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TOIMITTAJAN TERVEHDYS 
 

 Talvi on vierähtänyt ja kesän ensimmäiset helteet koettu myös kotoisessa 
Suomessa.  Osa Dantelaisista pääsi keväällä Timo Sirosen luotsaamana 
hellimään itseään Italian aurinkoon. Näistä kokemuksista saivat aimo 

annoksen myös rannalle jääneet, kun Danten kevätkokouksessa matkalaiset 
jakoivat väläyksiä valokuvaesityksin. Matkustusintoa kohottamaan myös tässä 

AnDanten numerossa on tarjolla tuhti paketti tarinoita Italian matkoilta ja 
Italiaan liittyen.    

 
Aloittakaamme kiertomatkamme aina niin ihanaan ja innoittavaan Italiaan 
Kirsti Reskalenkon tunnelmallisilla muistoilla joulun ajan vietosta Firenzen 

seudulla. 
 

Sen jälkeen Katri Helminen, Riitta Karjarinta ja Päivi Pienimäki kertovat 
matkakuulumisia seuramme jäsenmatkalta lumoavasta Sisiliasta.  

 
Dante-seuran ohjelmassa talvella oli Sandra Marcellettin vetämänä 

kokkauskurssi, joka järjestettiin yhteistyössä Oulu-opiston kanssa. Päivi 
Pienimäki on koonnut meille parhaat palat kuvin, joiden avulla kotonakin 

pääsee kokeilemaan Italian herkkuja.  
 

Timo Sironen on ahkeroinut tälläkin kertaa luettavaa jäsenille: käännöksiä on 
Anne Siikaluoma-Tervosen ja Angelo Cipollonen runoista. Saamme myös 

maistiaisia barokin laulurunoudesta sekä Calzabigin oopperasta. 
 

 Ehkäpä ruokahalu kasvaa lukiessa ja kaukokaipuu alkaa kalvaa rintaa! 
Lievitystä kuumeiluun voivat tuoda Timo Sirosen ajatukset tulevista 

matkakohteista Italiassa, jotka päättävät tämänkertaisen numeromme.  
 

˜ ˜ ˜ 
 

Syksyllä meitä odottavat Danten tapahtumat, joista ensimmäiseksi on heti 
elokuussa koko perheen piknik. Tiedossa myös italialaisen ruoan ravintolapäivä 

elokuussa, jonne toivotamme kaikki tervetulleiksi maistelemaan. Tiedossa 
perinteistä Serataa ja muuta mukavaa.  

Kesän aikana avautuvat uudistuvat nettisivumme,  
joilla jatkossa tiedotamme yhdistyksen toiminnasta.   

Tervetuloa mukaan jäsentapahtumiin! 
 

Mielenkiintoisia lukuhetkiä tämän lehden parissa: 
Buona lettura! 

 
Lumijoella, 6.6.2016 

Pirkko Kukkohovi 
yhdistyksen sihteeri ja AnDanten toimittaja  
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Kirsti Reskalenko 

Joulu Firenzessä - Natale a Firenze 
 

Lähestyimme perjantaina auringonlaskun jälkeen pimeässä kimaltelevaa Mila-

noa ja jäimme kiertelemään kaupunkia tovin ennen kuin koneemme sai lasku-

luvan. Olimme tulossa Malpensan lentoasemalle, jossa vastassa olivat Mal-

möstä eri reittejä saapuneet Aleksandra ja Ian. Edessä oli puolen tunnin ju-

namatka Cadornan rautatieasemalle ja kävely Monastery Hostellille Turatin 

metroaseman tienoille. Hostellissa majoituimme kahteen vaatimattomaan 

huoneeseen, joissa kuitenkin oli omat kylpyhuoneet. Ja sitten kiireesti etsi-

mään ruokapaikkaa.  Kaikkialla tuntui olevan täyttä. Satuimme Via della Mos-

covan varrella sijaitsevalla Latterialle, josta Ian oli saanut vihjeen. Emme kui-

tenkaan jääneet jonottamaan ja istuimme pöytään tyhjään ravintolaan. An-

nokset olivat pienet ja tarjoilijat tuijottivat meitä.  Jo kohta he alkoivat kerätä 

antipastoja vitriinistä pois. Ymmärsimme kiiruhtaa Milanon yöhön.  

 

Muotikadut olivat nurkan takana, kuten nuorisohotellin mainos lupasi. Ihai-

limme katujen jouluvaloja, upeita näyteikkunoita ja kadun varrella näytteillä 

olevia loistoautoja. Ilta päättyi katukahvilassa, jossa nälkäisimmät söivät piz-

zapalat. 

 

 
Milanon kauppakatujen loistokkuutta 
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Lauantaiaamu valkeni harmaana. Kiirehdimme aluksi Duomolle. Päivällä suun-
nistimme Castello Sforzescon puistoon. Suurensuuria erilaisia puita, lampia. 
Castello Sforzescon Pinacotecan hienon vakionäyttelyn lisäksi linnoituksen 
kirjastossa oli jouluaiheinen miniatyyrinäyttely.  
 
Illalla kävimme vielä koko joukolla Palazzo Realessa Van Goghin töitä esittele-
vässä L’uomo e la Terra–näyttelyssä, johon pääsee junalipulla puoleen hintaan 
ja joka on esillä 8.3.2015 asti. Viereisessä tilassa olisi ollut Marc Chagallin 
retrospektiivinen näyttely Chagall, una retrospettiva 1908-1985, mutta kaikkea 
ei ehdi yhdessä illassa. Ihailimme pimeässä vielä loisteliaasti valaistua Galleria 
Vittorio Emmanuelea ja kuuntelimme hetken lapsikuoron joululaulukonserttia. 

 

 
Galleria Vittorio Emmanuelen loistokkaita jouluvaloja 

 
Illastimme hauskan näköisessä trattoriassa, johon emme olleet mahtuneet 
edellisenä iltana. Lauantainakin siellä vietettiin syntymäpäiviä kuten edellisenä 
iltana. Tällä kertaa annokset olivat sellaiset, ettei tarvinnut käydä syömässä 
pizzaa iltamyöhään. 
 
Sunnuntaiaamuna varhain ja raahasimme matkalaukkumme Milanon mahti-
pontiselle ja raskaalle Stazione Centrale rautatieasemalle pitkin Via V. Pisania, 
joka toi mieleen pietarilaisen Moskovski Prospektin. Molemmilla oli sama 1920- 
ja 1930-luvun aatteellinen tausta ja mittakaava. Näillä kaduilla ihminen tuntee 
itsensä pieneksi musertavan valtiovallan edessä. Milano Centralen on suunni-
tellut arkkitehti Ulisse Stacchini ja se on rakennettu vuosina 1925-1931.  
 
Matkustimme Firenzeen luotijunan ensimmäisessä luokassa, koska toisen luo-
kan liput oli jo myyty. Ensimmäisessä luokassa jaettiin ilmaisia sanomalehtiä ja 
virvokkeita. Nappasin Repubblican ja aloin tutkia sen sunnuntailiitteen jouluai-
heisia juttuja. Ymmärsin, että jossakin Pohjois-Italian pikkukaupungissa joulu-
torin lisäksi matkailijoita houkuteltiin joulupukin talolla Pohjoismaisen mallin 
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mukaisesti. Ymmärsin myös, että italialainen kaipaa jouluunsa satuja ja jotakin 
satumaista. Lehdessä oli juttu Richard Scarryn työskentelystä Gstaadissa Sveit-
sissä oman pojan muistelemana. Ehdimme tutustua matkalla vielä pieneen 
poikaan, hänen isäänsä ja isovanhempiinsa ja kertoa, että meillä Oulussa on 
renne (poroja), piirtää eläinten kuvia ja näyttää kotiin jääneen Fiia-kissamme 
kuvaa.  
 
Junan ikkunan harmaat tasangot muuttuivat vähitellen pimeiksi tunneleiksi ja 
välähdyksiksi ihanassa auringossa kylpevästä Toscanasta. Kohta vedimme 
hikisinä matkalaukkuja perässämme Santa Maria Novellan rautatieasemalta 
Ponte alla Carraiaa ja Via de’ Serraglia pitkin Porta Romanalle ja vihdoin ylös 
Via P. Metastasion lomakotiimme, jossa vastassa oli isäntäperhe. Sitten kei-
timme tulokahvit ja kiiruhdimme ulos nauttimaan auringosta, 18 asteen läm-
möstä ja viereisestä Bobolin puistosta. Bobolin puisto oli ihana, mutta sitä 
ihanammat olivat sieltä etelään avautuvat maalaismaisemat, joissa vietimme 
seuraavat päivät. Sunnuntaina edessä oli vielä Duomon tori ja auringonlasku 
Arno-joella. 

 
 

Vähitellen vehreyden keskellä kävellessämme ymmärsin, että Firenze tuoksui 
laakerinlehdiltä. Ja sypresseiltä, lisäsi Vasili. Laakerinlehtiä napsin tietenkin 
mitä puhtaimmilta paikoilta tuliaisiksi omaan keittiöön.  
 
Vasili ja Olga ostivat Mercato Centralen torilta pihkamakuisia pistaasipähkinöitä 
ja kuivattuja viinirypäleitä varsineen ja siemenineen. Juuri sellaisia, joita sai 
Oulunkin kaupoista 1960-luvulla. Ehkä niitä oli ollut myös isäni lapsuudessa 
Petsamossa 1930-luvun lopulla ja siksi lapsuudenkotini ruokakaapissa.  
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Maanantain kävelyretkemme korkeiden kivimuurien rajaamien oliivilehtojen 
kautta Villa Strozzin suuntaan päättyi Via Pisanalle. Kahvipaikkamme edessä oli 
afrikkalainen kaupustelija. Kävi ilmi, että hän toimi yhteistyössä kahvilanpitä-
jän kanssa, koska toi välillä tavaransa kahvilan takahuoneeseen ja lähti polku-
pyörällä hoitamaan asioita. 
 
Aatonaattona Vasili halusi lähteä omille teilleen ja käveli neljä kilometriä kohti 
etelää Galluzzon kylään päätyen kiehtovan Certosa di Firenzen porteille. Tämä 
1341 perustettu kartusiaaniluostari oli aikoinaan Euroopan vaikutusvaltaisimpia 
ja hyvin rikas. Siellä oli satoja munkkeja ja paljon taideteoksia: esimerkiksi 
Pontormon freskoja 1500-luvulta. Luostarin asukkaiden käytössä oli makuu-
kammio, rukouskammio ja mikä parasta – palanen omaa puutarhaa. Kartusi-
aanien elämäntapa tuottikin luostariin rivitalomaisen rakenteen, johon ihastui 
aikoinaan myös Le Corbusier.  
 
 

 
Certosa di Firenze ja oliivitarhat 

 
Täydelliseen jouluaattoon kuului kävely Bobolin puistossa. Kävimme Olgan 
kanssa jouluaattona ensi kertaa Uffizin galleriassa. Jono oli mukavan lyhyt ja 
saleissa oli tilaa. Olga kertoi lapsuudenaikaisesta viehtymyksestä Sandro 
Botticellin maalausten kauniisiin tukkalaitteisiin ja vaatteisiin. Nyt kirjoista tutut 
maalaukset olivat silmien edessä. Itse tutkin Puro Semplice e Naturale – 
Nell’arte Firenze tra cinque e seicento näyttelyn aika perusteellisesti. Näyttely 
oli koottu niiden taiteilijoiden töistä, joita Vasari ei pitänyt aikansa taiteen uu-
distajina, modernisteina.  
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Benedetto ja Santi Buglionin terrakottatyö Paimenten kumarrus  

vuosilta 1515-20 Puro Semplice e Naturale–näyttelystä 
 
 

 
Jouluyön palvelukseen San Miniaton kirkkoon kiiruhtavia 
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Jouluyönä kiiruhdin Olgan ja Aleksandran kanssa yöpalvelukseen San Miniaton 
kirkkoon pitkin tyhjiä katuja. Ristisaatto kiersi parhaillaan alttarille perille pääs-
tessämme. Alttarilla katse kiinnittyi vastasyntynyttä Jeesus-lasta esittävään 
veistokseen ja rauhattomaan alttaripalvelijaan. Gregoriaaninen kirkkolaulu kai-
kui kauniina kirkon holveissa. Emme viipyneet kirkossa kauan vaan laskeu-
duimme Piazzale Michelangelolle ihailemaan vastarannan valaistua vanhaa 
kaupunkia. 
 
Joulupäivän aamuna jaoimme lahjat: ruususukkia, hajusaippuaa ja puseroita. 
Aamiaiseen toi väriä appelsiinimehusta ja proseccosta sekoitetut mimosat. Oli 
aurinkoista ja laittauduimme aamukävelylle Bellosguardon kylään, jossa itse 
Garibaldi oli palvellut. Matkalla rapsuttelimme Via di Santa Carlon kissat ja 
keräsimme taskuun rosmariininoksia ja laakerinlehtiä 

 

Joulupäivän tunnelmaa. 
 

Olga valmisti rosmariinilla, timjamilla, pippurilla ja oliiviöljyssä maustuneen 
possun ulkofileen juures- ja omenapedillä joulupäivänä. Jälkiruoaksi oli Alek-
sandran tekemää hedelmäsalaattia ja jäätelöä. You Tuben Ylpeys ja ennakko-
luulo kuului oleellisena osana joulupäivän viettoon. 
 
Matkailijan kannalta Firenzessä oli mukavaa se, että museot olivat kiinni vain 
joulupäivänä. Tapaninpäivän aamuna suunnistimme Vasilin kanssa hiljaisen 
keskustan läpi San Marcon luostariin katsomaan Beato Angelicon tempera-
maalauksia ja freskoja. Edellisestä käynnistä oli kulunut 26 vuotta. Kodikkaan 
luostarimuseon kokoelma kylpi aamuauringossa. Kauniita, kirkkaita punaisia, 
sinisiä, keltaisia värejä ja kultaa Kristuksen syntymähistoriasta kertovissa iko-
neissa. Ja sitten portaat ylös ja maailman kaunein Marian ilmestys Beaton 
Angelicon freskona.  
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Kurkimme munkkien kammioihin, joissa oli Jeesuksen kärsimystä kuvaavia 
freskoja. Käytävällä, jonka päässä oli luostarin renessanssin aikaisen priorin 
Girolamon Savonarolan huone, oli kaikissa sama verta vuotava Kristus ristillä.   
 
Luostarista palasimme tuuliseen kaupunkiin ja lopulta kotiin kahville Uffizin 
gallerian kautta. Suunniteltu yhteinen museokäynti siirrettiin suosiolla iltaan, 
sillä jono ulottui Arno-joelle asti ja museo oli perjantaisin puoli yhdeksään asti 
auki. Kävimmekin alkuruoan ja Olgan valmistaman kananpojan välissä Uffi-
zissa. Nyt oli Aleksandran ja Ianin vuoro nauttia Botticellin ihanista neidoista. 
Galleriassa oli myös Paolo Uccellon puhdistettu Rotta di San Romano ja paljon 
muuta. Jälkeenpäin Vasili muisteli museokäyntiä ravaamisena museon läpi. 
Niin paljon jäin hätäisen silmäilyn varaan. Uffizin Galleria on vain niin ylellinen.  
 
Lauantaina maistelimme Osteria Santo Spiritossa käsin maalatuilta lautasilta 
Aleksandran ja Olgan valitsemaa toskanalaista ruokaa. Annokset olivat suuria 
ja gnocchit tryffeliöljyssä yllättivät – nam nam. Olimme osteriassa, kun kau-
pungin ylle nousi ukkonen ja alkoi sataa kaatamalla, muuten saimme viettää 
ihmeellisen aurinkoisen ja hyvin vihreän joulun.  
 
Jouluumme tällä kertaa kuului jouluaiheisia maalauksia, pitkiä kävelyretkiä, 
ruokaostoksia ja tietenkin yhteistä huoletonta aikaa. Olimme turisteja, emme 
onneksi tienneet ympäröivän Firenzen huolia ja haasteita. Väistelimme par-
haamme mukaan selfietikkukauppiaita ja tervehdimme katukaupustelijoita.  
 
Entä mitä seuraavalla kerralla ehkä tekisimme toisin? Ostaisimme kaiketi juna-
liput netistä hyvissä ajoin ennen matkaa. Jonottaisimme Milanossa suosiolla 
Latteria-nimiseen ruokapaikkaan ja varaisimme aikaa Pinacoteca di Breraan.  
Ja jättäisimme tietenkin osan villasukista suosiolla kotiin.  
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Teksti ja kuvat:  

Katri Helminen, Riitta Karjarinta, Päivi Pienimäki 

Oulun Dante-seuran jäsenmatka läntiseen Sisiliaan  
20. - 27.4.2015 
 

Välimeren suurimmalle ja kauneimmalle saarelle Sisiliaan lähti eri puolelta 
Suomea koostuva 22 hengen seurue, jonka matkanjohtajana, asiantuntija-
oppaana ja tulkkina toimi Timo Sironen, FT, antiikin kielten ja kulttuurin lehtori 
Oulun yliopistosta. Majoituimme viikoksi Trapaniin, jonne pääsimme lentä-
mällä Rooman kautta Palermoon ja sieltä jatkaen bussilla perille. Päivämatkoja 
teimme bussilla Segestaan, Ericeen, Palermoon, Selinunteen, Marsalaan, 
Agrigentoon, Castellammare del Golfoon ja laivalla Favignanan saarelle. 
Sisilian historiaa voidaan seurata 3000 vuoden takaa ja sen huomattavin piirre 
on ollut saarta asuttaneiden eri ihmisryhmien suuri vaikutus. Ensimmäisiä 
asukkaita olivat sikaanit, elymit, sikulit ja ausonit. Heitä seurasivat karthagolai-
set, kreikkalaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, normannit, espanjalaiset 
ja italialaiset. 
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Kiipeilyä ja raunioita 
 
Antiikin sisilialaiset ymmärsivät draaman päälle: mitä tärkeämpi rakennus, sen 
korkeammalle se on rakennettu, ja sen komeammat maisemat sieltä avautu-
vat. 
  
Ensimmäinen retkikohteemme oli Segesta, jonka 400-luvulla eKr. rakennettu 
temppeli noudatti mainittua draaman kaarta. Se ei koskaan valmistunut, mutta 
sen komeat doorilaiset pylväät onnistuivat matkimaan valmista niin hyvin, että 
temppeli meni täydestä jopa ateenalaisille. Toinen kohde Segestassa oli 
korkealla vuorenrinteelle pari sataa vuotta myöhemmin rakennettu teatteri, 
jonne kiipeäminen sai kokeneetkin vaeltajat haukkomaan henkeään. 
 

 
Segestan 2500 vuotta vanha temppeli hallitsee maisemaa 
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Segestan teatterilta avautuu huikea maisema alas laaksoon, jossa nykyään 
kulkee moottoritie. 
 
Sisilian etelärannikolla sijaitsee Euroopan suurin arkeologinen puisto nimeltään 
Selinunte. Selinunten perustivat Selinus-nimellä kreikkalaiset jo noin 650 
eKr., ja siellä oli kaksi suurta temppelialuetta. Toinen oli ruutukaavan mukaan 
rakennetulla akropoliilla, toinen itäisellä kukkulalla. Paitsi raunioita, siellä oli 
näin keväällä valtavasti kukkia, joten niin historian- kuin luonnonystävät 
viihtyivät paikalla.  

    

 
Kuvissa yllä Temppeli E (ilmeisesti Heran temppeli) on yksi parhaista doorilai-
sen arkkitehtuurin temppeleistä Sisiliassa. 
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Temppeli G (Zeuksen temppeli) on ollut mahtava, pinta-alaltaan 6120 m2 ja 30 m korkea. 
Temppelin suunnattoman suuren pylvään jalustalla kerrotaan Italian ystävän Johann 
Wolfgang von Goethen istuneen ja tähynneen Välimerelle.  

 
 

Muistattehan Aeneaan, Vergiliuksen tarunhohtoisen Troijan sankarin? Hän oli 
ainoa, joka Troijan hallitsevasta luokasta pääsi pakenemaan tuhoutuvasta 
Troijan kaupungista, mukanaan rampa isänsä Ankhises.  
 
Aeneaan isän oli rampauttanut salamaniskulla itse ylijumala Zeus. Eikä syyttä, 
sillä Ankhiseella oli ollut lemmensuhde Zeuksen tyttären Afroditeen kanssa, ja 
tästä suhteesta oli syntynyt Aeneas.  
 
Paettuaan Troijasta Aeneas harhaili ympäriinsä ja perusti kaikkialle äitinsä 
Afroditeen kunniaksi kulttipaikkoja. Legendan mukaan yksi näistä kultti-
paikoista oli Sisiliassa korkealla Eryks-vuorella. Ja tämän vuoren juurella 
Trapanissa me asuimme koko viikon.  
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Eryks-vuori – joka nykyään tunnetaan nimellä Erice – on 750 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Siksi siellä on usein sankka sumu. Kun ryhmämme 
meni sinne ensimmäisen kerran, vuoren alarinteillä oli lämmin auringonpaiste. 
Mutta ylhäällä Ericen kaupungissa oli hyytävän kylmä tuuli, ja sumu peitti 
näkyvyyden lähes kokonaan. Tätä sumua paikalliset kutsuvat Afroditeen 
hunnuksi. 
 

 
 

 
Ericen korkeimmalla paikalla sijaitsi Afroditeen temppeli, jonka kultti oli 
antiikin aikana tunnettu ympäri Välimerta. Sittemmin normannit rakensivat 
temppelin raunioiden päälle kuvassa näkyvän linnan. 
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Pääsimme käymään Ericessä myös toisen kerran, tällä kertaa köysirataa pitkin. 
Helle hyväili kulkijoita, sumu oli haihtunut ja näkyvyys oli useita kilometrejä. 
Aivan vuoren vieressä näkyi toinen, pienempi vuori, Monte Cofano. 
 
 

 
Näkymä Ericestä Monte Cofano -vuorelle 
 
 
 
Monte Cofano on luonnonsuojelualuetta, ja sitä kiertää luontopolku. Osa poru-
kasta valitsi patikoinnin tällä luontopolulla sillä aikaa, kun muut tekivät retken 
Agrigenton arkeologiselle alueelle.  
 
Mutta kyse ei ollut pelkästä samoilusta, sillä jatkoimme Monte Cofanolla 
Aeneas-teemaa. Aeneaan isä Ankhises nimittäin kuoli Sisiliassa, ja poika 
järjesti äitinsä temppelin lähellä, Monte Cofanon juurella isänsä hautajais-
muistokisat. Tämä paikka oli tietysti käytävä katsomassa! 
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Monte Cofanon kiertävä luontopolku kiipesi ylös ja alas jylhän vuoren rinteitä. 
Tässä näkymä paikalle, missä Aeneas legendan mukaan järjesti isänsä 
Ankhiseen hautajaismuistokisat. 
 

 
Sillä välin kun kiipeilyintoiset kapusivat pitkin Monte Cofanon rinteitä, vieraili 
muu porukka Agrigenton raunioilla. Ryhmä Concordia-temppelin edessä. 
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Oopperaa 
 
Palermon päivän huipennus osalle matkalaisista oli oopperailta Teatro 
Massimossa, v. 1897 valmistuneessa teatterissa, joka on Italian suurin ja yksi 
Euroopan suurimmista teatterirakennuksista. Teatteri onkin varsin massiivisen 
näköinen Piazza Giuseppe Verdin laidassa korkeine ja leveine portaineen ja 
sisäänkäynnin korinttilaispylväineen. Opaskirjan mukaan julkisivu on saanut 
vaikutteita Selinunten ja Agrigenton kreikkalaisista temppeleistä. Itse sali on 
klassinen: komea punainen esirippu, punaisella verhoillut tuolit ja viisi parvea. 
Osa meistä istui ylimmällä parvella. Pitkän päivän jälkeen piippuhyllyn tuoli 
tuntui aluksi kovalta, mutta hyvä näkyvyys ja kuuluvuus ja erinomainen esitys 
saivat epämukavuuden unohtumaan. 
 
Illan ohjelmassa oli kaksi oopperaa: Adolphe Adamin melko tuntematon 
koominen Le Toréador ja tutumpi Pietro Mascagnin Cavalleria Rusticana. 
Esittäjinä olivat Teatro Massimon orkesteri ja kuoro ja pääasiassa italialainen 
solistijoukko. Le Toréadorin musiikista tutuin aaria on – ainakin Mozartin 
variaatioista – vanha ranskalaisen lastenlaulun pohjalta sävelletty ”Ah! Vous 
dirai-je, maman!”. Oopperan jälkeen komeita ulkoportaita alas astuessa 
monen mielessä soi varmaankin Cavalleria Rusticanan kaunis ”intermezzo”, 
joka soi samassa paikassa filmatun Kummisetä III –elokuvan traagisessa 
loppukohtauksessa.  

       Teatro Massimo  
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Kirkollisia kohteita 
 
Monrealen katedraali  (Duomo di Monreale) Palermossa  on normannien  
mestariteos 1100-luvulta. Sisätilat on koristeltu kultamosaiikeilla esittäen 
Vanhan testamentin tapahtumia.  
 
 

Katedraali (kuvat yllä) on latinalaisen ristin muotoinen, alttarin yläpuolella 
Kristus Pantokrator  (Kaikkivaltias) antamassa siunauksen kreikkalaisella 
tavalla, alempana madonna Jeesus-lapsi sylissään sekä vieressä kaksi arkki-
enkeliä.  Valtavat mosaiikit 1200–1300-luvuilta käsittävät koko päälaivan ja 
sivulaivat.  
          
Katedraalin vieressä (kuvat alla) on benediktiiniluostari, jonka kaksoispylväitä 
yhdistävät arabialaiset kaaret geometrisine kuvioineen. Pylväitä on kaikkiaan 
228 ja niiden päihin on veistetty vaihtelevia kuvioita.  
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Yllä benediktiiniluostarin sisäpiha ja koristeellisia kaksoispylväitä 

Kuvissa yllä Palermossa sijaitseva Palatsikappeli (Cappella Palatina) 1100-
luvulta on arabialais-normannilaisen taiteen helmi loistavine mosaiikkeineen.  
 
Kuvissa alla Ericessä Chiesa Matrice (Neitsyt Marialle omistettu) on rakennettu 
1300-luvulla Venus-temppelin materiaalista, rekonstruoitu 1800-luvulla. 
Ylenpalttinen stukkorappaus holvikatossa on pitsimäinen.  
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Kulinaarisia nautintoja 
 
Ruoka ja juoma Sisiliassa on myös aikamatka muinaisiin kausiin. Kakkusia on 
paistettu jo esihistoriallisina aikoina Dea Madren kunniaksi, kreikkalaiset pitivät 
huolen Dionysoksen palvontajuomasta, roomalaisilla oli hanhiruokaohjeita, by-
santtilaiset pitivät hapanimelästä ja arabien valloitus 800-1000 -luvuilla mullisti 
myös keittiötä; aprikoosit, sokeri, sitrushedelmät, makeat melonit, riisit, sahra-
mi, rusinat, muskottipähkinä, neilikka, pippuri ja kaneli ovat edelleen sisilialai-
sen keittiön keskeisiä aineksia. Normannit pitivät liharuoista, espanjalaiset toi-
vat Uuden maailman löytöinä kaakaon, maissin, kalkkunan ja tomaatin ja muut 
koisokasvit. Kalaa saadaan kolmesta merestä; Joonianmerestä, Tyrrhenan 
merestä ja Välimerestä. 
 
  

Kalacouscous valmistetaan   Sardiinipasta on tyypillinen 
durumvehnästä    primo piatto 
 

Simpukka- ja katkarapupasta     Grillattua miekkakalaa,  
    tonnikalaa ja kalmaria 
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Spagettia venussimpukoiden kera   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lounas Ristorante La Cambusassa 
 

Suola on ihmisen historian vanhin säilöntäaine. Trapanilla oli merkittävä asema valkoi-
sen kullan, kristallisen aarteen tuottajana. Tilanne on muuttunut, koska suolaa valmiste-
taan teollisesti edullisesti. Trapanin ympäristön suuret suola-altaat ja suolamyllyt sijaitse-
vat Via del salen, suolatien varrella. Tie kulkee Trapanin ja Marsalan välillä. 

 

  Suola-altaita ja suolamylly                            Viiniköynnös huhtikuussa 
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Sisiliassa on ihanteelliset olosuhteet viininviljelylle. Lämpötilavaihtelu päivän ja yön 
välillä takaa rypäleiden hedelmäisten aromien kehittymisen. Runsas auringonpaiste ja 
vähäiset sateet tarjoavat täydelliset kypsymisolosuhteet.  
Marsala-viinit ovat maailmankuuluja. V. 1833 sisilialainen yrittäjä Vincenzo Florio 
perusti viinitilan. Kävimme maistiaisissa ja ostoksilla. 

 
 

        
Florion viinikellari ja enoteca                             
 
 

Sokerileipurin taidot sisilialaiset oppivat arabeilta. Nautimme Palermossa herkullisen 
lounaan Ristorante ’a cuccagnassa, jossa saimme jälkiruoaksi Cassata alla sicilianaa. 
Se on tuhti juhlakakku, joka valmistetaan sokerikakkupohjista, joiden välissä on ker-
mainen sekoitus makeutettua ricottaa, kandeerattuja hedelmänpalasia, suklaalastuja, 
pähkinöitä ja sulatettua sokeria. Cassata alla siciliana juhli jokin aika sitten tuhannet-
ta syntymäpäiväänsä! Kakkua valmistettiin nykyiseen tapaan Palermossa jo v. 998. 
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Cassata alla siciliana 
 
 
Kokopäiväretki Castellammaren lahdelle tarjosi upeita näkymiä suoraan 
mereen putoavilta vuorenrinteiltä. Saimme nauttia kiireettömän lounaan 
Ristorante La Cambusassa. 
 
 

Castellammaren lahti                                 Via Dante Favignanassa 
 
Antoisan matkamme viimeisin kohde oli Favignanan saari, noin puolen tunnin 
laivamatkan päässä Trapanista. Sieltä löysimme myös Danten kadun.  
 
Saimme Sisilian matkallamme yltäkylläisen kokemuksen saaresta, jota sano-
taan aarresaareksi. Sisilia kutsuu meitä uudelleen!  
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Teksti ja kuvat  Päivi Pienimäki 

ITALIALAINEN RUOKAKURSSI  

Sandra Marcellettin johdolla opeteltiin lauantaina 14.11.2015 Oulu-opistolla 

Pohjankartanossa italialaista ruoanlaittoa. Sandra oli hankkinut ainekset, 

osallistujat toivat mukanaan esiliinan, ja kertakäyttöhanskat, mahdollisuuksien 

mukaan puualustan, keittiövaa`an ja pastakoneen.  Kolmen tunnin ajan 

ahkeroimme ja lopuksi nautimme herkullisen aterian. 

Menu  Ruokalista 

Tagliatelle Gorgonzola e Noci Nauhamakaronia, sinihomejuustoa

        saksanpähkinää  

Petto di pollo all’aceto balsamico         Kananrintaa  balsamietikassa 

Insalata verde con mele Vihreä salaatti omenan 

         e aceto balsamico           ja balsamietikan kera 

Torta tenerina Suklaatorttu           
 

Primo piatto 
Valmistimme pastataikinan durumvehnäjauhoista (proteiinia 14 %) sekä 
kananmunista. Kutakin ruokailijaa kohti yksi kananmuna ja 80 g vehnäjauhoja 
+ ripaus suolaa. Alkusekoitus tehdään kulhossa, jatketaan jauhojen lisäämistä 
puulaudalla (1.). Rullataan, käännetään, rullataan kunnes munat ovat sekoittu-
neet hyvin. Kun taikina ei enää tartu, muotoillaan taikina palloksi ja laitetaan 
kelmun sisään lepäämään (vähintään 20 min) (2.).  
Taikina jaetaan pienempiin/kahteen osaan (3.). Taikina muotoillaan pasta-
koneella tai kaulimella. 
 

             
(1.)                                                 (2.)                                   (3.) 

 

Pastakoneessa aloitetaan suurimmalla telojen välisellä aukolla, pala ajetaan 
läpi (4.) ja taitetaan kolmeen osaan (5.). Taikinaa ajetaan 3-4 kertaa lisää-
mällä leveyttä jokaisella ajokerralla. Pastalevyn leikkaus tapahtuu ohuimmalla 
asetuksella (6.). 
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(4.)                                                  (5.)                                              (6.) 

 

Levyn leikkauksen jälkeen pastanauhat jauhotetaan laudalla (7.). Pasta keite-
tään avonaisessa kattilassa 3–4 minuuttia (8.). Siivilöity pasta lisätään paistin-
pannulla valmistettuun gorgonzola-saksanpähkinäkastikkeeseen (9.). Nauti-
taan välittömästi. 
 

          
(7.)                                    (8.)                                              (9.) 

 

Secondo piatto 
 

              
 

Vihreä salaatti omenan,  Kanan rintapalat  marinoitu öljyssä 
saksanpähkinöiden, gorgonzola lisättynä balsamietikkaa, sitruunaa, 
-juuston ja balsamietikan  kera.     rosmariinia, pippuria, valkosipulia, 
 suolaa. 
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Torta tenerina 
 
Suklaakakun valmistuksessa voi (100 g) ja suklaa (200 g) sulatetaan ja 
sekoitetaan pannulla. Lisätään munankeltuaiset yksitellen (4 kpl), lisätään vehnä-
jauho (60g) ja sekoitetaan. Lopuksi taikinaan lisätään vatkatut munanvalkuaiset 
(4 kpl + 100 g tomusokeria). Taikina sekoitetaan tasaiseksi, siirretään voideltuun 
vuokaan (22 cm) ja paistetaan 180 asteessa 15 minuuttia. 
 

             
 

Jäähtyneen kakun päälle siivilöidään tomusokeria.   
 

      
 

 

Kiitokset Sandralle innostavasta opetuksesta! 
 

”Ei stressiä keittiössä” on Sandran motto. 
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Timo Sironen  

Anne Siikaluoma-Tervosen runo Poseidonin 
temppeli italiaksi tulkittuna 
 
Edellisen AnDanten numeroon italiansin jäsenemme Annen ensijulkaisusta 
kaksi runoa. Niiden molempien lähtökohtana tai sysäyksenä on antiikin maa-
ilma, jonka ilmiöiden voi toki nähdä toistuvan monessakin mielessä myös ny-
kymaailmassa, oli sitten kyse myyttisestä sotareissulta monen meren kautta 
kotiin palaavasta Odysseus-hahmosta tai pienestä pronssipatsaasta, joka ku-
vaa osin mystifioitua etruskien kulttuuria ja historiaa, kumpikin runo historial-
lisine jatkumoineen nykymaailmassamme, ihmisen silmissä ja mielessä. Tä-
mänkertainen runo, samaisesta esikoiskokoelmasta, on sekin varsin ajankoh-
tainen, käväisseepä mielessämme Aigeian meren ylitys hatarilla veneillä Turkin 
länsirannikolta Kreikan lähisaarille tai sitten vastaavasti Libyasta kohti Sisilian, 
Maltan tai Italian rannikkoa, mikä on viime aikoina tuonut aaltoliikkeen tapaan 
televisioruuduille olohuoneisiimme melko taajaan nämä nykyajan kansainva-
ellukset Balkanilta Keski-Eurooppaan, Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja aina 
Suomeen asti, mitä on puitu kuluneena syksynä EU:n  kriisikokousten päätee-
mana. Kirjasivistyneistä italialaisista useimmat muistavat, kenties jo koulu-
vuosiltaan, antiikin Rooman kansallisrunoilijan Vergiliuksen hieman yli 2000 
vuotta sitten luoman historiallisen Aeneis-kansalliseepoksen, jossa Troijan 
tuhosta selvinnyt pakolainen Aineias lähtee joukolla, mm. poikansa ja isänsä 
mukanaan, etsimään uutta kotimaata ja löytää sen sitten Italian Latiumista. 
 

Siirrymme Annen runon myötä nyt Kreikkaan, Ateenasta n. 60 km 
kaakkoon, Sunionin niemen kärkeen, jonka kalliolla sijaitsee kuuluisa pano-
raama-maisemassa Poseidonin temppeli, joka nykyisessä muodossaan on ra-
kennettu 444 e.a.a. Kreikkalaisten Poseidon oli ennen kaikkea meren juma-
luus. Kyseinen temppeli on toiminut maamerkkinä merenkulkijoille kohta jo 
2500 vuotta ja sieltä katsottuna auringonlasku on erityisen näyttävä, jopa ro-
manttinen – mm. runoilija lordi Byron kävi temppelillä parikymppisenä v. 1810 
ja raapusti nimensä yhteen sen pylvääseen. Anne kävi paikan päällä 90-luvun 
loppupuolella ollessaan tieteellisessä työryhmässä Suomen Ateenan-instituu-
tissa, jota johti Oulun yliopistossakin aikoinaan toiminut professori ja runoilija 
Kirsti Simonsuuri (mm. ’Pohjoisen yökirja’ -teos). Temppeli ja sen sijainti 
näyttää tehneen myös Anneen vaikutuksen, mutta tuolloin, vajaat 20 vuotta 
sitten ei tainnut olla vielä aavistusta laajamittaisista kansainvaelluksista Väli-
meren yli, vaikka kreikkalaisessa mytologiassa tiedetään että foinikialainen 
prinsessa Europe ui muinoin Zeus-härän selässä aina Kreetalle asti, mikä on 
”muistutuksena” Euroopan juurista nykyäänkin nähtävissä kreikkalaisessa kah-
den euron kolikossa. Annen runon ”kuvakulmat” vaihtuvat alussa tiiviiseen 
tahtiin vertikaalisesta horisontaaliseen: metafyysisestä korkeudesta pelotta-
vaan elementtiin alla, (historian) purjeiden kautta vaakatasoon, inhimillisen 
kokemuksen universaalisuuteen, pelkojen ja toiveiden ajattomuuteen, 
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vaimentuen lopussa myös typografisin keinoin lähes häivytetyksi rukouksen tai 
huokauksen tapaiseksi ajatukseksi. 
 
Oli taas haastavaa yrittää ottaa käännöksessä huomioon alkutekstin äänne-
maalailuja ja melko vapaata rytmiä, mutta muutamassa sanavalinnassa toivon 
siinä onnistuneeni. Käännöksen ”esitarkasti” pyynnöstäni Anne, jonka jälkeen 
lähetin sen syntyperäiselle lukijalle: italian kielen kieliopillisuuden ja sanojen 
luontevuuden sekä loogisuuden on ystävällisesti tarkastanut tälläkin kertaa 
roomalainen ystäväni, maisteri Luigi Cesarano. 
 

 

 
POSEIDONIN TEMPPELI 
 

Poseidonin temppeli korkeuksissa 

Egean meri vaahtopäinä alapuolella 

Vuosituhannet vierineet paikan ohi 

lukemattomat laivat purjehtineet 

Silti samat pelot, toiveet ihmisillä: 

ettei alus kaatuisi tyrskyihin 

aallot veisi syvyyksiin 

että joku suojelisi 

matkaa 

 
 
IL TEMPIO DI POSEIDONE 
 

Il tempio di Poseidone nelle altezze 

Il Mar Egeo sotto come onde con cresta spumeggiante 

Millenni passati per questo posto  

navi innumerabili veleggiate 

Eppure le medesime paure, speranze agli esseri umani: 

che il vascello non si rovesci nelle risacche 

che le onde non lo portino in profondità 

che qualcuno protegga 

la traversata 
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Timo Sironen 

Antonio Cipollonen runot Le rondini ja Libertà  
suomeksi tulkittuina 
 
Edellisen AnDanten numeroon suomensin basilicatalaisen Isä Antonio Cipollo-
nen quando ho parlato di te -kokoelmasta kaksi runoa. Niissä oli punaisena 
lankana mm. historian jatkuvuus. Tämänkertaisista runoista varsinkin jälkim-
mäisen eli ’Libertà’-runon voi halutessaan tulkita yhtä ajankohtaiseksi kuin 
Anne Siikaluoman tässä numerossa esitelty, (uudelleen)julkaistu ja italiannettu 
runo. Toisaalta ’Le rondini’ -runon lopussa saattaa piillä ajankohtaisia metafo-
ria. Runot puhuvat ääneen – antiikissa niitä oli aina tapana lukea nimenomaan 
ääneen – ja yleensä sitten ne myös puhuttelevat jollakin tapaa lukijaansa. 
 
LE RONDINI 

Arrivano puntuali 

ad annunciare la primavera. 

 

Il loro volo  

obliquo 

veloce 

allegro 

somiglia 

alle frecce tricolore. 

 

Privilegiano il cielo. 

 

Sfiorano la polvere 

solo per attingere humus 

e nidificare. 

 
HAARAPÄÄSKYT 

Ne saapuvat täsmällisesti 

ilmoittamaan kevään. 

 

Niiden lento 

viisto 

nopea 

iloinen 

muistuttaa kolmivärisiä nuolia. 

 

Ne suosivat taivasta. 

Hipaisevat tomua 

vain hankkiakseen humusta 

ja rakentaakseen pesän. 
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 Kenties säkeessä 7 on oikolukuvaiheen ohittamaan päässyt lyönti- 
tai painovirhe: adjektiivi on yksiköllisessä muodossa tricolore monikollisen tri-
colori:n sijaan, kuten Italian Ilmavoimien maailmankuulussa taitolentoryh-
mässä Le Trecce Tricolori, ’Kolmivärinuolet’, ellei sitten halua tulkita ko. trico-
lore-sanaa tahallisena yksikkönä, joka sitten viittaisi yksikössä esiintyvään sub-
stantiiviin volo, ’lento… muistuttaa kolmivärisenä nuolia’, mikä tuntuu kyllä 
hieman erikoiselta. Oli miten oli, jo antiikin aikana ensimmäisen kevätpaluu-
muuttopääskysen näkeminen tarkoitti kevään saapumista, mikä on dokumen-
toitu mm. kuuluisassa Toscanan etruskikaupungin Vulcin läheltä löytyneestä ja 
Pietarin Eremitaasi-museossa näytteillä olevassa hieman yli 2500 vuotta sitten 
työstetyssä ateenalaisessa maljakkomaalauksessa. Siinä nuorukainen, vanhus 
ja poika ”bongavat” yksittäisen vasemmalta oikealle kiitävän haarapääskyn, 
osoittaen sitä oikealla etusormellaan, ja kukin ihastelee puhekuplanomaisesti 
”Katso, pääskynen!”, ”Kautta Herakleen!” ja ”Tuossa noin! On jo kevät!” Ru-
noilija Cipollonen leveysasteilla Basilicatassa ensimmäiset pääskyset palailevat 
Afrikasta huhtikuun alkupuolella, noin kuukauden ennen Pohjolaan saapumis-
taan. 
 
 Taivas-, tomu- ja humus-sanoista suomentajalle tuli mieleen – 
ottaen huomioon runoilijan hengellisen taustan – myös Oulun Kaupunginteat-
terille tänä syksynä sovitettu ’Taivaslaulu’-romaani, ja ”maasta sinä olet tullut 
ja maaksi sinun on jälleen tuleman” eli (ihmis)elämän lyhytaikaisuus ja sen 
lisäksi puoliksi peitelty metafora kehosta sielun asuntona. Eivätkä nuo melko 
vähään tyytyvät pääskyset Italian taivaan alla iloisesti liihottele juuri viittä 
kuukautta kauempaa ennen jokasyksyistä paluutaan Afrikkaan, täällä meillä 
tunnetusti vielä lyhyemmän aikaa, vain kesäkuukaudet. Joka tapauksessa runo 
on alusta loppuun positiivisella mielellä laadittu, sanomanaan ”Luoja on keksi-
nyt esteettisesti nautittavan eläinhahmon ilmoittamaan kevään taas kerran 
turvallisen taatusti saapuneen.” Myös Pyhä Franciscus Assisilainen oli tunne-
tusti eläinten ystävä. 
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LIBERTÀ 
 

Suona come musica. 

Uomini e donne 

la invocano 

la bramano 

ma è chimera. 

Fame  

ideologia 

desideri 

colpe 

ricchezze 

dipendenze 

quasi tentacoli di piovra 

afferrano l’uomo 

ed è angoscia. 

Chi lo libererà? 

Cristo della Pasqua. 

Ha fatto liberi 

i figli di Dio 

ed è pace. 
 
 
 
VAPAUS 
 

Kuulostaa musiikilta. 

Miehet ja naiset  

anovat sitä 

kaipaavat sitä 

mutta se on harhakuvaa. 

Nälkä 

ideologia 

halut 

syyllisyydet 

rikkaudet 

riippuvuudet 

ikään kuin mustekalan lonkerot 

ottavat ihmiseen kiinni 

ja se on sitten ahdistusta. 

Kuka hänet vapauttaa? 

Pääsiäisen Kristus. 

Hän on tehnyt vapaiksi 

Jumalan lapset 

ja se on sitten rauhaa. 
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Sana ’vapaus’ esiintyy usein juhlapuheissa, useimmin hyväksi-

käytettynä varmaankin poliittisissa puheissa ja siten se on esitetty tavoitel-
tavaksi ’kauniiksi’ ihanteeksi, mutta kyseinen käsite jää monesti harhakuvaksi, 
illuusioksi. Siinä voi saada äkkihankittuihin rikkauksiin liittyviä riippuvuuksia, 
eräänlaisia mustekalan lonkeroita, ital. ’tentacoli di piovra’, mikä voisi viitata 
metaforana myös mafian, camorran jne järjestäytyneen rikollisuuden huume-
kaupustelijoille ja/tai rakennusfirmoille tarjoamiin houkutuksiin (ital. ’tenta-
zioni’), jotka ennemmin tai myöhemmin muodostuvatkin lain ja lähimmäisten 
edessä ahdistukseksi. Nälkä, ideologia ja (vallan) himot viitannevat puolestaan 
lähinnä Euroopan ulkopuoliseen maailmaan, esim. sisällissodista kärsivissä 
maissa ilmeneviin yksinvaltaisuuksiin, epädemokraattisiin laittomuuksiin. Ci-
pollonen runosen lopussa on tarjolla pääsiäisen ekumeenisen sanoman tuo-
maa henkistä/hengellistä vapautumista ja vapautta, mikä karkottaa ahdistuk-
sen ja tuo tilalle mm. (hengellisen) rauhan. Tai miksei rauhantarjouksen jopa 
sisällissotiinkin? 

 
 
 
 
 
 

Eero Jarva & Timo Sironen 

Italialaista barokin tuntematonta laulurunoutta 
1600-luvun puolivälistä ja Ranieri de’ Calzabigin 
oopperalibretosta Paride ed Elena (’Paris ja 
Helena’) vuodelta 1770  

 

Eeron vävyllä, Oulun yliopistossa vuosia sitten väitelleellä kirjalli-
suustieteen tohtorilla Veijo Pulkkisella oli tullut tänä syksynä yllättäen lieviä 
vaikeuksia tai ainakin muutama epävarma kohta ymmärtää 1600-  ja 1700-
luvun runollista italiaa, ilmeisesti jotain tieteellistä kongressia varten kirjallista 
esitystä laatiessaan. Appi Eero päätti auttaa vävyään mäessä, mutta halusi, 
kenties varmuuden vuoksi, Timo tarkastamaan suomennoksensa, vaikka Timo 
on väitellyt esiroomalaisten kielten tutkimusmetodeista eikä siis barokin ajan 
italiasta. Tosin Giovanni Ghizzolon oppineita 1600-luvun alun madrigaaleja 
taisi Timo erehtyä joitakin vuosia sitten AnDanteen tulkitsemaan ja suomen-
telemaan.  
 Ensimmäisen laulurunon sanoittaja on tuntematon, mutta sävel-
täjä sentään tunnetaan: Giovanni Legrenzi (s. 1626 Bergamon provinssissa, k. 
1690 Venetsiassa), joka toimi urkurina 1640-luvun lopulta alkaen Bergamossa, 
kunnes siirtyi v. 1671 Venetsiaan. Hän sävelsi oopperoita, kirkkomusiikkia, 
sonaatteja ja maallista vokaalimusiikkia, josta tässä esimerkkinä Che fiero 
costume. 
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CHE FIERO COSTUME 
  

Che fiero costume 

D’aligero nume, 

Che a forza di pene si faccia adorar! 

E pur nell’ ardore 

Il dio traditore 

Un vago sembiante mi fe’ idolatrar. 

 

Miten julma tapa onkaan 

Tuon siivekkään jumaluuden, 

Että saa kärsimysten kautta palvomaan itseään! 

Ja jopa kärsimyksen hetkellä 

Tuo salakavala jumala 

Sai minut jumaloimaan kaunista ulkomuotoaan! 

 

Che crudo destino 

Che un cieco bambino 

Con bocca di latte si faccia stimar! 

Ma questo tiranno 

Con barbaro inganno, 

Entrando per gli occhi, mi fe’ sospirar! 

 

Mikä tyly kohtalo  

Kun sokea lapsi 

Maitosuullaan saa uskomaan itseensä! 

Mutta tämä tyranni 

Julmasti huijaten 

Silmiin tunkeutuen sai minut kiihkeästi huokaamaan! 

 
 
Molemmissa stroofeissa loppusointukaava on  hyvinkin symmetrinen AABCCB. 
Ensimmäisen stroofin kolmannen säkeen sanan ‘pene’ tulkitseminen ‘siitti-
meksi’ –> ‘että saa siittimen kautta palvomaan itseään’ ei ole kontekstuaali-
sesti vakuuttava, joten ‘kärsimysten kautta’ olkoon virallisessa suomennokses-
samme. 
 
  Toinen esimerkki on runoilija-libretisti Ranieri de’ Calzabigin (s. 
Livornossa 1714, k. Napolissa 1795) saksalaisen Christoph Willibald von 
Gluckin säveltämästä oopperasta Paride ed Elena (1770), joka liittyy Homerok-
sen Ilias-eepoksessaan kertomaan varhaisella uudella ajalla hyvin suosittuun 
Troijan sodan tarinaan: troijalainen prinssi oli vienyt vaivihkaa Spartasta maa-
ilman kauneimman naisen, Helenan, vaimokseen Troijaan, mistä tuli sitten 
enemmän tai vähemmän pätevä syy Troijan sotaan, jossa toisella puolella 
olivat kreikkalaiset ja toisella puolella Vähän Aasian troijalaiset, kumpikin laa-
joine liittolaiskoalitioineen. 
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O DEL MIO DOLCE ARDOR 

  

O del mio dolce ardor 

Bramato oggetto,  

L’aura che tu respiri, 

Alfin respiro. 

Ovunque il guardo io giro, 

Le tue vaghe sembianze 

Amore in me dipinge: 

Il mio pensier si finge 

Le più liete speranze; 

E nel desio che così 

M’empie il petto 

Cerco te, chiamo te, spero e sospiro. 

 

 

OI SULOISEN INTOHIMONI 

 

kaivattu kohde, 

ilma, jota hengität 

lopulta hengitän minäkin. 

Minne katseen käännänkin 

sinun viehkeät kasvosi 

piirtää Amor minuun: 

Mieleni kuvittelee  

onnellisimpia toiveita; 

Ja kaipuussani, joka niin 

täyttää rintani 

etsin sinua, kutsun sinua, toivon ja huokailen. 

 

 

 

Lisättäköön että de’ Calzabigi vietti syntymämaakunnassaan Toscanassa (mm. 
Cortonassa) tekemien opintojensa jälkeen osin huikentelevaista, jopa vaaral-
lista skandaalien täyttämää elämää, aluksi 1743 Napolissa, sitten 1750-luvulla 
Pariisissa, jossa tutustui mm. Casanovaan, kunnes siirtyi Wieniin 1761, jossa 
tutustui hovissa säveltäjä von Gluckiin ja... kuningattareen.  V. 1775 hän palasi 
(Pisan kautta) loppuelämäkseen Napoliin. Kenties noissa säkeissä näkyy ja 
tuntuu omakohtaisesti koetut ‘intohimot’ ja ‘joka suunnalla nähdyt viehkeät 
kasvot’. Loppusointukaava on hurja: ABCDDEFFEGBD. 
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Timo Sironen 

Tulevista jäsenmatkoista 
 

Seratassa 28.11.2015 oli puhetta tulevien jäsenmatkojen mahdollisista koh-
teista. Toivottiin mm. matkaa Sardiniaan ja Mantovaan sekä koulujen päätty-
misen jälkeistä ajankohtaa – molemmat erittäin kannatettavia seikkoja. Ja 
tosiaan kesäkuun alussa, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan! 
 
Alkukesän 2017 jäsenmatkan, joka on seuramme 50-vuotisjuhlavuoden matka, 
toivottiin suuntautuvan “perinteisten polkujen ulkopuolelle”, esim. Sardiniaan, 
mikä kyllä minulle sopii erittäin hyvin, koska tunnen Sardiniaa ja sen kulttuuri-
historiaa – pidinpä siitä jokunen vuosi sitten Serata-esitelmän tietokilpailui-
neen. Finnairilla ja sen partneriyhtiöllä AirBerlinillä pääsee Sardinian pääkau-
punkiin ja suurimpaan kaupunkiin Cagliariin Münchenin kautta vaihtamalla.  
 
Mantovan matkan voinee suunnitella ja johtaa mantovalaisten jo aikoja sitten 
‘adoptoima’ Anja Hokajärvi tai joku muu, joka tuntee Pohjois-Italiaa paremmin 
kuin minä, joka mm. ammatillisista syistä olen parhaimmillani “kotikentälläni” 
Keski- ja Etelä-Italiassa, ml. niiden leveysasteiden saaret. Olisihan siellä Keski- 
ja Etelä-Italiassa “jäljellä” vielä mm. hyvin tuntemani Umbrian maakunta ja 
Maremma eli pohjoinen Lazio ja lounainen Toscana sekä eteläinen Lazio eli 
mm. Castelli Romani, Anzion seutu ja koko Latinan provinssi (mm. Terracina 
ympäristöineen) ynnä vielä keskinen Puglia eli Murgen laaja alue (ns. Tavoliere 
Foggian provinssin eteläosissa sekä Barin provinssi), jossa seuramme ei ole 
käynyt. Ja sitten tietysti Euroopan kulttuuripääkaupunki Matera v. 2019! 
 
kulttuurimatkaterveisin Timo Sironen 
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