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Pääkirjoitus

Kuva: Katja vahtiKari

Positiivisia puolia

Nyt ei eNää huvita jauhaa Kreikan talouskriisistä (vaikka ei Kreikalla ja kreikkalaisilla edelleenkään kovin hyvin mene).
Vaihteeksi voisi vaikkapa hetken miettiä
Kreikan, sen luonnon ja kulttuurin sekä historian ja nykyisyyden positiivisia puolia (tulevaisuudestahan emme tiedä mitään).
Kreikka on edelleen mahtava matkailukohde. Siellä on yleensä loistavan hieno sää ja
upeat maisemat, aina hyvä ruokaa ja (useimmiten) maistuvaa viiniä. Eivätkä Kreikan
kaikki historialliset nähtävyydet ainakaan
vielä ole täysin rapautuneet ja muuttuneet
maan tomuksi.
Kreikka on jo muutaman vuosituhannen ajan tuottanut ja yhä tuottaa valtavasti materiaalia länsimaiseen kultuuriin (sanastoon, filosofiaan, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, elokuviin, musiikkiin ja yleensä
kaikkeen, mikä kulttuuriksi yleisesti mielletään).
Kreikassa tehdään kaiken aikaa myös kansainvälistä tutkimusta ulkomaisin voimin (esimerkkinä vaikkapa Suomen Ateenan-instituutin projektit).
Kaikista yllä mainituista Kreikkaan liittyvistä asioista kirjoitetaan Helikonin tässäkin numerossa.Toivotan
Helikonin lukijoille onnellista uutta vuotta 2014. Käykää ensi vuonna Kreikassa tai ainakin pitäkää mielessänne myös Kreikan hyvät puolet.
Vesa Vahtikari
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ralf friberg

Kannattaa panostaa
elämään Kreikassa
Tri. Martti Leiwon tunnelmakuvat Kreikasta (Helikon 1/ 2013 ) innostivat minua
muistelemaan, tapahtuiko jotain koskettavaa virkatyön ulkopuolella.

Sattui ja taPahtui, koska kreikkalainen
yhteiskunta on – valitan latinan ilmaisua – sui
generis
Kun korkean tason lomavieraani sai tajuttomuuskohtauksen ahmittuaan Plakassa liian nopeasti ja liian paljon mereneläviä, sain välähdyksessä kuvan maan julkisesta terveydenhuollosta.
Ateenan virallisen terveydenhuollon sairaalassa vieraani sai sen parhaimman huoneen. Siinä
ei ollut ilmastointia, nojatuolista puuttui jalka,
hoitohenkilökunta säikähti vierasta miltei toimettomuuteen saakka ja hoidossa taottiin yhteen
kollektiivinen vastuu pahimman varalle, eli että
sairaala epäonnistuisi hoidoissaan. Kaikki meni
hvin.
Kovin monet länsimaiset suurlähettiläät eivät
vierailleet Pyhän synodin toimistossa Ateenassa.
Minun tehtäväni oli vakuuttaa sen pyhät veljet
siitä, että suomalainen passintuotantoyritys Setec
ei konsanaan sisällyttäisi Kreikan passien numerosarjoihin lukua 666, joka oli itse Perkeleestä,
vaikka tätä ei tunnustettu.
Pyhän synodin vastaanotto oli aina täsmällinen, kohtelias, ja munkki Stéfanos oli amerikkalainen, joten häneltä englanti sujui. Synodi
lahjoitti minulle hienon ikonin, jossa hopeinen
panssari kätkee Jumalan äidin piirteet (maalamattomina metallin suojan alla).
Minulla oli ilo olla kirjeenvaihdossa ortodoksisen arkkipiispamme Johanneksen kanssa ja

tarjosin hänelle kerran illallisenkin. Arvovaltaiset
kirkkovieraat muistuttivat ennakkoon, ettei paaston aikana voinut syödä mitä tahansa, joten tarjolla oli lintua, hedelmiä, monen sortin pähkinöitä ja paljon viiniä. Hyvin meni! Sain kokea, miten kotimaista kirkkoruhtinastamme arvostettiin,
eikä hänelle turhan takia myönnetty arvonimeä
Nemean arkkipiispa.

Giotto (1266–1337), PyHä stéfanos (lähde: WiKimedia Commons).
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ole norrbaCK marrasKuussa 2010 (lähde: WiKimedia Commons, johannes jansson/norden.orG).

Tehtävänäni oli myös ostaa Suomelle uusi
suurlähettilään virka-asunto. Sain liki neljäkymmentä tarjousta. Valitsin parikymmentä, joihin
tutustuin. Loppusuoralle pääsi kuusi kiinteistöä.
Tällöin sain kokea Fakellakia-ilmiön: eräs tarjokkaista oli valmis korvaamaan palveluksiani
200 000 dollarilla, eräs toinen 100 000:lla, huomaamattomasti ja turvallisesti. Toinen asiamiehistä oli hyvi tuntemani asianajaja, joka kyllä
hieman häpesi toimeksiantoaan. Mutta virkaasunto Filotéin kaupunginosasta löytyi ilman
epävirallisia kustannuksia. En ymmärrä, miten
eräs seuraajani moitti raikkaassa ilmassa sijaitsevaa skandinaavistyylistä rakennusta, johon, sorry
vaan, kuului ulkoilma-allas ja ulkoministeriön
rinteeseen rakentama sauna. Sama tyyppi vaati
toista autotallia, koska hänen oli vaikea ajaa varsinaiseen autotalliin, johon minä, monen auton
kolhija, osuin naarmuitta. Suurambassadöörejä
on monenlaisia. Nostan hattua Ole Norrbackille,
jonka onnistui vapauttaa lähetystön kanslia surkeasta pytingistä Eratosthenou-kadulla ja siirtää
se hotelli Hiltonin naapurustoon.
Olin päättänyt ennen Ateenaan tuloani, etten
koskaan syyttäisi mahdollisista epäonnistumisista
kreikkalaisia isäntiäni tyyliin: "Ne nyt ovat noita
kreikkalaisia".
Helikon 2/2013
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salvator rosa (1615–1673), odysseus ja nausikaa (lähde:WiKimedia
Commons).
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suomen Puolustusministeri elisabeth
19.5.1993 (lähde: WiKimedia Commons).

rehn

PentaGonissa

euroParlamentaariKKo anneli jäätteenmäKi turussa 2009 (lähde:
WiKimedia Commons).

4
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Helsingin ministeriöissä ei aina ymmärretty jo
Odysseuksen aikaista filosofiaa. Ei saa sitoutua
liian aikaisin, koska silloin häviää improvisoinnin mahdollisuuden ja eteen myöhään tulevan
paremman tilaisuuden. Ministeriö saattoi soittaa
kolme-neljä kertaa ennen suomalaisen ministerin
vierailua tiedustellen yhä kireämmin äänensävyin, missä ohjelmaluonnos viipyy. Kun vierailuun oli pari viikkoa aikaa, laitoin kaiken peliin.
Soitin sopivalle virkamiehelle Ateenassa ja vannotin, että pian saan potkut. Myötätuntoinen virkaveli hoiti sitten ohjelman päivän parin kuluessa
ja vältyin taas kerran siltä, että olisin tullut kutsutuksi kotiin hirveän epäpätevyyden vuoksi.
Ateenan palvelusvuosien aikana Suomesta
kävi useita ministereitä Kreikassa. Itse sain aikaan puolustusministeri Elisabeth Rehnin vierailun. Sen päätteeksi hän uhkasi siirtää minut
Mongolian Ulan Batoriin, koska olin vahingossa kastanut hänen nätin mekkonsa punaviiniin.
Elisabeth sai kollegastaan Nea Dimokratian puolustusministeristä Ioánnis Varvitsiótisista pitkäaikaisen ystävän. Muistan kulttuuriministeri Tytti
Isohookana-Asunmaan vierailun Rhodoksella,
jolloin kuin pahanilkiset opiskelijat lipesimme
virallisen kokouksen ohjelmasta ja tutustuimme
saaren muinaisjäännöksiin. Liikenneministeri Ole
Norrbackin sain viemään kotiin Kreetalta pullon
pontikkaa, tsípouroa, olihan Olella kokemusta pohjalaisten salapoltosta, kun Amerikan paluumuuttajat tekivät "mushaa", eli moonshinea.
Oikeusministeri Anneli Jäättenmäki menetti
Ateenan vierailunsa aikana virkansa mutta oli innokas ja iloinen Ateenaan nähtävyyksiin tutustuja
vuoria myöten.
Mitä opimme tästä kaikesta? Ehkä sen, että
Ateenassa kaikki on verevää elämää. Ilmasto piristää ja vaatii toimeliaisuutta, oman aktiviteettisi
hedelmät ovat aina moninkertaiset panostukseesi
verrattuna. Nuivat tyypit Ateena unohtaa nopeasti, vaikka olisivat jopa Suomen suurlähettiläitä.
Kirjoittaja oli Suomen suurlähettiläs
Ateenassa 1992−1995.
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jari Pakkanen

Kreikan arkkitehtuurin tutkimus
ja Suomen Ateenan-instituutti
KreiKKalaiSeN rakennetun ympäristön tutkimus linkittyy hyvin usein kenttätyöprojekteihin,
ja näin on ollut myös Suomen Ateenan-instituutin
kohdalla. Kreikan kulttuuriministeriön luvalla ja
myötävaikutuksella tehdyissä instituutin omissa projekteissa on kaikissa arkkitehtuuri ollut
näkyvässä asemassa. Kansainvälisesti katsoen
Suomen rooli Kreikan arkkitehtuurin tutkimuksessa on kahdenkymmenen viime vuoden aikana
ollut huomattavasti suurempi kuin ehkä ennalta
voisi odottaa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja
Saksassa tärkeissä yliopistoissa on jäänyt eläkkeelle alan merkittävimpiä tutkijoita, mutta heidän tilalleen ei ole nimitetty tutkijoita, jotka olisivat jatkaneet arkkitehtuuritutkimusta. Instituutin
profiilissa arkkitehtuuri on ollut mukana aivan
alusta lähtien: Paavo Castrénin työryhmän myöhäisantiikin Ateenan (vol. I) ja Pnyx-konferenssin
(vol. II) julkaisuissa rakennetun ympäristön analyyseilla on tärkeä osuus. Dosenttikirjani Tegean
Athene Alean temppelistä julkaistiin yhteistyössä
instituutin ja Helsingin yliopiston taidehistorian
laitoksen välillä.
Suomen Ateenan-instituutin ensimmäiset
omat kaivaukset Kreikassa vuosina 1999–2002

olivat osa Arja Karivieren johtamaa Paliambelan
varhaiskristillisen kirkon tutkimusprojektia.
Rakennus löytyi tienrakennuksen yhteydessä
1990-luvulla Pohjois-Kreikassa Thessalonikista
100 km itään. 500-luvun kirkon kaivaukset toivat esiin hyvin säilyneitä opus sectile- ja mosaiikkilattioita, samoin kuin kirkon pohjoispuolella
olevan viininvalmistukseen ja ruuan säilytykseen
liittyvän tilan. Oma projektini Stratoksessa LänsiKreikassa vuosina 2000–2001 keskittyi selvittämään Zeun temppelin rekonstruointiin liittyviä
ongelmia. Rakennus on klassisen ja hellenistisen
välisen murroskauden tärkeimpiä yksittäisiä doorilaisia monumentteja eikä se koskaan tullut täysin valmiiksi. Todennäköisesti kustannussyistä se
myös totetutettiin suunniteltua matalampana, ja
pylväät jäivät ilman uurteita (kuva 1).
Björn Forsénin projektit Thesprotiassa
(2003–2010) ja Arakhamitaissa (2006–) ovat
myös tuottaneet suuren määrän tietoa alueiden
arkkitehtuurista. Varhaisempi projekti on tuonut
esiin monitieteisin menetelmin hyvin kokonaisvaltaisen kuvan aikaisemmin vähän tutkitusta
Luoteis-Kreikan alueesta, ja arkkitehtoninen
tutkimus on luonnollisesti ollut tärkeä osa: pro-

Kuva 1. stratoKsen Zeun temPPeli (n. 320 eaa.): vasemmalla suunnitelma ja oiKealla toteutetun raKennuKsen reKonstruKtio.
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jektista on julkaistu kaksi kokoomateosta instituutin sarjassa ja kolmas osa julkaistaan ensi
vuonna. Esko Tikkala on käsitellyt rakennuskivien kierrätystä antiikin monumentista kappelin
seinämateriaaliksi, Tommi Turmo hellenistisen
maatilan arkkitehtuuria ja arkeologisia löytöjä
sekä Mikko Suha Epeiroksen alueen linnoituksia. Peloponnesoksen keskellä Forsénin työryhmä
on kaivanut esiin Arakhamitain ennestään tutkimatonta Artemiin pyhäkköaluetta: työ on keskittynyt ensimmäisen ja toisen vuosisadan eaa.
sivurakennuksen vaiheiden selvittämiseen, mutta
sen tuloksena myös parin kilometrin päässä vuoren huipulla oleva temppeli on nyt varmistunut
Mainaloksen Athenen pyhäköksi. Kreikkalainen
To Vima -lehti nimesikin viime vuonna projektin
yhdeksi kymmenestä tärkeimmästä ajankohtaisesta arkeologisesta projektista.
Instituutti tekee Kreikan vedenalaisen eforiaatin kanssa yhteistyötä Kyllenen antiikin ja
keskiaikaisen sataman vaiheiden selvittämiseksi
Länsi-Kreikassa, ja kirjoitin projektista Helikonin
edelliseen numeroon raportin. Aloitamme uuden kenttätyöprojektin Sisiliassa jo tänä vuonna joulukuussa. Olen tehnyt Naksoksen museon
johtajan Maria Costanza Lentinin kanssa siirtokunnan arkkitehtuuriin (kuva 2) liittyvää yh-

teistyötä jo vuodesta 2006 asti. Uusi tutkimus
on kolmikantainen yhteistyö Suomen Ateenanja Rooman-instituuttien sekä Naksoksen museon välillä. Kaupunki oli Sisilian ensimmäinen kreikkalainen siirtokunta ja sen perustivat
Kykladien saariryhmän Naksoksesta ja Euboian
Khalkiista tulevat uudisasukkaat vuonna 734
eaa. Peloponnesoslaissodan aikana Naksos oli
luonnollisesti joonialaisena kaupunkina Ateenan
liittolainen ja se tuki Ateenan seikkalusotaretkeä doorilaista Syrakusaa vastaan 415–413 eaa.
Niinpä Ateenan tappion myötä Syrakusan tyranni
Dionysios tuhosi Naksoksen muurit ja talot maan
tasalle v. 403 eaa, ja tästä takaiskusta kaupunki ei enää toipunut. Projektin tutkimuksellisena
päätavoitteena on selvittää Sisilian varhaisimman
kreikkalaisen siirtokunnan Naksoksen arkaaiseen
ja klassiseen kaupunkikaavaan liittyvät avoimet
kysymykset.
Instituutin julkaisusarjan uusin kirja keskittyy
Kreikan klassisen kauden arkkitehtuurisuunnittelun ongelmaan (kuva 3): tutkijat ovat tällä hetkellä hyvin erimielisiä siitä, kuinka 400-luvun arkkitehdit suunnittelivat doorilaiset temppelit, mutta
kirjassani osoitan, että hajaannus johtuu pitkälti
siitä, että tutkimusmetodi on ollut väärä. Hieman
yksinkertaistaen kyse on signaalitunnistukses-

Kuva 2. sisilian naKsoKsen temPietto h (500-luvun alKu eaa.): Kolmiulotteinen rautalanKamalli.
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ta suuressa joukossa arkkitehtonisia mittauksia,
joten tilastollinen lähestymistapa on paras tapa
ratkaista arkkitehtien työhön liittyvät avoimet
ongelmat.
Rahoitus eri tutkimusprojekteihin on tullut
usein suomalaisilta tieteen tekemistä tukevilta yksityisiltä säätiöiltä ja Suomen Akatemialta.
Vuodesta 2007 lähtien instituutin tukidelegaatio
on ollut hyvin tärkeässä asemassa: ilman näitä
yksityisiä lahjoituksia Thesprotian, Arakhamitain
ja Kyllenen projektit eivät olisi edenneet niin
hyvin kuin ne nyt ovat. Välillä rahoitus tulee yllättävästäkin paikoista: olin akateemisen vuoden
2012–2013 tutkimusvapaalla Royal Hollowaysta
(tutkin British Academyn rahoituksella tilastotieteen käyttöä arkeologiassa) ja tämän tutkimusvapaan kauden aikana kirjoitin instituutin julkaisusarjan kirjan.
Teksti perustuu esitelmiin, jotka pidin taidehistorian oppiaineiden kutsumana Helsingin ja
Jyväskylän yliopistoissa 29.10. ja 31.10.
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suvi kuokkanen

Ostrakismos, hybris ja demokraattinen
tasa-arvo klassisessa Ateenassa
Moraalinen ja sosiaalinen näkökulma ostrakismosjärjestelmän syntyyn ja käyttöön
Tutkin aate- ja oppihistorian oppialaan kuuluvassa väitöskirjassani ateenalaisen
ostrakismos-järjestelmän moraalisia ja sosiaalisia aspekteja. Erityisesti jäljitän
uskonnollis-eettisen hybris-ajatuksen painoarvoa niin ostrakismos-lain säätämisen kuin
myös sen myöhemmän käytön taustalla.Tutkin ostrakismos-käytäntöä myös
poliittisten ihanteiden, erityisesti demokraattisen tasa-arvoideaalin valossa.

OstraKismOs-järjestelmä
OStraKiSmOS Oli tunnetusti Ateenassa
400-luvulla eaa. käytössä ollut äänestyskäytäntö,
joka mahdollisti yhden henkilön väliaikaisen karkottamisen. Ostrakismoksella karkotettu menetti
kansalaisoikeutensa kymmenen vuoden ajaksi,
eikä tuomiota tarvinnut perustella millään tavalla. Myöskään syytteitä ei nostettu eikä ehdokkaita
asetettu ennakkoon. Ostrakismos-käytäntö eteni
siten, että kansankokoukselle esitettiin joka vuosi
tammikuussa kysymys ostrakismos-äänestyksen
eli ostrakoforian järjestämisen tarpeellisuudesta
sinä vuonna. Asiasta äänestettiin, ja ostrakoforia
pantiin toimeen pari kuukautta myöhemmin, jos
enemmistö oli äänestänyt sen järjestämisen puolesta.1 Ostrakoforiassa kansalaiset kirjoittivat saviruukun sirpaleelle (kr. ostrakon) yhden henkilön nimen. Jos ääniä annettiin yhteensä vähintään
6 000, eniten ääniä kerännyt henkilö julistettiin
karkotetuksi ostrakismoksella; vaihtoehtoisen selityksen mukaan ääniä tarvittiin 6 000 yhtä miestä
vastaan.2 Ostrakismos-karkotuksen kohteella oli
kymmenen päivää aikaa poistua maasta.3
Kansankokous valitsi ostrakismos-karkotuksen kohteiksi aikansa näkyvimpiä vaikuttajia. Aristoteleen tekstien joukossa säilyneen
Athênaiôn Politeia -teoksen mukaan 480-luvun
aikana, Marathonin ja Salamiin taisteluiden vä8
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lisenä vuosikymmenenä, luettiin viisi ostrakismos-tuomiota – Hipparkhos Kharmoksen poika
karkotettiin vuonna 487, Megakles Hippokrateen
poika vuonna 486, Ksanthippos Arifronin poika (Perikleen isä) vuonna 484 sekä Aristeides
Lysimakhoksen poika vuonna 482. Lisäksi kirjoittaja vihjaa ostrakismosta käytetyn myös vuonna 485, mutta jättää kohteen nimen mainitsematta.4 Themistokles Neokleen poika karkotettiin
ilmeisesti vuonna 471 tai 470, ja 470-luvulla
karkotettiin mahdollisesti myös edellä mainittu
Megakles Hippokrateen poika jo toistamiseen.5
Kimon Miltiadeen poika karkotettiin vuonna 461,
ja vuonna 442 ostrakismoksen koki Perikleen poliittinen vastustaja, Thukydides Melesiaan poika.
Viimeisen kerran ostrakismosta käytettiin vuoden
415 tienoilla,6 kun demagogi Hyperbolos karkotettiin. Ostrakismos-karkotuksen kohteiksi joutuivat mahdollisesti myös Alkibiades Vanhempi,
Menon Menekleideen poika, Kallias Kratiaan
poika, Kallias Didymiaan poika sekä Damon
Damonideen poika. Vaikka ostrakismos-lakia ei
virallisesti koskaan kumottu, sitä lakattiin käyttämästä Hyperboloksen karkottamisen jälkeen.
Sekä ostrakismoksen säätämisen että sen käytön lopettamisen syyt ovat pitkään olleet kiisteltyjä kysymyksiä tutkijoiden keskuudessa. Selvää
on, että kysymys ostrakismos-lain säätämisen tarkoituksesta on pidettävä erillään ostrakismoksen
Helikon 2/2013
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Kuvat: suvi KuoKKanen.
KerameiKoKsen alueelta löytyneitä ostraKoneja, KerameiKos-museo.

myöhemmästä käytöstä – se, mitä tarkoitusta lain
säätäminen palveli, on tietysti eri asia kuin se, mihin tarkoitukseen ostrakismosta kulloinkin käytettiin. Näin on erityisesti siksi, että ostrakismoksen säätämisen (todennäköisesti Kleistheneen
muiden reformien yhteydessä vuonna 508) ja ensimmäisen käytön (Hipparkhoksen ostrakismoskarkotus vuonna 487) ehti kulua 21 vuotta.7
Osa nykytutkijoista katsoo ostrakismosta
ennen kaikkea poliittisesta näkökulmasta ja näkee ostrakismos-lain tarkoituksena olleen hillitä maata omistavaan eliittiin kuuluneiden aristokraattien keskinäistä valtakamppailua. Tämä
on esimerkiksi Sara Forsdyken tutkimuksen
Exile, Ostracism, and Democracy. The Politics
of Expulsion in Ancient Greece (Princeton 2005)
pääargumentti. Toisaalta Forsdyke tulkitsee ostrakismoksen myös sekä symboloineen että vahvistaneen kansanvaltaa Ateenassa: yhtäältä se
symbolisella tasolla antoi kansalle vallan päättää,
ketä se ei hyväksy ja näin sanella ehtoja kansalaisjoukkoon kuulumiselle; toisaalta se antoi kansalle vallan myös valita kahden kilpailevan poliitikon ja näiden edustamien politiikkojen välillä.
Esimerkiksi karkottamalla Thukydides Melesiaan
pojan kansan voi samalla katsoa antaneen hyväksyntänsä Perikleen harjoittamalle politiikalle.
Näin ostrakismoksen käyttämisellä saattoi olla
suuriakin vaikutuksia tosiasialliseen päivänpolitiikkaan ja sitä kautta Ateenan demokraattiseen
Helikon 2/2013
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kehitykseen. Nähdäkseni on kuitenkin selvää,
että ostrakismos-äänestyksen järjestämisestä
päättäminen on pidettävä erillään siitä, kuka ostrakismoksella lopulta päätettiin karkottaa. Oman
tutkimukseni kannalta tärkeämpi kysymys on se,
millaisissa sosiopoliittisissa olosuhteissa ja millaisessa moraalisessa ilmapiirissä ostrakismosäänestys kulloinkin päätettiin järjestää – vähemmän tärkeäksi jää kysymys siitä, kuka lopulta
valittiin karkotettavaksi.

lähteet
Ostrakismoksesta on sekä kirjallisia lähteitä että
arkeologista materiaalia. Kirjalliset lähteet ovat
peräisin eri aikakausilta ja edustavat eri genrejä: esimerkiksi historiankirjoitusta, komediaa, oikeuspuheita ja draamaa. Aikalaislähteisiin
kuuluvat 400-luvulla eläneet historiankirjoittajat Herodotos ja Thukydides sekä vuosisadan
jälkipuoliskon komedialähteet, esimerkiksi komediarunoilijat Platon ja Kratinos sekä näytelmäkirjailija Aristofanes. Erityisesti Hyperbolos
oli muiden demagogien tapaan usein komedialähteiden maalitauluna. Historiankirjoittajat
Plutarkhos ja Diodoros Sisilialainen lukeutuvat
myöhäisempiin kirjallisiin lähteisiin. Plutarkhos
kuvaa eräitä ostrakismos-tuomioita esimerkiksi
Alkibiadeen, Nikiaan, Themistokleen, Kimonin,
Perikleen ja Aristeideen elämäkerroissa.
9
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keintaan 14 käsialalla, mikä antaa olettaa, että
Themistoklesta vastustaneet tahot ovat varta vasten tehtailleet ostrakoneja ja sitten tarjonneet niitä äänestäjille.9
Kerameikos-museossa puolestaan on esillä esimerkiksi harvinaisen monisanainen ostrakon, joka on osoitettu Themistoklesta vastaan.
Oletettavasti ostrakonilla luki alun perin "Tämä
ostrakon on Themistokleelle Frearrhioksen dêmoksesta kunnian (timê) tähden".

tutKimusKysymyKset
KerameiKoKsen
museo.

alueelta

löytyneitä

ostraKoneja.

Ostrakismoksesta ja ostrakismos-toimenpiteen kulusta ovat kirjoittaneet myös 300-luvulla
eläneet atthidografit Androtion ja Filokhoros.
Tärkein 300-luvun kirjallisista lähteistä on kuitenkin Aristoteles, joka ottaa kantaa ostrakismoksen tarkoitukseen. Ateenan valtiomuotoa ja
sen historiaa käsittelevässä, mahdollisesti epäperäisessä, teoksessa Athênaiôn Politeia [pseudo-]
Aristoteles esiintyy enemmän historioitsijana
kuin poliittisena filosofina. Toisaalta Politiikassa
Aristoteles käsittelee ostrakismosta poliittisen
filosofian ja ihannevaltion kannalta sekä demokraattisten arvojen ilmentäjänä.
Arkeologinen ostrakismos-aineisto koostuu
kaivauksissa löytyneistä ostrakoneista eli äänestysliuskoina käytetyistä keramiikan palasista, ja
se toimii väitöstyössäni täydentävänä materiaalina. Agoralta ja Kerameikoksen alueelta on löytynyt yhteensä yli 10 500 ostrakonia.8 Suurimmalle
osalle ostrakoneja on kirjoitettu vain äänestettävän henkilön nimi, joka Kleistheneen uudistuksista lähtien sisälsi etunimen ja isännimen lisäksi
myös dêmoksen nimen, mutta joillekin ostrakoneista on myös piirretty kuvia ja/tai kirjoitettu
nimen lisäksi vähemmän imarteleva määritelmä
tai muu lisäys. Erityisesti ostrakoneille lisättyjä
kommentteja voidaan käyttää täydentävänä materiaalina tutkittaessa sitä, miksi ostrakismoksen
järjestämistä pidettiin tarpeellisena juuri tuona
ajankohtana. Ostrakismos-järjestelmän alkuperäistä tarkoitusta niistä ei kuitenkaan voida
johtaa.
Agoran museossa on ostrakoneja, jotka kuuluvat vuonna 1937 löytyneeseen 190:n
Themistoklesta vastaan osoitetun ostrakonin joukkoon. Ostrakonit on kirjoitettu kor10
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Lait, normit ja hybris

KerameiKos-

Ostrakismos ei ollut oikeudellinen toimenpide –
sillä syytteitä ei nostettu – eikä se siten ollut seurausta lain rikkomisesta. Pikemminkin se oli ehkäisevä toimenpide. Ostrakismos tulee tästä huolimatta nähdäkseni ymmärtää osana oikeudenmukaisuuskäsitysten, moraalin ja väärin tekemisestä
rankaisemisen viitekehystä. Tämä edellyttää
ostrakismoksen suhteuttamista muihin voimassa
olleisiin lakeihin ja tuomioihin sekä lainsäädännön ja laillisen auktoriteetin kehittymiseen yli-

meGaKlesta

ja

Kallias Kratiaan

Konit. KerameiKos-museo.

PoiKaa vastaan osoitetut ostra-
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themistoKlesta vastaan osoitettuja ostraKoneja, aGoran museo.

päätään. Vastattiinko ostrakismoksella sellaisiin
tarpeisiin, joihin lainsäädännön keinoin ei voitu
puuttua? Mihin tarpeisiin? Kenties ostrakismosäänestystä pidettiin tarpeellisena silloin, kun joku
oli poikennut kirjoittamattomista säännöistä ja
rikkonut moraalisia normeja? Ehkä ostrakismos
yhtäältä symboloi yhteisön valtaa yksilön yli,
toisaalta toimi sosiaalisen kontrollin välineenä?
Tämä kysymys liittyy ostrakismokseen osana laajempaa "häpeäkulttuuria"10, jossa yhteisön luoma sosiaalinen paine toimii eräänlaisena yksilön
omanatuntona, sekä kysymykseen yhtäältä yksilön vapaudesta, toisaalta valtion auktoriteetista
demokraattisessa Ateenassa. Näin tutkimukseni
tarkastelee toisaalta yksilön ja yhteisön, toisaalta kansalaisen ja valtion välistä suhdetta. Tässä
keskiöön nousee myös kysymys auktoriteetista
demokraattisessa Ateenassa. Mikä koettiin auktoriteetiksi 400-luvulla, jolloin demokratiaan
siirtymisen yhteydessä poliittinen valta oli jaettu
periaatteessa tasan kansalaisten kesken? Millaisia
uskonnollisia ja yhteiskunnallisia seurauksia yksilön tottelemattomuudesta ajateltiin seuraavan?
Keskeiseksi nousee paitsi lakien, myös totunnaistapojen noudattamatta jättämiseen viittaava paranomiân käsite.
Helikon 2/2013
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Moraaliset tekijät sisältävät ennen kaikkea
uskonnollis-eettisen hybris-käsityksen ja sen
merkityksen klassisen Ateenan kansalaisten mielenmaisemassa. Tätä kautta tutkimukseeni liittyy
myös uskonnollinen ulottuvuus. Hybris liitetään
nykyään usein ylimieliseen itsetuntoon ja julkeaan käyttäytymiseen, sillä hybris tunnetusti
viittaa inhimillisen roolin unohtamiseen ja siten
jumalaksi asettumiseen ja muiden kuolevaisten
yläpuolelle kohoamiseen. Toisaalta demokraattisessa Ateenassa oli voimassa väljästi määritelty
hybriksen vastainen laki (graphê hybreôs),11 jonka samankaltaisuuksia ja mahdollisia yhteyksiä
ostrakismos-lain kanssa arvioin väitöskirjassani.
Hybris-käsitteen merkityssisältöjä koskevaa tutkimusta on tehty viime vuosikymmeninä melko
paljon, ja tutkijat ovat erimielisiä siitä, voivatko
asenteet ja ajatukset olla hybristisiä vai pitikö
hybris sisällään vain loukkaavia tekoja.12 Myös
tähän kysymykseen otan kantaa väitöskirjassani.
Hybriksen suhteen varhaisimpina lähteinä
toimivat Homeroksen Ilias ja Odysseia sekä
Hesiodoksen Theogonia (Jumalten synty) ja
Erga kai hêmerai (Työt ja päivät). Hesiodoksen
mukaan hybristä seuraa jumalallinen rangaistus.
Samankaltainen näkemys toistuu myös tragedia11
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meGaKles hiPPoKrateen Pojalle, menon meneKleideen Pojalle GarGettioKsen
Kunnian tähden' osoitetut ostraKonit. KerameiKos-museo.

kirjailija Aiskhyloksen teksteissä, ja hybris on
yleinen teema kreikkalaisessa tragediassa ylipäätään. Solon puolestaan kirjoitti 590-luvulla poliittista oikeudenmukaisuutta käsittelevissä runoissaan etuoikeutettujen rikkaiden aristokraattien
hybriksestä, joka uhkasi järjestystä ja sai aikaan
levottomuuksia. Hybris-käsitteen käyttö liittyy
tässä siis yhteiskuntaluokkien välisiin jännitteisiin. Samoin eräissä 400- ja 300-luvun oikeuspuheissa, esimerkiksi Demostheneen Meidiasta
vastaan osoittamassa puheessa Kata Meidiou
sekä [pseudo-]Andokideen puheessa Kata
Alkibiadou (Alkibiadesta vastaan) käsitellään rikkaiden ja etuoikeutettujen miesten (Meidiaan ja
Alkibiadeen) hybristisyyttä. Myöhemmistä lähteistä Diodoros Sisilialainen kertoo, että ostrakismoksen tarkoitus oli vähentää muiden yläpuolelle
kohonneiden (hyperekhontôn) julkeutta ja ylpeyttä (phronêmata).13
Tyrannia ja demokraattinen
tasa-arvoihanne
Yleisesti antiikin kirjallisissa lähteissä esitetty näkemys on, että laki ostrakismoksesta oli
osa Kleistheneen demokraattisia uudistuksia.
Edelleen, 300-luvulta peräisin olevat ja sitä
myöhemmät kirjalliset lähteet ovat lähes yksimielisiä siitä, että ostrakismoksen tarkoitus oli
ehkäistä vuonna 510 kukistetun tyrannian paluu. Esimerkiksi [pseudo-]Aristoteleen mukaan
12

helikon_2_2013.indd 12

demoKsesta ja

'themistoKleelle FrearrhioKsen

demoKsesta

ostrakismoksella karkotettiin ensin tyrannien
ystäviä.14 Toisaalta Plutarkhoksen mukaan tyrannian pelko oli tekosyy, jota ateenalaiset hyödynsivät, vaikka todellisuudessa käyttivät ostrakismosta kateuden vuoksi. Ostrakismos näyttäisi siis
liittyvän yhtäältä tyrannian estämiseen, toisaalta
demokratian edistämiseen. Tässä kohtaa etenkin
300-luvun ja sitä myöhemmät lähteet saattavat
kuitenkin johtaa harhaan, sillä 400-luvun kuluessa demokraattinen ideologia oli kehittynyt nopeaan tahtiin, ja demokratian vastakohdaksi oli
persialaissotien myötävaikutuksella muotoutunut
itsevaltainen tyranni. Tyranniin oli siten alettu
liittää negatiivisia ominaisuuksia, joita siihen ei
aiemmin ollut liitetty.15 Tätä kysymystä analysoin syvällisemmin väitöskirjassani.
Kerrottuaan, että ostrakismoksella karkotettiin ensin tyrannien ystäviä, [pseudo-]Aristoteles
lisää, että tämän jälkeen alettiin karkottaa ostrakismoksella myös sellaisia henkilöitä, jotka "vaikuttivat liian suurilta".16 Toisaalta Politiikassa
Aristoteles rinnastaa ostrakismoksen siihen, kuinka Argo-laiva kieltäytyi kuljettamasta Heraklesta,
koska tämä oli suurempi kuin muut; lisäksi hän
rinnastaa ostrakismoksen viikatteeseen anekdootissa, jossa Korintin tyranni Periandros lyhentää viikatteella kaikki viljantähkät tasapäisiksi.17
Näin hän antaa ymmärtää, että ostrakismosta tarvittiin demokraattisen tasa-arvon suojelemiseksi. Kysynkin väitöskirjassani, miten ostrakismos
sopi yhteen demokraattisen tasa-arvon ihanteen
Helikon 2/2013
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kanssa. Tätä kautta tutkimuskysymykseni liittyy
myös ihannekansalaiseen, sillä demokraattisen
tasa-arvon ihanne klassisessa Ateenassa koski
luonnollisesti vain kansalaisia eli vapaasyntyisiä
miehiä, joiden vanhemmat olivat Ateenan kansalaisia. Kyse oli siis nimenomaan kansalaisten
välisestä tasa-arvosta ja tasa-arvosta lain edessä
(isonomiâ); näillä ihanteilla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi nykyaikaisen sukupuolten välisen tasa-arvon tai ihmisarvon kanssa.
Pyrin väitöstyössäni yhdistämään yhtäältä
Aristoteleen, toisaalta Plutarkhoksen ja Diodoros
Sisilialaisen välittämät ostrakismos-selitykset.
Analysoin ostrakismoksen alkuperäselityksiä –
tyrannian pelko, kateus ja demokraattisen tasaarvon edistäminen – hybriksen käsitettä välineenä
käyttäen. Lisäksi analysoin väitöstyössäni toteutetut ostrakismos-äänestykset kunkin omassa
kontekstissaan ja otan kantaa myös siihen, miksi
ostrakismosta ei Hyperboloksen karkottamisen
jälkeen enää käytetty.

tutKimuKsen teKemistä ateenassa
Olen valmistellut väitöskirjaani Oulun yliopistossa vuodesta 2009. Väitöstyöni arvioitu val-

mistumisajankohta on 2015. Väitöstutkimustani
ovat
rahoittaneet
Pohjois-Pohjanmaan
Kulttuurirahasto, Emil Aaltosen Säätiö, Oulun
yliopiston humanistinen tiedekunta, Oulun
yliopiston tukisäätiö sekä Suomen Ateenaninstituutin ystävät ry, jonka myöntämän stipendin turvin olen tehnyt tutkimustyötä Ateenassa
kuluvan vuoden aikana. Olen tehnyt kolme
Ateenan-matkaa, joista ensimmäisen toukokuussa, toisen syyskuussa ja kolmannen marras-joulukuussa 2013. Kaikkiaan olen käynyt Ateenassa
viisi kertaa, sillä tammikuussa 2013 pidin
Suomen Ateenan-instituutissa vierailuluennon
otsikolla A Consequence of Breaking Unwritten
Rules? On Moral and Social Aspects of Athenian
Ostrakismos, ja syksyllä 2006 osallistuin Antiikin
johdantokurssille Ateenassa ja Roomassa.
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n stipendillä tekemieni Ateenan-matkojen aikana
olen tehnyt tutkimustyötä American School of
Classical Studies at Athensin Blegen-kirjastossa
sekä British School at Athensin ja Ecole
française d'Athènesin tieteellisissä kirjastoissa.
Kirjastokortin saa, kun toimittaa kirjastolle tieteellisen instituutin myöntämän suosituksen ja
passikuvan. Lisäksi tulee täyttää lomake, jossa

british sChool at athensin Kirjasto.
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ÉCole Française d'athènes.

kysytään yhteystietoja ja tutkimusaihetta. British
School at Athensin kirjastossa ja Blegenissä kirjastokortin sai viidessä minuutissa, mutta Ecole
française d'Athènesissa kirjastonhoitaja pyysi hakemaan kirjastokortin seuraavana päivänä. Kun
menin paikalle sovittuna aikana, paperini olivatkin hukassa. Sain tästä huolimatta luvan käyttää
kirjastoa. Seuraavana päivänä sain hyvin pahoittelevaan sävyyn kirjoitetun sähköpostiviestin,
jossa kerrottiin papereiden löytyneen ja kirjastokorttini olevan nyt valmis.
Tutkimustyöni on edistynyt Ateenanmatkoillani hyvin. Koroneos-talon asuntolahuoneisto tarjoaa täydellisen työrauhan. Olen
kirjoittanut ja kerännyt aineistoa museoissa ja
tieteellisissä kirjastoissa. Kirjastojen henkilökunta on englannintaitoista – itse en puhu kreikkaa
– ja ystävällistä, ja kirjastoissa on hyvä ja helppo työskennellä. Kannettavaa tietokonetta saa
käyttää, joten kirjastoissa voi paitsi lukea ja ottaa kopioita, myös kirjoittaa. Kaikissa kolmessa
kirjastossa on skannauslaite, jolla kirjojen ja artikkelien kopiointi on huomattavasti nopeampaa
kuin perinteisellä kopiokoneella. Ecole française
d'Athènesin kirjastossa ja Blegenissä tosin on sellainen erikoisuus, että kopiointi on rajoitettu 150
sivuun kuukautta kohti, minkä vuoksi olen joutunut tekemään valintoja kopioitavaksi haluamieni
kirjojen ja artikkelien välillä. Olenkin työskennellyt kirjastoissa paljolti perinteisin menetelmin:
ruutuvihkoa ja mustekynää käyttäen.
14
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Koska käytän kirjastoihin mennessäni busseja ja metroa, Ateenassa tätä nykyä arkipäivää
olevat lakot ja mielenosoitukset eivät voi jäädä
huomaamatta, sillä ne vaikuttavat metroasemien
aukioloon ja bussien kulkureitteihin. Esimerkiksi
Syntagman metroasema suljetaan herkästi kesken päivän mielenosoitusten vuoksi; omien matkojeni aikana näin kävi ainakin kaksi kertaa.
Talouskriisin aiheuttaman levottoman ilmapiirin
huomaa Ateenassa muun muassa siitä, että poliiseja näkyy katukuvassa. Mielenosoituksia on
pidetty, mutta väkivaltaisuuksia ei viime aikoina
ole ollut.
Julkiseen sektoriin kohdistuvien radikaalien
leikkaustoimien vuoksi henkilökuntaa vähennetään huomattavasti muun muassa yliopistoissa.
Tämän takia yliopistoilla ei ole resursseja pyörittää päivittäistä toimintaa, ja Ateenan yliopisto,
ennenkuulumatonta mutta totta, ilmoitti syyskuussa lopettavansa toimintansa toistaiseksi.
Henkilökunta on tätä kirjoitettaessa ollut lakossa
jo 12 viikkoa, ja lakko jatkuu vielä ainakin joulukuun ensimmäisellä viikolla. Ateenan yliopiston jälkeen sulkemisesta ilmoitti myös seitsemän muuta yliopistoa ympäri Kreikan, muiden
muassa Thessalonikin ja Kreetan yliopistot. Osa
yliopistoista on pystytty avaamaan syksyn aikana uudestaan, mutta Ateenan yliopisto on ollut
kiinni syyskuusta alkaen. Uusia opiskelijoita on
otettu sisään, mutta opetusta ei ole järjestetty.
Neuvottelut opetusministerin kanssa eivät toistaiHelikon 2/2013

22.12.2013 22:19:19

Die Fragmente der griechischen Historiker.
Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern
(Horographie und Ethnographie). B. Autoren ueber einzelne Staedte (Laender). Nr. 297–607. E. J.
Brill 1964 (jatkossa FGrH)

seksi ole johtaneet Ateenan yliopiston toiminnan
jatkamiseen.
FM Suvi Kuokkanen on
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n
vuoden 2013 stipendiaatti.

lOppuviitteet
1

Ensimmäinen äänestys järjestettiin joka vuosi
kuudennen prytanin istuntokaudella. Ostrakoforia
järjestettiin aina kahdeksannen prytanin toimikaudella, pari kuukautta myöhemmin. Esim. Forsdyke
2005, 147. Sara Forsdyke, Exile, Ostracism, and
Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient
Greece. Princeton University Press, Princeton
2005; Vanderpool 1970, 3–4. Eugene Vanderpool,
Ostracism at Athens. The University of Cincinnati
1970.

2

Edellisen selityksen tarjoaa Plutarkhos. Plutarkhos,
Aristeides 7.5. Jälkimmäistä selitystä kannattaa
300-luvulla eaa. elänyt atthidografi Filokhoros,
Filokhoros, 328 F 30. Teoksessa Felix Jacoby,

3

Filokhoros, FGrH 328 F 30.

4

[Aristoteles], Athênaiôn Politeia 22.4–7.

5

Puhuja Lysiaan mukaan Megakles karkotettiin
ostrakismoksella kahdesti. Lysias 14.39. Myös
arkeologinen aineisto puhuu Megakleen kahden
ostrakismoksen puolesta: esim. Brenne 2002, 42.
Stefan Brenne, "Die Ostraka (487–ca. 416 v. Chr.)
als Testimonien (T 1)." Teoksessa OstrakismosTestimonien I. Die Zeugnisse antiker Autoren,
der Inschriften und Ostraka über das athenische
Scherbengericht aus vorhellenistischer Zeit (487–
322 v.Chr.). Herausgegeben von Peter Siewert. In
Zusammenarbeit mit Stefan Brenne, Birgitta Eder,
Herbert Heftner und Walter Scheidel. Franz Steiner
Verlag 2002; Brenne 2008. Stefan Brenne, Die
Ostraka der Kerameikos-Grabung in Athen.
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/altertum/klassarch/forschung/einzelforschungen/die-ostraka-der-kerameikosgrabung-in-athen
(17.4.2013).

nyKyateenalaisen mieliPide. GraFFiti raKennuKsen seinässä.
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6

7

Tutkijoiden arviot vaihtelevat vuodesta 417
vuoteen 415 eaa. Vuoden 417 puolesta esim.
Vanderpool 1970, 3; vuoden 415 puolesta esim.
Rhodes 1994, 91. P. J. Rhodes, "The Ostracism of
Hyperbolus." Teoksessa Robin Osborne and Simon
Hornblower (toim.) Ritual, Finance, Politics.
Athenian Democratic Accounts. Presented to
David Lewis. Clarendon Press 1994.
Toisaalta mahdollista on myös, että laki ostrakismoksesta säädettiin vasta juuri ennen sen ensimmäistä käyttöä: atthidografi Androtionin selitys on
tulkittavissa siten, että ostrakismos säädettiin juuri
ennen sen ensimmäistä käyttökertaa vuonna 487
eaa. Androtion, FGrH 324 F 6. Tämä käsitys on
kuitenkin useaan kertaan kumottu, ja yleinen kanta tutkijoiden keskuudessa tuntuu olevan, että ostrakismos oli Kleistheneen säätämä. Ks. kuitenkin
Dreher 2000, 68. Martin Dreher, "Verbannung ohne
Vergehen. Der Ostrakismos (das Scherbengericht)."
Teoksessa Leonhard Burckhardt und Jürgen von
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leena Pietilä-Castrén

Vaasan antiikkiveistokset
Helikonin toisessa numerossa vuonna 2010 mainittiin Borghesen gladiaattorin pronssikopio vaasalaisessa puistossa, jossa oli alun perin
seitsemän antiikkiveistosta. Pronssien ohella Vaasassa on myös kipsistä tehty veistospari. Kummankin ryhmän takana on paikallisen
asukkaan kaupungille tekemä lahjoitus.

Natalia WOlff (1824−1893), varakkaan
kauppiaan ja laivanvarustajan leski, lahjoitti
vuonna 1883 kipsistä tehdyn Belvederen Apollon
ja Junon vastavalmistuneeseen komeaan kaupungintaloon ja erityisesti sen tiloihin kaavailtuun
museoon. Luonnollista kokoa suuremmat veistokset oli tarkoitus sijoittaa rakennuksen toisen
kerroksen saliin, jota nykyisin käytetään kamarimusiikkiesityksiin. Vielä ei ole tiedossa, miten
Natalia Wolff tuli valinneeksi juuri tämän veistosparin, ehkä hän oli aikaisemmin nähnyt samoja
veistoksia ja ihastunut niihin. Belvederen Apollo
olikin poikkeuksellisen kuuluisa; ensimmäisen
antiikin taiteen historian vuonna 1764 kirjoittanut saksalainen Johan Joachim Winckelmann
piti sitä suorastaan antiikin taiteen ideaalina sen
”jalon yksinkertaisuuden ja hiljaisen suuruuden”
vuoksi. Sen kopioita hankittiin ahkerasti eri puolille Eurooppaa ja Amerikkaa koko 1800-luvun.
Natalia Wolff oli saattanut omin silmin nähdä
Belvederen Apollon Helsingissä, jossa se kuului jo vuonna 1845 Keisarilliseen Aleksanterin
yliopistoon hankittuun kolmipäiseen kipsiveistoskokoelmaan, tai Tukholman Kansallismuseon
suuren portaikon balustradilla, ellei sitten
Kuninkaallisessa taideakatemiassa tai marmoriversiona Drottningholmin puistossa. Apollo ei
ollut lainkaan hassumpi valinta, olihan kysymyk-

suuret

KiPsiveistoKset

belvederen aPollo ja "juno" vaasan
Pietilä-CastrÉn.

sessä vanhastaan monisyinen runouden, musiikin
ja monen muun kulttuuriin liittyvän asian suojelija ja muusien johtaja.
Roomassa Apollo sai nimensä sijoituspaikkansa, Belvederen pihan mukaan, jossa se oli
osana paavin veistoskokoelmaa Vatikaanissa.
Apollo löydettiin Roomasta1400-luvun lopulla. Se oli itsekin keisariaikainen marmorikopio
kreikkalaista tekoa olevasta, 300-luvun eKr.
myöhäisklassisesta originaalista, joka esitti juuri
nuolensa ampunutta salskeaa jumalaa. Nuoli lienee osunut joko Delfoita vartioineeseen suureen
Python-käärmeeseen tai Apollon äitiä hätyyttäneeseen Tityos-jättiläiseen.
Vaasassa Apollo on edelleen kaupungintalossa, nyt keskeisellä paikalla porrastasanteella,
jossa se valvoo mm. kansainväliseen kapellimestarikilpailuun tulevaa yleisöä. Porrastasanteella

Kau-

PunGintalon PortaiKossa. Kuvat: leena
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kin varsin tunnettu ja sen sisaria ovat kuuluisat
Herculaneumin naiset, jotka on samaan tapaan
raskaasti verhottu tunikaan ja suureen viittaan.
Herculaneumin naisia on kolme kappaletta. Ne löydettiin 1700-luvun alkuvuosina
Herculaneumin alueelta ja ne merkitsivät alkusoittoa tuleville kaivauksille. Ne päätyivät kaikessa hiljaisuudessa Wienin kautta Dresdeniin,
jossa niiden maine alkoi kasvaa vuonna 1755
Winckelmannin ylistettyä niitä kirjassaan
Ajatuksia kreikkalaismaalausten ja -veistosten
kopioista. Sekä Vaasan Juno että Herculaneumin
naiset edustavat hienoviittaisen ja rauhallisesti
seisovan naisen perusmallia, joka luotiin 200-luvulla eKr., hellenistisellä ajalla. Siihen maailman
aikaan piirtokirjoituksella annettiin tarvittava tieto naisen henkilöstä, sitä kun ei muuten voinut
päätellä stereotyyppisestä muotokuvaveistoksesta
tai runsaan vaatetuksenkaan perusteella.
Mikä sai Natalia Wolffin valitsemaan Apollon
seuraksi juuri Junon? Veistosparin hankintapaikkaakaan ei vielä ole saatu selville. Tukholmaan
saattaisi kuitenkin viitata se, että kaupungintalon

vaasan

KauPunGintalon junoa on Pidetty myös

KeisarinnamuotoKuvana.

PudiCitiana, tai

on myös Junoksi kutsuttu Natalia Wolffin toinen hankinta, joka on poikkeuksellinen valinta
Apollon pariksi, ainakin eurooppalaisessa museoperinteessä. Antiikin aikaisen veistoksen nimeä
ei tunneta; se on ehkä esittänyt Juno-jumalatarta
tai Pudicitiaa, nuhteettoman hyveen henkilöitymää, Tragedian muusaksikin sitä on arveltu, jopa
vestaalittareksi ja vielä roomalaiseksi keisarinnaksikin, esim. Liviaksi tai Sabinaksi. Tämä veistos ei levinnyt kovinkaan laajasti, mihin syynä
saattoi olla juuri sen identifiointi keisarinnamuotokuvaksi. Ikonografisena tyyppinä se on kuiten18
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setterberGin Puiston hanhea
istuva hermes-jumala.

Kuristava PoiKa, taustalla Kivellä
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arkkitehti oli tukholmalainen Magnus Isaeus.
Myös suuri osa talon sisustuksesta hankittiin aikanaan Ruotsista.
Lisää antiikkiveistosten kopioita tuotiin
Vaasaan viitisenkymmentä vuotta myöhemmin,
kun paikallinen liikemies ja kulttuurihenkilö
Harry Schauman (1879−1932) kävi henkilökohtaisesti Napolissa ja Berliinissä tilaamassa
seitsemän pronssikopiota vuonna 1929. Ne asetettiin koristamaan silloista Lastenpuistoa, nykyistä Setterbergin puistoa, suuren suihkulähteen
ympärille. Borghesen gladiaattorin lisäksi muut
jokseenkin luonnollista kokoa olevat veistokset
olivat Kivellä istuva Hermes-jumala, Pikkupoika
hanhen kimpussa, Käsivarsiaan ojentava nuorukainen ja Venus Kallipygos eli kaunispakarainen
Venus. Pompejista kotoisin olevat Tanssiva fauni ja Narkissos jouduttiin siirtämään sisätiloihin,
koska ne pienempikokoisina olivat alttiina ilkivallalle. Ne ovat nykyisin kaupungintalon pienemmässä portaikossa sopivasti lähellä kahvilan
yhteydessä olevaa Pompejilaista huonetta, joka
on saanut nimensä esikuviaan muistuttavista
seinämaalauksista.
Vaasan pronssiseitsikko on mielenkiintoinen
kokonaisuus. Enemmistö sen osista on meidän
maassamme ainutlaatuisia, samoin materiaalin
valinta. Koko ajatus puistosta antiikkisine veistoksineen on kyllä sopusoinnussa roomalaisten
puutarhojen, hortusten, koristeluperiaatteiden
kanssa, mutta Suomessa tällaiset veistospuistot
ovat harvinaisia. Uudellamaalla Mustion linnanpuisto on varhaisia esimerkkejä, Hämeessä taas
Karlbergin kartanon puutarha, mutta siellä olleiden veistosten kohtalosta ei tällä hetkellä ole
tietoa. Kaiken kaikkiaan Suomeen tuotiin eri
materiaaleista tehtyjä antiikkiveistosten kopioita
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setterberGin

Käsiään
berliinissä.

Puiston

KuPeräisveistos on

Kohottava nuoruKainen, jonKa al-

runsaan sadan viidenkymmenen vuoden ajan; viimeinen tuli Berliinistä vuonna 1972. Veistokset
ovat nykyisin yleensä paikallismuseoiden varastoissa, mutta Vaasan veistokset vievät antiikin
kuvatraditiota urheasti eteenpäin niin lumessa
kuin auringonpaisteessakin. Kaupungissa voidaan olla ylpeitä siitä, että ne ovat aina ja kaikkien nähtävillä.
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eero Heimolinna

Kuvaus ja kuvia SAIY:n
Thessalonikin matkasta
10.−13.10.2013
Yhdistyksen järjestämä onnistunut Ateenan matka 2012 sai jatkoa onnistuneesta
Thessalonikin matkasta 10.–13.10.2013. Matkaseurue koostui kahdestatoista kulttuurin ystävästä. Matkanjohtajana ja museo-oppaana toimi Ateenan instituutin edellinen
johtaja, dosentti Martti Leiwo.

niakonsuli Marko Suomalainen, joka on asunut Thessalonikissa jo 17 vuotta ja johtaa omaa
elintarviketukkukauppaa kreikkalaisen vaimonsa
kanssa.
Seuraava päivä, perjantai, oli varattu tutustumiselle Verginaan (80 km Thessalonikista), jonka
museon aarteet ihastuttivat kaikkia. Kokoelma
koostuu useista kuninkaallisista hautalöydöistä,
joista tärkeimmän osan uskotaan olevan Filippos
Kuvat:vuoKKo heimolinna

ajaNKOhta Oli otollinen tällaiselle matkalle, sillä helteet olivat taittuneet. Perjantaina parin
tunnin sade sai meidät tyhjentämään Verginan
museon viereisen kioskin sateenvarjovaraston á
5 euroa.
Ohjelma oli tiivis. Majoituimme torstaina
hyvätasoiseen Park-hotelliin ja vietimme illan
maineikkaassa Taverna 1901:ssä Ladádikan kaupunginosassa. Vieraanamme oli Suomen kun-

turKKilainen KylPylä, hamam ().
20
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verGinan museon sisäänKäynti.

luostari.

verGinan museoKauPan edessä.

turKKilainen KylPylä, hamam.

KreiKKalainen lounas.

arKeoloGinen museo.

Helikon 2/2013

helikon_2_2013.indd 21

21

22.12.2013 22:19:22

II:n, Aleksanteri Suuren isän, haudasta. Saimme
tietää, että tuleville arkeologisukupolville on vieläkin kaivamattomia hautakumpuja.
Lauantaina heti aamusta alkaen käytiin läpi
sekä Thessalonikin arkeologinen että Bysantin
museo. Matkalla sinne osuimme yllättäen restauroituun turkkilaiseen kylpylään (hamam),
jossa kulkeminen sai mielikuvituksen lentoon.
Iltapäiväksi jäi vapaata ostoksille ja aikaa käydä
vielä katsomassa Valkoinen torni sekä kaupungin
vanhin monumentti Rotunda.
Sunnuntai oli paluupäivä, mutta ennen lentokentälle lähtöä vierailimme Ktíma Gerovasilíou
-viinitilalla, jossa opas selvitti meille koko viininvalmistusprosessin. Emme välttyneet maistiaisiltakaan. Lähtölounas oli ihanassa kalaravintolassa meren rannalla Thessalonikin ulkopuolella.
EL-VE Tours ansaitsi järjestelyistä täydet pisteet
ja Thessaloniki oli kaiken kaikkiaan miellyttävä
kokemus.

aleKsanteri suuri.

viinin maistelua Gerovasilíoun viinitilalla.
22
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riikka Pulkkinen

Konstantínos Hatzópoulos
Helikonissa 1/2010, sivuilla 10–14 kirjoitettiin kirjailija Konstantínos Hatzópoulosin
tyttärestä Sénta hatzópoulosista ja hänen suomalaisesta äidistään Sanny
häggmanista sekä hänen miehestään eversti Karl-Åke Slööristä (joka palveli mm.
Kyösti Kallion adjutanttina). Viime vuonna instituutin harjoittelijana toiminut Riikka
Pulkkinen valmistelee parhaillaan kirjaa runoilija Hatzópoulosista. Helikon julkaisee
ohessa hieman muokatun otteen tulevan kirjan johdannosta.

KONStaNtíNOS Hatzópoulos (Κωνσταντίνος Χατζόπουλος 1868–1920) oli kirjailija,
runoilija, kriitikko ja kääntäjä, joka oli koko elämänsä ajan Kreikan kirjallisuuden edelläkävijä.
Kreikkalainen todellisuus ei hänelle riittänyt,
vaan hän pyrki yhdistämään sen eurooppalaiseen
ja pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

kiihtyi, itsenäiset ammatit lisääntyivät, vakuutus- ja luottolaitokset vahvistuivat ja talous kasvoi. Vuonna 1893 Kreikka valmistautui sotaan
ja päätyi konkurssiin. Neljä vuotta myöhemmin
käytiin Kreikan ja Turkin välinen sota, jonka häviäminen osoitti Kreikan poliittisen järjestelmän
heikkouden.

pOliittinen ja KielipOliittinen myllerrys
1800-luvun alussa Kreikka oli vielä osa osmanivaltakuntaa,
itsenäisyystaistelut
käytiin 1821−1829 ja Kreikan valtio tunnustettiin
Lontoossa vuonna 1830. Tästä lähtien Kreikassa
viljeltiin Suurta ajatusta (Μεγάλη Ιδέα), nuoren
valtakunnan rajojen ulkopuolelle jääneen kreikkalaisväestön liittämisestä isänmaahan. Kreikka
laajenikin useaan otteeseen eri ilmansuuntiin,
kun siihen liitettiin Epeiroksen, Thessalian ja
Traakian alueet sekä Kreeta sekä Joonian ja
Dodekanesian saariryhmät 1864−1947. Suuri
ajatus ei kuitenkaan toteutunut, sillä Kreikka ei
päässyt laajentumaan nykyisen Turkin puolelle
ja valtaamaan takaisin Istanbulin (kreikkalaisittain Konstantinopoli) ja Izmirin (Smyrna) alueita. Kirjallinenkin perinne muuttui Kreikassa
vaikeina ja levottomina vuosikymmeninä.
Hatzópoulosin sukupolvi koki monia muutoksia: vuonna 1893 avattiin antiikin ajoista lähtien
suunniteltu Korintin kanava, rautateitä vedettiin Pireuksesta aina Lárissaan saakka, teollisuus kehittyi vauhdikkaasti, kaupungistuminen
Helikon 2/2013
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Konstantínos hatZóPoulos (lähde: WWW.eKebi.Gr).
23

22.12.2013 22:19:22

alÉKsandros PaPadiamántis (Fótis KóntoGloun Piirros).

Hatzópoulos toimi armeijassa reservinä. Muistonsa noiden aikojen tunnelmista
hän siirsi samana vuonna ensimmäiseen novelliinsa Antártis (Ο Αντάρτης, kapinoitsija).
Hatzópoulosin sukupolvi koki myös Balkanin
sotien (1912−1913) myllerryksen ja ensimmäisen
maailmansodan kauhut. Kreikan ja Turkin välillä käytiin uusi sota 1919−1922, mutta sekin johti
pettymykseen ja mittaviin väestönsiirtoihin maiden välillä. Kreikan virallinen kieli oli katharévusa vuoteen 1976 saakka. Se oli antiikin kreikan
kielestä kehitetty keinotekoinen kieli, jota vain
koulutetut ihmiset osasivat lukea ja kirjoittaa.
Kansankieli, dimotikí, oli käytössä vain puheessa,
ja näin Kreikassa 1800-luvulla puhuttiin ja kirjoitettiin eri kieltä. Vuosisadan lopulla ilmestyivät
kuitenkin ensimmäiset kansankieliset kirjat, mm.
käännös Emilé Zolan Nanasta. Vasta 1930-luvulla kansankieltä alettiin opettaa kouluissa katharévusan rinnalla.

KansallisrOmanttisesta Kirjallisuudesta
KOhti symbOlismia

Vuosina 1880–1920 Kreikassa kirjoitettiin kansallisromanttista kirjallisuutta, jossa kuvattiin elä24
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mää pienissä kylissä ja kaupungeissa. Maaseutu
kuvattiin idyllinä, jossa sen yksinkertaiset ihmiset elivät ihanteellista ja moraalisesti vakaata elämää. Vähitellen alettiin kuitenkin saada vaikutteita naturalismista ja kirjoituksissa alettiin kertoa
myös maaseutuelämän raakuudesta ja ihmisten
epäoikeudenmukaisuudesta.
Naturalismi kirjallisuuden tyylisuuntana on
rajua realismia, joka kuvaa todellisen yhteiskunnan negatiivisia puolia. Henkilöhahmot eivät ole
vapaita vaan toimivat luonnon sanelemien sääntöjen mukaan. Yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa
elämänsä kulkuun, vaan kaikki kulkee kuin fysiikan lakien mukaisesti kohti tuhoa. Ihminen valitsee aina väärän polun, vailla auttavaa voimaa.
Kreikassa Aléksandros Papadiamántis
(Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1851−1911) oli
yksi ensimmäisistä, joka kirjoitti realistisesti
myös maaseudun rappiollisesta elämästä. Hänen
teoksensa Fónissa (Η Φόνισσα 1903) on jäänyt
historiankirjoihin. Se kertoo vanhasta naisesta,
joka surmaa pieniä tyttölapsia, jotta nämä eivät
joutuisi kärsimään samanlaisesta onnettomasta elämästä kuin hän itse. Hän selittää tekonsa
sillä, että naiseksi syntyminen on kurjuuden
tae, ei ainoastaan naiselle itselleen vaan koko
perheelle. Papadiamántis kirjoitti Fónissan
katharévusaksi.
Andréas Karkavítsas (Ανδρέας Καρκαβίτσας
1865−1922) oli toinen Kreikan merkittävistä naturalistisen kansallisromantiikan edustajista. Hän
kuvasi teoksessaan Zitiános (Ο Ζητιάνος, kerjäläinen) vuonna 1897 kylää, jonka kaikki asukkaat
saivat toimeentulonsa kasvattamalla fyysisesti
epämuodostuneita lapsia vuokratakseen näitä sitten kerjäläisiksi kaupunkeihin. Karkavítsas toimi
aikansa Kreikassa kuten Dickens Englannissa
kirjoittaen väkevää yhteiskuntakritiikkiä.
Keskustelun aiheeksi nousi 1800-luvun lopulla myös naisten asema kreikkalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä ystävänsä Konstantinos
Theotókisin
(Κωνσταντίνος
Θεοτόκης
1872−1923) kanssa Konstantínos Hatzópoulos
puhui ensimmäisten joukossa naisten aseman
parantamisesta. Heidän moderniin naiskuvaansa vaikutti varmasti kummankin yksityiselämä,
Hatzópoulosin suomalainen vaimo (taidemaalari
Sanny Häggman) ja Theotókisin itävaltalainen
vaimo (paronitar Ernestine von Mallowitz).
Suomessa naiset saivat äänioikeuden jo 1906,
Kreikassa vasta 1952. Molemmat kirjailijat olivat
myös sosialismin kannattajia, mikä varmasti tuki
Helikon 2/2013
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sivat musiikin kansainväliseksi kieleksi. Tämän
vuoksi he halusivat luoda runoutta, joka jo melodiallaan pystyisi kuvailemaan erilaisia tunnelmia
ja tunteita, mutta tämä teki runoudesta vaikeammin lähestyttävää ja tulkittavaa. Samaan aikaan
myös nietzscheläisyys ja sosialismi alkoivat saada jalansijaa.

hatzópOulOsin Osuus

andrÉas KarKavítsas (a. laZarídisin Piirros).

heidän näkemystään naisten yhteiskunnallisesta
asemasta.
Vuosisadan vaihteessa eri kirjallisuuden suuntauksia saatiin lisää Euroopasta. Parnassianismi,
sekä muodon että aiheen kannalta kurinalainen
romanttisen tyylisuunnan muoto, tuli Kreikkaan,
kuten myös vähemmän todellisuuden kuvaamiseen keskittynyt symbolismi. Raakaan naturalismiin väsyneet kirjailijat kiinnittivät huomionsa
nyt kielen musiikkiin, jonka symbolistit tulkit-
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Juuri Konstantínos Hatzópoulos välitti monet
näistä vaikutteista Kreikkaan. Hänen perustamansa Téhni (Η Τέχνη, taide) oli ensimmäinen
kansankielinen kirjallisuuslehti. Se ilmestyi tosin vain kahden vuoden ajan 1898−1899, mutta
osui maan kirjallisuuden historian murroskohtaan ja toi uusia tuulia jo valmiiksi muutosta
kaipaaville kreikkalaiskirjailijoille ja lukijoille.
Samalla Téhni oli Hatzópoulosille itselleen väylä
tehdä tunnetuksi kääntämäänsä eurooppalaista
kirjallisuutta (Hatzópoulosin käännöksistä ks.
Helikon 2/2010, 33−34). Hänen tuotteliaisuutensa ja aktiivisuutensa sekä kielipolitiikan että päivänpolitiikankin alalla veivät Kreikkaa kehityksessä paljon eteenpäin.
Hatzópoulos itse ei missään vaiheessa ollut
jonkin tietyn tyylilajin edustaja, vaan hän jatkoi
etsimistä koko elämänsä ajan. Hän hyödynsi saamiaan vaikutteita omissa teoksissaan. Tämä näkyy selvästi hänen tuotannossaan, joka kulkee naturalistisesta proosasta symbolistiseen runouteen
ja johtaa lopulta Kreikan ensimmäiseen puhtaasti
symbolistiseen proosateokseen Fthinóporo (Το
φθινόπωρο, syksy) vuonna 1917.
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vesa vaHtikari

Herakles, elämä ja teot
(lyhyehkö versio)
Perkules sentään, kuinka antiikista aiheensa ammentavien miekka
ja sandaali -elokuvien ystäviä taas pian hemmotellaan. Ensi vuonna saa ensi-iltansa peräti kaksi Hollywoodissa tuotettua elokuvaa,
jotka pohjautuvat Herakleen myyttiin. Koska on oletettavaa, että
kummankin uuden Herakles-elokuvan juoni noudattelee antiikin
kirjallisuudesta tuttua Herakleen tarinaa vain nimeksi, kertoo
Helikon nyt lukijoilleen, mitä kaikkea "oikealle" Kreikan mytologian
Herakleelle tapahtui.

KaiKille SuOmalaiSille tutun Renny
Harlinin ohjaama, 70 miljoonan dollarin budjetin The Legend of Hercules (aiemmin työnimillä
Hercules 3D ja Hercules: The Legend Begins) saa
ensi-iltansa Yhdysvalloissa heti vuoden alussa,
tammikuun 10. päivä ja Brett Ratnerin (joka on
ohjannut mm. elokuvat Rush Hour 1, 2 ja 3 sekä
X-Men 3: viimeinen kohtaaminen) kilpaileva versio Hercules: The Thracian Wars nähdään elokuvateattereissa heinäkuun 25. päivästä alkaen.
Harlinin elokuva keskittyy Herakleen nuoruuteen. Herakles joutuu karkotetuksi kotimaastaan ja hänet myydään orjaksi, mutta hän
käyttää jumalallisia voimiaan ja raivaaa tiensä
takaisin lailliseen kuninkuuteensa... Ratnerin
elokuva, joka pohjautuu samannimiseen sarjakuvaan, taas kertoo ajasta Herakleen kahdentoista
urotyön jälkeen. Herakles on nyt palkkasoturi,
joka myy palveluksiaan ympäri Kreikkaa. Sitten
Traakian kuningas ja hänen tyttärensä pyytävät
Herakleen apua... Harlinin elokuvan pääosan esittää Twilight-elokuvissa esiintynyt Kellan Lutz
ja muissa rooleissa nähdään mm. Gaia Weiss
(Hebe), Scott Adkins (Amfitryon), Roxanne
McKee (Alkmene) ja Liam Garrigan (Ifikles).
Ratnerin elokuvan Herakleena nähdään Dwayne
"The Rock" Johnson (joka on esiintynyt mm.
elokuvissa Skorpionikunigas sekä Fast & Furious
5 ja 6) ja muissa rooleissa esiintyvät mm. Ian
26
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Kellan lutZ heraKleena.

McShane (Amfiaraos), Reece Ritchie (Iolaos) ja
John Hurt (Traakian kuningas).
Kenties antiikin kirjallisuuden pisimmät yhtämittaiset kertomukset Herakleen elämästä löytyvät Apollodorokselta (Bibliotheke 2.4.8−2.7.8)
ja Diodoros Sisilialaiselta (4.9−4.39). Herakles
esiintyy myös monessa tragediassa ja komediassa (Sofokleen Trakhiin naisissa ja Filokteteessa,
Euripideen
Alkestiissa
ja
Raivoavassa
Herakleessa sekä Aristofaneen Sammakoissa).
Herakleehen liittyy kuitenkin niin monta erilaista
hyvin monen eri kirjailijan kertomaa tarinaa, että
niitä kaikkia on mahdotonta toistaa tässä. Siksi
on tyytyminen vain lyhyehköön yhteenvetoon
Herakleen elämän eri vaiheista.

eräällä oppitunnilla puhjenneen riidan päätteeksi.
Mieheksi vartuttuaan Herakles oli valmis aloittamaan uransa urotekojen parissa.
Ensi töikseen hän surmasi Kithairon-vuorella
karjaa syöneen leijonan. Leijonaa metsästäessään
Herakles yöpyi Thespiain kuninkaan Thespioksen
luona. Thespioksella oli viisikymmentä tytärtä,
jotka kukin vuorollaan vierailivat Herakleen vuoteessa, eri myytin kertojien mukaan joko viitenäkymmenenä peräkkäisenä yönä tai seitsemänä

heraKleen lapsuus ja nuOruus
Herakles syntyi Teebassa Alkmenen ja Zeun poikana. Zeus oli yhtynyt Alkmeneen tämän aviomiehen Amfiaraoksen hahmossa, ja Herakleen
kanssa samaan aikaan syntyi Alkmenelle myös
toinen poika, Herakleen kaksoisveli Ifikles, jonka
isä oli Amfiaraos. Kaksosten ollessa vielä vauvoja kaksi käärmettä uhkasi heidän henkeään, jolloin Ifikles purskahti itkuun, mutta Herakles nappasi käärmeet ja surmasi ne.
Vuodet vierivät ja nuori Herakles kasvoi aikansa parhaiden opettajien silmien alla.
Esimerkiksi lyyran soittoa hänelle opetti kuuluisa laulaja Linos, jonka Herakles tosin surmasi
Helikon 2/2013
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yönä tai kaikki tyttäret peräkkäin vain yhtenä ainoana yönä. Joka tapauksessa Herakles siitti poikia heille kaikille.
Paluumatkallaan Teebaan Herakles vapautti
Teeban sen lähikaupungin Orkhomenoksen vaatimasta verosta surmaamalla Orkhomenoksen
kuninkaan Erginoksen. Tästä kiitollisena Teeban
kuningas Kreon antoi Herakleelle vaimoksi
tyttärensä Megaran, joka synnytti tälle monta
lasta. Zeun mustasukkaisen vaimon Heran lähettämässä hulluudentilassa Herakles surmasi
omat lapsensa ja hyvittääkseen rikoksensa oli
Herakleen (Delfoin oraakkelin neuvosta) palveltava Tirynsin kuningas Eurystheusta kahdentoista
vuoden ajan ja täytettävä kaikki tämän toivomukset. Nyt alkoivat hänen urotyönsä (joiden määrä
ja järjestys vaihtelevat hiukan eri kirjailijoiden
kertomuksissa).

herCules. tHe tHracian Wars -sarjaKuva.

KaKsitOista urOtyötä
Herakleen ensimmäinen suuri tehtävä oli tuoda
Eurystheukselle Nemean leijonan talja. Leijonan
nahkaa eivät mitkään aseet voineet haavoittaa,
mutta Herakles surmasi leijonan paljain käsin ja nylki leijonan taljan sen omilla kynsillä.
Herakleen tuodessa taljaa näytille Eurystheus pelästyi taljan suurta kokoa ja piiloutui Herakleelta.
Siitä lähtien Herakles pukeutui Nemean leijonan taljaan siten että taljan pää toimi hänen
kypäränään.
Hänen toinen urotyönsä oli Lernan Hydran
surmaaminen. Hydra oli monipäinen käärme,
jolle kasvoi kaksi päätä jokaisen katkaistun
pään tilalle. Herakleen veljenpoika Iolaos auttoi Heraklesta tässä urotyössä polttamalla jokaisen katkaistun kaulan hehkuvalla hiilellä.
Surmattuaan Hydran Herakles otti talteen sen
myrkyllisen veren, johon kastetuilla nuolilla hän
myöhemmin surmasi monia vihollisiaan, mutta
lopulta Hydran veri koitui myös Herakleen itsensä turmaksi.
Kolmas urotyö oli Artemiille pyhitetyn
Keryneian kultasarvisen kauriin pyydystäminen.
Herakles jahtasi kaurista kokonaisen vuoden, ennen kuin sai sen kiinni haavoitettuaan sitä ensin
nuolellaan.
Seuraavaksi Herakles otti kiinni Erymanthoksen villikarjun, joka turmeli Psofiin aluetta
Arkadiassa. Matkallaan suorittamaan tätä tehtävää Herakles joutui selkkaukseen kentaurien
kanssa ja vahingossa surmasi kentauri Kheironin.
28
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1. vs. jKr, naPolin
Commons).

johann heinriCh tisChbein vanhemPi (1722–1789), Herakles Palauttaa alkestiin manalasta (lähde: WiKimedia Commons).
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Selkkauksen jälkeen Herakles sai villikarjun kiinni hurjan jahdin päätteeksi.
Viidentenä urotyönään Herakles puhdisti Eliin kuninkaan Augeiaan tallit, jotka olivat
täynnä Augeiaan valtavien karjalaumojen monien vuosien sontaa. Herakles puhditsi tallit ohjaamalla Alfeios- ja Peneios-joet virtaamaan tallien läpi. Hyvin suoritetun työn jälkeen Augeias
kuitenkin kieltäytyi maksamasta Herakleelle
aiemmin lupaamaansa palkkiota (kymmenys
karjasta).
Kuudes suurtyö oli Arkadiassa sijaitsevan
Stymfalos-järven petolintujen surmaaminen.
Herakles pelästytti linnut ensin lentoon ja surmasi ne sitten nuolillaan.
Seuraavaksi Herakles matkusti Kreetalle ottamaan kiinni siellä raivoavan villihärän (härkä oli sama, johon kuningas Minoksen vaimo
Pasifaë oli aiemmin yhtynyt ja tästä yhdynnästä
oli Minotauros saanut alkunsa). Saatuaan härän kiinni Herakles ratsasti sen selässä meren
yli Peloponnesokselle ja näytettyään härkää
Eurysteukselle vapautti sen Attikan niemelle (jossa Theseus myöhemmin surmasi härän
Marathonin lähellä).
Kahdeksantena urotyönään Herakles otti
kiinni traakialaisen Diomedeen ihmisiä syövät
hevoset. Matkallaan Traakiaan Herakles yöpyi
Ferain kuningas Admetoksen luona ja palautti Admetoksen juuri kuolleen vaimon Alkestiin
takaisin Manalasta. Sitten Herakles meni suorittamaan varsinaista tehtäväänsä ja vangitsi
Diomedeen hevoset, jotka kuitenkin surmasivat
Herakleen rakastetun Abderoksen. Herakles perusti tämän nuoren miehen kunniaksi Abderan
kaupungin.
Herakleen seuraava tehtävä oli noutaa amatsonien kuningattaren Hippolyten vyö. Herakles
otti tälle matkalle mukaansa monta sotaurhoa,
mm. Telamonin (Aiaan isän) ja joidenkin antiikin
kirjailijoiden mukaan myös Theseuksen. Aluksi
Hippolyte lupasi antaa vyön Herakleelle, mutta
Hera sai kuitenkin aikaan riidan, jonka päätteeksi Herakles surmasi Hippolyten. Paluumatkalla
Herakles surmasi Troijassa merihirviön, jolle
kuningas Laomedonin tytär Hesione oli tarkoitus
uhrata. Laomedon kuitenkin kieltäytyi antamasta Herakleelle lupaamaansa palkkiota (hevosia,
jotka Zeus oli lahjoittanut troijalaisille siepattuaan kauniin Ganymedeen poikarakastetukseen ja
juomanlaskijakseen).
Herakleen kymmenes urakka oli Geryonin
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Gustave moreau (1826–1898), diomedes Hevostensa syömänä (lähde: WiKimedia Commons).

hans baldunG (1485–1545), Herakles ja antaios (lähde:WiKimedia
Commons).
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karjan hakeminen Erytheian saarelta, hyvin kaukaa lännestä. Menomatkalla Herakles pystytti
nimeään kantavat pylväät Gibraltarin salmen molemmin puolin ja paluumatkallaan hän muun muassa siitti muutamia poikia eri naisille ja surmasi
tultasyöksevän hirviön.
Toiseksi viimeinen urotyö oli Hesperidien
kultaisten omenien noutaminen. Tällä matkalla
Herakles paini merenjumala Nereuksen kanssa,
ampui jousellaan titaani Prometheuksen maksaa nokkivan kotkan, surmasi Egyptin kuningas
Busiriksen (joka yritti uhrata Herakleen Zeulle),
paini Libyan kuninkaan Antaioksen kanssa (ja
surmasi tämän) sekä kannatteli hetken aikaa taivasta hartioillaan titaani Atlaan puolesta.
Herakleen kahdestoista urotyö oli hurjan Kerberos-koiran noutaminen Manalasta.
Matkallaan Manalaan Herakles ensin puhdistautui Eleusiissa kentaurien surmasta ja joidenkin antiikin kirjailjoiden mukaan hän jopa haavoitti nuolellaan Haadesta. Manalassa kaikki
kuolleiden haamut, paitsi Meleagros ja Medusa,
kauhistuivat Heraklesta. Herakles sanoi Meleagrokselle haluavansa naida tämän siskon ja
Meleagros nimesi Deianeiran, josta tulikin
myöhemmin Herakleen vaimo. Seuraavaksi
Herakles kohtasi kumppanukset Theseuksen
ja Peirithooksen, jotka olivat jääneet vangeiksi Manalaan yrittäessään ryöstää Persefonen.
Herakleen onnistui vapauttaa Theseus, mutta ei
Peirithoosta. Sitten Herakles vei Kerberoksen
näytille Eurythooksen luo mutta palautti sen takaisin Manalaan. Näin hänen kaksitoista urotyötään oli nyt suoritettu.

tuntematon, Herakles ottaa atlaksen
maa, n. 1550, heinriCh aldeGreverin
WiKimedia Commons).

taakan ja kannattelee maailPiirroKsen muKaan

(lähde:

heraKleen myöhemmät teOt ja
KuOlema(ttOmuus)
Urotekojensa jälkeen Herakles päätti mennä
jälleen naimisiin. Hän otti osaa jousiammuntakisaan päämääränään voittaa Oikhalian kuninkaan Eurytoksen kauniin tyttären Ioleen käsi.
Tietenkin Herakles voitti kisan, mutta Eurytos
kieltäytyi antamasta tytärtään kuululle omien
lastensa surmaajalle. Herakles poistui vihoissaan
paikalta, ja hiukan myöhemmin, kun Eurytoksen
poika Ifitos tuli vierailulle Herakleen luo,
Herakles surmasi tämän. Sitten Herakles meni
Pyloksen kuninkaan Neleuksen luo puhdistuakseen Ifitoksen murhasta, mutta Neleus torjui hänet, koska oli Eurytoksen ystävä. Pythian neuvo
oli, että Herakleen oli palveltava orjana kolme
30
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louis-jean-François laGrenÉe (1724–1805), kentauri nessos siePPaa
deianeiran (lähde: WiKimedia Commons).

vuotta puhdistuakseen surmasta.
Lyydian kuningatar Omfale osti Herakleen
orjakseen. Tämän orjuutensa aikana Herakles
surmasi ilkeän Syleuksen (joka yritti pakottaa kaikki vieraansa kuokkimaan viinitarhaansa), vangitsi varastelevat kerkoopit (ks. Helikon
2/2006, 21) sekä osallistui argonauttien matkalle
noutamaan kultaista taljaa Kolkhiista (matkalla
Herakleen poikarakastettu, kaunis Hylas, hukkui
lähteeseen).
Orjuuden päätyttyä Herakles päätti maksaa
vanhoja kalavelkoja. Hän surmasi Laomedonin
ja tämän pojat (ja jätti Priamoksen hallitsemaan
Troijaa), Augeiaan ja tämän pojat sekä Neleuksen
ja tämän pojat. Näiden surmien välissä hän auttoi jumalia taistelussa gigantteja vastaan sekä perusti Olympian kisat. Sitten hän makasi Augeen
kanssa ja siitti tälle Telefoksen sekä meni naimisiin Kalydonin kuningas Oineuksen tyttären
Deianeiran kanssa (painittuaan ensin kilpakosijansa joenjumala Akhelooksen kanssa).
Kalydonissa Herakles kerran erehdyksessä
surmasi Oineuksen juomanlaskijan Eunomoksen,
ja Herakleen ja Deianeiran täytyi muuttaa
Trakhiihin. Matkalla heidän täytyi ylittää joki,
jolloin Herakles joutui luovuttamaan Deianeiran
kentauri Nessoksen huomaan. Nessos yritti siepata Deianeiran, jolloin Herakles ampui Nessosta
nuolella (jossa oli Hydran kuolettavaa myrkkyä).
Kuolemaisillaan oleva Nessos onnistui vakuuttamaan Deianeiran, että hänen verestään saisi vahvaa lemmenlääkettä, jolla Deianeira kykenisi pitämään Herakleen uskollisena. Tietäen Herakleen
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maineen Deianeira otti kuolevan Nessoksen verta
hieman talteen.
Trakhiissa asuessaan Herakles taisteli lapiitteja vastaan, surmasi sodanjumala Areen pojan Kyknoksen (ja jopa haavoitti myös itseään
Aresta) sekä maksoi kalavelkansa Eurytokselle
surmaamalla tämän ja viemällä tämän tyttären
Ioleen jalkavaimokseen. Silloin Deianeira päätti käyttää Nessoksen "lemmenlääkettä", ja siveli
sitä Herakleen viittaan. Kun Herakles sitten puki
viitan ylleen, se tarttui häneen kiinni ja alkoi repiä ja polttaa hänen ihoaan.
Kuolemaisillaan oleva Herakles käski pystyttää itselleen hautarovion Oitavuorelle. Kukaan ei
aluksi ollut halukas sytyttämään roviota, mutta
lopulta Filoktetes suostui tehtävään ja kiitollinen
Herakles lupasi Filokteteelle jousensa ja nuolensa. Niin Herakles siirtyi tulen mukana kuolevaisten joukosta kuolemattomien joukkoon ja Zeus
antoi Herakleelle jumalaiseksi puolisoksi tyttärensä Heben, nuoruuden jumalattaren.
Mutta eivät Herakleen moninaiset seikkailut
ja urotyöt vielä siihen päättyneet, sillä myöhemmin hän jatkoi (ja jatkaa yhä) seikkailujaan kuvataiteissa, kirjallisuudessa, elokuvissa, televisiosarjoissa, sarjakuvissa ja niin edelleen.

Pieter PauWel (Peter Paul) rubens (1577–1640), Humalainen
Herakles (lähde: WiKimedia Commons).
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martti leiwo

Sanojen
synty
Klaus Karttunen, Orientin etymologinen sanakirja.
Gaudeamus 2013.
Orientalisti, klassikko ja oppihistorioitsija Klaus
Karttunen on luonut sanakirjan, jota ei tee mieli
päästää käsistään. Sen haluaa lukea heti kannesta kanteen. Karttunen on koonnut suunnattoman
kiinnostavasti sanoja, joiden etymologiset juuret
ovat itämaisissa kielissä. Niistä Suomeen on lainattu ja lainautunut sanastoa runsaasti, ja osa toki
näyttääkin lainatulta, mutta osa on tullut niin tutuksi kieleemme, ettemme osaa aavistaa sanan alkuperää enää ollenkaan. Karttunen on mukavasti
yhdistänyt molempia aineistoja ja sana-artikkelit
on kirjoitettu niin elävästi ja mielenkiintoisesti,
että ainakin itseltäni jäivät muut työt odottamaan
lukuhetken päättymistä.
Kirjan johdannossa käsitellään lainautumista
yleisesti ja esitellään lähteet. Muinaisista ja nykyisistä kielistä on pantu mukaan hyödyllinen
kielikartta ja teoksen lopussa on hieno kielihakemisto, jossa sanakirjassa esiintyvät sanat noin sadasta eri kielestä on aakkostettu ja suomennettu.
Artikkelit alkavat Aadamista, joka periytyy
hepreasta (ādām 'ihminen' ja myös erisnimi) ja
loppuvat zirkoniin (sirkoni) (Arabian zarqūn 'kirkas punaväri'), joka on vaihtelevan värinen, hauras, mutta voimakkaasti valoa taittava jalokivi.
Näiden väliin jää niin paljon kaikenlaista jännittävää ja mukavaa, että on lähes mahdotonta valita esimerkkejä lyhyeen arvioon. Suomalaisesta
perussanastosta nousee toki esiin kapakka, venäjän kabak, joka periytynee turkkilaiskielten
pullokurpitsaa tarkoittavasta sanasta, vrt. turkin
kapak. Kapakkaan liittyy olennaisesti kalja, joka
Karttusen mukaan tulee todennäköisesti venäjän
kautta (kal´ja 'kurkusta, juureksista ja lihasta tai
kalasta tehty keitto) turkkilaisista kielistä (tataarin galǰa 'kylmä vihanneskeitto' ja turkin kalya
'voissa paistettu vihannesruoka'). Jos tämä etymologia on oikea, se kuvastaa hyvin suomalais32
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ten miesten perinteistä ja jykevää suhtautumista
vihanneksiin. Kaljassa on kaikki tarpeellinen.
Hämmästyttävän usein turkkilaiset kielet
ovat pohjana suomalaisille yleensä jonkun välittäjäkielen kautta tulleissa sanoissa, kuten
vaikkapa sanassa heitukka, joka tulee unkarin
kautta (monikkona haidúk) turkista (haydut 'rosvo'). Osmanit ovat vaikuttaneet suuresti koko
Euroopan sanastoon.
Mielenkiintoinen on myös kanapee, joka saattaa olla peräisin keskiajan latinalaisesta sanasta
conopeum 'sääskiverkolla suojattu kenttävuode',
joka taas pohjautuu kreikan sanaan κωνώπιον
'sääskiverkko'.
Mennäkseni vielä nykyisin niin yleiseen puheenaiheeseen, eli viestien salakuunteluun, niin
hauska on sana desifroida (engl. decipher, ranska déciffrer), joka periytyy arabian sanaan şifr
'tyhjyys, nolla'. Itse nollan käsite on kuitenkin
perua Intiasta, ja "arabialaiset" numerotkin ovat
oikeasti alkuaan intialaisia. Nolla on muuten yksi
hienoimpia lainoja Euroopan kieliin (ranska zéro,
italia zero'nolla', mutta myös yleisempänä merkityksenä esp. cifra, ra. chiffre 'luku, numero'), sillä
laskeminen ilman nollaa on hirvittävän hankalaa.
Hurjaa on se, miten pitkälle silti matematiikassa
päästiin antiikin Kreikassa, vaikka nollatta laskettiinkin. Suomessa siffra/siffru jäi kuitenkin vakiintumatta, vaikka edellinen tavataan jo vuonna
1758.
Tämä on kirja, joka kuuluu jokaiseen suomalaiseen kotiin.
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suOmen ateenan-instituutin
tapahtumia

1.9. instituutin Cimo-harjoittelija FM Saara
Kallio Turun yliopistosta aloitti viiden kuukauden harjoittelunsa.
2.9.−6.10.
järjestettiin
johdantokurssi.

Antiikin

Kreikan

26.9. Dr. J. J. Coulton (University of Oxford,
Merton College) piti instituutissa esitelmän The
Pisidians and Their Neighbours in Southwest
Asia Minor.
29.10. instituutin uusi johtaja dos. Jari Pakkanen
piti Helsingin yliopistossa kaksi instituutin toimintaan liittyvää esitelmää: Kreikan arkkitehtuurin tutkimus Suomen Ateenan-instituutissa
(Taidehistorian oppiaine) sekä Suomen Ateenaninstituutin vedenalainen arkeologinen projekti Kyllenen satamassa (Arkeologian oppiaine). 31.10. hän piti jälkimmäisen seminaarin
myös Jyväskylän yliopistossa (Taidehistorian
oppiaine).
30.10.
Järjestettiin
Helsingissä,
Kaisatalon Kirja&Kahvi -tilassa paneelikeskustelu Monumentaalirakennukset antiikissa ja
keskiajalla.
14.11. Professori Joseph Maran (University of
Heidelberg) piti instituutin kuudennen Johannes
Sundwall –luennon. Luennon aiheena oli Gods
and Rulers in Mycenaean Citadels: a Very
Special Relationship.
29.11. järjestettiin instituutissa Jari Pakkasen kirjan julkistamistilaisuus. Kirjan nimi on Classical
Greek Architectural Design: A Quantitative
Approach (Papers and Monographs of the Finnish
Institute at Athens XVIII).
Kaikista instituutin tapahtumista tiedotetaan
myös instituutin verkkosivuilla (www.finninstitute.gr) ja instituutin Facebook-sivulla (löytyy
haulla Finnish Institute at Athens).
Helikon 2/2013
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suOmen ateenan-instituutin
ystävät ry:n tapahtumia

25.9. dos. Leena Pietilä-Castrén esitelmöi uuden kirjansa aihepiiristä otsikolla Ateenan kaupunkikuvan kehitys. Paikkana oli Helsingin yliopiston päärakennus, aud. XV (Unioninkatu 34,
vanha puoli,4. krs).
10.–13.10.2013 järjestettiin yhdistyksen jäsenmatka Thessalonikiin. Ohjelmassa oli mm.
tutustuminen Verginaan sekä Thessalonikin
Arkeologiseen museoon ja Bysantin museoon.
Lisäksi käytiin Ktima Gerovassiliou -viinitilalla.
Matkanjohtajana toimi dos. Martti Leiwo.
.
10.12. prof. Jaakko Frösén piti perinteisen esitelmänsä Ajankohtaista Petrasta. Hiiltyneistä papyruksista Aaroninvuoren kaivauksiin. Paikkana oli
Helsingin yliopisto, Porthania II (Yliopistonkatu
3).
Ennakkotietoa kevään 2014 ohjelmasta:
Helmikuussa yhdistyksen varapuheenjohtaja Vesa
Vahtikari esitelmöi tuoreesta väitöskirjastaan.
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Vahtikarin väitöskirja Tragedy Performances
outside Athens in the Late Fifth and the Fourth
Centuries BC tarkastetaan Helsingin yliopiston
päärakennuksessa, auditorio XII:ssa, perjantaina
24.1. klo 12.15 alkaen.
Maaliskuun lopulla pidetään yhdistyksen vuosikokous, jonka yhteydessä järjestetään esitelmätilaisuus. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Suomen Välimeren alueen tiedeinstituuttien ystävien yhteinen jäsenilta Mare Nostrum pidetään
keskiviikkona 9.4.2014 klo 17.20 Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6), salissa 104. Illan
teemana on sananvapaus. Järjestämisvuorossa
vuonna 2014 on Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry.
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