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AIKA RIENTÄÄ AINA VAIN nopeammin. Olen

kohta viettänyt taas kolme vuotta elämästäni
Ateenassa (asuin aiemmin Ateenassa vuosina
2007–2010). Näidenkin kolmen vuoden aikana on kaupunki muuttunut katutasolla varsin
paljon (ja mielestäni parempaan suuntaan kuin
edellisellä neljän vuoden mittaisella Ateenan
kaudellani). Asuinkaupunginosaani Koukakiin
ja instituutin lähelle Makrijanniin on avattu
paljon uusia pieniä ruokapaikkoja ja kahviloita,
ja olenpa nähnyt jopa vuokrattavia kaupunkipyöriä ja pyörätien (Kallithean kaupungiosassa).
Ateenan isoista rakennusprojekteista on tämän vuoden aikana avattu yleisölle vihdoinkin
valmiiksi saatu Nykytaiteen museo sekä Stavros
Nirachos -säätiön kulttuurikeskus (näistä rakennuksista enemmän toisaalla tässä lehdessä).
Näiden uusien rakennusten (tai Nykytaiteen
museon tapauksessa uudistetun rakennuksen) lisäksi on Ateenassa luonnollisesti edelleen jäljellä
sitä erittäin vanhaa rakennuskantaa ja tietenkin
kaikkea siltä väliltä. Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry on muutamilla viimeisimmillä
matkoillaan tutkaillut Ateenaa eri näkökulmista
(2015 oli aiheena bysanttilainen Ateena ja äskettäin lokakuussa oli matkan aiheena osmaniajan

Ateena, jälkimmäisestä matkasta kerrotaan toisaalla tässä lehdessä). Kaupungissa on siis paljon
muutakin nähtävää kuin Akropolis ja Parthenon
(vaikka ne toki ovat jo yksistäänkin hyvä syy
vierailla Ateenassa). Valtavan ravintola- ja kahvilamäärän lisäksi myös kaupungin näyttely-,
konsertti ja teatteritarjonta on runsas, jokaiselle
löytyy varmasti jotakin kiinnostavaa ajanvietettä
Ateenassa – myös talvella.
Toivon kovasti, että yhä useampi matkailija
löytäisi Ateenan myös (pitkän) viikonloppumatkan kohteeksi. Kreikkaan (ja Ateenaan) voi tulla
muutenkin kuin vain rantalomalle (ja muulloinkin kuin kesällä). H

Artikkeleiden jättöpäivä Helikonin seuraavaan numeroon
on 15.3.2018.
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SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
UUSI JOHTAJA
ESITTELYSSÄ
INSTITUUTTI SAA 1.1.2018 alkaen uuden joh-

tajan, kun Jari Pakkasen johtajakausi loppuu
ja Björn Forsénin kausi alkaa. Helikon esitti instituutin uudelle johtajalle muutaman
kysymyksen.
1) Kuka olet?
Olen Helsingin yliopiston historian vs. professori ja Lundin yliopiston dosentti. Olen aikaisemmin toiminut mm. vierailevana tutkijana
Heidelbergin yliopistossa (1998–2000) ja Harvardin yliopistossa (2000–2001) sekä Suomen
Ateenan-instituutin johtajana (2004–2007).
Olen 54-vuotias ja minulla on kaksi aikuista
poikaa. Harrastuksiini on aina kuulunut kaikenlaista urheilua, nuorempana kilpailin maasto- ja
maantiejuoksussa. Nykyään koetan aina välillä
pitää juoksemista yllä, talvisin laskettelen mielelläni ja kesäisin patikoin Kreikan vuoristossa.
Viimeisen viiden kuuden vuoden aikana olen
ruvennut keräämään kreikkalaisia yli 2000 m
korkeita vuorenhuippuja. Peloponnesoksen
vuoret alkavat jo olla käyty lävitse, joten tulevina vuosina pitää kai keskittyä enemmän Sterea
Elladan (keskisen Kreikan) puolelle.

2) Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan antiikin tutkimuksesta ja arkeologiasta? Kuinka
päädyit nykyiseen ja tulevaan työhösi?
2
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Olen aina ollut kiinnostunut historiasta. Kreikassa kävin ensimmäistä kertaa vuonna 1982
interrailaamassa ja rakastuin silloin maahan ja
sen kulttuuriin. Pistäydyin silloin myös Ruotsin
Ateenan-instituutissa, mutten tietenkään voinut
aavistaa, että suunnitteilla oli vastaavanlainen
Suomen instituutti ja että se tulevaisuudessa
sijaitsisi jopa samassa korttelissa. Sen jälkeen
olen palanut joka vuosi Kreikkaan, jossa yhteensä olen asunut noin neljäsosan aikuisesta
elämästäni. Opiskeluaikana mm. Paavo Castrén
johdatti minut myös antiikin tutkimukseen.
Arkeologia oli alun perin yksi sivuaineistani,
johon kuitenkin vuosien mittaan olen keskittynyt yhä enemmän. Työurani yliopistossa aloitin
aika myöhään antiikin historian ja arkeologian
laitoksella Lundin yliopistossa, josta sitten aika
pian palasin Helsinkiin, kun minulle tarjottiin
historian yliopistolehtorin virkaa.
Ensimmäiseen kreikkalaiseen kaivaukseen
osallistuin kesällä 1986, Suomen Ateenaninstituutin ensimmäinen johtaja Paavo Castrén
järjesti silloin minulle ja kahdelle ystävälleni
mahdollisuuden osallistua kaivaukseen Plateia
Kotzialla, aivan Omonian vieressä. Ensimmäiset
projektini järjestin yhdessä silloisen vaimoni
kanssa: kolmevuotinen inventointiprojekti
ja sen jälkeen yhden kesän kaivaus Arkadian
vuoristossa. Molemmat nämä projektit suoritettiin Ruotsin instituutin nimessä, Asean Agios
Eliaksen kaivaus vuonna 1997 oli kuitenkin

Löytämisen iloa Arakhamitain kaivauksissa.

yhteispohjoismainen kaivaus. Muut suomalaiset
osanottajat olivat Arja Karivieri (nykyinen Villa Lanten johtaja), Mika Lavento (arkeologian
professori, Helsingin yliopisto) ja Jari Pakkanen.
Se oli siis monella tavalla hyvin tärkeä projekti
Suomen Ateenan-instituutin myöhäisempää
omaa arkeologista kenttäarkeologista toimintaa
ajatellen.

3) Mitä omille arkeologisille projekteillesi
kuuluu?
Viime johtajakauteni aikana aloitin Thesprotia
Expedition -nimisen poikkitieteellisen projektin,
jonka tarkoituksena oli kirjoittaa Luoteis-Kreikassa sijaitsevan Kokytos-joen laakson historia
paleoliittiseltä kaudelta nykypäiviin saakka.
Projektin aikana suoritimme pintainventoinnin,
geoarkeologista prospektointia ja geofysikaalisia
mittauksia laaksossa, jonka jälkeen kaivoimme
yhteensä viisi eri arkeologista kohdetta. Vanhin
näistä löytöpaikoista ajoittui pronssikaudelle ja
nuorin roomalaiseen kauteen. Projektin loppujulkaisuista on tähän asti ilmestynyt kolme
nidettä. Neljäs ja viimeinen nide, joka kohdistuu hellenistiseen ja roomalaiseen kauteen, on
tekeillä ja toivon saavani se painoon vuonna

2018. Osana sitä julkaisemme lopulta kaikki
löytömme Agios Donatoksen roomalaisesta villasta. Kyse on meidän löytämästämme kohteesta, joka on vanhin tunnettu suuri roomalainen
villa Kreikassa. Tarkoituksena on suorittaa siellä
lisää mittauksia vielä tulevana kesänä sekä myös
satsata enemmän aikaa ainutlaatuisten Pompejin
toisen tyylin seinämaalausten konservointiin.
Toinen arkeologinen kenttätyöprojektini on
Agia Paraskevin kaivaukset Arkadian Arakhamitaissa. Sekin on aikaisemmin tuntematon kohde, joka kyläläiset näyttivät minulle 1990-luvun
puolivälissä, kun olin inventoimassa Arkadiassa.
Vuosina 2006–2007 suoritimme siellä geofysikaalisia mittauksia, jotka sitten johtivat laajamittaisiin vielä käynnissä oleviin kaivauksiin.
Olemme siellä paikallistaneet Pausaniaan mainitseman Artemis Lykoatiksen pyhäkön. Kohde
on erittäin mielenkiintoinen ja tuottaa vuosi
vuodelta yhä hienoimpia löytöjä. Kulttitoiminta
alkaa täällä 800- ja/tai 700-luvulla eKr. ja jatkuu kolmannelle vuosisadalle jKr. Tarkoitus on
jatkaa kaivamista täällä vielä vuoden verran tai
kaksikin, jonka jälkeen pitää keskittyä löytöjen
tutkimiseen ja julkaisemiseen.

4) Mitä aiot saada aikaan Suomen Ateenaninstituutin johtajana? Millaisena näet instituutin tulevaisuuden?
Suomen Ateenan-instituutti on kehittynyt aivan
valtavasti siitä, kun se perustettiin yli 30 vuotta
sitten. On aina ollut ilo saada tehdä töitä instituutin puolesta ja olen hyvin iloinen mahdollisuudesta palata takaisin johtajana vielä toisen
kerran. Instituutti on Kreikan lain mukaan
arkeologinen instituutti, jonka pitää järjestää
arkeologisia kenttätyöhankkeita. Haluan tietenkin mahdollisuuksien mukaan jatkaa instituutin
toimintaa tällä alalla järjestämällä kaivauksia
sekä myös kenttätyökursseja arkeologian opiskelijoille. Instituutin työkentälle kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin arkeologiaa. Vaikka
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puolistaaksemme instituutin toimintaa. Meidän
pitää myös yrittää levittää tietoa instituutin olemassaolosta ja toiminnasta laajemmin.

5) Mitkä ovat tulevaan johtajakauteesi liittyvät suurimmat toiveesi ja pahimmat pelkosi?

Juomassa vettä Styksin joen lähteestä lähellä Kyllenen vuoren huippua.

antiikintutkimus on keskeinen asia instituutin
toiminnalle, haluaisin nostaa esiin myös Kreikan
myöhäisempien kausien historian ja kulttuurin
tutkimuksen. Minulla on esimerkiksi käynnissä
projekti Ateenasta vuosina 1687–1688, joka
pohjautuu huonosti tunnettuihin ja osittain
julkaisemattomiin kuvauksiin siitä puolesta
vuodesta, jolloin Venetsian sotajoukot olivat
majoittuneet kaupunkiin.
Tieteelliset esitelmät ja kollokviot ovat myös
hyvin tärkeitä instituutille. Tässä on mielestäni
tärkeätä tuoda esiin sekä suomalaiset että ulkomaalaiset kansainvälisen tason tutkijat. Instituutin pitää toimia kohtaamispaikkana, joka tuo
eri tutkimusalojen ja maiden edustajat yhteen.
Suomen kulttuurin ja historian tunnetuksi tekeminen on myös noussut yhä tärkeämmäksi tehtäväksi. Suunnitteilla on tässä yhteydessä mm.
näyttely jossa vertailtaisiin Suomen, Espanjan ja
Kreikan sisällissodan kokemuksia ja kulttuurillisia jälkiä.
Instituutin tulevaisuus on ilman muuta valoisa. Siitä huolimatta täytyy meidän jatkuvasti
tehdä parhaamme kehittääksemme ja moni-

Suurin toiveeni on kehittää ja ennen kaikkea
monipuolistaa instituutin jo entuudestaan erittäin tuloksellista toimintaa. Näkisin mielelläni
enemmän yhteistyötä, ei vaan kreikkalaisten,
vaan myös muiden pohjoismaiden instituuttien
kanssa. Yhteistyö Suomen muiden tiedeinstituuttien kanssa on viime vuosina myös kasvanut
merkittävästi. Se on positiivinen kehitys, joka
mahdollistaa uusia avauksia sekä tieteellisen
toiminnan että opettamisen kehittämisessä. Toisaalta se lisää myös henkilökunnan hallinnollista
taakkaa, mitä en välttämättä näe kovin positiivisena asiana. Tässä piileskelee paljon haasteita,
joista pystymme selviämään ainoastaan organisoimalla työtämme uudelleen, ei ainoastaan instituutin sisällä, vaan myös yhteistyökumppanien
ja rahoittajamme kanssa.

6) Minkä kysymyksen olisit itse esittänyt itsellesi ja vastauksesi siihen?
(Björnin kysymys:) Mikä on sinun mielestäsi
hienoin kreikkalainen vuori?
Jokaisella vuorella on oma viehätyksensä. Jotkut
ihailevat Olymposta, mutta siellä en ole vielä
käynyt (on toki tulevan kesän ohjelmassa …).
Parnassos oli pettymys, siellä modernit laskettelurinteet olivat turmelleet maisemat. Itseeni
Kyllenen vuori teki ehkä erityisen suuren vaikutuksen. Siellä sain myös juoda Styksin joen
lähteestä, jotain josta olin aina unelmoinut. H

KIRJURIT HUOMION
KESKIPISTEESSÄ SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTISSA
HUHTIKUISESSA ATEENASSA kokoontui joukko

antiikintutkijoita keskustelemaan kirjureista,
erityisesti kirjureiden monenlaisesta vaikutuksesta meille säilyneiden vanhojen dokumenttien
kieleen. Suomen Ateenan-instituutti toivotti
tervetulleeksi Helsingin yliopistossa toimivan,
Suomen Akatemian rahoittaman ”Act of the
Scribe. Transmitting Linguistic Knowledge and
Scribal Practices in Graeco-Roman Antiquity”
-projektin järjestämän kansainvälisen työpajan.
Lähes kolmipäiväiseen kokoukseen saapui tutkijoita eri puolilta Eurooppaa ja yksi jopa Ohiosta,
USA:sta.
Instituutin kirjasto tarjosi meille mukavan
intiimin tilan kuunnella toistemme esityksiä ja
keskustella niistä. Esitelmien
aiheet olivat monipuolisia.
Torstaina iltapäivällä aloitimme latinankielisillä teksteillä
ja sillä miten oikeinkirjoitus
ja (kirjuri)koulutus korreloivat keskenään. Oxfordin
komparatiivisen filologian
professori Andreas Willin esi-

MARJA VIERROS

telmä muutti käsityksiä siitä, miten arvaalipappien kulttilaulua (Carmen Arvale) oikeastaan
tuleekaan tulkita; siinä ei ole varhaisen latinan
tai uskonnollisen kielen erikoisia muotoja, vaan
huolimattoman myöhemmän kivenhakkaajan
tulkintoja muodoista, joita hän ei ole itse enää
ymmärtänyt tai osannut lukea (roomalaisessa
kursiivikirjoitus on pahamaineisen vaikeaa toisinaan). Willi vertasikin tekstin kopiointiprosessia
”rikkinäinen puhelin” -leikkiin. Tämän jälkeen
siirryimme papyruksille ja ruukunsirpaleille
kreikaksi kirjoitettuihin teksteihin, jotka ovat
löytyneet Egyptistä. Instituutin entinen johtaja
ja projektimme vetäjä Martti Leiwo kertoi hyvin
mielenkiintoisesta Filokles-nimisen henkilön

Työpajan osallistujat ryhmäkuvassa. Kuvat: Vesa Vahtikari.
4
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TÄHTITIETEEN
KULTTUURIHISTORIAA
ANTIIKIN KREIKASSA

Martti Leiwon avausluento. Kuva: Vesa Vahtikari.

kirjeenvaihdosta; Filokles toimitti paljon tyttöjä
Egyptin itäisen autiomaan roomalaisiin linnakkeisiin ja kirjoitti monia kirjeitä heihin liittyen.
Iltapäivän kuluessa kuulimme kaikkiaan kuusi
esitelmää.
Perjantai oli täysi työpäivä, jonka 12 esitelmään mahtui mm. kielen vaihtelua papyrusteksteissä, latinan ja kreikan kirjoitustyylien
vaikutusta toisiinsa ja Khalkedonin kirkolliskokouksen pöytäkirjoissa näkyvää kirjurityöskentelyä. Käsiteltävät kielet olivat pääasiassa kreikka, latina ja kopti (egyptin kielen myöhäisvaihe).
Latinankielisiin kirjureihin palattiin seuraavana
aamuna, jolloin mm. käsiteltiin latinan vaikutusta Makedonian kreikankielisiin piirtokirjoituksiin roomalaisaikana. Lauantaina kuulimme
myös hyvin varhaisista teksteistä Kyproksella ja
Pyloksessa.
Tämäntapaisissa akateemisissa kinkereissä
sosiaalinen puoli on lähes yhtä tärkeässä osassa
kuin ns. tieteellinen osuus. On tärkeää päästä

6
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kasvokkain juttelemaan uusien ja vanhojen
tuttavuuksien kanssa, jotka työskentelevät samantyyppisten aiheiden parissa. Ensimmäisen
päivän iltana tutustuimme toisiimme viinin ja
naposteltavan kera instituutin sisäpihalla. Siitä
jatkoimme pienemmällä porukalla syömään
lähistön perinteiseen tavernaan, jossa saimme
kulinaaristen elämysten lisäksi kuulla mainiota
rebetika-musiikkia. Lauantai-iltana puolestaan
nautimme virallisemman konferenssi-illallisen
kalaravintolassa. Pieni ryhmä lähti sunnuntaina
retkelle Mykeneen ja Nauplioon. Ensin mainitussa meillä oli onni kuulla erään kollokviomme
osanottajan, Artemis Karnavan, asiantuntevaa
pop-up opastusta, sillä hän on itse ollut mukana
Mykenessä kaivauksilla. Jälkimmäisessä puolestaan nautimme auringosta ja lounaasta ulkona
kaupungin idyllisillä pikkukujilla.
Haluamme kiittää instituutin henkilökuntaa
lämpimästi avusta järjestelyissä ja tunnelman
luomisessa. H

JAMIE VERSTERINEN

LEHTIÄ JA UUTISIA seuratessa tulee harvoin aja-

KÄSITTEIDEN JA RAJANVEDON PULMALLISUUS

telleeksi, että iltapäivälehtien horoskoopeilla
ja tähtitieteen saavutuksilla on yhteiset juuret.
Länsimaisen kulttuurin suhde taivaanilmiöihin
ja niiden tutkimiseen periytyy monen muun
asian tapaan roomalaisten ja arabien välityksellä antiikin Kreikasta. Toisaalta lähtökohdat
kreikkalaisten taivaantutkimukselle oli luotu
Mesopotamiassa.
Tähtien tarkkailu oli antiikin Kreikassa
kulttuurihistoriallinen ilmiö. Antiikin ihmisten
suhde tähtiin ja taivaan ilmiöihin oli monitahoinen: siihen otettiin kantaa mm. myyteissä, filosofiassa, tieteissä ja politiikassa. Kreikkalaisten
käsitykset taivaan luonteesta kytkeytyivät heidän
käsityksiinsä maailmasta ja omasta paikastaan
siinä.
Arkitasolla taivas jatkuvine muutoksineen
rytmitti päivittäistä elämänkulkua: sen syklien
perusteella määritettiin niin kuukausien pituus
kuin suotuisien purjehduskausien ajat. Sen spektaakkelit innoittivat runoilijoita, taiteilijoita,
tieteilijöitä ja arkkitehteja. Monet tuolloin syntyneistä tavoista käsitellä ja käsittää tähtitaivasta
olivat elinvoimaisia myöhemmissä kulttuureissa;
toiset antiikin taivassuhteen piirteet, kuten taivaankappaleiden personifiointi, ovat sittemmin
eläneet länsimaissa korkeintaan esoteerisina virtauksina. Antiikin taivassuhteeseen liittyy myös
väärinkäsityksiä: sen lähestymistä mutkistaa
muuttuneen maailmakuvan ohella muuttunut
terminologia.

Nykyään erotetaan tähtitaivaan tieteelliseen
tutkimukseen keskittyvä astronomia taivaan
maagis-sympaattisia vaikutuksia ja enneilmiöitä
käsittelevästä astrologiasta. Vaikka eräät antiikin
kirjailijat pyrkivät pitämään oppialat erillään,
tehtiin käsitteellinen ero vasta 500-luvulla jKr.
Nimien nykymerkitykset vakiintuivat myöhemmin. Käytännössä tähtien havainnointi, niiden
matemaattistieteellinen analyysi sekä oppi niiden maagisista ja jumalallisista ominaisuuksista
olivat vuorovaikutuksessa, jossa tieteen kehitys
muokkasi uskomuksia ja uskonnolliset motiivit
ohjailivat tieteen kulkusuuntia. Tutkimus ja uskomukset nivoutuivat yhteen muuttuvan maailmankuvan ja filosofisten katsomusten kanssa.
Euroopassa astronomia teki selvän pesäeron
astrologiaan vasta jälkimmäisen koettua kukoistuskauden uuden ajan renessanssioppineiden
piirissä: nämä ammensivat läntisen maailman
tietoon hiljan tulleista esoteerisista opeista, jotka
olivat peräisin astrologian varhaisemmalta kukoistuskaudelta hellenistisroomalaisena aikana.
Tähtitieteen ja tähdistä ennustamisen sekä
säätä ja ilmakehän ilmiöitä tutkivan meteorologian raja oli samaten häilyvä. Osin päällekkäinen
ala oli myös maailmankaikkeuden luonnetta tarkasteleva kosmologia, jossa otettiin kantaa kaikkeuden syntyyn ja häviämiseen tai ikuisuuteen,
sen koostumukseen ja rakenteeseen sekä Maan
muotoon ja sijaintiin taivaanjärjestelmässä.
HELIKON 2|2017
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Tähtitieteen sponsoreita Lähi-idässä olivat
hoviastrologeja pitäneet hallitsijat: Assyrian
kuningashuonetta 600-luvulla eKr. palvelleet
tähtitieteilijät raportoivat taivaallisista ennehavainnoista, kuten pimennyksistä ja pilvien liikkeistä. Ennen hellenististä aikaa (323–30 eKr.)
mesopotamialainen astrologia ja astronomia
palvelivatkin ensisijaisesti hallitsijan ja valtion
tarpeita ja olivat oppineen papiston käsissä. Taivaanilmiöiden tieteellisen tutkimuksen alkoivat
ensi kerran nähdä itseisarvoisena toimintana
kreikkalaiset luonnonfilosofit 500-luvulla eKr.
Heidän varhaiset teoriansa ja tutkimuksensa
olivat kuitenkin velkaa Lähi-idässä tehdyille havainnoille ja keksinnöille.
Hallitsijakeskeisyyden ja jäykän hierarkian
puuttuminen korostivat yksilön merkitystä
kreikkalaisessa kulttuurissa. Sen seurauksena
oli henkilökohtaisen horoskooppiastrologian
kehittyminen hellenistisessä Egyptissä. KreikNapolin kansallismuseossa oleva Atlas Farnese esittää taivasta harteillaan kantamaan tuomittua titaania. Taivaanpalloon on kuvattu yli 40 tähtikuviota. Huonommin tunnettu eteläinen tähtitaivas jää osin näkymättömiin
hänen niskansa kohdalla. Pallon halk. 65 cm. 100-luku eKr.–150 jKr. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
inv. 6374.) Kuva: Wikimedia Commons.

JUURET MESOPOTAMIASSA

Antiikin kirjailijat tiedostivat taivassuhteensa
itäisen perustan. Tähtitieteen ja astrologian
itäinen leima kuvastui tarinoissa ”kaldealaisista
viisaista” ja näiden ikivanhoina pidetyistä opeista, joista osa tosin syntyi hellenistisroomalaisessa Egyptissä. Taivaskuvaa ei omaksuttukaan
staattisena konstruktiona idästä, vaan itäisten ja
läntisten elementtien vuorovaikutuksessa Välimeren piirissä syntyi ajanlaskun alun molemmin
puolin lukuisia tapoja lähestyä taivaan ilmiöitä.
Alkusysäys kreikkalaiselle tähtitieteelle tuli
kuitenkin idästä, jossa tähtien tarkkailusta ja
systemaattisesta tutkimisesta kertovia lähteitä
on säilynyt varhaispronssikaudelta alkaen. Sumerit nimesivät taivaankappaleita ja tähtikuvi8
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oita sekä liittivät taivaan ilmiöihin jumalallisia
ominaisuuksia. Heitä seuranneet babylonialaiset
samastivat planeetat jumaliinsa ja nimesivät ne
näiden mukaan. Tämä käytäntö ja monet mesopotamialaisista tähtikuvioista löysivät tiensä
kreikankieliseen maailmaan.
Babylonialaisessa tähtitieteessä keskeisiä
ilmiöitä olivat Kuun ja planeettojen nousut ja
laskut sekä uuden kuunsirpin ilmaantuminen
lähelle länsihorisonttia. Planeettaliikkeiden tutkimusta ei viety pitkälle, vaan ensi sijan saivat
kalenterin perustana olleet Kuun liikkeet, joita
opittiin tuntemaan ja ennakoimaan tarkoin.
Taivaan säännöllisten jaksojen matemaattisesta
määrittämisestä ja ennakoimisesta tuli mesopotamialaisen tähtitieteen päätehtävä.

kalaiset ja roomalaiset uskoivat silti astrologisen
järjestelmänsä olleen ikivanhaa perua: heidän
mainintansa egyptiläisten ja ”kaldealaisten” eli
babylonialaisten astrologien muinaisista opeista
ovat myöhemminkin johtaneet mesopotamialaisen tähtitieteen romantisointiin. Itämaisesta
tähtitieteestä puhuttaessa antiikin kirjailijoiden
hämärät ja vääristyneet käsitykset tähtitieteen
roolista Mesopotamiassa ovat näkyneet enneastrologian ja havaintotähtitieteen merkityksen ylikorostamisena suhteessa taivaan matemaattiseen
tutkimukseen.. Toisaalta Mesopotamian matemaattisen astronomian varhaisvaiheet (n. 1800–
400 eKr.) tunnetaan edelleen puutteellisesti.
Loistavimpaan kukoistukseensa mesopotamialainen tähtitiede nousi seleukidien ja parthialaisten 300–200-luvuilla eKr. perustetuissa
valtakunnissa. Se kehittyi rinnan kreikkalaisen
astronomian ja astrologian kanssa, muttei sulautunut niihin vaan seurasi omia polkujaan.
Siinä ei esimerkiksi pyritty luomaan geometrista
mallia taivaankappaleista ja niiden liikkeistä,
kun taas niillä oli tärkeä osa kreikkalaisessa astronomiassa. Idän ja lännen oppineiden suhteet
hellenistisenä aikana saattoivat perustua jonkinlaiseen ”vaihtotoimintaan” opinahjojen välillä.
Jo aiemmin ”kaldealaisten tähtitieteilijöiden”
maine ja osa heidän opeistaan olivat saavuttaneet kreikkalaismaailman.

KREIKAN TÄHTITIETEEN ESIVAIHEET

Myöhäisbabylonialainen taivaankartta. Keskellä on
auringonjumala Shamashin nelisakarainen merkki,
Sinin kuunsirppi, ja Ishtaria eli Venus-planeettaa symboloiva seitsensakarainen tähti. Lähde: Tapio Markkanen, Paratiisista katsoen: Tähtitaivaan karttojen
historiaa, Ursan julkaisuja 117, Jyväskylä 2009, 19,
kuva 3.1.

Sekä Iliaassa ja Odysseiassa että Hesiodoksen
opetusrunoelmassa Työt ja päivät (700–600-l.
eKr.) mainitaan länsimaisen kirjallisuuden ensimmäiset tähdistöt: Plejadit (Seulaset), Hyadit,
”Häränajajana” tunnettu Karhunvartija (Bootes),
Orion, sekä (Iso) Karhu. Niissä nimetään myös
kaksi tähteä, Karhunvartijan tähdistön Arcturus
sekä Ison koiran tähdistön ja samalla taivaan
kirkkain tähti Sirius. Karhua Homeros kertoo
kutsuttavan myös Vaunuksi, mikä oli babylonialaisten nimitys tähdistölle.
HELIKON 2|2017
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Hesiodos käsittelee taivaankappaleita, koska niiden nousut ”pyhästä Okeanos-virrasta”, laskut sekä asemat taivaalla
osoittivat, mitä töitä maanviljelijän oli aika
tehdä ja millainen purjehdussää oli odotettavissa. Hän myös kertoo, mille töille kuukauden
eri päivät sopivat ja milloin tiettyjä töitä on
syytä välttää. Ohjeet kuvastavat Suomessakin
elänyttä uskomusta Kuun sympaattisesta vaikutuksesta Maan ilmiöihin: kasvavan Kuun
voitiin ajatella edistävän kasvua ja vähenevän
vaarantavan sen. Hesiodos kertoo myös, keille
jumalille kuukauden eri päivät on pyhitetty, ja
millaisen luonteen tiettyinä päivinä syntyneet
ihmiset omaavat. Uskomukset päivien ja niiden
osien suotuisuudesta tai epäsuotuisuudesta kuuluivat myös roomalaisten ja astrologisia kalentereita, hemerologioita, laatineiden egyptiläisten
maailmankuvaan.
Varhaislähteistä käy ilmi taivaankappaleiden
pitäminen jumalallisina, persoonallisina olentoina. Helios merkitsee Aurinkoa ja on myös auringonjumalan nimi; Selene tarkoittaa sekä Kuuta
että kuunjumalatarta: he molemmat esiintyvät
myyteissä ja heille on säilynyt hymnejä hymnikokoelmissa. Heidän kulttinsa olivat kuitenkin
harvinaisia ennen roomalaisaikaa, lukuun ottamatta Rhodoksen aurinkokulttia. Mesopotamiassa ja Egyptissä Kuu ja Aurinko sitä vastoin
samastettiin kultissa keskeisiin jumaliin, ja myös
roomalaisten Sol ja Luna vaikuttavat saaneen
osakseen kreikkalaisia vastineitaan enemmän
kulttitoimintaa. Hellenistisen ja roomalaisajan
synkretistisessä ilmapiirissä auringonjumala
samastettiin mm. Apolloniin, Serapikseen, ja
lopulta keisariin, kuunjumalatar Artemikseen,
Hekateen, sekä Isikseen.
Myös taivas personifioitiin. Kreikkalaisten
taivaanjumala oli kultista syrjään jäänyt Uranos,
jonka myytti tunnetaan parhaiten Hesiodoksen
Theogonian itäistä perua olevassa kertomuksessa
jumalsukupolvien valtakiistoista.
Kreikkalaisten kiinnostus tähtitieteeseen
heräsi ensi kerran Jooniassa 500-luvulla eKr.
10
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546) sai kunnian tulla tunnetuksi taivaankappaleiden matemaattisen tutkimuksen isänä. Hänen
kerrotaan ennustaneen auringonpimennyksen
(585 eKr.) sekä rakentaneen varhaisen sfäärin
eli taivaan pallomallin. Ateenalaiset Meton ja
Euktemon taas havainnoivat 400-luvulla auringon liikkeitä ja uudistivat Ateenan sekavan kuukalenterin perustamalla ajanlaskun eläinrataan
sekä yhdistämällä babylonialaisen 19 vuoden
interkalaatiojakson (jonka aikana kalenteriin
lisättiin yhteensä seitsemän karkauskuukautta
tietyin väliajoin) egyptiläiseen 365 päivän aurinkovuoteen. 19 vuoden interkalaatiojaksoa

Helios (= aurinko) ajaa siivekkäiden hevosten vetämiä vaunujaan aamulla taivaalle ja tähdet (kuvattuina pojiksi) väistyvät mereen. Punakuvioinen
kalyks-krateeri, n. 430 eKr. (Lontoo, British Museum
1867,0508.1133).

Saatuaan kipinän siellä kukoistaneessa luonnonfilosofiassa kreikkalainen tähtitiede kehittyi
yhteydessä filosofisiin oppeihin ja maailmankäsityksiin. Siitä tuli keskeinen väline harmonista
järjestystä noudattavana mekanismina ymmärretyn maailmankaikkeuden (kr. kosmos ”järjestys;
maailmankaikkeus”)
selittämisessä.
Fragmenttien perusteella luonnonfilosofien ja
varhaisten pythagoralaisten käsitykset taivaan
rakenteesta ja ilmiöistä olivat spekulatiivista,
kvalitatiivista esitiedettä, joka ei ehkä itsenäisesti hyödyntänyt babylonialaisten kehittämiä
matemaattisia menetelmiä taivaan kuvaamiseen.
Heidän ansiokseen on silti luettava pyrkimys
taivaankappaleiden kiertoratojen geometriseen,
kolmiulotteiseen hahmottamiseen, johon saattoi
antaa virikkeen purjehdittaessa tehty havainto
merenpinnan kaartumisesta.
Luonnonfilosofien ja klassisen kauden (480–
323 eKr.) tiedemiesten nimiin luettiin myöhemmin tärkeitä keksintöjä astronomiassa ja matematiikassa. Monet niistä olivat jo tunnettuja
babylonialaisille. Miletoslainen Thales (n. 624–

Vuonna 1900 Antikytheran saaren edustalta hylystä
löydetyn mekanismin rekonstruktio Ateenan Kansallisessa arkeologisessa museossa. Taivaankappaleiden
liikkeitä mitanneen kymmenien hammasrattaiden
avulla toimineen pronssikoneiston fragmentit kertovat
astronomiseen tutkimukseen liittyneen mekaniikan
korkeasta tasosta hellenistisellä kaudella. Laitteen
kolmesta taulusta eräs osoitti panhelleenisten kisojen
ajankohdat sidottuina Metonin jaksoon, toinen ennakoi babylonialaisten tunteman Saros-jakson avulla
kuun- ja auringonpimennyksille otollisia hetkiä. Kuva:
Jamie Vesterinen.

kutsutaan nykyään ”Metonin jaksoksi”. Ateenan
kävijää saattaa kiinnostaa, että kyseisen Metonin kerrotaan havainnoineen taivasta Pnykskukkulalla, jonka kupeessa Nymfien kukkulalla
sijaitsee nykyään Ateenan observatorio. Pythagoralaisten ansioksi katsottiin Aamutähden ja
Iltatähden eli Venuksen tunnistaminen samaksi
taivaankappaleeksi sekä planeettojen eli kiertotähtien (kr. planetes asteres ”vaeltavat tähdet”)
nimeäminen jumalten mukaan. Planeetat, joita
tunnettiin viisi, kreikkalaiset erottivat kiintotähdistä viimeistään 400-luvulla eKr. Vaikka niiden nimeämisessä noudatettiin kreikkalaisessa
tieteessä ja mytologiassa vaihtelevia käytäntöjä,
omaksuivat roomalaiset heiltä babylonialaisen
nimeämisperiaatteen ja kutsuivat planeettojaan
kreikkalaisjumaliin samastettujen latinalaisten
jumalten mukaan.
Huomattava astronomi oli knidoslainen
Eudoksos (n. 400–335), jota opettivat pythagoralainen Arkhytas Tarentumissa ja Platon
Ateenassa, minne hän perusti oman koulunsa.
Sittemmin hän palasi Knidokselle perustamaan
observatorion ja jatkamaan luennoimista kotikaupungissaan. Eudoksos edisti planeettaliikkeiden tutkimusta, osoitti Maan olevan pallonmuotoinen ja laski sen ympärysmitan melko
tarkasti. Hänen työstään saivat vaikutteita mm.
Aristoteles ja hellenistisellä kaudella tähtitieteilijä Hipparkhos sekä Kilikian Soloissa syntynyt
astronomisen Fainomena-runoelman kirjoittanut stoalainen Aratos. Eudoksos teki merkittävää tutkimusta myös geometrian alalla ja toimi
tiettävästi lääkärinä ja lainlaatijana.

KUKOISTUSKAUSI HELLENISTISELLÄ
JA ROOMALAISAJALLA

Aukaisemalla ovet idän ja lännen vilkkaalle
kanssakäymiselle Aleksanteri Suuren valloitukset loivat pohjan hellenistiselle kulttuurille.
Hänen kuolemaansa seuranneen epävakauden
tyynnyttyä alkoivat tiede, taide ja kirjallinen
HELIKON 2|2017
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selitysmalleista vallitsevaksi noussut näkemys,
jonka pääpiirteet mm. Aristoteles oli tutkielmassaan Taivaasta linjannut. Sen syrjäyttämiä
malleja oli samoslaisen Aristarkhoksen heliosentrinen kosmologia. Ptolemaioksen näkemys
perustui käsitykseen kaikkeuden keskipisteessä
sijaitsevasta pallonmuotoisesta Maasta ja sitä
eri etäisyyksillä kiertävistä samankeskisistä taivaankansista (kr. kykloi). Uloimmassa taivaankannessa, firmamentissa, sijaitsivat kiintotähdet,
joiden sisä- eli alapuolella kukin planeetta,
Aurinko, sekä sisimpänä Kuu, kiersivät omia
taivaankansiaan pitkin firmamenttia vastaan.
Aristoteelisen fysiikan mukaan Kuun alapuolisessa eli sublunaarisessa maailmassa hallitsevien
neljän elementin jatkuva vuorovaikutus sai aikaan luonnossa havaittavan muutoksen. Kuuta
Monikansallisen Alma-projektin antenneja Atacaman autiomaassa Chilessä (Alma = Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array). Kuvan vasemmassa yläkulmassa erottuu selvästi jo antiikin aikaan tunnettu tähtiryhmä
Plejadit ja kuvassa lähimpänä olevan antennin yläpuolella näkyy Orion. Antiikin mytologiassa Orion oli metsästäjä, joka jahtasi kauniita Plejadeja, titaani Atlaksen tyttäriä. Kuva: Wikimedia Commons.

oppineisuus kukoistaa monarkkien vaalimissa
kulttuurikeskuksissa eri puolilla itäistä Välimerta. Tähtitieteen ydinkeskuksia olivat Ptolemaiosten Egypti ja sen pääkaupunki Aleksandria
sekä Babylonian ja Syyrian alueilla seleukidien
valtakunta.
Egyptissä ei vanhastaan ollut pitkälle edennyttä tähtitieteen perinnettä. Kreikankielisen
astronomian huikea kehitys hellenistisellä ajalla
ponnistikin babylonialaisten ja aiempien kreikkalaisten luomilta perustuksilta. Aleksandriassa
astronomit kuitenkin omaksuivat egyptiläisiltä
365 vuorokauden aurinkokalenterin, kymmenjärjestelmään perustuneen vuorokauden jaon 24
tuntiin, sekä yön tuntien määrittämiseksi kehitetyn dekanadi-järjestelmän, jota nyt sovellettiin
uudistetussa muodossa babylonialaiseen 60-järjestelmään perustuvaan 360 asteen eläinrataan.
Babylonialaisen edeltäjänsä tavoin hellenistinen
eläinrata koostui kahdestatoista 30 asteen sek12
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torista, joista kutakin hallitsi tähtikuvio. Nyt
kukin sektori jaettiin edelleen kymmenen asteen
dekanadeihin, joiden avulla voitiin melko tarkoin määrittää planeettojen liikkeitä suhteessa
eläinradan kiintotähtiin. Käytäntö oli voimissaan vielä myöhäiskeskiajalla.
Egyptissä syntynyttä tiedemies Klaudios
Ptolemaiosta (n. 100–170 jKr.) edeltäneiden
astronomien työstä on säilynyt vain fragmentteja, ehkä osin siksi, että hänen suurteoksensa
Megale Syntaksis (Almagest) oli vailla vertaistaan. Ptolemaioksen maakeskeinen maailmankuva perustui Bithynian Nikaiassa syntyneen,
Rhodoksella vaikuttaneen Hipparkhoksen
(n. 190–120 eKr.) tutkimuksiin, mutta lisäksi hän käytti Babyloniassa Nabonassarin
valtakaudelta (700-l. eKr.) saakka kerättyjä
kuunpimennysraportteja.
Ptolemaiolaisen kosmologian lähtökohta
oli kreikkalaisessa astronomiassa kilpailleista

ylemmillä kehillä kaikki, myös tähdet, koostui
eri tavoin tiivistyneestä eetteristä eli viidennestä
elementistä, myöhemmästä kvintessenssistä.
Ptolemaiokselta on säilynyt myös astrologiaa käsittelevä Tetrabiblos (Apotelesmatika) sekä
tutkielmia optiikasta ja sointuopista. Hänen
maantieteelliset tutkimuksensa loivat perustan
alkuaan taivaankoordinaatistoon pohjanneelle
maapallon kartoitukselle sekä karttaprojektion
periaatteelle, joihin Euroopassa tartuttiin uuden
ajan alussa. Ptolemaioksen teoria maailmankaikkeuden rakenteesta vallitsi aina Kopernikuksen
1500-luvulla alulle sysäämään tähtitieteelliseen
vallankumoukseen saakka.
Joskus Ptolemaioksen aikoihin kaiverrettiin
koordinaatisto ja 40 kreikkalaisten tuntemaa
tähdistöä Napolin museossa olevan Farnesen Atlaan kannattelemaan taivaankarttapalloon, jonka esikuva saattoi olla Eudoksoksen rakentama
sfääri tai Hipparkhoksen sittemmin kadonnut
tähtiluettelo. Kreikkalaisten tähdistöistä monet
lainasivat ainakin nimensä mesopotamialaisilta
tähdistöiltä. Osa taas pohjautunee foinikialaisiin ja egyptiläisiin esikuviin, ja muutama luotiin hellenistisellä ja roomalaisajalla: myöhäisiä
keksintöjä ovat Bereniken hiukset, jossa nähtiin
Ptolemaios III Euergeteen puolison tähtikuvioksi muutettu hiuskiehkura, ja 117–138 eKr. hallinneen keisari Hadrianuksen Niiliin hukkuneen
rakastetun mukaan nimetty Antinous. Antinous
ei löydy enää nykyaikaisista tähtikartastoista,
mutta yli puolet Kansainvälisen tähtitieteellisen unioni IAU:n vuonna 1928 vahvistamasta
88 tähdistöstä periytyvät roomalaisten välityksellä suoraan kreikkalaisten tähtitieteilijöiden
luetteloihin.

MYYTTEJÄ, MAGIAA, MYSTEERIUSKONTOJA

Julius Caesarin rintakuva, Altes Museum, Berliini.
Kuva: Wikimedia Commons.

Hellenistisellä ajalla runoilijat ja mytografit
selittivät tähdistöjen syntyä liittämällä niihin
tunnettuja kreikkalaisia myyttejä. Myöntämällä
katasterismin, tähdeksi tai tähdistöksi muuttuHELIKON 2|2017
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misen, jumalat kohottivat taivaalle niin sankareita, hirviöitä, eläimiä kuin myyteissä keskeisiä
rooleja näytelleitä esineitä. Aleksandrian kirjastonhoitaja Eratostheneen (n. 275–194 eKr.) nimiin laitettu proosateos Katasterismoi kertoo yli
40 tähdistön syntymyytit. Teos kuuluu samaan
didaktisen kirjallisuuden perinteeseen kuin Hesiodoksen ja Aratoksen runoelmat. Eläinradasta
tuli suosittu aihe myös hellenistisen ja roomalaisajan kuvataiteessa. Egyptissä hellenistinen eläinrata löysi tiensä mm. temppeliarkkitehtuuriin.
Myöhäishellenistisellä
ajalla
syntynyt
kreikkalaisroomalainen astrologia perustui
horoskooppien (esim. syntymäkarttojen) laskemiseen edistynein astronomisin menetelmin
ja uskomukseen, että taivaankehien makrokosmoksella oli kohtalonomainen sympaattinen
vaikutus maanpäälliseen ihmisten, kansojen ja
kaupunkien muodostamaan mikrokosmokseen.
Hellenistisellä astrologialla vaikuttaa olleen
vähän yhteyksiä mesopotamialaiseen astrologiaan. Toisaalta se oli hyvin vierasta Kreikassa
vanhastaan harjoitetulle taivaan ennusmerkkien
tarkkailulle. Kreikkalaiset ja roomalaiset itse
pitivät astrologian keksijöinä joko kaldealaisia,
Zarathustraa, tai legendaarisia egyptiläisviisaita Nekhepsoa ja Petosiristä, joiden opit olivat
muka säilyneet mystis-astrologisessa hermeettisessä kirjallisuudessa.
Vanhimmat tunnetut hellenistiset horoskooppiastrologiset tekstit ovat 1. vuosisadalla
eKr. Egyptissä kirjoitettuja kreikankielisiä ja
demoottisia papyruksia. Hieman myöhemmin
antiokialainen Vettius Valens (s. 100-l. jKr.)
kirjoitti astrologian käsikirjan (Anthologiai), jota
1100-luvulla latinaksi käännetyn Tetrabibloksen
ohella käytettiin keskiajalla niin länsieurooppalaisessa kuin bysanttilaisessa ja arabialaisessa
kulttuuripiirissä.
Astrologiset opit sielullisten taivaankappaleiden säätelemästä kohtalosta ja yhteydestä
ihmissieluun sekä mielikuva harmonisesti
järjestyneestä maailmansysteemistä vetosivat
stoalaisiin, uusplatonilaisiin ja pythagoralaisiin
14
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ajattelijoihin. Filosofian ohella mysteeriuskonnot, kuten orfilaisuus ja mithralaisuus, saivat
vaikutteita astrologiasta, astraalisymboliikasta,
ja uskosta taivaankappaleiden jumalallisuuteen.
Myöhäisantiikin loitsuteksteissä mainitaan muiden kosmisten voimien ohella taivaankohteita
sekä astronomisia ilmiöitä.
Roomassa astrologien hienoksi hiottu uskomustiede saavutti suosiota keisareita myöten,
joskin aika ajoin horoskoopinlaatijoita karkotettiin Roomasta yhdessä muiden ennustajien
ja taikuudenharjoittajien kanssa. Aleksandriassa
työskennellyt matemaatikko ja astronomi Sosigenes oli kuitenkin tervetullut avustamaan Julius Caesaria kalenterin uudistamisessa vuonna 46
eKr. Juliaaninen kalenteri oli Länsi-Euroopassa
käytössä paavi Gregorius XIII:n vuoden 1582
hienosäätöön asti ja on yhä ortodoksinen kirkon
noudattama. H
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KAARINA LYHYKÄINEN

tyyrikuoleman vuonna 62. Katarina puolestaan
sai Aleksandriassa hyvän kasvatuksen, osasi
latinaa ja kreikkaa, ja perehtyi mm. filosofiaan
ja luonnontieteisiin. Tiedonjanossaan hän erakon opastamana kääntyi kristinuskoon, millä
herätti kotikaupungissaan suurta huomiota.
Hän koki marttyyrikuoleman joko keisari Maxentiuksen tai Maximianuksen vainoissa noin
vuonna 305. Hänen mukaansa vietetään 25.
marraskuuta Katarinan ja Kaarinan nimipäivää. (Kuva 1.)
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Kuva 1: Kotikirkko (©Helsingin ortodoksinen seurakunta, Vlada Wahlstén).
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Kotikirkko valmistui Liisankatu 29:n pappilatalon myötä vuonna 1905 ja sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerroksessa, josta merkkinä
on kirkon kupoli risteineen. Pappilatalon kirkon
ikonit tilattiin pietarilaistaiteilija Aleksander
Petrovilta, myös ikonostaasi on Pietarista.
Arkkitehtina toimi Sebastian Gripenberg ja
rakennushankkeen suojelijana kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov, jonka murhan jälkeen
vuonna 1904 samassa tehtävässä jatkoi hänen
seuraajansa Ivan Obolenski. Kenraalikuvernöörien muisto elää edelleen Kotikirkon salissa,
jonka oikealla puolella on suuri pyhän Nikolaoksen, Bobrikovin nimikkopyhän, ikoni ja
vasemmalla puolella pyhän Johannes Krysostomoksen, Obolenskin nimikkopyhän, ikoni.
Aikojen kuluessa kirkkoon on kertynyt lisää
ikoneita monista lakkautetuista sotilaskirkoista

ja virkatalojen kirkoista, sekä Karjalasta sodan
alta evakuoiduista kirkoista. Kolmannen kerrostuman Kotikirkon ikoneissa muodostavat
uudet eli viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana maalatut ikonit, jotka tyylillisesti eroavat
huomattavasti vanhemmista. Uudet ikonit on
maalattu perinteisellä munatemperatekniikalla
vanhojen bysanttilaisten mallien mukaisesti,
kun taas vanhemmat ikonit edustavat 1800- ja
1900-lukujen öljyväreillä maalattua akateemista
eli romanttis-naturalistista tyyliä. Kotikirkossa
toimitetaan vuoroviikonloppuina erikielisiä jumalanpalveluksia mm. ruotsiksi, englanniksi ja
kreikaksi. Se on myös suosittu kastekirkko.
Arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema Pyhän Kolminaisuuden kirkko Unioninkatu 31:ssä on Helsingin vanhin ortodoksinen
kirkko ja valmistui alkuvuodesta 1827 (Kuva
Kuva 3: Pyhän kolminaisuuden kirkko kuvattuna
1860-luvun ikkunankaihtimeen (Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelma).

2). Varojen puutteen vuoksi sisustus oli aluksi
hyvin niukka, ja suuri osa nykyisestä irtaimistosta on peräisin vuonna 1829 puretusta Taavetin
linnoituksen kirkosta Luumäeltä. Sieltä saatiin
mm. 500-luvun alussa eläneen pyhän David
Tessalonikalaisen ikoni, joka on edelleen kirkon
oikeanpuoleisella seinällä, sekä vuonna 1771
Moskovassa painettu evankeliumikirja. Myös
varakkailta seurakuntalaisilta saatiin esineistöä,

ja panimon perustajana tunnettu kauppaneuvos
Nikolai Sinebrychoff ja hänen veljensä lahjoittivat ikonostaasin ikoneineen. Keräilijänä
tunnettu kreivi Aleksei Musin-Puškin puolestaan lahjoitti kirkkosaliin kaksi kattokruunua
hopeoidusta pronssista; hän oli naimisissa
suomalaissyntyisen Emelie Stjernvallin, Aurora
Karamzinin sisaren, kanssa. Kirkossa on myös
kaksi valkoista kaakeliuunia heti sisäänkäynnin
kahden puolen, keskuslämmitykseen siirryttiin
vuonna 1928.
Alun perin kirkon Unioinkadun puoleisten
ulkoportaiden sivuille pystytettiin neliönmuotoiset puurakennukset, joista toinen oli
tarkoitettu kappeliksi, toinen varastoksi ja
halkovajaksi (Kuva 3). Tiettävästi kappelissa ei
kuitenkaan koskaan toimitettu jumalanpalveluksia ja vähitellen rakennukset rappeutuivat
ja ne purettiin vuonna 1877. Samana vuonna
kirkon Rauhankadun puoleisen portin molemmin puolin rakennettiin kivestä varastovaja
ja vahtimestarin asunto, joka nykyisin toimii
seurakuntasalina.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan slaavinkieliset palvelukset toimitetaan Pyhän kolminaisuuden kirkossa. Palveluksissa käytetään usein
myös venäjää, sillä hyvin harva kirkossakävijä
ymmärtää enää kirkkoslaavia. Pyhän Kolminaisuuden kirkko täyttää tänä vuonna 190 vuotta ja
Helsingin ortodoksisen seurakunnan historian
katsotaan alkaneen sen rakentamisesta. Juhliva
seurakunta jatkaa itäisen kristinuskon ja Bysantin perinnettä täällä pohjolan perukoilla. H

Kuva 2: Pyhän kolminaisuuden kirkko Kirkkokadun suunnasta (Kuva: Leena Pietilä-Castrén).
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TAVERNAN
TUOKSUJA
CAFETINO HELSINGIN SYDÄMESSÄ Uudenmaan-

katu 16:ssa on kuin tuulahdus kreikkalaiskylän
tavernaa. Georgios Tountas – perustaja, chef,
isäntä, tarjoilija ja Cafetinon koko kantava
voima – ottaa aina hymyillen vastaan ja hetkessä vieras jo istuu pöydän ääressä aivan kuin
suosikkipaikassaan Kreikassa. Lähipöydissä
tuntuu aina istuvan suomalais-kreikkalaisia
perheitä ja heidän ystäviään; on hyvä tunnelma,
puhutaan kreikkaa ja syödään maukasta ruokaa.
Cafetinon ruokalistalla on tavernaruoan klassikoita: kunnollisen kokoisina annoksina herkullista mousakaa ja pastitsiota, rapeaa kreikkalaista
salaattia (kastikkeessa käytetty hunaja on tuotu
Tountaksen kotisaarelta Kreetalta), tai asiakkaan
niin toivoessa tavallista lehtisalaattia, ja oikein
paksua, kermaista ja ah, niin voimakasta tzatzikia. Tarjolla on aina myös kasvisvaihtoehto,
kuten täytettyjä paprikoita, gemista, tai briamia,
uunissa kypsennettyjä vihanneksia. Kevyeksi

CHRISTOPHER TENWOLDE

lounaaksi tarjolla on kanakeittoa tai yksinkertainen kreikkalainen toast. Ja kreikkalaista kahvia
saa aina. Jälkiruokana vaihtelevat kreikkalaiset
ja suomalaiset leivonnaiset herkullisen pähkinäisestä baklavasta erilaisiin pulliin. Jos oikein
hyvin käy, baklavan on tehnyt Tountaksen äiti
ollessaan visiitillä Agios Nikolaoksesta.
Pienen ravintolatilan ilmapiiri on todella
lämmin ja intiimi Georgioksen valmistellessa
annoksia tiskin ääressä ja vieraiden istuessa puisten pöytien ääressä. Seinissä on klassiset kreikkalaiset värit ja esillä usein helsinkiläistaiteilijoiden
töitä. Aurinkoa ja valoa tulee suuresta ikkunasta
ja kadun puolella on vielä pari lisäpöytää. Cafetinossa ei ole anniskeluoikeuksia, mutta viileä vesi
ja lämmin kreikkalainen kahvi tuntuvat sopivan
oikein hyvin tähän kreikkalaiseen keitaaseen.
Sen vähäisen koon ei pidä antaa pelottaa, sillä
pienessäkin pöydässä voi muistella ystäväyhdistyksen Kreikan-matkoja tai suunnitella uusia.
Ja kaikki tämä erittäin kohtuulliseen hintaan;
pääruoan kanssa saa salaattia ja nälkäisimmänkin
vatsa täyttyy, eikä kukaan pane pahakseen, jos
suurista annoksista jää vielä kotiinkin vietäväksi.
Opiskeluaikanaan Kreikassa kirjoittaja seurasi läheltä Ateenan-instituuttimme alkuvaiheita.
Hän on väitellyt Kreikan pronssikaudesta Cincinnatin yliopistossa Ohioissa, asuu nykyisin
Suomessa ja vaikuttaa mm. Helsingin yliopiston
kielentarkastuspalvelussa. H

Kuva: Leena Pietilä-Castrén.
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ATEENA
VUONNA 1917

LEENA PIETILÄ-CASTRÉN

BENAKI-MUSEON Pireuskadun tiloissa on syk-

tomana olleen Orientin armeijan ranskalaisia,
syn mittaan ollut esillä mielenkiintoinen valo myös tavanomaiset sotakuvaajat, jotka oli alun
kuvanäyttely, joka esittää sadan vuoden takaista perin rekrytoitu siviilivalokuvaajista. He käytAteenaa ”Orientin armeijan silmin”. Vuosi tivät omia kameroitaan ja palvelivat sotilaina.
1917 oli kriittinen Kreikassakin: jo edeltävinä Heidän tehtävänään oli tehdä valokuvillaan ensi
vuosina erimielisyydet ulkopolitiikasta ja keski- sijaisesti propagandaa, mutta mukaan mahtui
näisestä vallanjaosta kuningas Konstantinos I:n puhtaasti turisti- ja kansatieteellisiä valokuvia,
ja pääministeri Eleftherios Venizeloksen välillä kuten pääsiäisviikon tapoja, tai vaihtoehtoisesolivat kärjistyneet. Venizelos perusti vaihtoehto ti Ateenan arkipäivää ja asioitaan toimittavia
hallituksen Thessalonikiin haluten Kreikan liit- kaupunkilaisia. Näyttelyn tekijät arvioivat parin
tyvän sotaan ympärysvaltojen puolella. Kreikka- vuoden oleilun monikulttuurisessa Thessalolaiset jakautuivat käytännössä kahtia ja monien nikissa valmistaneen sotilaita huonosti kohtaavaiheiden jälkeen kuninkaan erottua kesäkuussa maan kovin erilaisen Ateenan. Se oli jokseenkin
1917 maa liittyi maailmansotaan.
aito provinssikaupunki, toisaalta klassinen
Venizeloksen palatessa Ateenaan hänen mu- vanhoine monumentteineen, joka kuitenkin
kanaan tuli Thessalonikissa pari vuotta toimet- eli jo suuren muutoksen aikaa, mikä näkyy lähes kaikista näyttelykatalogiin
kerätyistä valokuvista. Plaka
on nykyisenkinlainen labyrintti, muualla on paljon pieniä
yksi- ja kaksikerroksisia taloja,
mutta joukossa on komeita
kolmikerroksisia rakennuksia,
joissa on jo etäännytty pitkään
jatkuneesta uusklassisesta tyylistä. Kaupunkipanoraamoissa pilkahtaa usein Yliopisto,
Kansalliskirjasto, Vanha parlamenttitalo, Zappeion ja monet
rakenteilla olevat suuret kirkot.
Näyttelyn järjestäjillä, Ranskan arkeologisella koululla, joka
Kengänkiillottajia lepotauolla Kaupungintalon edustalla (Le regard de
l’Armée d’Orient: Athènes 1917, s. 63, kuva 15).
on kaupungin vanhin ulkomaiHELIKON 2|2017
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raitiovaunujen reitteihin ja
ikään kuin nykyajan keksintöjen vastapainona kaupungilla liikuskelleisiin eläimiin.
Kansallispuutarhan itäsivulla
Irodou Attikou-kadun liepeillä, jossa ovat nykyisin
presidentin ja pääministerin
virka-asunnot, toimi vuosina 1900-1925 meijeri, jossa
maito myytiin kuluttajille
suoraan lehmistä. Kaupungilla liikkui myös lukuisia
vuohia, joiden läsnäolo
oli suoraan verrannollinen
Likavittos- ja Skoufa-kadun talvinen risteys, jossa etualalla näkyy uusi
ympäröivien kukkuloiden
katutaso ja oikealla keskentekoinen Dionysios Areiopagilaiselle omistettu
paljaudelle. Toisaalta laikirkko. (Le regard de l’Armée d’Orient: Athènes 1917, s. 223, kuva 105)
duntaminen oli jo kielletty
nen tiedeinstituutti, ranskalaisella Ensimmäisen Likavittos-kukkulalla, ja kuvissa näkyykin sen
maailmansodan satavuotiskomitealla ja Ranskan länsirinteellä pieniä puuntaimia. Erityisen
armeijan valokuvausosaston aineiston perineellä vaikuttava on talvimaisema ylämäkeen pitkin
Valois-arkistolla (osa sikäläistä Kuvataiteen kir- Likavittos-katua, jossa katutasoa on alennettu
jastoa) on ollut korvaamattomana apuna Suo- 3-4 metriä niin, että vanhat talot ovat jo ilman
messakin käynyt Ateenan Teknillisen yliopiston vankkaa yhteyttä katuun kuin ilmassa; taemprofessori Manolis Korres. Hän on uskomatto- pana Skoufa-kadulla näkyy myös kaupungin
man taidokkaasti identifioinut valokuvia mm. suojeluspyhimyksen Dionysios Areiopagilaisen
kaupungin pinnanmuotojen, maamerkkien, rakenteilla oleva suuri kirkko.
varjojen pituuksien ja kuvakulmien asteiden
Kuvissa esitellään myös sotilaiden elämää:
avulla. Sotilaat pitivät kyllä kirjaa ottamistaan heidän telttakylänsä Dionysos-teatterin alueella
kuvista, mutta tekstit eivät suinkaan aina ole ja Akropoliilla, keittämässä isoissa padoissa ruoyksiselitteisiä.
kaa Muusien kukkulan rinteessä, seuraamassa
Muutamat teemat toistuvat tuon tuosta. Ka- Propylaian restaurointitelineiden riisumista, pitukiveyksen harvinaisuus, siitä johtuva kaupun- tämässä konekivääreineen silmällä Ateenaa Thegin pölyisyys ja monet tuiki tarpeelliset kengän mistokleen muurin laelta tai juhlimassa Ranskan
kiillottajat. Ermou-katu, tärkeä kauppakatu kansallispäivää Panathenaiastadionilla.
Pireuksen satamasta kohti Sintagmaa, oli kivetty
Mieleenpainuva Ateena 1917 -näyttely
jo 1837 ”sietämättömän vaivan” eliminoimiseksi valottaa hienolla tavalla kaupungin vähän tunja se asfaltoitiin 1907, mutta muualla katupöly nettua ja tärkeää vaihetta, jonka sanotaan vasta
oli erityisen hankala kuivan ilmaston, maaperän siirtäneen Kreikan 1900-luvulle. Onneksi näytlaadun ja viheralueiden vähäisyyden vuoksi. telyyn voi tutustua myöhemminkin kolmikieliTalvella kadut muuttuivat kaiken lisäksi sateessa sen näyttelykirjan ja sen 110 valokuvan avulla
vielä savisiksi. Valaisevien kuvatekstien avulla (Le regard de l’Armée d’Orient: Athènes 1917.
osaa kiinnittää huomiota Ateenan puhelinlin- École Française d’Athènes, Melissa Publishing
joihin, katuvalaistukseen, kiskojen perusteella House, 2017). H
20
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ATEENAN
KAKSI UUTTA
KULTTUURIRAKENNUSTA

VESA VAHTIKARI

KEVÄÄLLÄ 2017 avautui Ateenassa kaksi suur-

ta kulttuurirakennusta, Kreikan nykytaiteen
museo (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
– National Museum of Contemporary Art)
ja Stavros Niarchos -säätiön kulttuurikeskus
(Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος – Stavros Niarchos Foundation Cultural Center). Molemmat uudet rakennukset ovat
jokaisen kulttuurimatkailijan toivekohteita.
Nykytaiteen museo on rakennettu Fixpanimon entisiin tiloihin lähelle Sigrou-Fix
metroasemaa (virallinen osoite Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str) ja Niarchos-säätiön
kulttuurikeskus sijaitsee saman Sigrou-kadun
varrella lähellä rantaa (364 Syggrou Avenue).
Nykytaiteen museossa on esillä pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä ja siellä pidetään myös erilaisia
elokuvaesityksiä ja performansseja. Kulttuurikeskuksen rakennuskompleksissa sijaitsevat sekä
Kreikan kansallisooppera että Kreikan kansal-

Lasten leikkipuistoa.

Kulttuurikeskuksen alueella on myös iso ulkoilmaallas.

Kansalliskirjastossa on vielä paljon tyhjiä hyllyjä. Kuvat: Vesa Vahtikari.

liskirjasto. Lisäksi kulttuurikeskukseen kuuluu
laaja puistoalue, jossa järjestetään monipuolisia
ulkoilmanäytöksiä ja jossa on myös uudenaikainen leikkipuisto lapsille kiipeilytelineineen.
Kulttuurikeskuksen tiloissa ja sen puistossa
järjestetään monipuolista ohjelmaa työpajoista
HELIKON 2|2017
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KIELIKURSSILLA
HEINÄKUISESSA
ATEENASSA
SAIN KULUNEENA KEVÄÄNÄ Suomen Ateenan-

Nykytaiteen museon kattoterassin näkymiä.

ulkoilmajumppaan. Kummassakin rakennuksessa on luonnollisesti monipuoliset luento- ja
esitystilat sekä kahvilat ja museokaupat (tosin
Nykytaiteen museon kahvila ja kauppa eivät vielä tätä juttua kirjoitettaessa olleet auki yleisölle).
Molempien kulttuurilaitosten tarjontaan voi
helposti tutustua niiden www-sivuilla (www.
emst.gr/en ja www.snfcc.org) ja itse rakennuksiin voi parhaiten tutustua tulemalla paikan
päälle Ateenaan. H

Nykytaiteen museon sisäänkäynti.
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Nykytaidetta.

instituutin ystäviltä stipendin kieliopintoihin
Kreikassa ja nyt olisi aika raportoida kielikurssin
kuulumisia.
Värikäs kielikurssiryhmämme kokoontui
Athens Centre -kielikeskuksen pihalle ensimmäisen kerran sateisena maanantaiaamuna
heinäkuun puolivälissä 2017. Yllättäen viilenneestä säästä ja Ateenan kesäisistä ruuhkista
huolimatta lähes kaikki kurssille ilmoittautuneet löysivät lopulta perille Archimidous -kadulle ja kielikurssi päästiin aloittamaan opettajamme Marian johtamalla esittelykierroksella.
Suomen ja Kreikan lisäksi kurssilla olivat edustettuina niin naapurimaamme Ruotsi, kuin
kaukaisemmat sukulaisemme Saksa, Belgia,
Yhdysvallat, Filippiinit ja Taiwan. Jokaisella
kurssille osallistuneella oli oma motiivinsa kreikan kielen opiskeluun ja kaikki olivat innolla
tekemisessä mukana.
Varsinainen kurssimme aloitettiin kreikan
kielen aakkosten opettelulla ja erilaisilla ääntämis- ja lukuharjoituksilla. Kun P-kirjaimet
oli opittu erottamaan R-kirjaimista ja kaikki
olivat oppineet piirtämään jonkinlaisen version
kreikkalaisesta ksii-kirjaimesta (ξ), siirryttiin
luennoilla pikkuhiljaa tervehtimissanojen pariin
ja substantiivien sukuihin. Joka-aamuiset tervehdykset alkoivat ensimmäisen viikon lopulla
sujua jo kreikaksi ja ruokakauppaan eksyessään
tarvitsi yhä harvemmin arvuutella laskun lop-

HEIDI KOVANEN

pusumman numeroita. Pitkät iltapäivät läksy
vuoren edessä näyttivät kannattavan.
Toinen kurssiviikko toi tullessaan lähes
neljänkymmenen asteen helteet ja akkusatiivimuodot, joiden kanssa taisteltiin vielä kolmannellakin viikolla. Pitkiä kielioppisessioita
tasapainottamaan opettajamme keksi laittaa
meidät näyttelemään ja pitämään esitelmiä, joiden aiheita etsittiin niin omista perheenjäsenistä
kuin antiikin Kreikan veistoksistakin. Kotiläksyjen tarkastamisen ja kirjasta tehtyjen tehtävien
lomassa luettiin ääneen, kuunneltiin dialogeja ja
keskusteltiin kreikkalaisesta kulttuurista. Yritti
Maria saada meidät vielä viimeisenä päivänä
laulamaankin, mutta Míkis Theodorákiksen
kappaleiden tahdit osoittautuivat lopulta liian
mutkikkaiksi aloitteleville kreikan puhujille.
Ehkä ensi kerralla sitten…
Kaiken kaikkiaan Ateenassa viettämäni kuukausi osoittautui hyvin onnistuneeksi niin kielikurssin osalta kuin muutenkin. Opin kuluneen
kuukauden aikana paljon uutta niin kreikan kiemuraisesta kielestä kuin sen monimuotoisesta
kulttuuristakin ja tutustuin moniin mielenkiintoisiin ihmisiin, joista osaan tulen varmasti pitämään yhteyttä myös tulevaisuudessa – kenties
myös kreikaksi.
Suuri kiitos Ateenan-instituutin ystäville
upeasta kielikurssista ja kuukaudesta Ateenassa!
Pohja kreikan kielen opinnoille on nyt luotu. H
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SUOMEN ATEENAN INSTITUUTIN
YSTÄVIEN MATKA
OSMANIAJAN ATEENAAN
MATKA ALKOI jo Helsingissä instituutin tulevan

johtajan, Björn Forsénin pitämällä esitelmällä
1600-luvulla kirjoitetuista matkakuvauksista osmaniajan Ateenasta. Se antoi valaisevaa esitietoa
paria päivää myöhemmin Ateenaan suunnistaneelle ystäväryhmälle, jota tällä kertaa opasti ja
opetti myös instituutin johtajana toiminut erinomainen Ateenan-tuntija Leena Pietilä-Castrén.
Vajaan viikon ohjelma (23.–28.11.) oli taitavasti rakennettu museokäyntien, muutamaan
vastaentisöityyn rakennukseen tutustumisen ja
kaupunkikävelyjen ympärille. Siihen mahtui
niin ikään Erik Henrikssonin esitelmä instituutissa aiheesta Aristofaneen jambisen runomitan
variaatiot, yhteinen illallinen instituutin henkilökunnan kanssa sekä loppuhuipentumana
Richard Straussin oopperan Elektran esitys Kreikan uudessa kansallioopperassa.

PIRKKO LILIUS

Museokäynneistä mieleenpainuvin monille oli varmaan vierailu Benakin islamilaisen
taiteen museossa. Siellä museon edustaja oli
varannut meille lähes puolitoista tuntia valittujen kohteiden ja ennen kaikkea islamilaisen
taiteen levinneisyyden ja erityispiirteiden, kuten
koristeaiheiden, esittelyyn. Museon taideteokset
on koottu uskomattoman suurelta, Espanjasta
Intiaan ulottuvalta alueelta. Niistä erityisen vaikutuksen tekivät taitavasti koristellut puuovet ja
-ikkunat sekä kaakelikoristelut joiden aihepiirissä oppaan mukaan oli selvää Kiinan taiteen
vaikutusta. Unohdettu ei myöskään katsoa
Themistokleen muurin osia museon alimmassa
kerroksessa.
Ateenan kaupunginmuseossa tutkimme
Jacques Carreyn 1674 tekemää maalausta silloisesta osmaniajan Ateenasta. Tunnistimme siitä

Vasemmalla: Erik Jenrikssonin esitelmöi instituutissa. Kuva: Vesa Vahtikari. Oikealla: Jacques Carreyn maalaus
Ateenasta 1674.
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Kreikan uuden kansallisoopperan sisäänkäynti. Kuva:
Vesa Vahtikari.

Ateenan vanhan yliopiston rakennuksen, jonka
nykyiseen yliopistomuseon näyttelyyn, muun
muassa ”antiikkiseen” verenpainemittariin ja
jalkaporalla toimineisiin hammaslääkärintuoleihin, olimme jo ehtineet perehtyä.
Kiinnostusta kaupunginmuseossa herättivät myös Kreikan ensimmäisen kuningasparin
muistoksi sisustetut tilat. Vanhassa parlamenttitalossa, sekin toimii museona, kiintyi huomio
Kreikan vapaustaisteluihin liittyvien maalausten
ohella kansallisuusaatteen innoittamiin kansallispukuihin ja koruihin, joista löytyi monia
yhteisiä piirteitä suomalaisten kalevalakorujen
kanssa. Yllättävän hauskoja museoita olivat Akropoliin rinteeseen rakennetun pienen kolmikerroksisen talon työkalumuseo ja sen läheisyydessä sijaitseva kansanmusiikkisoitinten museo.
Vastavalmistuneista
rakennusten
entisöinneistä Leena esitteli meille muun muassa
Venizelos-talon ja Fetije- eli Voitonmoskeijan.
Edellisen osmanilainen ilmapiiri, varsinkin yläkerran miesten ja naisten tilojen jako, sekä jälkimmäisen sijainti Ateenan roomalaisella agoralla kertoivat konkrettisesti miten monitasoinen
ja vivahteikas Ateenan rakennusperintö on. Tätä
korosti vielä se, että matkalla jälkimmäiseen pääsimme katsomaan Tuulten tornin sisätilaa ja sen
lattian ”vesikelloa”. Osmaniaikaista tornitaloa ja
koraanikoulun jäänteitä ihailimme vain kadulta

Kansallisopperan näyttämö. Kuva: Pirkko Lilius.

Vanha parlamentti. Kuva Pirkko Lilius.

käsin kiertäessämme Plakan katuja, joilla Leena
tavan takaa pysähdytti meidät ihailemaan pieniä
kirkkoja tai antiikin muistomerkkejä.
Kreikan upouusi kansallisooppera on saanut
kotinsa Stavros Niarchoksen lahjoittaman kulttuurikeskuksen osassa, englanninkieliseltä nimeltään Stavros Niarchos Hall. Avajaisoopperan
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KAKSI KIRJAA
PUKIN KONTTIIN

VESA VAHTIKARI

JOULUNPYHINÄ SAATTAA kaikenlaisten herk-

Tuulten torni roomalaisella agoralla. Kuva: Vesa Vahtikari.

Straussin Elektran ensi-ilta oli 15.10.2017, näin
olimme mukana oopperan kolmannella esityskerralla. Uuden oopperatalon hienouksia olivat
esimerkiksi näyttöpäätteet kunkin katsojaparin
edessä, niistä saattoi valita joko kreikan tai englanninkielisen tekstityksen. Helikon-lehdessä on
aikaisemminkin käsitelty tätä oopperaa (ks. Helikon 2/2016, 45–48), viimeksi vuosi sitten sen
esitystä Helsingissä, nyt esityksessä painotettiin
oopperan syntyajankohtaa 1900-luvun alkua.
Sitä ilmensivät juhlajulkaisua lainaten Straussin
musiikin paikoin atonaaliset piirteet ja von Hofmansthalin libretton Elektra-hahmon saamat
vaikutteet Freudin psykoanalyysiin pohjaavasta
hysteerisen naisen tunnemaailmasta. Unoh-

tumaton kokemus oli saada kuulla ja nähdä
kuuluisa kreikkalainen mezzo-sopraano Agnes
Baltsa Klytaimnestran roolissa.
Viimeisen Ateena-päivämme ohjelma päättyi
yhteiseen lounaaseen Akropolis-museon ravintolassa Parthenonia ihaillen. Leenaa sydämellisesti kiitettyämme erkanimme, kuka pikaiselle
käynnille Akropoliille, kuka Akropolis-museon
kokoelmia tai erikoisnäyttelyä ”tunteet antiikin veistoksissa” tutkiskelemaan, kuka Plakan
kaduille kohti majapaikkaamme hotelli Eletraa
aivan Sintagma-aukion tuntumassa. Aamulla
varhain pikkubussi kuljetti matkaan erityisen
tyytyväisen ryhmämme lentokentälle, matkalle
kohti Helsinkiä ja Kouvolaa. H

kujen ahtamisen jälkeen iskeä päälle vielä lukemisen himo ja tiedon jano. Tässä kaksi oivaa
vinkkiä, joiden lukemisen jälkeen voi tuntea
itsensä taas hiukan oppineemmaksi. Kumpaakin
kirjaa voi mainiosti herkutella luku kerrallaan tai
sitten ne voi hyvällä omallatunnolla ahmia myös
kerralla (johon on kyllä olemassa suuri kiusaus,
koska kumpikin kirja on kirjoitettu hyvin mukaansa tempaavaan tyyliin).
PAAVO CASTRÉN. ANTIIKIN MYYTIT. OTAVA
2017. ISBN 978-951-1-28121-4

Aivan kirjansa alussa Castrén pohtii, mitä myytit
ovat. Ensin hän esittää muutamia tulkintoja ja
selityksiä, jota eivät kuitenkaan yksikään täysin
selitä myyttejä. Sitten Castrén antaa myyteille
oman määrittelynsä:
Myytit ovat traditionaalisia tarinoita, joilla
yleensä ei ole ainakaan suoranaista yhteyttä
historiaan ja jotka ovat jollakin tavalla erikoisia, syvällisiä, ”elämää suurempia”. Myyteissä
saattaa olla mukana kansansadun piirteitä, ja
hyvän tarinan mukaan niissä on alku, keskikohta ja loppu.

Tämä lavea määritelmä sopii hyvin ainakin suurimpaan osaan tuntemistamme kreikkalaisista
myyteistä, jotka Castrén esittelee lukijoilleen
tarupiireittäin (argonauttien tarupiiri, Arkadian
tarupiiri, Argoksen tarupiiri, Herakleen tarupii26
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ri, Ateenan tarupiiri, Korintin tarupiiri ja Tantaloksen tarupiiri). Lisäksi Castrén kertoo valikoidun joukon muita myyttejä ja legendoja sekä
aivan aluksi maailman ja jumalten syntyyn sekä
Olympoksen jumaliin liittyvät myytit. Kreikkalaisten myyttien lisäksi Castrén on ottanut
kirjaansa mukaan myös roomalaiset legendat,
”jotka melkein aina liittyvät tavalla tai toisella
Rooman kaupungin historiaan ja politiikkaan”.
Troijan sodan tapahtumat ja Odysseuksen kotimatkan tapahtumat on jätetty vähemmälle,
koska niistä on kerrottu tarkemmin Castrénin
viime vuonna julkaistussa kirjassa Homeros. Troijan sota ja Odysseuksen harharetket.
Katsoin tarkemmin oman mytologian lempisukuni, Tantaloksen suvun tarinan sekä lemHELIKON 2|2017
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pijumalani Dionysoksen tekoset ja kertomuksen
Argonauttien retkestä. Castrenin kerronta on
eläväistä ja väritettyä, ei mitään jäykän oppinutta luettelointia jumalten ja sankareiden teoista.
Muutaman tarupiirin tapahtumien kerronnan
jälkeen on myös pohdittu tarun taustoja:

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
YSTÄVÄT RY:N
TAPAHTUMIA
Syyskauden menneitä tapahtumia:
26.9. dos. Tua Korhonen ja dos. Erkki Sironen
Helsingin yliopistosta esitelmöivät otsikolla HellenoNordica-projekti – kreikankielisiä tekstejä Ruotsin
suurvalta-ajalta.

Sekin kiinnittää huomiota, että sangen monilla
Argonauteilla oli yhteyksiä ennustustaitoon ja
psykosomaattiseen lääketieteeseen. Osalla heistä
tämä johtui siitä, että he olivat olleet viisaan
kentauri Kheironin opissa. Jotkut tutkijat
ovat esittäneet osuvan vertauksen: Argonauttien retki oli kuin psykiatrien ensimmäinen
laivaseminaari.

Lähes kaikkien myyttien perään on myös liitetty
valikoitu lyhyt luettelo myytin myöhemmästä
käytöstä teatterissa, oopperassa, kirjallisuudessa
ja kuvataiteissa. Orfeuksen myytin myöhemmän
käytön luetteloon (sivulla 281) on vahingossa eksynyt myös Tantaloksen suvun myyttien
tietoja.

PEKKA MATILAINEN. MUUTOKSEN TEKIJÄT.
RENESSANSSIN SYNTY JA PERINTÖ. ATENA
2016. ISBN 978-952-300-238-8.

Matilainen kuljettaa lukijaansa Firenzessä,
Roomassa, Milanossa, Venetsiassa, Pariisissa ja
Konstantinopolissa ja lukijan kanssamatkaajien
luettelo on huima: Manuel Krysoloras, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Sandro Botticelli,
Edward Gibbon, Johan Wolfgang Goethe, Mary
Shelley, Sigmund Freud, Martin Heidegger …
Termien määrittely on hankalaa. Sen huomaa,
jos yrittää antaa yksiselitteisen ja kaiken kattavan lyhyen määritelmän niinkin konkreettiselle
asialle kuin tuoli. Entä sitten abstraktikäsitteet?
Humanismi tulee latinan sanasta humanus.
Jotain ihmistä koskevaa, kertoo latinan sanakirja. Määritelmä on tarpeeksi väljä, jotta sen
28

HELIKON 2|2017

17.10. prof. Björn Forsén Helsingin yliopistosta piti
esitelmän Osmaninaikainen Ateena ja Peloponnesos
1600-luvun lopun matkakertomuksissa.
23.-28.10. järjestettiin jäsenmatka Ateenaan teemalla
Osmanien Ateena. Matkan asiantuntijaoppaana oli
dos. Leena Pietilä-Castrén.
Kevään 2018 ohjelma:

alle voi sijoittaa melkein mitä tahansa, mikä
jotenkin liittyy ihmiseen. Sen nimissä voidaan
tehdä myös vähemmän inhimillisiä asioita, ja
on tehtykin.

Kirjan luvut ovat toisistaan erillisiä tarkkoja
pohdintoja ja analyysejä renessanssin synnystä,
kirjallisuudesta, taiteesta, tieteestä – ja ihmisistä
niiden takana. Matilainen puolustaa kirjassaan
oppineisuutta ja humanismia sekä pohtii myös,
mitä renessanssi oikeastaan oli ja mikä on sen
jälkivaikutus. Samalla hän myös painottaa kreikan ja latinan osaamisen tärkeyttä:

23.1.2018 dos. Marke Ahonen Helsingin yliopistosta
kertoo tutkimusprojektistaan Terveys, sairaus ja haurauden kohtaaminen antiikin ajattelussa. Tieteiden
talo, sali 309, klo 18.00.
22.3.2018 yhdistyksen vuosikokous Tieteiden talossa, sali 505, klo 17.00. Kokouksen jälkeen yhdistyksen sihteeri FM Maija Pohjanpalo esitelmöi aiheesta
Mykeneläisajan huonekalut lineaari b –lähteissä.

SUOMEN
ATEENAN-INSTITUUTIN
TAPAHTUMIA
7.6. Elokuvailta. Instituutissa esitettiin Kirsi Marie
Liimataisen elokuva Festung/ Fortress.
1.9. Instituutin uusi harjoittelija, Heidi Kovanen
Helsingin yliopistosta, aloitti viiden kuukauden mittaisen harjoittelunsa.
6.–8.10. Instituutti oli esillä kirjamessuilla Turussa.
17.10. Elokuvailta. Instituutissa esitettiin Henrietta
Clayhillsin ohjaama dokumenttielokuva Tipun.
24.10. Erik Henrinksson Helsingin yliopistosta piti
instituutissa luennon otsikolla A constraint-based
analysis of metrical variation in Aristophanes’ iambic
trimeters.
23.11.–10.12. Näyttely Finnish Architects: Gazing
upon Greece oli esillä Ioanninan yliopistolla.
18.12. Circle -luentosarjan luento instituutissa.
Tobias Busen luennoi aiheenaan Pausilypon: Design
features of an imperial residence on the Bay of Naples.
20.12. Järjestettiin instituutin kymmenes Johannes
Sundwall -luento. Prof. Sofia Voutsaki (Univesity
of Groningen) esitelmöi aiheesta The North Cemetery at Ayios Vasilios and the transformation of early
Mycenaean society. Samalla pidettiin instituutin johtajan, Jari Pakkasen, läksiäiset.

27.4.2018 Henry Purcellin Dido ja Aeneas -ooppera
Suomen kamariorkesteri FiBO:n esittämänä Ritarihuoneella klo 19.00. Yhdistyksen jäsenille on varattu
15 lippua, jotka myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lipun hintaan sisältyy pieni maksu yhdistyksen
stipendirahastoon.

Klassisten kielten opiskelu on samalla sen opiskelua, mitä on tapahtunut meidän ja antiikin
väliin jäävässä aukossa, dialogia niiden kanssa, jotka ovat ennen meitä käyneet dialogia
antiikin kanssa. … Kontaktin katkeaminen
olisi eräänlaista muistinmenetystä, kollektiivista
Alzheimeria, jolloin emme enää tietäisi, mistä
tulemme, keitä olemme, minne olemme menossa. H
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CAMPANIA
Napoli

APULIA

Bari

Matera
Paestum
(Poseidonia)

Seuraava yhdistyksen matka järjestään
uskollisten matkalaisten toivomuksesta
Etelä-Italian kreikkalaisalueille 1.–8.10.2018.
Matkan johtaa alueen erikoistuntija
FT, dosentti Timo Sironen, joka toimii
antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.
Tarkka matkaohjelma valmistuu kevään kuluessa.

BASILICATA
Herakleia

CALABRIA
Crotone

Locri
Reggio Calabria

Taranto

