös
H:gin ulkopuolelle. Illanvietto kreikkalaisessa
ravintolassa." "Tässä iässä ei ole kovin hanakka
esittämään muutoksia, koska joukko on yhä nuorempaa ja toivoo erilaisia asioita."
21) Onko yhdistyksen jäsenmaksun suuruus
sinusta sopiva? Koetko saavasi sille vastinetta?
Yhdistyksen jäsenmaksu arvioitiin yleisesti
sopivan suuruiseksi ja jäsenmaksulle saatava vastine riittäväksi, ohessa perusteluja: "Sopivan suuruinen on ja vastike on riittävä." "Tavanomaista
tasoa, kannattaa maksaa." "Ihan sopiva. Kannatus
on tärkeintä." "Olen tyytyväinen jäsenmaksuun."
"Minusta pelkkä lehtikin on jo sen arvoinen."
"Lehti on vastike "meille maalaisille"." "Kaikissa
yhdistyksissä on vähän samanlaiset jäsenmaksut,
ei sen kummempaa. Joku ekstraetu voisi olla,
mutta ei nyt välähdä.","Maksu on OK, maksan
sitä enemmänkin kannatusmielessä kuin vastinetta saadakseni; etenkin Helikonin ansiosta hinta-
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laatu-suhde on kuitenkin parempi kuin muilla
seuroilla." "Jäsenmaksu on ok, kunhan saisi niitä
Helikon-lehtiä! Viime aikoina on ollut joitakin
sotkuja, on karhuttu jäsenmaksua, vaikka sitä ap.
maksulomaketta ei ole edes tullut."
22) Minkä kysymyksen olisit mielelläsi nähnyt
tässä jäsenkyselyssä ja vastauksesi siihen?
"Hieno kysymys, mutta kerrankin kun kysytään, en keksi mitään." "Olisipa mielenkiintoista nähdä jäsenmäärän jakautuminen Suomen eri
kolkkiin." "Kysymys: Voisiko Ateenan-instituutin
ystävät tehdä yhteistyötä Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ja Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen kanssa? Esim. kumpikin voisi tiedottaa
toistensa tapahtumista yms. Vastaukseni: Sitä
toivoisin." "Haluatko lähteä ensi keväänä yhdistyksen matkalle? Muuten nyt huomasin erinomaiset ehdotuksesi s. 27 (Helikon 1/2011). Kaikki
nuo voisin liittää toiveisiini." "Minkälainen on
kreikan kielen taitosi? a) olematon, b) auttava,
c) tyydyttävä, d) opiskelen, e) yliopisto- tai muu
arvosana?" "Kiitos kaikesta ja jatkuvaa menestystä Kreikan tunnetuksi tekemisessä." "Miten
tehdä yhdistystä tunnetuksi? Miten lisää jäseniä?"
"Kenen opastamalle matkalle mieluiten osallistuisit? Jaakko Frösénin."
Helikon ja yhdistys esittävät suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdistyksen sihteeri
Päivi Lammi ja Helikonin päätoimittaja Vesa
Vahtikari arpoivat virallisessa ja puolueettomassa
arvonnassa vastaajapalkinnon voittajaksi helsinkiläisen Matias Buchholzin. Hän sai kirjahyllynsä täytteeksi Paavo Castrénin tuoreen tietokirjan
Uusi antiikin historia.
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Suomen Ateenan-instituutin
uutisia & tapahtumia
29.8.−25.9.
järjestettiin
johdantokurssi.

Antiikin

Suomen Ateenan-instituutin
ystävät ry:n tapahtumia
Kreikan

1.9. instituutin CIMO-harjoittelija, arkeologian
opiskelija Maija Lehikoinen Turun yliopistosta,
aloitti viiden kuukauden mittaisen harjoittelunsa.
10.11., 24.11 ja 15.12 järjestettiin Christos
Karakasisin dokumenttielokuvan Between two
Homelands esitykset.
15.11. Professori Mark Janse Gentin yliopistosta piti instituutin viidennen Johannes Sundwall
-luennon. Hänen esitelmänsä aihe oli The
Cappadocians and their Languages, 1911 BC AD 2011.
30.11. PhD Vasilis Letsios piti instituutissa
kreikaksi esitelmän Willhelm Laguksesta ja
Fredrika Bremeristä.
5.−7.12. instituutissa pidettiin kansainvälinen
patristiikan kollokvio.
8.12. FM Sanna-Ilaria Kittelä Helsingin yliopistosta piti instituutissa esitelmän Make Love, Not
War? The Premiere of Euripides' Trojan Women
on Finnish Stage in 1970.
14.12. järjestettiin yhteispohjoismainen joulujuhla Tanskan instituutissa. Tilaisuudessa soitti tanskalais-ruotsalainen Magnus Hjorth -trio.
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30.9. FK Jussi Korhonen piti esitelmän
Konstantínos Kaváfisin runous. Paikkana oli
Helsingin yliopiston päärakennus (vanha puoli),
aud. IV (Fabianinkatu 33).
26.10. FT Venla Sykäri esitelmöi aiheesta
Kansanlaulusta kännykkään − riimillinen nelisäe
Kreetalla. Paikkana oli Helsingin yliopiston päärakennus (vanha puoli), aud. XVI (Unioninkatu
34).
16.11. yhdistyksen vuoden 2010 stipendiaatti,
FM Kimmo Kovanen kertoi stipendityöskentelystään Kreikassa. Esitelmä, Antiikin Kreikan
musiikissa käytettyjen säveljärjestelmien alkuperä ja kehitys, pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksen (vanhan puolen) auditoriossa XVI
(Unioninkatu 34).
9.12. prof. Jaakko Frösén kertoi tutkimuksista Jordanian Petrassa: Ajankohtaista Petrasta.
Hiiltyneistä papyruksista Aaroninvuoren kaivauksiin. Paikkana oli Helsingin yliopisto, Porthania
II (Yliopistonkatu 3). Yleisötilaisuuden järjestäjinä olivat Helsingin yliopiston Maailman kultuurien laitos / Klassillinen filologia ja Arkeologian
oppiaine sekä Klassillis-filologinen yhdistys ry,
Suomen Egyptologinen Seura ry sekä Suomen
Ateenan-instituutin ystävät ry.
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