HELIKON
2 /2012

Irtonumero 3€

Pääkirjoitus

Sisällys 2/2012
Pääkirjoitus

Suomen Ateenan-instituutin
ystävät ry:n jäsenlehti

Vesa Vahtikari

2

Bysanttilaisen teatterin jäljillä
Kalle Knaapi

7

Nykykreikkalaista mytologiaa
Smyrnan marssin tahdissa
Risto-Pekka Pennanen

12

Bildkonsten i Grekland
Ralf Friberg

16

Monimuotoinen Ateena: erään
Cimo-harjoittelijan ateenalainen kevät
Lassi Jakola

23

Kevätpäiviä Ateenassa
Eero Heimolinna

26

Suomen Ateenan-instituutin
uusi johtaja esittelyssä
Vesa Vahtikari

28
29

Runousoppia perusteellisesti

Päätoimittaja Huvudredaktör
Vesa Vahtikari
puh. 050-381 5474
vesa.vahtikari@helsinki.fi
Toimitussihteeri
Redaktionssekreterare
Maija Holappa (taitto)
maija.holappa@helsinki.fi

Myös taiteilijan tekemä kuva on aina viime
kädessä tulkinnanvarainen, vaikka se olisikin
lähes valokuvantarkka. Ralf Friberg maalaa
meille kuvan Kreikan kuvataiteesta artikkelissaan (joka on tietysti kuvitettu taiteilijoiden ja heidän teostensa kuvilla).

Toimituskunta Redaktionsråd
Anneli Brown
Ralf Friberg
Mika Hakkarainen
Martti Leiwo
Pekka Matilainen

Kuvia, tai ainakin muistikuvia, voi tietysti maalata myös sanoin. Kalle Knaapi ja Lassi Jakola kuvaavat
tässä lehdessä omia kokemuksiaan Kreikasta ja Ateenasta vuonna 2012 ja kuvituksena on kirjoittajien
itsensä ottamia valokuvia. Eero Heimolinna muistelee yhdistyksen keväistä jäsenmatkaa Ateenaan, ja
kirjoituksen kuvituksena on Vuokko Heimolinnan valokuvia sekä kopio Kathimerinín kirjoituksesta.

Painopaikka Tryckort
Nykypaino Oy

Uutisia ja tapahtumia

ISSN 0785-2703

Yllä mainittujen kuvien ja kuvausten lisäksi Helikonissa on tällä kertaa mukana myös asiaa kreikkalaisesta musiikista (Risto Pekka Pennasen artikkelissa) ja Aristoteleen Runousopista (Pekka
Matilaisen kirja-arvostelussa) sekä kysymysten ja vastausten muodossa lukijoille välitettävä kuva
Suomen Ateenan-instituutin tulevasta johtajasta, Jari Pakkasesta.

Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry. / Finlands Aten-instituts
vänner r.f.

Lehtemme lukija voikin heti lehden (huolellisesti kokonaan läpi) luettuaan miettiä, millainen on hänen
kuvansa Kreikasta. Onko kuvassa kenties auringonpaisteessa kylpevä taverna pienen saaren rannalla,
turkoosin meren äärellä (ja lautasilla tietysti lampaakyljyksiä, paistettua kalaa ja kreikkalaista salaattia
sekä laseissa viilennettyä viiniä) vai näkyykö siinä mielenosoitus, lenteleviä polttopulloja ja kilvin, kypärin ja kaasunaamarein varustettuja mellakkapoliiseja?

Puheenjohtaja / Ordförande
Eero Heimolinna
eero.heimolinna@gmail.com

Toivotan kaikille Helikonin lukijoille hyvää joulua ja antoisaa uutta vuotta 2013 selostajalegenda Voitto
Liukkosen sanoin: "Näihin kuviin, näihin tunnelmiin."

Sihteeri / Sekreterare
Päivi Lammi
Juhanintie 6
11130 Riihimäki
p. 0400-853 550 (iltaisin)
ateenanystavat@gmail.com
ja takakansi:

TÄMÄN LEHDEN kannessa on Ateenan
metrossa matkalla lentokentälle otettu valokuva. Lehden kansikuva on samalla myös
kuva koko Kreikasta ja kenties kuvastaa,
minne Kreikka on menossa (tosin sitähän
ei varmasti tiedä kukaan). Jokainen katsoja
tulkitsee kuvia aina omista lähtökohdistaan
ja kuvissa saa nähdä tai olla näkevinään, mitä
haluaa.

Toimittajat Redaktörer
Martti Leiwo
martti.leiwo@helsinki.fi
Pekka Matilainen
ilkka-pekka.matilainen@luukku.com

Pekka Matilainen

Kansi

Kuvia Kreikasta
Kuva: Katja Vahtikari

1

Helikon

Vesa Vahtikari

Kylttejä Ateenan

metrossa. Kuvat Vesa Vahtikari.

Helikon 2/2012

1

Kalle Knaapi

Bysanttilaisen teatterin jäljillä
Valmistuin maisteriksi Turun yliopistosta syystalvella 2011 pääaineenani kreikkalainen
filologia ja aloitin jatko-opintoni 2012 alkukeväällä. Väitöskirjassani tarkastelen teatterin asemaa ja luonnetta Bysantin valtakunnassa.Työstän väitöskirjaani artikkelimuotoiseksi, pääaihetta eri puolilta tarkastellen. Projektini lähti sikäli mukavasti liikkeelle,
että sain kunnian ja etuoikeuden työskennellä Suomen Ateenan-instituutin ystävien
stipendin avustuksella Ateenassa kuluvan vuoden kesällä. Ohessa tutkimukseni keskeisistä teemoista ja hieman myös siitä, kuinka kesäni Ateenassa sujui.

Uutta "teatteria"
TEATTERI EI ENÄÄ myöhäisantiikissa ja
etenkään Bysantissa ollut keskeinen osa julkista viihde- ja esityskulttuuria, ainakaan sellaisina
muotoina kuin se oli esiintynyt klassisessa antiikissa. Tästä huolimatta "teatterilliset elementit"
kuten tekeytyminen joksikin muuksi kuin omaksi itseksi (esim. puvustuksen, elekielen ja puhetyylin keinoin), tanssi, musiikki, dialogin runsas
käyttö, tarinankerronta jne. eivät olleet täysin
kadonneet esityskulttuurista bysanttilaiskaudellakaan. Miten siis tällaiset teatterilliset elementit
ja erityisesti niiden yhdistelmät – teatterihan on
lähtökohtaisesti useiden elementtien yhdistelmästä syntyvä multimediaalinen kokonaisuus – olivat

mukana bysanttilaisessa kulttuurissa? Toinen keskeinen kysymys liittyy esitysten käsikirjoituksiin:
Miten erilaisista teksteistä nautittiin Bysantissa
eli miten ne esitettiin? Tekstejä on mahdollista lukea yksin hiljaa, lukea yksin ääneen, lukea
ääneen yleisölle, lukea moniäänisesti yleisölle,
esittää yleisölle elehdinnällä, puvustuksella ja
musiikilla varsinaista tekstiä tukien. Sama teksti
saatettiin lisäksi esittää eri tilanteissa eri tavoin.
Mahdollista on myös tarkastella tekstin merkitystä suhteessa esitysten muihin elementteihin – kaikissa esityskulttuurin ilmentymissähän ei esityksen kirjallinen käsikirjoitus ja esiintyjien tarkka
repliikeissä pitäytyminen ole ensiarvoisen tärkeää. Oleellisena osana tekstien esitystapojen tarkastelemiseen liittyy erilaisten tilojen kuten esimerkiksi teatterien, amfiteatterien, hippodromien,
kirkkojen ja kouluopetustilojen tarkasteleminen.
Miten ne vaikuttivat esityksiin? Miten tiloja käytettiin esityksiin?
Samoin kuin emme voi ongelmattomasti erottaa teatteria bysanttilaisesta esityskulttuurista,
emme voi erottaa teatteria bysanttilaisesta kirjallisuudestakaan.Teatterilliset elementit vaikuttivat
kirjallisuudessakin, mutta meillä ei ole samankaltaista selkeähköä draamatekstien korpusta kuin
esim. klassisessa tragediassa vaan vain joukko teatterillisia elementtejä erilaisina pitoisuuksina sisältäviä tekstejä. Teatterillisten tekstien tarkasteleminen esityskulttuurin kautta on tärkeää, mutta

Ateenan Bysantti-museon pihalla. Kuvat: Kalle Knaapi.
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Thessalonikin Bysantti-museossa.

kyseisiä tekstejä on mahdollista (ja syytä) tarkastella myös niiden kirjallista aspektia painottaen.
Keskeisiä tekstejä omalle tutkimukselleni
sekä esitysten suhteen että kirjallisuutena ovat
erityisen voimakkaita teatterivaikutteita sisältävät
tekstit. Joitakin esimerkkejä tällaisista teksteistä ovat mm. 1100-luvulla kirjoittaneen Mikael
Haplukheiroksen pienoisnäytelmä Dramation
ja samalla vuosisadalla kirjoittaneen Theodoros
Prodromoksen
dialogipainotteiset
tekstit
Apodemosfilia, Katomyomakhia ja Bionprasis.
Varhaisempien auktorien säkeistä koostetuista runoelmista (ns. cento-runous) bysanttilaisen teatterin kannalta mielenkiintoisimmat ovat
tuntemattomien kirjoittajien Kärsivä Kristus ja
Kyproksen passionäytelmä. Usein satiireiksi luokitellut Timarion ja Mazariin matka Haadekseen
ovat runsaiden dialogiosuuksiensa kautta kiinnostavia. Historiateoksista puolestaan mm. Mikael
Pselloksen Kronografia ja Anna Komnenen
Aleksias hyödyntävät teatterillisia kerrontakeinoja ja erityisesti Komnene myös suoria teatterisitaatteja. 800-luvulle ajoitettavan Ignatiuksen
Säkeitä Aatamista sekä Romanos Melodoksen
että Sofroniuksen hymnit ovat myös bysanttilaisen teatteria ja esityskulttuuria tarkasteltaessa
keskeisiä.
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Suhtautumistapoja
Bysanttilaiskaudella teatteri vaikutti paitsi esityksissä ja uudessa kirjallisuudessa, myös kouluopetuksessa ja tutkimuksen kohteena. Teatteri nostettiin etenkin varhaisina vuosisatoina toistuvasti
moraalikritiikin kohteeksi ja teatteria koskevia lakeja säädettiin. Toinen laajempi lähestymistapani
bysanttilaiseen teatteriin onkin tutkia erilaisia käsityksiä, asenteita ja tutkimuksia, joita teatteri sai
Bysantissa osakseen.
Antiikin näytelmien säilyttäminen ja kommentoiminen voidaan perustellusti nähdä
Bysantin suurimpana kontribuutiona teatterin
historialle. Bysanttilaisen teatteritutkimuksen
piiristä voidaan nostaa esiin erilaisia aineistoja ja kysymyksiä. Omassa tutkimuksessani olen
kiinnostunut erityisesti kirjallisuustieteellisesti
(tai teatteritieteellisesti) painottuneista skholionmerkinnöistä ja muusta kirjallisuus- ja teatteritieteellisestä aineistosta. Maksimus Planudes,
Thomas Magister, Demetrios Triklinios ja
Manuel Moskhopoulos ovat itselleni keskeisimpiä kirjoittajia, joskin Eustathioksen Homeroskommentaareissakin viitataan teatteriin lukuisia
kertoja. Lisäksi on toki todettava, että erilaiset
tekijyyden tasot (so. merkinnän johtaminen tiet3

Kuumana iltapäivänä keskuspuistossa.

tyyn merkitsijään) eivät skholion-merkintöjen
suhteen ole kovinkaan ongelmattomia. Tämän
voi tietenkin nähdä myös tutkimuksellisena mahdollisuutena. Joka tapauksessa kirjallisuus- ja
teatteritieteellisen ajattelun traditiota skholionmerkinnöissä tarkasteltaessa tekijyyteen liittyvä
problematiikka on tärkeässä asemassa. Skholionmerkintöjen ohella erityisesti Mikael Pselloksen
vertaileva essee Euripideesta ja Giorgios
Pisidialaisesta on omasta mielestäni erittäin kiinnostava ja toiminee vähintäänkin skholion-merkintöjen tarkastelun kontekstuaalisena taustana.
Bysanttilaisia teatterikäsityksiä voimme tarkastella myös tietosanakirjojejn ja sanakirjojen kautta. Tärkeimpiä näistä ovat Fotioksen ja
Hesykhios Miletoslaisen teokset sekä Suda,
jotka sisältävät runsaasti teatteriin suorasti ja
epäsuorasti liittyviä mainintoja. Keskeinen problematiikka tällaisessa aineistossa liittyy siihen,
että sanakirjat ja ensyklopediat sisälsivät tyypillisesti pidemmän ajan kuluessa kerääntynyttä aineistoa, eikä ole useinkaan selvää, mitä ne kertovat tietystä, tarkemmin rajatusta ajanjaksosta.
Skholion-merkinnöistä vastaan tullut tekijyyden
tasojen problematiikka tulee vastaan toisin sanoen muuallakin.
Huolimatta siitä, että teatterilla kiistatta oli
jonkinlainen asema bysanttilaisessa maailmassa teatterillisten elementtien esiintymisen ja
4

teatteritutkimuksen kautta, on kuitenkin todettava, että etenkään uusia tuotoksia ei juurikaan ollut. Myöhäisantiikin ja Bysantin suhteen on tietenkin näkökulmakysymys, haluammeko puhua
kehityksestä, muutoksesta vai rappiosta – mutta
vaikka yrittäisimme välttää arvottavia painotuksia, jotakin rappiomaisuutta ajanjakson teatteriin
voidaan kieltämättä sanoa liittyvän. Uusia, teatterille epäsuotuisia lakeja säädettiin myöhäisantiikissa ja varhaisella bysanttilaiskaudella – mm.
kristologiset miimiesitykset kiellettiin vuonna
546, kaikki miimit ja pantomiimit vuonna 692.
Kyseinen aihepiiri on monella tavalla kiinnostava ja bysanttilaisen teatterin tarkastelemisen
kannalta hyvin oleellinen. Miksi tällaisia päätöksiä tehtiin ja miksi ne muotoiltiin juuri siten kuin
ne muotoiltiin? Kuinka yksimielistä ajattelua ne
heijastavat? Millaisena teatteri oli olemassa lakien laatimisen aikaan (eihän laeilla tarvinnut
kieltää sellaista, mikä oli jo muutenkin kadonnut)? Miten teatteria ja esityskulttuuria tuottava
kansanosa suhtautui tällaisiin päätöksiin, jotka
uhkasivat heidän elintapaansa (ja elinkeinoaan)?
Viralliset päätökset ovat kiinteässä yhteydessä
muunlaisiin teatteria tarkasteleviin kirjoituksiin,
ennen kaikkeakirkkoisien useissa tapauksissa
moralisoivasti arvottavaan kritiikkiin. Kysymys
teatterin kuolemastaon siten väistämättä kysymys kristinuskon suhtautumisesta teatteriin ja
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toisaalta teatterin määritelmästä. Mitä siis tarkoitamme sillä, että Bysantissa ei ollut teatteria?
Minkälaista toimintaatarkkaan ottaen ei ollut,
minkälaista oli?
Viimeisenä osakokonaisuutena tarkastelen
bysanttilaiseen teatteriin liittyvää diskurssia ja
terminologiaa sekä antiikissa että bysanttilaiskaudella. Teatteri ja esityskulttuuri elivät antiikissa
ja bysanttilaiskaudella jatkuvassa muutoksessa.
Kuitenkin muuttuvia kulttuurinilmiöitä kuvailemaan käytettiin usein paikoin terminologiaa, joka
tarkoittaa eri tilanteissa aivan erilaisia asioita.
Yleisiä esimerkkejä tällaisista termeistä ovat mm.
θέατρον, δρᾶμα ja ὑποκριτής. Keskeisimmät kysymykset omalle tutkimukselleni tämän teeman
puitteissa ovat, millaista toimintaa terminologian taakse milloinkin kätkeytyi ja miksi toimintaa
kuvattiin sellaisella terminologialla kuin sitä kuvattiin. Aivan toisenlainen terminologisesti problemaattinen alue on nykytutkimuksessa ilmenevä
juonne, jossa antiikin ja Bysantin esityskulttuuri
katsotaan voitavan jakaa selkeisiin "varsinaisen
teatterin" ja muunlaisien esitysten blokkeihin.
Omasta mielestäni etenkin myöhäisantiikissa ja
bysanttilaiskaudella raja on paikoitellen niin epäselvä, että kyseistä käsitystä on syytä tarkastella.
Ei myöskään tulle yllätyksenä, että kyseinen selkeä jako on omiaan arvottamaan esityskulttuurin
osa-alueita tavalla, joka on jo onneksi hieman
vanhentumaan päin.

Ateenassa
Oma väitöskirjaprojektini on vasta varhaisvaiheessaan, joten Ateenassa viettämäni työjakson
keskeisintä antia oli materiaalien hankkiminen
ja niihin syventyminen. Tässä mielessä Ateenaa
tutkimuskaupunkina onkin vaikea yliarvioida.
Pohjoismaisella kirjastolla työskentelin lopulta
kohtuullisen satunnaisesti, sillä aiheeni suhteen
kyseinen kirjasto ei valikoimansa puolesta ole
aivan parhaimmillaan – sinänsä työskentelytilanahan kirjasto on mitä miellyttävin. Sen sijaan
Ateenan yliopiston bysanttilaisen ja nykykreikkalaisen kirjallisuuden kirjasto Zográfoksella
osoittautui erinomaisimmaksi – kulkuyhteydet
Koroneos-talolta toimivat ja lähteet sekä tutkimuskirjallisuus olivat helposti saatavilla.
Työskentelyn ohella kiertelin jonkin verran arkeologisia alueita, museoita ja muita
mielenkiintoisiakohteita (Kreikassa kun olin),
mutta kovin ekstensiivistä kiertelyohjelmaa en
halunnut itselleni laatia, sillä halusin keskittyä
olennaiseen. Kukaan ei kuitenkaan pelkästään
istu kirjastossa.
Edellisellä kerralla Ateenassa käydessäni
Akropolis-museo ei ollut vielä ehtinyt avautua.
Se on hieno lisä Ateenan muutenkin loistavaan
kattaukseen, joskin vierailijaa saattaa harmittaa
museossa vallitseva omien kokemusteni mukaan
kreikkalaisille museoille kohtuullisen harvinai-

Ensimmäisenä työpäivänä Pohjoismaisessa kirjastossa.
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Risto Pekka Pennanen

Nykykreikkalaista mytologiaa
Smyrnan marssin tahdissa
Ennen sanottiin, että kyllä maailmaan soittoa ja laulua mahtuu. Nykyään musiikki
on siirtynyt enimmäkseen Internetiin, tarkemmin sanoen sen YouTube-sivustoille.
Sattumalta niiltä löytyi erittäin mielenkiintoinen, Kreikan valtiollisen televisio- ja
radioyhtiön ERT:n huhtikuussa 2012 lähettämä musiikkiohjelma Stín igeiá mas, joka
käsittelee smyrnalaista musiikkia.

Bysanttilaista aikakautta Akropoliilla.

nen valokuvauskielto. Platonin Akatemian ja
Aristoteleen Lykeionin rauniot olivat samoin
jääneet aiemmin näkemättä, kuten myös Ateenan
ensimmäinen hautausmaa. Odysséas Elítisin
hauta jäi tosin vieläkin väliin, Sofia ja Heinrich
Schliemannin leposija sentään tuli nähtyä.
Pireuksen Zean teatterin kohdalla ei omassa
"suoritetut"-listassani ollut aiemmin rastia – nyt
on. Aigina temppelialueineen ja Thessaloniki
mahtuivat myös ohjelmaan, joskin molemmat
vain lyhyinä vierailuina. Thessalonikin museot
olivat erityisen mielenkiintoisia: arkeologisessa
museossa tarjottiin poikkeuksellisen hyvin toteutetut Dionysosta sekä antiikin esineistön salakauppaa esittelevät näyttelyt. Bysanttilaismuseo
puolestaan vetää vertoja jopa Ateenan vastaavalle
museolle ja on ehdottoman suositeltava kohde,

joskaan ei varsinaista keskeistä lähdeaineistoa
tutkimukselleni kovin runsaasti tarjonnutkaan.
Mutta tutkimusta tukevaa kontekstin ymmärryksen lisäystähän kiertäminen aina tuo.
Aurinkoiset – toisinaan tosin hiukan liiankin
aurinkoiset – päivät kuluivat mukavasti, kreikkalainen ruoka oli tietenkin erinomaista, ja mikä itselleni tärkeintä, tutkimukseni edistyi tehokkaasti. Kaikkea tällaista kesältä odotinkin. Lopulta
tuli kuitenkin kalenteriin punaisella merkitty
varhainen aamu ja oli jätettävä Ateenalle hyvästit
haikeansekaisin ja kiitollisin mielin. Seuraavaan
kertaan!
FM Kalle Knaapi on Suomen Ateenan-instituutin
ystävät ry:n vuoden 2012 stipendiaatti.

OHJELMA PERUSTUU Vólosin musiikkikoulun (Mousikó skholeío Vólou) 14. ja 15. maaliskuuta 2012 järjestettyihin konsertteihin, joiden
teemana oli Smyrnan katastrofin 90. muistovuosi. Kemal Pasha, myöhemmältä nimeltään
Kemal Atatürk, määräsi joukkonsa polttamaan
Smyrnan eli Izmirin vuoden 1922 syyskuussa sen
jälkeen, kun kolme vuotta aiemmin alkaneen sodan hyökkäysvaiheessa syvälle Anatoliaan työntynyt Kreikan armeija oli joutunut perääntymään
kaupungista. Sota päättyi Kreikan täydelliseen
tappioon ja johti Kansainliiton valvomaan uskonnollisten vähemmistöjen vaihtoon Kreikan ja
Turkin välillä.
Vólosin musiikkikoulun Internet-sivustojen
mukaan oppilaitoksella on kiinteä suhde
Smyrnaan. Koska monet koulun ja alueen muiden koulujen oppilaat ovat Anatolian pakolaisten vesoja, Smyrnan muistot kuuluvat näiden
sukujen perinteisiin. Samoihin muistoihin liittyvät kaksi konsertin lukuisista παραδοσιακόperinnesävelmistä, Emvatírio Smýrnis eli
Smyrnan marssi ja Imitlerím, jonka nimeä on
hyvin vaikea kääntää kreikan kielestä. Näiden
kahden kappaleen taakse kätkeytyy melkoinen viipale Kreikan historiaa ja kulttuurista
erikoislaatuisuutta.

Smyrnalainen kansanmarssi
Stín igeiá mas -ohjelman antamien tietojen mukaan Emvatírio Smýrnis eli Smyrnan marssi on
kansansävelmä, ja musiikkikoulun opettajien ja
oppilaiden suuri orkesteri ja kuoro tulkitsevat sen
6
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huomattavan jyhkeästi. Orkesterin kolmisenkymmentä muusikkoa soittavat ainakin bouzoúkeja,
laoúto-luuttua, kanun-sitraa, santur-dulcimeria,
sähköurkuja, sähköbassoa, klarinettia, pikkolohuilua, kitaroita, pianoharmonikkoja, viuluja,
selloa, rumpupatteristoa, kaksikalvoista daoúlirumpua sekä triangelia ja muita lyömäsoittimia. Lisäksi kuoron jäsenet taputtavat käsiään
perusrytmissä.
Tämän marssin historia on kiintoisa. 1990-luvun alusta lähtien Kreikassa on ilmestynyt
Smyrnan marssin lukuisia levytyksiä ja ainakin
yksi historiallisen levytyksen uudelleenjulkaisu,
nimittäin Faliréas-yhtiön julkaisema kolmen CDlevyn kokonaisuus Remembrances of a Music
Scene: The Smyrneiko Era 1907-39 vuodelta
2002. Laajan oheisvihkosen mukaan kokoelman
työstäminen vaati lähes kahden vuosikymmenen
tutkimustyön, ja Kreikan kulttuuriministeriö rahoitti levyhanketta. Oheisteksti antaa ymmärtää
– joskin kierrellen – että levytys tehtiin mahdollisesti Smyrnassa vuonna 1919: "Tämä levy julkaistiin samana vuonna, jolloin Kreikan armeija
marssi Smyrnaan heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kappaleen juhlallisuus luultavasti
vastaa tuon ajan ilmapiiriä. "Tarkemmin ajatellen
maailmansodan jälkeinen kaoottinen vuosi ja sodasta kärsinyt Smyrna olisivat olleet täysin mahdottomia kaupallisen levy-yhtiön tekemien äänitysten ajankohtana ja paikkana.
Epäloogisuudella on selkeä syynsä. Emvatírio
Smýrnis ei näet olekaan mikään kreikkalainen
marssi, vaan sen alkuperäinen nimi on İzmir
marşı, ja sen sävelsi Istanbulissa vuoden 1877
tienoilla sulttaanin eurooppalaistyylisen so7

Smyrnan suurpalo syyskuussa 1922.

tilassoittokunnan Mızıka-i hümayunin kapellimestari Mehmed Ali Bey (n. 1830–1895).
Osmanivaltakuntaa tuntuvasti modernisoineen
sulttaani Mahmud II:n (1808–1839) aloitteesta
vuonna 1828 perustetun soittokunnan ohjelmisto
koostui sulttaanin palvelukseen pestautuneiden
eurooppalaisten ja osmanisäveltäjien marsseista ja muista kappaleista, joissa usein yhdistyi
länsimaisen ja osmanimusiikin piirteitä. İzmir
marşısta tuli erittäin suosittu, joten sitä soitettiin
muuallakin kuin vain sotilasparaateissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Siitä tuli esimerkiksi
yleinen väliaikakappale teatterissa ja kabareissa,
joissa esitettiin suosittuja eurooppalaisvaikutteisia kanto-lauluja.
İzmir
marşın
yhteys
"kreikkalaiseen
Smyrnaan "on täysin myyttistä; ajatus siitä, että
kreikkalainen sotilassoittokunta olisi esittänyt
tuota osmanimarssia Smyrnassa vuonna 1919,
on jokseenkin absurdi. Ennemminkin Kemal
Pashan joukot marssivat sen tahdissa kaupunkiin
syyskuussa 1922. Faliréas-yhtiön väitettä pitkäaikaisesta tutkimustyöstä on syytä epäillä, koska
uusintajulkaisuun valitun 78-kierroksisen sellakkalevyn on varmasti täytynyt olla muuta kuin
kreikkalaista alkuperää. Kreikan kansallisdiskografia ei näet listaa Emvatírio Smýrnis -nimistä
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kappaletta ennen vuotta 1992, jolloin se ilmestyi
konserttitaltiointina levyllä Méres mousikís 19221992. Rembétiko Tragoúdi 1850-1934: Mikrá
Asía – Elláda, Amerikí.

Perinnesävelmä Imitlerím
Samassa studiokonsertissa Vólosin musiikkikoulu esitti toisenkin erityisen kiintoisan paradosiakó-sävelmän nimeltään Imitlerím. Kyseessä
on sanalla imitlerím alkava vapaarytminen vokaliisi, jonka esittävät mieslaulaja, lyra-jousisoitin,
klarinetti, santur ja sähköurut. Esitys alkaa lyran vapaasti soittamalla taksim-improvisaatiolla,
jossa muusikko esittelee sävellyksen moodin.
Sähköurkujen pitkät bassosävelet tuovat mieleen
uusbysanttilaisen kirkkolaulun ison-säestyksen,
ja muutenkin esitys on luonteeltaan harras, lähes
uskonnollinen elegia, jonka ritualistisuutta yleisön välittömät reaktiot korostavat.
Imitlerím vie ajatukset jonnekin kauan sitten
hävinneen kreikkalaisen Vähä-Aasian ja Bysantin
tienoille, mutta itse asiassa sen esitystyyli perustuu 1980-luvun revivalistiseen perinnetyyliin.
Laulutyylissä on kuultavissa kreikkalaisen kansanmusiikin ja romanityylin, modernin turkkilaiHelikon 2/2012

sen populaarityylin ja uusbysanttilaisen kirkkolaulun aineksia. Mikä tämä Imitlerím oikein on
ja miksi vaikuttaa, kuin studioyleisö ottaisi sen
vastaan erityisen innokkaasti? Mennäänpä ajassa
taaksepäin ja yritetään löytää vastauksia.
Imitlerimín suursuosio studiossa johtuu luultavasti kolmesta seikasta. Ensimmäinen näistä
syistä on Jórgos Daláras, kreikkalaisen populaarimusiikin kiintotähti, jonka ohjelmistoon kappale on kuulunut jo pitkään. Volosin musiikkikoulun sovitus ja kappaleen sisällyttäminen Smyrnakonserttiin perustuu nähtävästi juuri Dalárasin
levytykseen, sillä Dalárasin ja Glykerían levyllä Afiéroma sti Mikrá Asía (Kunnianosoitus
Vähälle-Aasialle) vuodelta 2002 Imitlerímin nimi
on muodossa Mikrasiatikós Amanés (Imitlerím)
eli vähäaasialainen amané-laulu. Amané on
kreikkalaisten osmanien populaarimusiikin vapaarytmisistä vokaali-improvisaatioista tai niiden
kaltaisista sävellyksistä käyttämä nimitys.
Ei Imetlerím siltikään ole Dalárasin löytö; säveltäjä Stávros Xarhákos käytti sitä näytelmässä
Amán... amín (1995), ja sitä ennen musiikissaan
Costas Ferrisin elokuvaan Rebétiko vuodelta
1983. Juuri tämä elokuva on kappaleen suosion
toinen syy. Pienen mieskuoron esittämä teema
sijoittuu elokuvan käännekohtaan, jossa päähenkilöä puukotetaan pimeällä kujalla. Sovituksen
tärkein soitin on bouzoúki.
Xarhákos puolestaan lainasi Imitlerímin
Dalárasin veroiselta laulajalegendalta Stélios
Kazantzídisilta (1931–2001), joka julkaisi kap-

Jórgos Daláras. Lähde: Wikipedia.
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Stélios Kazantzídis. Ta tragoúdia tis Anatolís.

paleen vuonna 1980 turkinkielisellä levyllään
Ta tragoúdia tis Anatolís eli Anatolian laulut.
Imitlerím kuuluu albumin poikkeuksiin siksi, että sen tekijöiksi ilmoitetaan L. Stamboúli
ja V. Karapatákis; Kazantzídis on merkinnyt
omiin nimiinsä suuren osan levyn sävelmistä ja
sanoituksista, vaikka ne ovat tunnetusti kotoisin Anatoliasta ajalta ennen hänen syntymäänsä. Tällaista tekijänoikeuksien kaappaamista on
sattunut maailman sivu. Epärehellisyyteen taipuvaiset, luovuuden uuvuttamat tai muuten vain
epätoivoiset säveltäjät ja sanoittajat ovat harvoin pystyneet vastustamaan helppoja tienestejä,
vaikka laillisesti ja eettisesti tällainen toiminta
ei kestä lainkaan päivänvaloa. Joka tapauksessa
Kazantzídisia voi pitää kappaleen menestyksen
kolmantena syynä.
Keitä sitten olivat L. Stamboúli ja V.
Karapatákis? Vastaus löytyy helposti; Kazantzídis
poimi Imitlerímin laulajatar Léna Stamboúlin
kaksikieliseltä 1960-luvun levytykseltä, jonka
sovitti tunnettu kreikkalaisen populaarimusiikin
esittäjä, säveltäjä ja sanoittaja Vasílis Karapatákis
(1922–1974). Léna Stamboúlin laulutyyli kuulostaa täysin turkkilaiselta ja hänen molempien
kielten ääntämyksensä erinomaiselta, joten ilmeisesti hän oli Istanbulin kreikkalaisia. Levytyksen
soittimet ovat klarinetti, bouzoúki ja kontrabasso.
Koska Karapatákisin luovuus oli 1960-luvulla jo
varsin uupunutta, hän tuskin sävelsi Imitlerímiä.
Sen sijaan Stamboúlin tausta antaa meille vihjeen, mistä kappaleen alkuperää tulee etsiä – varmaankin osmanimusiikista.
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Imitlerím on kuin onkin turkkilaisen Yesârî
Asım Arsoyn (Drama n. 1900 – Istanbul 1992)
1930-luvulla säveltämä ja sanoittama puoliklassinen şarkı-laulu Ümitlerim hep kırıldı yârim
artık gelmeyecek, siis Toivoni alati hapristuu, ei
palaja rakkaani enää (ks. kuva). Kappaleen nuotista käy ilmi, että Arsoy laati sävellyksen alun
perin selkeästi tasajakoiseksi, vaikka useimmilla turkkilaisilla levytyksillä se esitetään vapaarytmisesti. Harvoja säveltäjän tarkoittamaa
esityskäytäntöä seuraavia varhaisia äänitteitä on

sefardijuutalaisen laulajan Victoria Hazanin
(1896 Salihli, Vähä-Aasia – 1995 New York)
New Yorkissa vuonna 1942 levyttämä ladinonkielinen versio Todas mis esperansas, Kaikki
toivoni. Vapaarytmisyyden yleistyminen turkkilaisten klassisten ja puoliklassisten sävellysten
tulkinnoissa 1930-luvulta lähtien johtui Kemal
Atatürkin länsimaistamispolitiikasta; turkkilaisen
musiikin ylevöittäminen vaati länsimaisen klassisen musiikin estetiikan mukaista tempojen hidastamista ja rytmisoittimista luopumista. Tämän

Smyrnan suurpalo syyskussa 1922.

estetiikan looginen lopputulos oli selkeän poljennon muuttuminen viipyileväksi.

Kansallista ja siksi epämääräistä
Nämä Vólosin musiikkikoulun studiokonsertin
kaksi kappaletta eivät ole taustoiltaan mitenkään
ainutlaatuisia. Siksi täytyy ihmetellä, miksi kreikkalaisilla on taipumus luokitella turkkilaisten tai
osmanisäveltäjien kappaleet vähäaasialaisiksi,
jollain hämärän huoneen jakavien raakasilkkiverhojen takaa kuultavalla tavalla kreikkalaisiksi perinnesävelmiksi. Onko kyse tekijänoikeus
maksujen välttelystä, musiikinhistorian tietoisesta kansallismielisestä väärentämisestä vaiko
silkasta tietämättömyydestä? Sävelmiin liittyvä
tarkoituksellinen, sekä esittäjien että yleisön ylläpitämä epämääräisyys mahdollistaa monenlaiset
tulkinnat.
Ehkä on parasta nousta hieman yleisemmälle tasolle, josta näkee pelkän musiikin yli.
Turkkilaisten kappaleiden nimittäminen vähäaasialaisiksi kansansävelmiksi tuo mieleen antropologin Michael Herzfeldin kiinnostavan huomion, kuinka kreikkalaiset voivat halutessaan joko
sisällyttää kulttuurinsa osaksi eurooppalaisuutta
tai pitää sitä länsimaiden ulkopuolisena ilmiönä.
Kreikkalaisilla näyttää olevan vastaavanlainen
suhde osmanikulttuuriin ja turkkilaisuuteen. Siksi
monet niin sanotut vähäaasialaiset sävelmät liik-

Yesârî Asım Arsoyn
numero 10876).
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sävellys

Ümitlerim

hep kırıldı yârim artık gelmeyecek

(Turkin

valtion radio- ja televisioyhtiön

TRT:n

kuvat hellenismin ja osmanismin välimaastossa.
Kun tällaiset kappaleet nimetään kreikkalaisen
Smyrnan perinnekappaleiksi, ollaan jo selkeästi
myyttisellä, keksittyjen perinteiden alueella, sillä
samalla, jolla seikkailevat skottilaisen kiltin ikiaikaisuus, venäläisenkansansoitinorkesterin kansanomaisuus ja mustan
makkaran ainutlaatuinen
tamperelaisuus.
Lopuksi pitää muistuttaa, ettei Smyrna todellisuudessa ollut kreikkalainen, vaan selkeästi
kosmopoliittinen kauppakaupunki, väittäköön
virallinen kreikkalainen historiankirjoitus mitä
tahansa. Ilman etnistä kirjoaan ja suurvaltojen
vaikutusta Smyrna ei olisi voinut nousta taloudelliseen kukoistukseensa eikä sen musiikista – siis
siitä varsinaisesta smyrnalaisesta sekoituksesta –
muodostua niin moninaista ja kiehtovaa.

Internet-linkit
Kunkin linkin ylempi rivi on kappaleen YouTubehakusana ja alempi Internet-osoite.
Mousiko sxoleio Volou - Emvatirio Smyrnis

http://www.youtube.com/watch?v=Zv3iTC3o40M

Marche de Smyrne

http://www.youtube.com/watch?v=38JXtFlPMZQ

Imitlerim Mousiko Sxoleio Volou

http://www.youtube.com/watch?v=jKzjHV53QvE

George Dalaras-Imitlerim (Megaro Mousikhs
1994)
http://www.youtube.com/watch?v=j8wIoQnbx_w&fea
ture=watch_response

ΙΜΙΤΛΕΡΙΜ - Λ. ΣΤΑΜΠΟΛΗ

http://www.youtube.com/watch?v=G1icvt18lno

Todas Mis Esperansas Viktoria Xazan

http://www.youtube.com/watch?v=K720N3rdaTY&fe
ature=relmfu

Gül Yazizi-Ümitlerim

http://www.youtube.com/watch?v=ccdImzGW6I4

nuottiarkisto,
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Ralf Friberg

Bildkonsten i Grekland
Många greker är stolta över kulturarvet från antiken. Minst lika många pekar på arvet
från Byzantium och den grekisk ortodoxa kyrkans betydelse för den hellenska överlevnaden under de ottomanska turkarnas fyra sekler långa, sövande välde. När den sedan
den bräckliga självständigheten etablerades på 1820-talet kunde kulturlivet inte dra
tillräcklig fördel av renässansens och upplysningstidens frigörelse och ������������������
återgång����������
till frihetliga och mänskliga värden. I stället för renässansen upplevde man turkarna.

EN MODERN BILDKONST hade ett skäligen
smalt och kargt underlag i det nya kungadömet.
Vid sidan av det naivistiska måleriet skedde och
sker fortfarande en löpande apostrofering både
till antiken och den grekiska ortodoxin medan
− självklart − framstående grekiska konstnärer
insöp intryck från sin utbildning i den europeiska konstens metropoler, kanske inte Düsseldorf,
men med säkerhet Paris och München. Den första
kungen var ju en Wittelsbach från Bayern.
När en patriotiskt och därmed hellenskt sinnad grek behandlar t.ex. det estetiska arvet från
antiken kan lagom doser av idealisering och
önsketänkande ingå i framställningen. En dylik
propagandist är Irene Economides, som försöker beskriva 7 000 år av grekisk civilisation, som
genom epokerna har några bestående drag, "som
bildar den innersta kärnan av den grekiska själen och som kan identifieras såväl hos hedningen
som den kristna perioden, både i tider av frihet
och slaveri, av ära och lidande."
Dessa gemensamma drag anges på följande sätt:
a. en känsla av harmoni och symmetri
b. en känsla för måtta, grekerna var rädda för excesser, för hybris
c. en förkärlek för färger och en precis form
d. ett sinne för skönhet
Ett exempel på många av dessa drag är de arkaiska skulpturerna i det nya Parthenon-museet
vid Akropolis. Tiden har förtärt det mesta av deras färg, perser och barbarer har vanställt deras
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Minoisk konst från Knossos. Källa: Wikimedia Commons.

yttre. Dock förblir det arkaiska leendet mystiskt
och lockande till tidens ände. Då Emil Zilliacus
i början av 1920-talet såg de första khorei i
Akropolis-museet intogs han helt av dessa kvinnostatyer. Man står här "mitt i en krets av unga
kvinnor, som blicka emot en med leende läppar
och skrattande ögon − statyer som i första ögonblicket skänka en illusion av levande liv, marmor
som synes förvandlad till kött och blod."
När den västerländska bildkonsten igen undergick en förnyelse, från impressionismens
ljusmåleri till inflytanden från primitiv konst, företrädesvis från Afrika, såg stora konstnärer som
Picasso och Bracque, bort från den hellenska
konstens första, storartade yttringar med den kykladiska kulturens tredimensionella människogestalter kring år 2000 före vår tideräkning.
Ytterligare inspiration kunde västerländska
konstnärer ha kunnat hämta ur den minoiska kulHelikon 2/2012

El Greco, självporträtt. Källa: Wikimedia Commons.

turen på Kreta och de unika fynden i fornstaden
Thira som fanns på ön Santorini, men begrovs
under ett väldigt vulkanutbrott.
Under hellenismen då Grekland redan var under romerskt herravälde, började såväl mosaikkonsten som skulpturerna friktionsfritt ingå i det
romerska hantverket, som i allt väsentligt byggde
på att vidareföra den grekiska gestaltningen och
om möjligt i en så naturtrogen som möjligt.
Med kristendomen kom de första primitiva
symbolerna sådana som Duvan för Kristi fred,
Fisken och Herden betecknande Kristus, Påfågeln
med löftet om återuppståndelse. En del av dessa
symboler återfinns redan i den sena hellenismen.
Då kom också efter hand ikonerna. Dessa helgonbilder och avbildningar av den heliga madonnan
med kristusbarnet, Jesus som Pantokrator, världshärskare, Gudmoderns insomnande och bilder
ur helgonens liv, byggde på både grekiska och
orientaliska inflytelser.
Ikonerna hade sina föregångare i mumiekistornas stiliserande porträtt och övertog traditionen med frontala, storögda ansikten och starkt
stiliserad formgivning. Den konstnärliga uppgiften klavbands av budet att ikonmålaren skulle i
sin bild levandegöra sin egen innersta tro och förhärliga kyrkan.
Ikonpropagandisten Constantine Cavarnos
formulerar den klassiska ikonmålarens uppgift
att stimulera dyrkan av tron, att heliggöra dess
kyrka, att prisa de heliga dygderna, att stimulera den kristna tron, understryka kyrkans skönhet
och påminna om trons närvaro. Ikonen som sådan skulle inte dyrkas som än avbild av jungfru
Maria, Jesusbarnet, Gud Fader eller den heliga
treenigheten.
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En försmak om att bildkonsten alltid varit
kontroversiell är väl attentatet mot bilder, som utfördes av ikonoklasterna, bildstormarna. Striden
fick näring av kalifer, som förbjöd bilder inom
sitt influensområde.
Fram till 1820-talet levde bildkonsten i klostermörket och dess ikonverkstäder. Det turkiska
väldet innebar ingen stimulans, men det finns
från denna mörka period ett lysande undantag. Han verkade inte i Grekland trots sitt ursprung, han var kretensare. Det är Doménikos
Theotokópoulos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)
som fick sin utbildning i Venedig och efter en tid i
Rom slog sig ned i Toledo. Denne El Greco, greken, som levde in på 1600-talet, är en av konsthistoriens största gestalter.
Med framställningen hitintills har den grekiska bildkontens rottrådar till en förgången tid i
stort sett belysts. Det är dags att skifta scenbild.
Sjuöarna − Eptanisa − med Korfu som medelpunkt skiljer sig än i dag genom sitt glättighet,
lätta anslag och västeuropeiska karaktär från resten av Grekland. De var aldrig under det turkiska
oket. Venedig, Ryssland, Frankrike och England
härskade i tur och ordning över dessa joniska öar,
som blev självständiga 1864. Här blomstrade kulturen och handeln. Och porträttmåleriet.
Ett av de första stora moderna namnen i grekisk konst är Geórgios Iakovídis (Γεώργιος
Ιακωβίδης). Han anses bland de främsta av dem
som studerade i München och där anammade

Geórgios Iakovídis, Första steg. Källa: Wikimedia Commons.
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Thália Florá-Karavía, porträtt av
Konstantínos Kaváfis.

Fótis Kóntoglou, Den Helige Dionysios.

det akademiska måleriets lite tunga teknik och
värdiga motivval. Men han anses också ha hyllat Delacroix' valspråk: en målning skall vara
en fröjd för ögat! Förutom porträttmåleriet var
landskaps- och ruinmåleri på modet.
Romantiken frambringade en rad både grekiska och europeiska konstnärer som i mitten av
1800-talet ville väcka antika bilder till liv. Ett favoritmotiv var Parthenon i den sjunkande solens
glans från väst och sydväst. I den romantiska
traditionen ingick många tavlor med havs- och
fartygsmotiv och bilder från hamnen. Redan före
romantikerna hade engelsmännen James Stuart
och Nicholas Revett dokumenterat Akropolis
med sina unika akvareller för londonsällskapet I
diletantti.
Med tonvikten flyttad till Paris tar det grekiska måleriet en vändning mot tidens europeiska måleri. Impressionismen blir en förhärskande
trend. Det dagliga livet i Atens parker och på dess
gator, och ett folkligare uttryck gör sig gällande
t.ex. i arbeten av Gerásimos Vókos (Γεράσιμος
Βώκος). En annan av tidens stora målare är
Konstantínos
Parthénis
(Κωνσταντίνος
Παρθένης), lärare för många unga konstnärer och
utbildad i Rom, Wien och Paris. Han ville ge det
grekiska måleriet en egen profil och avstod från
tidens modeismer. Vid denna tidpunkt, dyker
också en kvinnlig målarinna, Thália FloráKaravía (Θάλεια Φλωρά-Καραβία) upp.
Till denna period hör också konstnärer som
upplevt kriget på Balkan och framförallt den stora
katastrofen i Mindre Asien då 1,2 miljoner greker
fördrevs och tusentals av dem massakrerades i
14

Níkos Engonópoulos, teckning. Källa:
Wikimedia Commons.

Smyrna. Till perioden kring och efter sekelskiftet
hör också Fótis Kóntoglou (Φώτης Κόντογλου)
− observera det turkiskt klingande namnet och
hans ikoniserande bild av Den Helige Dionysios.
Pointillismen utövades också.
Ju närmare vår egen tid vi kommer, desto mera
får det grekiska måleriet intryck av rådande internationella strömningar, utan att dock tappa sin
specifika grekiska karaktär. Vi ser bl.a. influenser av surrealismen och särskilt Salvador Dali
i Níkos Engonópoulos (Νίκος Εγγονόπουλος)
hellenistiska dialog mellan två torson. Alékos
Fasianós (Αλέκος Φασιανός) har till denna dag
påverkat bildkonsten med sina hellenska teckningar och alltmer intränger urbana inslag och
stadsmotiv in i dialogen med det grekiska landskapet och den grekiska övärlden.
Konsten i Grekland har fortsatt sitt uppdrag at
spegla samhället. Ett alldeles nytt motiv är miljöförstöringen och särskilt nedsmutsningen av Aten
som tagit epidemiska proportioner. Symbolismen
i form av en överdriven fotorealism är starkt företrädd bl.a. av den nutida konstnären Achilléas
Droúngas (Αχιλλέας Δρούγκας). Níkos
Chatzikyriákos-Gíkas (Νίκος Χατζηκυριάκος
– Γκίκας) har skildrat statslivet som en oändlig
myrstack. Den ickeföreställande konsten
företräds bl.a. av Lucas Samaras. Gemensamt
för dagens framgångsrika konstnärer är att de har
studerat, förutom i Aten, också i New York där
också många har slagit sig ned i dag. Av detta kan
man dra slutsatsen att grekisk nutidskonst är dyr.
Konstnärerna av i dag har assimilerat och tagit till sig de flesta skolor av dagens konst. Trots
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detta behåller de, säger Ion Vorrés "sina distinkta
drag av grekiskhet − Greekness − som skiljer dem
åt från deras samtida i andra länder. Ytterligare,
de får oss att känna, att också vi, är oupplösligt
knutna till grekisk jordmån, för vilken det är möjligt att anamma alla slag av frön, gödsla dem och
ge dem vilken doft eller smak som helst. Detta
anser jag vara en av de förnämsta dragen av grekisk ande, förmågan att ta emot, assimilera och
förvandla."
Homo-erotiska temata har förekommit rätt tidigt i konsten, redan på trettiotalet med Yánnis
Tsaroúchis (Γιάννης Τσαρούχης) sjömansbilder och har självfallet fortsatt. Fortfarande är de
kvinnliga konstnärerna mindre dominerande än
de manliga trots att motivvalen knappast längre
skiljer könen åt.
Konstnärsgenerationerna
efter
andra
världskriget och ännu i vår tid har karakteriserats av samlaren Ion Vorrés, att mitt bland andra
världskrigets efterlämnade förödelse "fick vi bevittna en dynamisk och förvånande pånyttfödelse
av den grekisk konst som blomstrade i alla riktningar. Nya idéer, ny kraftfullhet och nya referenser kom att bilda kännetecken för det första
decenniet efter kriget, decenniet fann våra konst-

Níkos Chatzikyriákos-Gíkas, Hydra.

Alékos Fasianós, Gift par.
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Yánnis Tsaroúchis, Sjömansgosse.

närer redo att transformera sina plågsamma upplevelser till uttryck fulla av
liv och hopp, eller till andra former, lika spontana
och äkta, som sökte att
reda ut konfliktens orsaker och förhindra att den
upprepades."
Till den moderna
konstens frukter hör också kommunistiska temata
lika väl som anspelningar
till hippiegenerationens
ideal och livsstil.
De grekiska konst
samlingarna är oftast
byggda upp av privata
mecenater. Ett ledande, exklusivt museum
utanför Aten i en fullkomligt harmonisk omgivning är Ion Vorrés
samlingar. Cypernfödda
svenska konsuln Petrídis
har ett museum vid
hamnpromenaden till Vouliagméni. Staden Atens
samlingar är rika, men saknar exempel på tidigare konst och man har uttryckt sin förvåning
över att privata donatorer inte har stigit fram.
Det finns också ett nationalmuseum för nationell
konst i Aten. Och en särskild klenod finns i norra
Grekland i den lilla vintersportorten Métsovo
där den burgna släkten Avérof visar upp privata
samlingar.
Grekisk nutidskonst visades på 1990-talet i
Konsthallen i Helsingfors. Den fick medelmåttig
kritik, sannolikt därför att Vorrés samling, som
utgjorde utgångspunkten, var alltför tunn för att
presentera djupgående presentationer av grekisk
nutidskonst konstnär för konstnär.
Det kanske lönar sig att offra lite tid på
modernasamlingar nästa gång du besöker
Grekland.
Ralf Friberg var Finlands ambassadör i Aten
1992−1995 och ordförande i Finlands Ateninstituts vänner r.f. 2008−2012. Bildkonst har varit hans livsintresse.
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Lassi Jakola

Monimuotoinen Ateena:
erään Cimo-harjoittelijan ateenalainen kevät
Syksyllä 2010 minulla oli kunnia osallistua Suomen Ateenan-instituutin suomalaisille
korkeakouluopiskelijoille järjestämälle Antiikin Kreikan johdantokurssille.Tämän kurssin ansiosta Kreikan kieltä ja kulttuuria kohtaan tuntemani vetovoima kypsyi täysipainoiseksi ja peruuttamattomaksi ihastukseksi. Keväällä 2012 opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta edistävä organisaatio CIMO (Centre for International Mobility)
ja Suomen Ateenan-instituutti tarjosivat minulle onnekseni mahdollisuuden palata
Kreikkaan pitemmäksi aikaa, tällä kertaa instituutin harjoittelijan ominaisuudessa.
Tässä kirjoituksessa kerron harjoittelijan arjesta Ateenassa ja käyn läpi eräitä muita
Kreikassa viettämäni erittäin monipuolisen ja kiinnostavan ajanjakson aspekteja.
SUOMALAISELLE KREIKKA ilmenee ensi silmäyksellä epäilemättä tiettyjen kontrastien kautta: viileään pohjoismaiseen elämismaailmaan,
tapoihin ja ilmastoon tottuneen silmään pistävät
ensiksi juuri ne asiat, jotka ovat Kreikassa toisin
kuin meillä: lämmin ilmasto, vaihtelevat luonnonolosuhteet, vihertävä meri, ekspressiiviset ja
välittömät ihmiset, välimerellinen mentaliteetti,
paikallinen ruokakulttuuri, pitkä ja monimuotoinen historia sekä erikoinen, eriskummallisilla
kirjaimilla kirjoitettu kieli. Näitä aspekteja olin
ihmetellyt jo ensimmäisillä Kreikan-matkoillani.
Tälläkään kertaa ei ensimmäistä kontrastia tarvinnut kauaa odotella. Tammikuun 24. päivänä 2012
olin jättänyt aamulla taakseni jäätävän lumisen
Helsinki-Vantaan ja astuin iltapäivällä Ateenan
lentokentältä ulos lempeään ilmaan, jossa minua
tervehtivät 15 lämpöastetta, miltei pilvetön taivas
ja sillä jo keväisesti hymyilevä Helios. Koin oloni hyvin tervetulleeksi.

jo puolentoista vuoden takaa johdantokurssilta.
Instituutin harjoittelijoiden lisäksi talossa asuu
mm. vaihto-opiskelijoita, muita harjoittelijoita ja
väitöskirjaansa kirjoittavia tutkijoita. Koroneostalo tarjoaakin oivan ympäristön solmia ensimmäisiä uusia tuttavuuksia uudessa kaupungissa ja
helpottaa näin huomattavasti Ateenaan asettautumista. Siellä asuessa ei myöskään tarvitse vaivata
päätään kuuleman mukaan Kreikassa yllättävän
vaikeilla sähkösopimuksilla, internetliittymillä
tai huonekaluostoksilla. Lisäksi instituutin asuntolan lähettyviltä löytyy kaikki, mitä ihminen
hyvin elääkseen voi tarvita: ravintoloista ja marketeista räätäliliikkeisiin, leipomoihin ja lähikahviloihin. Erityisen kiitoksen ansaitsee lähikadulle
keskiviikkoisin tuleva vihannestori, laikí, josta
voi hakea edullisesti kunkin kauden tuoreita vi-

Harjoitteluni Ateena
Viiden kuukauden mittaisen harjoitteluni aikana
majoituin instituutin käyttööni tarjoamassa asunnossa Ateenan keskustan pohjoispuolella sijaitsevassa Koroneos-talossa, joka oli minulle tuttu

Nukkuvia kissoja Hydran saarella. Kuvat: Lassi Jakola.
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Kreikkalainen rebétika-yhtye.

hanneksia ja hedelmiä, ja jonka olemassaolosta
olin itse hyvin kiitollinen.
Oma harjoittelijan työni instituutilla koostui
pääasiallisesti instituutin pyörittämiseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Työaikani oli ma-pe
klo 9-14, ja työpaikka Akropolin rinteellä sijaitsevassa instituutin kauniissa uusklassillisessa rakennuksessa, jonne oli joka päivä ilo saapua töihin; myös instituutilla koin oloni poikkeuksetta
tervetulleeksi, ja nautin siellä johtajan, assistentin ja toisten harjoittelijoiden kanssa käymistäni
keskusteluista. Työssäni instituutilla taitoin tietokoneohjelmalla instituutin kirjasarjan julkaisua
Variation and Change in Greek and Latin, pidin
yllä instituutin verkkosivuja, laadin kutsuja instituutin tapahtumiin ja osallistuin muutenkin instituutin tapahtumien järjestämiseen. Työtehtäväni
eivät aina suoranaisesti liittyneet omiin opiskelualoihini – filosofiaan ja kreikkalaiseen filologiaan – mutta mielestäni oli erittäin antoisaa päästä
selville siitä, millä tavalla instituutit käytännössä
toimivat ja minkälaista toimintaa niissä harjoiteHelikon 2/2012

taan. Lisäksi jouduin opettelemaan monien minulle entisestään tuntemattomien tietokoneohjelmien (mm. Indesign ja verkkosivujen hallintaan
liittyvät työkalut) käyttämistä, mistä tuskin on
ainakaan suurta haittaa tässä yhä teknologistuneemmassa maailmassamme.
Asuntolalta instituutille voi saapua käytännössä järkevästi kolmella eri tavalla: joko bussilinjalla 230, bussin ja metron yhdistelmällä, tai kävellen. Ideaalissa maailmassa ensiksi mainittu vaihtoehto on kätevin ja nopein: vaihtoja ei tarvita,
ja linja 230 tuo harjoittelijan aivan instituutin lähelle. Ikävä kyllä reaalimaailmassa vaihtoehtoon
ei voi täysipainoisesti luottaa: aikataulut ovat
viitteellisiä, ja innokkaasti töihin pyrkivä harjoittelija saakin monta kertaa huomata odottelevansa bussia pysäkillä parisenkymmentä minuuttia
vain huomatakseen sen saapuessa, että se on niin
tupaten täynnä ihmisiä, ettei sisään mahdu kuin
väkivaltaa käyttäen. Bussin ja metron yhdistelmä
on sikäli kätevämpi, että vuoroväli on tiuhempi;
tämä tosin pätee vain sikäli kuin vuoroja ylipään17

Ateena

valkoisena

kukkulalta.

talomerenä: näkymä

länteen

sä on. Kevään 2012 aikana ei oikeastaan koskaan
voinut olla töihin lähtiessään varma, kulkevatko
bussit ja metrot vai eivät; eräälläkin viikolla ne
olivat lakossa kolmena päivänä. Joskus lakoista
ilmoitettiin vasta edellisenä iltana. Ateenassa pitempään asunut harjoittelijakollegani instituutilta
kertoi, että paikalliset aloittavat päivänsä katsomalla sivustoa www.apergia.gr, jossa kalenterinäkymä ilmoittaa kunakin päivänä pidettävistä lakoista. Hyvin usein sain siis huomata käveleväni
asuntolalta instituutille tai takaisin. Mutta tämä ei
oikeastaan lainkaan haitannut minua. Reitti nimittäin kulkee koko Ateenan historiallisen keskustan
läpi, ja sen kävelee noin 43 minuutissa. Joka päivä voi valita hieman eri kadut kulkea, mikä pitää
kävelijän virkeänä. Minun on vaikea kuvitella,
että koskaan kyllästyisin siihen, että päivittäinen
työmatkareittini kulkee Akropolin ohitse.
Harjoitteluaikani ehkä suurin anti liittyi kuitenkin Ateenassa asumiseen ja siellä elämisen
mukanaan tuomiin kansainvälisiin ulottuvuuksiin. Ateena on hieman kaoottisena, moniäänisenä ja elävänä suurkaupunkina erittäin mielenkiintoinen kaupunki elää. Itse ainakin ihastuin suuresti juureviin musiikkiklubeihin, joissa soitetaan
kreikkalaista rebétika-musiikkia, ja nautin tiettyjen Ateenan kaupunginosien miltei orientaalisesta
tunnelmasta täysin rinnoin. Kreikka on yhä edelleen maa idän ja lännen välissä. Toisaalta Kreikan
lukuisat arkeologiset kaivausalueet, lukemattomat
arkeologiset (ja muutkin) museot ovat tarjonnaltaan vertaansa vailla, vaikka menneinä vuosisatoina Pohjois-Euroopan sivistyskansat veivätkin
melkoisen monumenttijoukon omiin museoihinsa. Ateenasta voi tehdä erinomaisesti viikonlopun
mittaisia ekskursioita lähialueille ja -saarille, ja
pyrinkin käyttämään tätä mahdollisuutta hyväkseni. Kissarakkaiden ihmisten kannattaa suunnata
Ídhran (Hydran) saarelle, jossa asustelevat oman
kokemukseni mukaan maailman kauneimmat kissat. Saaren erikoisuuksiin kuuluu paitsi se, että
suosikkikanadalaiseni Leonard Cohen vietti
siellä huomattavan osan 60-lukua, myös se, että
saarella on kiellettyä käyttää polttomoottorillisia
kulkuneuvoja. Tavarankuljetuksesta ja taksibisneksestä vastaavat edelleen aasit, ja saaren äänimaailma koostuu tasaisen kaupunkilaisen taustapörinän sijaan lintujen laulusta, aasien hirnahduksista ja kissojen mau'unnasta.
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löytäminen Ateenassa (kiitos tästä instituutin johtajalle ja hänen kirjahyllylleen!) oli parhaita kirjallisuuslöytöjä aikoihin ja toimii edelleen innoitteena parantaa nykykreikan taitojani.

Filopappos-

Esteettinen Ateena: lyhyt ylistyspuheenvuoro modernin Ateenan kauneudelle

Ateenassa toimii paikallisten yliopistojen ja
akatemioiden lisäksi lukuisa määrä ulkomaisia
akateemisia instituutteja ja oppilaitoksia, ja näin
kaupungissa on hyvin aktiivinen ja erittäin monipuolinen akateeminen antiikintutkimukseen keskittynyt tiedeyhteisö. Se, miten paljon erilaisia tapahtumia Ateenassa järjestetään, oli minulle kuitenkin yllätys: erilaisia luentoja ja symposiumeja
on nimittäin miltei päivittäin. Aiheesta kiinnostunut voi tutustua Ateenan luentotarjontaan selailemalla British School at Athensin ylläpitämää
luentokalenteria, joka löytyy osoitteesta http://
www.bsa.ac.uk/pages/all_events.php?cat_id=52.
Lisäksi vaihtuva porukka Ateenassa asuvia ulkomaisia tutkijoita kokoontuu joka tiistai hieman
epävirallisemmissa mutta aina iloisissa tunnelmissa Red Lion -pubissa tikanheiton merkeissä.
Tiistaitikka olikin oiva paikka solmia tuttavuuksia muiden Ateenassa aikaa viettävien ulkomaisten ja myös paikallisten antiikinystävien kanssa.
Harjoitteluni aikana osallistuin myös yksityisen kielikoulun Athens Centren järjestämälle
erinomaiselle nykykreikan kurssille. Nykykreikan
kielen opiskeleminen Kreikassa on parantanut
kielitaitoani huomattavasti, mikä olikin yksi tärkeimmistä itselleni ennen harjoittelun alkamista
asettamistani päämääristä. Voin suositella jonkinlaiselle kielikurssille osallistumista jokaiselle, joka tulee oleilemaan Kreikkaan pitemmäksi
aikaa. Kreikkalaiset tuntuvat olevan otettuja, jos
paikallista kieltä osaa enemmänkin kuin toivottaa
hyvät huomiset ja kiitokset. Ainakin itse sain puhuttua itselleni usein pienet lisäalennukset markkinoilla. Lisäksi voin suositella Konstantínos
Kaváfisin runoihin tutustumista – minulle niiden
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Antiikin monumenteille ja niiden kauneudelle,
samoin Kreikan saaristolle ja luonnolle sekä ennen kaikkea kauniille kreikattarille on ansaitusti laulettu monta ylistyslaulua. Mutta kuinka on
modernin Ateenan laita? Eräs tapaamani kreikkalainen totesi, että moderni Ateena on yksinkertaisesti ja vailla lisämääreitä ruma. Olen kuullut
monien muidenkin toistavan tätä väitettä. Suuri
osa kaupungista koostuu todellakin 60- ja 70-luvuilla rakennetuista betonitaloista, joiden reunustamia kapeita katuja erottavat toisistaan lähinnä
nimet ja jotka nekin toistuvat samoina kaupunginosasta toiseen. Näitä katuja taloineen on paljon. Lisäksi niiden syntyminen tuntuu noudattaneen enemmän satunnaisuuden kuin suunnitellun
ja harkitun kaupunkisuunnittelun lainalaisuuksia.
Näinpä harkitumpaan kaupunkisuunnitteluun tottuneelle Ateena ilmenee epäilemättä hyvin kaoottisena kaupunkina, jonka esteettisiä ansioita voidaan epäillä.
Mutta se mikä ei näytä läheltä katsoen kauniilta, saattaa olla hyvinkin sellaista pienen etäisyyden päästä. Yksi Ateenan mielenkiintoinen
erityispiirre onkin siinä, että siellä voi nousta keskeltä tätä kaoottista, rumista yksittäisistä taloista
koostuvaa kaupunkia yhdelle monista kaupungin
kattojen yläpuolelle kohoavista pienistä rapautuneista kallioista tai kukkuloista, joiden huipulta
Ateena avautuu yhtenä valkoisena mattona, sokeripalatalojen merenä, joka toisaalla sulautuu
yhteen vihertävänsinisenä hohtavan Välimeren
kanssa, ja toisaalla muuttuu kaupunkia reunustavien vuorten rinteiksi. En tiedä yhtään näin
suurta kaupunkia, jossa olisi yhtä helppo päästä
pisteeseen, josta voi yhdellä silmäyksellä nähdä
miltei koko kaupungin. Vain muutaman minuutin
kävely ylös jyrkkää porraskatua tai kalliolle nousevia portaita: kaupungin kaaos muuttuu etäiseksi
pauhuksi. Siinä voi sitten hetken viettää kahdestaan kaupungin kanssa, ei enää kaupungin sisällä,
vaan yhdessä sen kanssa Välimeren taivaan alla.
Ja eikö tavallaan tämä maisema ole vain kaupunkilaistettu ja moderni muoto valkoisiksi kalkituista taloista koostuvasta, vuoren rinteille nousevasHelikon 2/2012

ta kykladilaiskylästä? Eikö kyseessä ole saman
esteettisen maiseman moderni tulkinta? Eikö
tämä maisema siis ole tavallaan paljon kreikkalaisempi kuin 1800-luvulla Keski-Euroopasta
Ateenaan tuotu uusklassinen kaupunkikuva?
Yhtä nopea on paluu takaisin kaoottisen modernin kaupungin verkkoihin: hetken askellus
alas rinnettä, ja huomaa olevansa jälleen sen kapeilla kaduilla. Tässä Ateenalle tyypillisessä nopeassa aspektinmuutoksessa on jotain hyvin vetoavaa ja kiehtovaa.

Talouskriisin Ateena
Kontrasti, johon vauraasta Pohjois-Euroopasta
saapuva harjoittelija Kreikassa väistämättä näinä
aikoina törmää, on Kreikan talouskriisi. Vaikka
itse olisikin puhtaan innostunut Kreikan tarjoamista esteettisistä kokemuksista, sen museoista
ja historiasta tai vaikkapa lämpimistä rantahiekoista, ei voi mitenkään sulkea silmiään siltä,
että kreikkalainen todellisuus oli keväällä 2012
varsin synkkä. Vieraillessani Kreikassa ensimmäistä kertaa kesällä 2004 oli yleinen tunnelma
maassa korostetun optimistinen; tuolloin Ateena
valmistautui olympialaisiin ja maan jalkapallojoukkue voitti sensaatiomaisesti ennakkosuosikki Portugalin jalkapallon EM-finaalissa. Kadulla
vastaan tulevat ihmiset hymyilivät ja tuntuivat
suhtautuvan elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin positiivisesti. Vuonna 2012 on ääni kellossa toinen. Ihmisten mielialat ovat aika apeat ja
päällimmäisenä tuntuu olevan huoli jokapäiväisestä selviytymisestä. Nuoret lähtevät maasta,
työttömyysluvut kasvavat, ihmiset menettävät
elämäntyönsä hedelmät, ja usko poliittiseen järjestelmään horjuu. Tämä epäluottamus purkautuu jo edellä mainittuina lakkoina – ja suurina
mielenosoituksina.
Helmikuun 12. päivänä 2012 Ateenassa järjestettiin kevään (ja samalla myös lähivuosien)
suurin mielenosoitus. Tuona päivänä oli Ateena
liekeissä; ja niin se oli sekä metaforisesti että
konkreettisesti. Pitkään jatkunut epävarmuus ja
tyytymättömyys purkautui tuona päivänä suureksi mielenosoitukseksi, jossa pidettiin palavia
puheita. Päivällä sadat tuhannet ihmiset ympäri
Kreikkaa kokoontuivat yhteen osoittamaan mieltään EU:n ja IMF:n uusia säästötoimia vastaan.
Mielenosoitus sujui pääosin rauhallisesti. Mutta
iltapäivällä, samaan aikaan kuin maan parlamentti kokoontui äänestämään uusista leikkaus19

Ateenan liikennekulttuurista: lentäviä
citymaastureita ja sairaalareissuja

Normaalina päivänä Ateenan kadut ovat varsin
kaoottisia. Ne ovat kapeita, ja niillä ajetaan lujaa
ja ilman turvavöitä; taksien, bussien ja henkilöautojen jonojen välissä puikkelehtivat moottoripyörät ja skootterit, joiden kypärättömät kuljettajat
osoittavat paitsi huomattavaa taitoa ajoneuvojensa hallinnassa myös silkkaa kuolemanuhmaa.
Lisäksi hieman vähempiliikenteisillä kaduilla jalankulkijoilla on taipumus kävellä ajokaistoja pitkin, koska jalkakäytävät ovat usein täynnä mitä
mielikuvituksellisimmin parkkeerattuja autoja,
roskalaatikoita ja avoimia kaivonkansia, ja koska
ajoväylällä on huomattavan paljon pienempi riski
saada niskaansa parvekkeelta heitetyt likavedet.
Joskus tämän ateenalaisen liikenteen kaaoksen
yllättävän hallitun toimivuuden särkee kuitenkin
onnettomuus, joka muistuttaa ihmistä kuolevaisuudesta. Itse pääsin todistamaan tällaista onnettomuutta hieman turhankin läheltä: Toukokuun
alussa olin kävelemässä pitkin Syngroú Avenuen
jalkakäytävää kohti raitiovaunupysäkkiä, kun iso
Lexus-merkkinen citymaasturi riistäytyi kuljettajansa käsistä ja sinkoutui kolmen vastaantulevan
autokaistan ylitse ilmassa suoraan jalkakäytävälle päälleni. Käytettävissäni olevan noin sekun-

nin aikana ehdin psykologisesti täysin vakuuttua
siitä, että auto murskaa minut väistämättä; se
kuitenkin kimposi takaisin tielle samalla hetkellä kuin osui oikeaan käteeni. Selvisin siis hyvin
vakavasta onnettomuudesta onnenkantamoisella,
muutamalla tikillä ja rannemurtumalla, joka tosin
vaati kahden kuukauden mittaisen kipsauksen.
Minulle on edelleenkin mysteeri, johtuiko auton
kimpoaminen takaisin tielle sen osumisesta johonkin kolmanteen kappaleeseen (osumajälkiä
ei ole), jumalallisesta interventiosta, vai yksinkertaisesti oikean käteni väkevästä vastaiskusta.
Kokemus itsessään oli joka tapauksessa kertakaikkisen pysäyttävä.
Kiitos tämän lentävän citymaasturin jouduin
tahtomattani tekemisiin kreikkalaisten sairaaloiden kanssa. Sain käteeni ilmaiseksi hoitoa
eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, ja yleinen
kokemukseni sairaalasta oli hyvä: etenkin ensiapuun olin tyytyväinen. Myöhemmillä käynneilläni tosin huomasin, että Kreikassa sairaalassa
olisi hyvä olla mukana kaksi kreikantaitoista ihmistä, englannin kielen sujuva taito kun ei tunnu kauttaaltaan levinneen kreikkalaislääkärien
keskuuteen. Mutta miksi näitä henkilöitä pitää
olla kaksi? No, toisen tehtävä on yrittää saada
lääkäriltä selville, mikä rikki olevan ruumiinjäsenen tila oikein on. Toinen henkilö tarvitaan taas

Uusklassisen talon savuavat rauniot 12.2.2012 mielenosoitusten jälkeen.

päätöksistä, ottivat ulkona Syntagma-aukiolla
ja eräillä keskustan keskeisillä kaduilla yhteen
mellakkapoliisit ja pieni ryhmä väkivaltaisia huppupäitä, joiden alkuperästä kenelläkään ei tunnu
olevan tietoa. Konkreettisemmalla tasolla liekit
polttivat tuona iltana lukuisia keskustan liiketiloja, joihin huppupäät heittelivät polttopullojaan.
Poliisi taasen reagoi ampumalla kyynelkaasulla
paitsi väkivaltaiseksi heittäytyneitä mielenosoittajia myös mm. vanhoja kansalaisliike- ja demokratiavaikuttajia ja -ikoneita, noin 90-vuotiaita
Mikis Theodorákisia ja Manólis Gletzosia,
jotka olivat aiemmin illalla pitäneet puheita
mielenosoittajille.
Seuraavana päivänä kävelin pitkin katuja,
joilla oli edellisenä yönä riehuttu. Kaupungin
keskustassa tuoksui edelleen yöllä palaneiden
rakennusten savu. Liikennevaloja ja ikkunoita
oli lyöty hajalle, ja mellakoitsijat olivat repineet
aukioiden marmorilaattoja palasiksi saadakseen
käsiinsä jotain, millä kokeilla mellakkapoliisien
kilpien kestävyyttä. Minulle ei selvinnyt, millä
20

tavalla kioskien ja elokuvateattereiden polttaminen auttaa ratkaisemaan Kreikan talousongelmia.
Taloudellisten realiteettien ollessa mitä ovat,
on tosiasia, että talvena 2011 - 2012 – joka oli
erityisen kylmä Kreikassa – monet ateenalaiset
kerrostalot olivat kylmillään, koska asukkailla ei
ollut varaa maksaa lämmitysöljystä. Sitä mukaa
kuin kreikkalaisten palkkoja leikataan ja työttömyys lisääntyy, nousevat perustarvikkeiden kuten
lämmitysöljyn, sähkön ja elintarvikkeiden hinnat.
Talouskriisi osuu kipeimmin Kreikassa aivan tavallisiin ihmisiin, joista monilla ei enää ole rahaa
ruokaan. Vaikka ulkomaalaisena vierailijana en
joutunut näitä realiteetteja tietenkään omakohtaisesti kokemaan, olivat ne kyllä Ateenan arjessa
läsnä. Tätä taustaa vasten ei voi yhtään ihmetellä kansalaisten turhautuneisuutta ja kriittisyyttä
hallituksen yhä rankempia säästötoimia ja lisäveroja kohtaan. Ikävä kyllä yksi tapa, jolla tämä
turhautuneisuus purkautuu, oli äärioikeistolaisen
puolueen Kultaisen aamunkoiton menestys kesän
parlamenttivaaleissa.
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Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) marssilta: "Tule mukaamme kamppailuun, jotta ei köyhtyisi kansa, vaan rikkaiden valta!"
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siihen, että hän tekee samaan aikaan sairaalan
kulissien takana potilaan pr-työtä niin, että potilaalla on mahdollisuus päästä seuraavan lääkärin
puheille vielä saman päivän aikana.
Kahden kuukauden toipumisajan jälkeen ranteeni oli parantunut, ja loppukesästä tutustuin
kreikkalaiseen liikennekulttuuriin toisesta perspektiivistä: auton kuljettajana. Itse asiassa tästä
perspektiivistä käsin kreikkalainen liikenne ei ole
yhtään niin kaoottista kuin se ulkoa päin näyttää.
Täytyy vain muistaa, että Kreikassa liikennekäyttäytymistä eivät ohjaa niinkään kirjoitetut liikennesäännöt kuin tilannekohtainen harkinta ja terve
järki. Jälkimmäistä tosin toivoisi joskus suodun
paikallisille kuljettajille hieman tosiasiallista
enemmän.

Kevätpäiviä Ateenassa
Ateenan-instituutin ystävät järjesti pitkästä aikaa itse suunnittelemansa matkan 17.–20.5.2012. Ateena oli luonnollinen valinta nyt,
kun uusi Akropolis-museo on vahvasti toiminnassa. Lisäksi mukana
olleiden ex-suurlähettiläiden, Eva-Christina Mäkeläisen ja Ralf
Fribergin, myötävaikutuksella saimme kokemuksia, jotka muutoin
olisivat olleet mahdottomia tai ainakin vaikeita hankkia.

Lopuksi: erään taidehistoriallisen
arvoituksen ratkaisu?

Ateenan
Poseidon.

arkeologisen

museon

Zeukseksi

paljastunut

Zeus/

Suurlähettiläs Pekka Lintu oli järjestänyt vastaanoton ja buffet-illallisen meille matkalaisille sekä Ateenan-instituutin säätiön hallitukselle, jolla oli ollut kokous Ateenassa. Nautimme
kreikkalais-suomalaisesta
herkkupöydästä.
Illan sivistyksellinen anti oli professori Thános
Verémisin esitelmä ja alustus Kreikan poliittisesta tilanteesta.
Perjantain aamupäivä oli varattu tutustumiselle uuteen Akropolis-museoon. Aluksi Vuokko

on vuosisatojen kuluessa kadonnut, ja siihen on
ehdotettu sopivaksi niin Zeuksen salamaa kuin
Poseidonin kolmikärkeäkin.
Vieraillessani kansallismuseossa maaliskuun
alkupuolella asia kuitenkin selvisi. Sillä hetkellä
kuin astuin sisään saliin, jossa tämä patsas nykyisin pitää majaansa, puhkesi ulkona koko kevään
voimallisin ukonilma ja rankkasade; salama valaisi huoneen ja sen mukanaan tuoma jyrinä täytti
kumisten museon salit. Pilvienkerääjä Zeushan
se siellä – ehkäpä hänkin katsoi hyväksi toivottaa
minut tervetulleeksi valtakuntaansa?

Kuvat: Vuokko Heimonlinna

Vaikka en harjoittelujaksoni aikana keskittynytkään täysipäiväisesti tieteellisten kysymysten
pohdintaan, luulen kuitenkin löytäneeni vastauksen yhteen antiikin veistotaiteen historian tutkijoita vuosikymmeniä vaivanneeseen kysymykseen. Jaan vastauksen nyt mieluusti Helikonin
lukijoiden kanssa.
Jokainen Ateenan arkeologisessa museossa vieraillut kävijä muistanee vaikuttavan varhaisklassillista tyyliä edustavan pronssipatsaan,
joka kuvaa heittoasentoon jännittynyttä mieshahmoa, joka on sinkoamaisillaan aseensa kohti
kohdettaan. Patsas löytyi 1920-luvulla eräästä antiikkisesta laivanhylystä ja on yksi harvoja
aika- ja tyylikautensa säilyneitä pronssipatsaita.
Asiantuntijat ovat olleet jokseenkin yksimielisiä, että patsas esittää olymposlaista jumalaa.
Mutta mitä jumalaa pronssipatsas oikein esittää?
Patsaan oikeassa kädessä alkujaan ollut heittoase

SÄÄ SUOSI MATKAA; vain tulopäivän
ilta oli sateinen. Majoitus oli hyvässä Hotelli
Parthenonissa Makris-kadulla lähellä museota.
Ryhmällä, joka olisi voinut olla suurempikin (13
henkeä), oli koko ajan käytössään bussi, joten
kaikki liikkuminen kohteista toiseen oli helppoa
ja miellyttävää.
Aloitimme torstai-iltana vierailulla Suomen
suurlähettilään residenssissä, joka sijaitsi
kauniilla paikalla Filotein kaupunginosassa.

Matkalaisten ryhmäkuva.
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Viinitilalla.

laisia viinejä enemmän kuin tarpeeksi. Onneksi
oli myös pientä purtavaa. Havaitsimme, että
Kreikassa osataan tehdä myös laatuviinejä, vaikkei niitä tavallisessa tavernassa tapaa. Tämän viinitilan viinejä ei myydä "miso-kiloina".
Viininmaistajaisten jälkeen matka vei
Vorres-museoon, joka sijaitsee Peanían kylässä
Hymettós-vuoren juurella. Vorres-museo koostuu
nykytaiteen kokoelmasta, kansatieteellis-taiteellisesta esineistöstä ja puutarhasta. Runsaaseen taidekokoelmaan on kerätty ensi sijassa vain kreikkalaisten taiteilijoiden töitä. Vanha esineistö oli
sijoitettu huoneisiin, jotka oli sisustettu entisaikojen tyyliin. Laajassa, rauhallisessa puutarhassa
oli käytäviä, suihkulähteitä ja varjoisia puita sekä
istutuksia. Sinne olisi voinut pysähtyä lukemaan
Aristoteleen runousoppia.Vorresin suku on lahjoittanut museon Kreikan valtiolle.
Museon perustaja ja charmantti herrasmies
Ion Vorrés (Ίων Βορρές) oli oppaanamme koko
museokierroksen ajan ja siitä kiitos Eva-Christina
Mäkeläiselle, jonka mukanaolo matkaseurueessa sai vanhan herran liittymään seuraamme.

Aikanaan saamansa perinnön turvin Ion Vorrés
ryhtyi keräilijäksi ja on omistanut keräilylle koko
elämänsä. Hän on kertonut olleensa erityisen
huolestunut vanhan kansantaideaarteiston häviämisestä ja siksi osa museosta on omistettu sille.
Museokierroksen kruunasi herra Vorrésin tarjoama runsas lounas hänen yksityistiloissaan.

Sunnuntain paluumatka tapahtui iloisen ja
tyytyväisen tunnelman vallitessa. Kaikille tuli
yllätyksenä, että parin viikon kuluttua ilmestyi
Kathimeriní-lehdessä (2.6.2012) valokuvin varustettu kirjoitus matkastamme ja erityisesti vierailustamme Vorres-museossa.

Vorrésin museossa.

Heimolinna kertoi lyhyesti Akropoliin historiasta ja niillä eväillä oli hyvä aloittaa tutustuminen
museoon. Kuten kaikki museossa käyneet ovat
nähneet, se on mestariteos ja täynnä museon tarkoitusta tukevia oivalluksia. Samaan aikaan museoon oli tutustumassa myös Englannin prinsessa
Anne seurueineen. Päivällä oli aikaa ostoksille ja
omaan ohjelmaan. Illalla osallistuimme Ateenaninstituutin vuosijuhlaan, joka alkoi esitelmillä
Italian arkeologisessa instituutissa. Ilta jatkui illanviettona oman instituuttimme tiloissa, jonne
oli ahtautunut toista sataa vierasta keskustelemaan ja nauttimaan viinistä sekä pikkupaloista.
Lauantaiaamuna bussi vei matkaseurueen
Ktíma Vasilíou -viinitilalle, jossa tutustuimme
viinin valmistukseen ja saimme maistella eri24

Vorrésin yksityistiloisssa.
Helikon 2/2012
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Vesa Vahtikari

suun. Tarkoitus on jatkaa töitä siellä ensi elosyyskuussa ja saattaa loppuun hellenistisen satamatornin vedenalaisten perustusten kaivaukset.
Kirjoitan perusteellisemman raportin projektista
kevään Helikoniin.

Suomen Ateenan-instituutin uusi
johtaja esittelyssä

4) Mitä aiot saada aikaan Suomen Ateenaninstituutin johtajana? Millaisena näet instituutin tulevaisuuden?

Kuva: Kalliópi Báika

1) Kuka olet?
Olen Lontoon yliopiston Royal Hollowayn klassisen arkeologian vanhempi yliopistolehtori,
dosentti Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa.
Puolisoni Ann on kotoisin Belgiasta ja hän opettaa ja tekee itäisen Välimeren alueen esihistoriaan
ja arkeologiaan liittyvää tutkimusta. Olen 46 v.
ja harrastuksiini (silloin kun työt eivät syö koko
valveillaoloaikaa) kuuluvat koripallo, lukeminen
ja kesäkuukausina snorklaus − ja näistä viimeinen usein liittyy myös kenttätyökausiin Kreikassa
ja Italiassa.
2) Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan antiikin tutkimuksesta ja arkeologiasta? Kuinka
päädyit nykyiseen ja tulevaan työhösi?
Olin jo ala-asteikäisenä hyvin kiinnostunut antiikista ja interrail-matka 18-vuotiaana junalla
Kreikkaan oli tärkeä kokemus. J.J. Coultonin
Greek Architects at Work oli ehkä viimeinen sysäys yliopistossa lopullisesti Kreikan pariin ja
tein sitten sekä gradun että jatkotutkinnot antiikin arkkitehtuurista. Helsingin taidehistorian laitoksella graduohjaajani oli Henrik Lilius,
joka ennen valtionarkeologiksi ryhtymistään ehti
olla Ateenan-instituutin johtajana 6 kuukautta vuonna 1992, ja sain silloin värvättyä Norjan
instituutin Erik Østbyn väitöskirjani ohjaajaksi. Tein sitten Akatemian rahoituksella tutkimustyötä Ateenassa, joten instituutin assistentuurin
hakeminen v. 1997 tuntui itsestäänselvyydeltä.
Antiikintutkijoiden työtilanne ei 90-luvun lopullakaan ollut parhaita mahdollisia, joten instituutin
kauden lopun häämöttäessä periaatteeni oli hakea
töitä mistä vain ja aika yllättäen ensimmäinen
haku tuotti tuloksen eli päädyin Lontooseen.
26

Kyllenen lisäksi olisi mielenkiintoista katsoa,
voisiko instituutin viereisen Suomen valtion
omistaman tontin kaivauksia mahdollisesti edistää. Kenttätyöprojektien lisäksi pyrin käynnistämään laajan tutkimusprojektin, joka liittyy kreikkalaiseen rakentamiseen ja kattaa koko sen elinkaaren suunnittelusta ja rakennuskivien louhimisesta rakennusten pystyttämiseen. Järjestän myös
kansainvälisen konferenssin instituutissa tämän
aihepiirin teemolsta. Näiden eri tutkimusprojektien ja kollokvion luonnollinen julkaisupaikka
on instituutin monografiasarja. Instituutin tieteellisten esitelmien sarjassa tulevat profiloitumaan
sekä suomalaiset että ulkomaiset kansainvälisen
tason tutkijat: yllä mainittu J.J. Coulton on lupautunut pitämään kauteni ensimmäisen vierailuesitelmän ensi syyskuussa (hän jäi jokin aika sitten
eläkkeelle Oxfordista ja asuu nyt Ateenassa).
Vaikka instituutti keskittyy pitkälti tieteelliseen toimintaan, näen sen roolin suomalaisen
kulttuurin esiintuojana Kreikassa erittäin merkittävänä: on helppo jatkaa nykyisellä, mm. suomalaisen taiteeseen, kirjallisuuteen ja dokumenttielokuviin liittyvällä linjalla.

5) Mitkä ovat tulevaan johtajakauteesi liittyvä
suurin toiveesi ja pahin pelkosi?
Suurin toiveeni instituutin johtajana on nykyisen erittäin tuloksekkaan ja monimuotoisen toiminnan jatkuminen. Se riippuu tietysti kaikkien
panoksesta, niin yhteistyökumppaneidemme ja
rahoittajiemme kuin instituutin väen saumattomasta yhteistyöstä.
Pahin pelkoni on Kreikan kriisin karkaaminen käsistä ja yhteiskunnallisten ääri-ilmiöiden
lisääntyminen. Yksityishenkilön paras keino tämän tilanteen ennaltaehkäisyyn on jatkaa
Kreikan kulttuurin ja matkailun tukemista, joten
toivon. että kaikki Helikonin lukijat muistavat
tämän miettiessään seuraavaa matkakohdetta.
Ateenassakin mielenosoitukset ja levottomuudet
rajoittuvat tiettyihin päiviin ja ydinkeskustaan.
Instituutti toimii joka tapauksessa normaalisti.
6) Minkä kysymyksen olisit itse esittänyt
itsellesi ja vastauksesi siihen? [Jarin kysymys] Mikä on Kreikan mielenkiintoisin
snorklauspaikka?
Tietenkin
Kyllene:
ennen
suuntaamista
Peloponnesokselle kannattaa lukea instituutin
nettisivuilta projektin kuvaus ja printata kenttätyöalueen kartta.
Kuva:Vesa Vahtikari

Instituutti saa 1.7.2013 uuden johtajan, kun nykyisen johtajan Martti Leiwon 1.1.2008
alkanut johtajakausi loppuu ja Jari Pakkasen kausi alkaa. Helikon esitti instituutin tulevalle johtajalle muutaman kysymyksen.

Instituutin tulevaisuus on tietenkin valoisa.
Jos en uskoisi, ett��������������������������������
ä�������������������������������
n�����������������������������
ä����������������������������
in on, en olisi hakenut johtajan toimeen!

Jari Pakkanen Kyllenessä vuonna 2008.

3) Mitä omille arkeologisille projekteillesi
kuuluu?
Laskin hiljattain yhteen cv:ssä listaamani kenttätyöprojektit ja huomasin, että viimeisten 20
vuoden aikana olen ollut arkkitehtuuriin ja arkeologiaan liittyvissä kenttätöissä Kreikassa ja
Italiassa yhteensä 155 viikkoa eli kolme kokonaista vuotta! Julkaisuni perustuvat hyvin pitkälti
kenttätöiden tuottaman uuden tiedon integrointiin
vertailumateriaalin kanssa, joten tutkimusjaksot
kentällä ovat iso osa työtäni. Kyllenen satamaprojektin ensimmäisen vaiheen saimme tehtyä
vuosina 2007−2011 ja nyt keskitymme yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa sen julkaiHelikon 2/2012

Suomen Ateenan-instituutin tuleva johtaja valmistautuu kävelemään vetten päällä Kyllenessä syyskuussa 2009.
Helikon 2/2012
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Pekka Matilainen

Suomen Ateenan-instituutin
uutisia & tapahtumia

Runousoppia perusteellisesti

1.9. instituutin Cimo-harjoittelija, FM Riia
Timonen Jyväskylän yliopistosta, aloitti viiden
kuukauden harjoittelunsa.

MAHTAAKO FILOSOFIAN historiasta löytyä jälkivaikutukseltaan toista niin merkittävää henkilöä kuin vuosina 384–322 eaa. elänyt
Aristoteles? Ainakin hänen vaikutuksensa on
ollut pitkäkestoisin. Keskiajalla hän oli maallisissa asioissa ylin auktoriteetti, ja jos käytännön
havainnot olivat ristiriidassa Aristoteleen oppien
kanssa, sen pahempi havainnoille. 1200-luvulla Tuomas Akvinolainen sovitti Aristoteleen
osaksi kaiken kattavaa inhimillisen tiedon järjestelmäänsä, joka uusittuina painoksina ja tomismin nimisenä on yhä katolisen kirkon virallista
filosofiaa. Aristoteleen Runousoppi puolestaan
on jättänyt syvät jäljet länsimaiseen taiteeseen:
kirjallisuuteen, teatteriin ja oopperaan, mutta
myös Hollywood-elokuviin ja televisiosarjoihin.
Ilman sitä kulttuurimme olisi toisenlaista.
Runousoppi on lyhyt teksti, jonka voi lukaista
nopeasti, mutta tiukan esitystapansa vuoksi sitä
on vaikea ymmärtää. Se tarvitsee tuekseen selitysteoksen. Suomalaisin voimin sellaisen on laatinut joukko tutkijoita tarkoituksenaan selvittää,
mitä Runousopissa sanotaan, mitä sanottu tarkoittaa, miten se on eri aikoina ymmärretty ja miten
se ylipäätään voidaan ymmärtää.
Alaotsikon mukaan teos jakaantuu kahteen
osaan: ensimmäinen osa on aloittelijoille, toinen edistyneille. Niiden väliin on sijoitettu teoksen uusin suomennos, järjestyksessään neljäs.
Ykkösosassa taustoitetaan perusteellisesti itse
Runousoppia, käydään läpi Aristoteleen elämää
ja filosofiaa sekä keskeistä termiä katharsis.
Toinen osa purkaa Aristoteleen teoksessaan esit-

tämiä käsityksiä tragediasta ja eepoksesta, muut
kirjallisuuden lajit meille säilyneestä Runousopin
ensimmäisestä osasta puuttuvat. Lisäksi on erillinen luku Aristoteleen estetiikasta ja taidefilosofiasta. Yksi luku on otsikoitu Runousopin lukemisen ongelmia ja kadonneen toisen osan arvoitus.
Taidehistoriallisesti kiinnostava on teoksen
viimeinen luku, joka käsittelee Runousopin perintöä, sen kohtaloa antiikista nykyaikaan. Sen
luettuaan ymmärtää paremmin, miksi moni taideluomus on rakenteeltaan sellainen kuin on,
samoin ymmärtää uudistajien rimpuilut perinteisiä ilmaisukeinoja vastaan ja katsoo elokuvia ja
tv-sarjoja uusin silmin, vaikka helposti luulisi
ainakin niiden olevan modernin yhteiskunnan
tuotteina mahdollisimman kaukana vanhasta
Aristoteleesta. Mutta kuten kirjassa todetaan,
"klassinen elokuvakerronta − tai paremminkin
sen pohjalta laadittujen käsikirjoitusoppaiden ja
elokuvakerronnan teoriankin – voi sanoa edustavan näkyvää ja laajalle levinnyttä Runousopin
nykykanonisointia."

3.9.–30.9.2012 järjestettiin
johdantokurssi.

Antiikin

Kreikan

20.9. järjestettiin instituutissa kanadalaisen kuvataiteilijan Chris Stewartin taidenäyttelyn Senses
avajaiset.
11.10. FT Pauliina Remes (dos. Helsingin yliopistossa, lehtori Uppsalan yliopistossa) piti instituutissa esitelmän Active Perception in Plato's
Timaeus?
15.11. FT Eeva-Maria Viitanen Helsingin
yliopistosta piti instituutissa esitelmän ItalicHellenistic-Roman Villa? Exploring the Origin
and Influences of the Roman Country House.
22.11. järjestettiin instituutissa julkistamis
tilaisuus kirjasta M. Leiwo, H. Halla-aho & M.
Vierros (toim.) Variation and Change in Greek
and Latin (Papers and Monographs of the Finnish
Insitute at Athens XVII). Kirjan esitteli Martti
Leiwo ja tämän jälkeen Hilla Halla-aho esitelmöi aiheesta Varium et mutabile. On language
and other things.
29.11. Suomen Rooman-instituutin johtaja, dos.
Katariina Mustakallio piti instituutissa esitelmän Children, Childhood and Agency in Ancient
Rome. Preliminary Results of the Research
Project and the New Challenges.
Kuva: Riia Timonen

Timo Heinonen, Arto Kivimäki, Kalle
Korhonen, Tua Korhonen, Heta Reitala,
Aristoteles: Aristoteleen runousoppi.
Opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos
2012.
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17.1. FM Suvi Kuokkanen (Oulun yliopisto)
Aiheena ostrakismos.
14.2. Dos. Jari Pakkanen (University of London,
Royal Holloway College) aiheena Kyllenen päättynyt projekti.
4.4. FT Ville Vuolanto (Tampereen yliopisto),
Childhood and Youth in the Late Roman East.
Individual Politics of Memory.
25.4. Dr. Ann Brysbaert (College Year in
Athens).
23.5. Prof. Mika Kajava (Helsingin yliopisto)
Vuosijuhlaesitelmä.
Kaikista instituutin tapahtumista tiedotetaan
myös instituutin www-sivuilla (www.finninstitute.gr) ja instituutin Facebook-sivulla (löytyy
haulla Finnish Institute at Athens).

Suomen Ateenan-instituutin
ystävät ry:n tapahtumia

30.10. järjestettiin musiikki-ilta Vamvakárisin
mukana rebetikan juurilla, jossa Pentara-orkesteri
esitteli ja soitti Márkos Vamvakárisin ja muiden
rebetikasäveltäjien musiikkia 1930−1940-luvuilta
Esiintyjinä olivat: Eero (buzuki, laulu), Vuokko
(laulu), Risto-Pekka (kitara), Petri (baglamas), ja Vesa (baglamas, tumberleki). Paikkana
oli Helsingin yliopisto, Porthanian lehtisali
(Yliopistonkatu 3, 2. krs).
21.11. Ylen Ykkösaamun toimittaja Jari Niemelä
esitelmöi aiheesta Kreikka kriisissä − eikä laisinkaan ensimmäistä kertaa? Paikkana oli Helsingin
yliopiston päärakennus, sali 16 (Fabianinkatu 33,
uusi puoli, 4. krs).

Chris Stewartin taidenäyttelyn Senses teoksia.
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Kevääksi 2013 sovittuja esitelmiä, kaikkien esitelmien otsikot eivät ole vielä tiedossa:
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10.12. prof. Jaakko Frösén kertoo aiheesta
Ajankohtaista Petrasta − Hiiltyneistä papy
ruksista Aaroninvuoren kaivauksiin. Paikkana on
Helsingin yliopisto, Porthania II (Yliopistonkatu
3).
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