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SIHTEERIN PALSTA 
 
Lehtinen, jota pitelette käsissänne, on seikkaillut monien polkujen kautta päästäkseen vihdoin 
luettavaksenne. Kyseessä on erikoisnumero, jonka aiheena on Puglian eli suomeksi Apulian 
maakunta Etelä-Italiassa. Aiheeksi valikoitui nimenomaan Puglia siitä syystä, että Oulun Dante-
seuran jäsenille tarjoutui mahdollisuus matkustaa Salentoon, Puglian maakunnan eteläisimpään 
osaan, saappaan kannan kärkeen, allekirjoittaneen opastuksella. Kymmenpäiväinen eno-
gastronominen kulttuurimatka ajoittui vuoden 2005 kesäkuun alkuun. Kyseisestä matkasta voitte 
lukea capogruppon matkakertomuksesta enemmän tämän kirjasen artikkelissa Oulun Dante-seuran 
kulttuurimatka Salentoon 2005. Italiaksi tai suomeksi, kuten haluatte! Tässä lehdessä matkaan 
liittyvät valokuvat ovat myös sihteerin käsialaa. 
 
Ennen matkakertomusta voitte kuitenkin sukeltaa menneisyyden syövereihin Kalle Mäkelän 
saattelemana. Artikkelissaan Achille Starace, muotopuhdas fascisti, hän paneutuu pohdiskelemaan 
Mussolinin merkittäväksi apuriksi nousseen miehen elämän vaiheita, nousua ja tuhoa. Jukka 
Käräjäoja taas johdattelee lukijan vielä kauemmas historiaan, nimittäin normannien seikkailuihin, 
jotka ulottuivat aikoinaan aina Pugliaan asti. Turun yliopiston professori Luigi de Anna vie meidät 
hieman läheisempään aikaan muisteloissaan ja kuvauksessaan omasta kotikylästään Giovinazzosta.  
 
Historiallisten katsausten, Giovinazzo-kuvauksen ja matkakertomuksen jälkeen seuraavat artikkelit 
käsittelevät Puglian murteita. Timo Sironen suomenkielisessä artikkelissaan uppoutuu lähinnä 
alueen murteiden historiallisiin taustoihin, Pirkko Kukkohovi taas ihmettelee erityisesti Capo di 
Leucan eli aivan eteläisen kärjen murteen rikkautta ja säilymistä aina näihin päiviin asti esitellen 
murteen erityispiirteitä. Höysteeksi pohjalle Pirkko on valinnut hauskan kuuloisia murteellisia 
sanontoja arvailtaviksi ja makusteltaviksi. Kokeilepas murteen sointia ääneen lukien! Pirkon 
tekemät suomen kieliset tulkinnat ovat mukana niitä tarvitseville.  
 
AnDanten jymyuutisesta vastaa Timo Sironen artikkelillaan Antiikin vanhin kartta löytynyt 
salentosta. Timo Sirosen harteilla on myös lehdykäisen taiteellinen anti. Hänen runosuonestaan 
pulpunneet säkeet on luettavissa Modesto Della Portan runon käännöksessä: Serenaati Äetille, mikä 
onkin sitten savvoo. Jokainen maistelkoon näitäkin säkeitä vaikkapa ääneen lueskellen.  
 
Ja maisteluista puheen ollen tämänkertaisen AnDanten viimeistelee Unto Paanasen takuuvarmat 
apulialaiset viinivihjeet ja alueen ruokakulttuurin kuvaukset. Viimeisessä osassa jokainen pääsee 
testaamaan niin italian kielen kuin leucalaisen kokkaamistaitonsa. Käykää siis Angelan keittiössä, 
jonka helpot perusreseptit on saatu suullisena perimätietona ja sihteerin kirjaamana meidän kaikkien 
kokeiltaviksi. 
 
Hauskoja, tai sanoisinko makoisia lukuhetkiä ja BUON APPETITO! 
 
Pirkko Kukkohovi 
Segretaria del Comitato di Oulu 
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ACHILLE STARACE, MUOTOPUHDAS FASCISTI 
Kalle Mäkelä 
 

 
 
 
 

Achille Starace (Gallipoli 18.8.1889 – Milano 29.5.1945) kuuluu siihen jokseenkin pieneen 
ryhmään Mezzogiornon poikia, jotka ovat onnistuneet nousemaan Italian valtion korkeimpiin 
poliittisiin johtoasemiin. Hänen rakettimaista ponnahdustaan vallan yliskammareihin ei 
puglialaisten maanmiestenkään aina ollut helppo ymmärtää, eikä hänen kansansuosionsa ollut 
suinkaan jakamaton edes kotikentällä. Mutta eipä hänen poliittinen karriäärinsä riippunutkaan 
ensisijaisesti valitsijoiden mielennouteista. Itse asiassa hän lähti jo nuorena etsimään onneaan 
pohjoisesta ja sen löydettyään palasi Pugliaan vain satunnaisvierailuille. Puglian Starace näki 
kuitenkin sopivaksi paikaksi sittemmin parkkeerata perhe pois menevän miehen jaloista. 
 
Achille Staracen elämänkaari jännittyy tavallista jämeämmin hänen syntymä- ja kuolinvuotensa 
väliin. Syntyminen 1889 merkitsi, että Starace oli Italian liittyessä ensimmäiseen maailmansotaan 
puolivälissä kolmattakymmentään. Nuori mies, mutta ei mikään äitinsä rinnoilta rintamalle 
riistettävä untuvikko. Hänellä oli epäilemättä näyttämisen tarvetta ja halua: siihenastinen nuoruus 
oli kulunut jokseenkin tuloksettomassa oman uran etsinnässä. Oliiviöljykauppiaan poikaa oli liike-
elämä vetänyt sen verran, että hän oli suorittanut vaatimattoman ragionere-tutkinnon, mikä nyt ei 
suorastaan työntänyt nuorukaiselle vihreää oksaa käteen. Jonkinlainen pohjasivistys auttoi kuitenkin 
Achille Staracea saamaan asevelvollisena reservinupseerikoulutuksen. Se osoittautui miehen ja 
Italian tulevaisuuden kannalta merkittäväksi.  
 
Sodassa nuori bersaglieriupseeri menestyi ja palkittiin monilla kunniamerkeillä – tosin niiden 
italialaisen korkeasointisista perusteluista saa yhtä epämääräisen kuvan hänen todellisista 
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suorituksistaan kuin myöhempien poliittisten vastustajien liikkeelle laskemista huhuista, joiden 
mukaan kyse todellakin oli pelkästä vasken helinästä – ja hän löysi paikan, joka sopi hänelle 
täsmälleen. Kenraali Sante Ceccherinin adjutanttina Starace sai täysin rinnoin paneutua esimiehen 
palvelemiseen ja hänen käskyjensä tunnontarkkaan noudattamiseen. Kävi ilmi, että juuri tähän 
Staracella oli sekä uupumattomasti energiaa että tiettyä organisointisilmää. Saada ehdoitta olla 
jumaloidun esimiehen mastino näytti tuottavan hänelle syvää henkilökohtaista tyydytystä. Seuraava 
isäntä sai siitä runsaasti todisteita – samoin koko Italian kansa. 
 
 
FASCISTIKSI FASCISTIN PAIKALLE 
 
Rauha marraskuussa 1918 merkitsi Staracelle kuten niin monelle muullekin sodasta paikkansa 
löytäneelle reservinupseerille eräänlaista kodittomuutta. Laillaan helppo ja suoraviivainen elämä ja 
varma toimeentulo korvauksena työn riskeistä – jotka nekin olivat kenraalin adjutantin kohdalla 
melko vähäiset – ei ollutkaan ikuista. Kapteeniksi ylennyt Starace onnistui tosin jäämään 
rauhantulon jälkeenkin armeijan palvelukseen, vaatihan sotivan armeijan jättimäisen organisaation 
purku enemmän resursseja kuin rauhanajan vakanssit tarjosivat. 
 
Starace palveli intendentuuritehtävissä vallatulla alueella. Myöhemmin väitettiin hänen tuolloin 
syyllistyneen kauppoihin, joiden yhteydessä armeijalle kuuluvia varoja siirtyi Staracen saapas-
housujen taskuihin. Väitteitä ei koskaan todistettu, ja vaikea niihin on uskoakaan. Ainakaan myö-
hempien vaiheidensa valossa Staracea tuskin voidaan luonnehtia haukankyntiseksi spekuloijaksi. 
 
Siinä, että järjestäytyvä fascismi sai Staracesta palavan kannattajan, ei ole hämmästelemistä – 
omituisempaa olisi ollut, jos hän olisi kokemus- ja ideataustoineen jäänyt sille vieraaksi. Hän alkoi 
puuhata fascistien riveissä siinä määrin innokkaasti ja tuloksekkaastikin, että hänen esimiehensä 
armeijassa pitivät parhaana saada hänet pois Trentinosta, missä hänestä oli jo ehtinyt tulla 
segretario del Fascio di Trento. He komensivat hänet Lecceen – Pugliakin siis vilahtaa taas 
Staracen elämän kuvanauhalla – mutta kapteeni kieltäytyi lähtemästä ja erosi koko armeijasta. Hän 
liitti kohtalonsa nyt fascismiin; tai paremminkin ehkä Benito Mussoliniin. 
 
Mussolinin kannalta Starace edusti fascismin quadrismo-vaiheen johtajissa perin harvinaista 
yhdistelmää: aikaansaapaa organisoijaa, joka samalla totteli saamiaan käskyjä ajattelemattakaan 
asettaa niitä ja niiden antajan ylemmyyttä kyseenalaisiksi. Mussolinilla oli tarpeeksi riesaa 
omavaltaisista alipäälliköistään, joista moni oli mielestään ainakin oman alueensa ehdoton ras ja 
otti mestarinsa käskyjä vastaan juuri sen verran kuin katsoi pirtaansa sopivaksi – eräs niistä asetel-
mista, joita Mussolini ei tulevien kahden vuosikymmenen aikanakaan hartaasta halustaan huoli-
matta onnistunut purkamaan. Jo tässä vaiheessa Starace siis vahvisti asemansa Mussolinin uskol-
lisista uskollisimpana käsikassarana. Samalla hän loi alku-uran sille yhä rajummin ryöppyävälle 
antipatian virralle, joka tulevina vuosina uomittui Staracen ja muiden fascistijohtajien väliin. 
 
”Rooman marssiksi” myyttistettyä heikosti ohjattua ja toteutettua näytöskappaletta Starace joutui 
Pohjois-Italiassa suurin piirtein katselemaan sivusta, Mussolinin suorasta käskystä. Hän oli jo yksi 
Partito Nazionale Fascistan (PNF) apulaispuoluesihteereistä (vice segretario), mutta ei päässyt 
mukaan vielä silloinkaan, kun viisaasti kaukana Roomasta ja lähellä rajoja pysytellyt Mussolini vih-
doin matkusti pääkaupunkiin muodostaakseen Italialle uuden hallituksen. Starace ei siis saanut 
kuvaansa riemuitsevien quadrumvirien galleriaan noina lokakuisina päivinä 1922, jotka osoittivat, 
miten avuttomien töytäisyjen edessä heikko ja vakiintumaton demokratia voi olla valmis väisty-
mään.  
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Toisaalta apulaispuoluesihteerillä riitti tehtävää. Hankitun vallan vakiinnuttaminen fascistien käsiin 
vei hänet muun muassa laajoille puhekiertueille, jotka osoittivat, ettei sanankäyttö varsinaisesti ollut 
hänen vahva lajinsa. Siitä huolimatta hänet nimettiin heti marraskuussa 1922 vastaamaan 
vastaperustetusta, nuorison kasvattamiseen tarkoitetusta Balilla-julkaisusta. Se oli merkkipaalu 
Staracen tiellä: nyt urkeni hänen uransa fascismin aatesisällön ja tapakulttuurin luojana. 
 
 
 
TUULISELLE HUIPULLE 
 
 

  Starace ja Mussolini 
 
1920-luvun jälkipuoliskon Starace hoiti varsin näkyviä tehtäviä fascismin organisaatioissa. Hänet 
valittiin Pugliasta kansanedustajaksi vuoden 1924 vaaleissa. On vaikea arvioida, missä määrin se 
todisti hänen nauttivan henkilökohtaista suosiota. Mezzogiornon vuosituhantinen klienttikulttuuri 
teki jokseenkin itsestään selväksi, että merkittävään asemaan kohonnut ”meidän oma poika” 
haluttiin kaikkiin mahdollisiin päätöksentekopaikkoihin, joista saattoi tipahdella mukavia murusia 
palkkioksi lojaaliudesta. 
 
Varsin pian fascismin valtaantulon jälkeen Mussolini perusti fascistimiliisin (MVSN). Tällä 
nimellisesti vapaaehtoisuuteen perustuvalla sotilaallisesti järjestäytyneellä organisaatiolla voidaan 
nähdä tiettyjä yhtäläisyyksiä meidän suojeluskuntajärjestöömme, mutta selviä erojakin on. Jo se, 
ettei miliisi suinkaan syntynyt spontaanisti vaan nimenomaan rakennettiin poliitikko Mussolinin 
tahdosta, osoittaa että sen tarkoitusperät olivat pitkälti poliittiset. Mussolini oli saanut pamppua, 
pistoolia ja risiiniöljypulloa heiluttelevilta fascisteiltaan sen mitä heiltä halusi: Italian päämiehen 
paikan. Nyt maurit olivat tehneet tehtävänsä, Italian oli aika rauhoittua ja fascismin muuttua itseään 
tehostavien luusereiden terroristiliikkeestä organisoiduksi valtaryhmittymäksi. Mutta mihin 
ihmeeseen sijoittaa nuo luuserit, joita Mussolinin sitä paitsi oli pakotetusti hymyillen syleiltävä 
aateveljinään ja taistelutovereinaan? Miliisijärjestö sopi erinomaisesti tähän tarkoitukseen: sinne 
saatiin luoduksi valtava määrä paikkoja suuremmille ja pienemmille päälliköille, jotka saivat 
univormut, liput ja kuukausipalkan.  
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He muodostivat puolueen armeijan valtion armeijan rinnalle, mikä oli yksi oiva esimerkki fascismin 
aikana vallinneesta merkillisestä diarchiasta, kaksijakoisuudesta, missä monarkistisen Italian 
useimmat rakenteet jatkoivat elämäänsä uusien fascististen rinnalla. Tämän organisaation 
kakkosmieheksi, esikuntapäälliköksi, nimitettiin Achille Starace everstiä vastaavaan virka-asemaan. 
Melko huima hyppy reservin kapteenille! 
 
Parempaakin oli tulossa. Vuonna 1931 Staracesta leivottiin fascistipuolueen pääsihteeri, puolue-
organisaation päällikkö siis. Hän oli nyt tavallaan Italian kakkosmies, joskin välimatka ykkös-
mieheen Mussoliniin oli mittaamattoman pitkä. Mutta ei Starace sitä koskaan unelmoinutkaan 
ylittävänsä: hän oli kakkosmiehen asemaansa enemmän kuin tyytyväinen. Isännän palveleminen oli 
hänelle kaikki kaikessa. Ja siinä hän osoitti niin uupumatonta työtarmoa kuin merkille pantavaa 
kekseliäisyyttä.  
 
Starace piti puoluesihteerin paikkaa hallussaan kokonaista kahdeksan vuotta, 1931 – 1939. 
”Kokonaista” siksi, että puoluesihteerin paikka oli niin tuulinen ettei kukaan muu sen haltijoista 
päässyt lähellekään moista virkakautta. Starace oli siis poikkeuksellisen etevä ja tehtävässään 
menestynyt puoluesihteeri? Ilmeisesti. Mutta miksi hän sitten oli kaikista fascistipuoluetta kahden 
vuosikymmenen aikana johtaneista sihteereistä inhotuin ja parjatuin? 
 
 
FASCISMI ON ELÄMÄNTYYLI 
 
Tarmonsa Starace suuntasi nimenomaan fascistisen tapakulttuurin kehittämiseen ja italialaisten 
elämän organisoimiseen sen hengessä. Hänen tärkeimpiä työkalujaan olivat alueellisille 
puolueosastoille suunnatut kiertokirjeet, joita hänen työpöydältään Rooman Palazzo Vidussonista 
satoi Italian ylle kuin opettavia ja rankaisevia rakeita. Näissä Starace puuttui milloin mihinkin 
järjestö- tai arkielämän aiheeseen ja antoi kategorisen imperatiivin kertoa, miten oikea fascisti 
kulloinkin ajattelee – ja toimii sen mukaisesti. ”Uuden italialaisen” luominen oli Staracelle kaikki 
kaikessa. Fascististen hyveiden tuli ilmetä jokaisen fascistin jokaisessa sanassa, eleessä ja 
toiminnassa. Kova, rehti, vaatimaton vaellus vailla mukavuuksia, ylellisyydestä nyt puhumattakaan, 
oli parasta valmennusta niihin tulen- ja raudankarvaisiin koitoksiin joihin italialaisten tuli olla 
valmiita il Ducen johdolla marssimaan. Kurinalainen, karaisevien ruumiinharjoitusten täyttämä 
elämä oli siis fascistille omiaan. Omat jalat tai polkupyörä olivat paremmat kuin raitiovaunu, 
moottoripyörä fascistisempi kuin henkilöauto. 
 
Starace oli siitä harvinainen profeetta, että hän eli kuten opetti. Hän oli etevä voimistelija ja hyvä 
uimari, esteratsastajana huippuluokkaa. Liikuntainnostus sai hänessä suorastaan addiktionomaisia 
piirteitä. Mutta urheiluunkin piti saada lisää räväkkyyttä ja haasteita, fascistinhan tuli vivere 
pericolosamente, elää vaarallisesti. Korkeushyppy riman yli oli liian kesyä: esteenä piti olla rivi 
kivääreitä pistimet sojottamassa ylöspäin. Hyppääminen pukin yli saattoi sopia pehmeille 
porvareille, fascisti suoritti tyylikkään alastulonsa palavan renkaan läpi. 
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Idealistit tapaavat rakentaa onnettomuutensa otaksumalla, että kaikki muutkin pohjimmiltaan 
tahtovat löytää oikean tien ja elää heidän tavallaan. Useimmilla heistä ei ole valtaa valaa muita 
aatteensa muottiin, mutta diktatorisesti hallitun maan ainoan puolueen sihteerillä sitä oli. Puolueen 
kaaderit alhaisimmasta ylhäisimpään löysivät itsensä puuskuttamasta lenkkipolulla tai tuijottamasta 
voimistelutossujaan lähietäisyydeltä, toinen käsi varpaissa ja toinen kohti taivasta, yhtenä 
massanäytöksen sadoista palasista. Useimmat eivät erityisesti pitäneet siitä, mutta ainakaan niiden, 
jotka julkisimmin vannoivat uskollisuuttaan aatteelle ja todennäköisesti myös elivät siitä, ei oikein 
passannut valittaa ääneen. Yyyyks... kaaaks... yyyyks kaaks koolmee...kyykkyyn...ylöööös... 
 
Mutta Staracen tähtäin oli korkeammalla: jokaisen italialaisen tuli elää näiden fascististen 
ihanteiden mukaisesti. Jokaisen italialaisen tuli olla fascisti ja sotilas, nuorimmasta vanhimpaan. Ja 
kun Starace sai jotakin päähänsä, hän osasi tehokkaasti panna toimeksi. Hän loi sabato fascistan: 
italialaisten tuli käyttää yksi päivä viikossa sotilastaitoja ja ruumiin kuntoa kehittäviin harjoituksiin. 
Se oli vain yksi esimerkki monista tavoista, joilla Starace halusi tehdä aktiivisen fascismin 
harjoittamisen osaksi italialaisten arkea. Vapaa-aika oli osa elämää, ja italialaisen elämä kuului 
fascistiselle valtiolle, m.o.t. 
 
Italialaiset eivät pitäneet tästä. Peri-italialaista individualismia, perhekeskeisyyttä, elämän pienten 
nautintojen arvostamista ei ollut helppo vaihtaa fascismin saarnaamiin arvoihin. Italialaisen jalkaan 
sopi tohveli paremmin kuin saapas, halveksipa Mussolini pienempien pomojensa säestämänä noita 
pehmojalkineita miten syvästi hyvänsä. 
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Voitaneen väittää, että Staracen alkujaankin maltillisen kansansuosion tuhosi hänen yletön uutte-
ruutensa. Jos hän olisi tyytynyt kansakunnan seremoniamestarin rooliin, järjestämään näyttäviä 
juhlia ja paraateja, kehittelemään toinen toistaan loistavampia univormuja ja komeita 
massatervehdyksiä il Ducelle, hyvää lavastusta ja näyttäviä soolosuorituksia arvostava kansa olisi 
voinut vaikka pitääkin hänestä. Mutta ei ollut niin suurta eikä pientä asiaa, ettei Starace olisi 
katsonut velvollisuudekseen ja oikeudekseen siihen tarttua. Ohueksi jäänyt kulttuuripohja ja 
fyysisyyden jumalakseen ottaneen ihmisen haluttomuus edes kehittää sitä saivat hänen 
arvostelukykynsä horjumaan, ja hän saattoi ottaa milloin minkäkin asian keppihevosekseen jota 
sitten työnsi koko Italian jalkoväliin. Satunnaisen lehtipakinan innoittamana hän päätti, että 
teitittelymuoto Lei oli aikanaan espanjalaismiehittäjiltä opittua hapatusta, kun oikea italialainen ja 
oikea fascisti luonnollisesti käytti puhuttelua voi. Aloitettiin armoton voi-propaganda, jonka 
tuloksena sittemmin pinttynyt Lein käyttäjä saattoi saada tästä raskauttavan merkinnän salaisen 
poliisin arkistoon – yhtä paha osoitus antifascistisesta mielenlaadusta kuin kädenpuristus 
”roomalaisen” tervehdyksen sijasta. Tämä ja lukemattomat vastaavat tempaukset tekivät Staracesta 
aitoitalialaisen ivan ja pilkan kohteen. Pilkkaajia olivat yhtä lailla antifascistit ja jäsenkirjaa 
leipäkorttinaan kanniskelevat rivijäsenet kuin puolueen eliitti.  
 
Edellä mainitun uutteruuden ohella on muistettava Staracen idealismi, joka leimasi hänen elä-
määnsä niin yksityishenkilönä kuin poliittisena toimijana. Harvinaisena poikkeuksena fascisti-
johtajien joukossa Starace ei käyttänyt asemaansa hyväkseen myymällä suosiotaan ja suosituksiaan 
rahasta. Kun kollegat rohmusivat omaisuuksia, Starace eli palkallaan. Hänen Abessinian sotakoke-
muksistaan kirjoittamansa kirjan tekijänpalkkiot olivat hänen merkittävin sivutulonsa. Jos hänen 
sukulaisensa käyttivätkin hänen nimeään hyväkseen antamalla ymmärtää, että mahtavan puolue-
sihteerin sana oli heidän takanaan, Staracea tuskin voidaan siitä syyttää. Ainakaan hän ei siitä 
mitään hyötynyt. Jos toisin olisi ollut, se olisi kyllä ongittu selville. Mussolinihan halusi tietää 
kaiken lähimpiensä ylitsekäymisistä – ei pannakseen heidät oikeudelliseen tai moraaliseen vastuu-
seen, vaan käyttääkseen tietojaan tarvitessaan peukaloruuveina. 
 
Keskittymällä niin paljon ulkonaiseen ja muodolliseen ja jankuttamalla miten fascisti sitä ja fascisti 
tätä Starace loppujen lopuksi yritti palvella ideologiaansa, sellainen kuin se nyt oli. Italialainen 
fascismihan ei ollut varsinaisesti mikään aatesuunta tai oppijärjestelmä eikä siitä kaikista yrityksistä 
huolimatta koskaan sellaista tullut. Verrattuna muihin Euroopassa syntyneisiin totalitaristisiin 
järjestelmiin huomiota kiinnittää sen tietty epämääräisyys, päiväperhomaisuus, amatöörimäisyys... 
Se oli väkivaltaan ihastunut pulaliike, jonka taitava ja opportunistinen poliitikko otti johtaakseen ja 
punaisia pulaliikkeitä pelkäävät porvarit rahoittaakseen. Se oli projektiorganisaatio, jota projektin 
päätyttyä ei osattu lakkauttaakaan vaan sille yritettiin löytää jotain järkevältä näyttävää olemisen 
oikeutusta. Tätä sisällöllistä tyhjiötä Starace yritti täyttää sillä mitä hän osasi: muotoja, tapoja, 
tyylejä. 
 
Ja onnistuiko hän siinä loppujen lopuksi niin huonosti? Kulissit olivat komeat, propaganda taitavaa, 
kritiikki maanalaista. Fascismi oli ainakin yhtä komeasti puettu kuin moni muukin keisari. Meidän 
suomalaisten tarvitsee vain lukea, mitä kirjoittivat vaikkapa Olavi Paavolainen (Risti ja hakaristi) ja 
Tatu Vaaskivi (Rooman tie). He kyllä ostivat idean uudesta Italiasta, uudesta italialaisesta.  
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ITALIAN HAUKUTUIN PUU – OIKEA VAI VÄÄRÄ? 
 
Kaikesta huolimatta Starace siis piti korkean asemansa kahdeksan vuotta. Ne olivat Italialle 
merkittäviä vuosia, joiden aikana mitattiin fascismin ote kansakunnan peräsimestä. Maa 
militarisoitui, ainakin hallituksen propaganda ja maan taloudellisia voimavaroja suunnattiin 
sotilaalliseen varustautumiseen. Käytiin kaksi sotaa: Abessiniassa ja Espanjassa. Rakennettiin 
Välimeren mahtavin laivasto. Maailmanpolitiikan näyttämöllä esiinnyttiin suurvaltana, jonka 
sanalla oli painoa kun kansojen kohtaloita järjesteltiin. Miehitettiin Albania. Liu’uttiin yhä 
lähemmäs Saksaa ja odotettavissa olevaa suursotaa, vaikka poliittinen suunnanmuutos oli 
italialaisille vaikea nielaista. Vain kaksi vuosikymmentä aikaisemmin oltiin kyyrötetty kuopissa 6,5 
mm. Mannlicher-Carcano kourassa ja pyhimyksenkuva huulilla ottamassa vastaan saksalaisten 
”rankaisuretkikuntaa”, yhdessä rintamassa ranskalaisten ja brittien kanssa. Nyt nuo silloiset 
rintamaveljet olivatkin Italian kurjistajia ja kuristajia, jotka piti saksalaisten toverien kanssa panna 
polvilleen... 
 
Jos näin haasteellisina aikoina puoluesihteerin toiminta olisi ollut Mussolinin mielestä väärän 
suuntaista tai ponnetonta, hän tuskin olisi pysynyt paikallaan. Mussolini oli täysin tietoinen 
puoluesihteerinsä asemasta Italian vihatuimpana miehenä, mutta aivan ilmeisesti tällä oli hänen 
luottamuksensa nojanaan. Mussolini halusi ainakin puheidensa mukaan Italiasta sotilaskansan. Se ei 
syntyisi helpolla eikä kansa siitä pitäisi, vaan murisisi ja kiukuttelisi. No muriskoot ja kiukutelkoot, 
kunhan se ei kohdistu maan kaikkivaltiaaseen johtajaan. Ja miksi kohdistuisi? Olihan noiden 
kaikkien vihattujen, pikkumaisten, yksityiselämään tunkeutuvien ja rasitusta aiheuttavien käskyjen 
alla aivan toinen nimi: Achille Starace! 
 
Sokeassa uskollisuudessaan Starace tuskin kykeni itse näkemään syntipukin rooliaan. Hän tunsi 
täyttävänsä esimiehensä tahtoa. Kyselemättä. 
 
KÖYHÄ PUTOAA KORKEALTA 
 
Diktaattorin suosikilla ei ole irtisanomissuojaa kun suosion tuuli kääntyy. Staracen hetki koitti 
1939, kun Mussolini kuin ohimennen ilmoitti puoluesihteeripäivien olevan ohi. Miliisiin, miliisiin... 
 
Isku oli kova, mutta Starace yritti sen kestää. Ilmeistä on, ettei tuskallisinta ollut suinkaan 
mahtiaseman menetys sinänsä, vaan karkotus Mussolinin suosion paratiisista. Uskollista palvelijaa 
ei tarvittu. Missä, missä olen näin raskaasti rikkonut? 
 
Staracen ura yhteiskunnan huipulle oli piirtänyt huikean jyrkän kaaren. Yhtä huikea kaari seurasi 
nyt, mutta suunta oli päinvastainen. Kesäkuussa 1940 Italia liittyi sotaan ja Starace tarjoutui 
innokkaasti rintamatehtäviin. Niitä ei hänelle annettu. Miliisin esikuntapäällikön tehtävästä hänet 
erotettiin 1941.  
 
Yli viisikymppinen mies oli vailla työtä ja rahaa. Epäsuosion lepra on pelottava tauti. Kukaan ei 
uskaltanut auttaa, tarjota työpaikkaa. Elämä oli kitkuttamista, ainoana lohtuna raivokas kuntoilu. 
Kohtaamme nujertuneen mahtimiehen pateettisen hahmon sota-ajan Roomassa, verryttelyasuisena, 
polkemassa pyörällään satoja kilometriä päämäärättä ja yrittämässä huonolla menestyksellä viljellä 
vähän keittiökasviksia henkensä pitimiksi. Fanny-tytär sai sentään silloin tällöin Pugliasta 
lähetetyksi joitakin elintarvikkeita, joista isä lähetteli kiitoskirjeitä. Jatkuvasti hän kirjoitti myös 
Mussolinille: selitteli, aneli, toivoi edes pienintä pilkahdusta armon auringosta. Turhaa mikä turhaa. 
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Sotatapahtumien myötä Starace ajautui Milanoon kuten syntymäpaikalleen kuolemaan käpertynyt 
fascismikin. RSI:llä ei ollut hänelle mitään annettavaa, ellei siksi lasketa muutaman kuukauden 
keskitysleiriin sulkemista, syytä ilmoittamatta, ja yhtä vähin selityksin tapahtunutta vapauttamista. 
Starace eleli pienessä vuokrahuoneessa, söi kunnan ylläpitämissä hätäruokaloissa kyynärpää 
kyynärpäässä muiden sodan juuriltaan irrottamien kanssa, hölkkäsi ja kirjoitti kirjeitä joita 
Mussolini ei avannut. 
 
Huhtikuun 28. Starace on taas verryttelypuvussaan liikkeellä, pitäähän ihmisen huolehtia 
kunnostaan. Kadut tulvehtivat voimansa tunnossa olevia partisaaneja, sota on ohi, nyt tehdään tiliä. 
Pari partisaania huomaa ja tunnistaa Staracen ja huikkaa melkeinpä leikillään: ”Starace hei, 
mihinkäs menet?” ”Ajattelin käväistä kahvilla”, vastaa Starace. 
 
Hetkessä hänessä on kiinni monta miestä. Häntä mukiloidaan, hänet raahataan Teknillisen 
korkeakoulun auditorioon missä oikeuden jumalatar heiluttaa miekkaansa tavallistakin sokeampana. 
Oikeudenkäynti on lyhyt ja tuomio kuolema. Mistä? Staracella ei ole osaa eikä arpaa vuosien 1943 
– 45 julmaan sisällissotaan, ei ihmishenkiä tunnollaan. Mutta hän on Achille Starace, tunnettu 
fascisti ja aikanaan Italian vihatuin mies. 
 
Seuraavana päivänä Staracea kuljetetaan kuorma-auton lavalla milanolaisten pilkattavana. Matka 
päättyy Piazzale Loretolle, teloituskomennuskunnan eteen. Starace seisoo kasvot vasten muuria, 
pyytää teloittajiaan kiirehtimään. Konepistoolinsarjat kaatavat hänet, kaatuessaan hän vielä huutaa 
”Viva il Duce”. 
 
Staracen luotien ruhjoma ruumis nostetaan bensiiniaseman katoksen lihakoukkuihin. Nyt hän on 
taas lähellä Mussolinia, kuin noina työtoveruuden ja kunnian vuosina. 
 
Mies, joka puki Italian univormuun, riippuu pää alaspäin. Yllään hänellä on kauhtunut 
verryttelypuku.  
 
Ehkä se lopultakin oli hänen oikea univormunsa. 
 
 
Kalle Mäkelä 
Comitato di Tampere 
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NORMANNIT APULIASSA 
Jukka Käräjäoja  
 
 
Normanniväestö muodostui Norjasta ja Tanskasta lähteneiden 
viikinkien asettuessa 900-luvulla Ranskan rannikolle ja sekoittuessa 
paikallisen frankkilaisen väestön kanssa. Väestön kasvaessa 
Normandiassa he levittäytyivät uusille alueille valloittaen mm. 
Englannin ja Etelä-Italian. Italiassa normannien valtakuntaan kuului 
Manner-Italia Napolista etelään sekä Sisilia parin vuosisadan ajan 
aina svaabilaisen Henrik VI:n valtaantuloon 1200-luvun vaihteessa. 
 
 
Etelä-Italian löysivät kristillistyneet normannit pyhiinvaellusmatkoillaan maitse. Apulian kannuk-
sessa olevan Garganovuoren luola muodostui erääksi keskiajan pyhiinvaelluspaikoista arkkienkeli 
Mikaelin huhutun ilmestymisen vuoksi. 
 
Normanneja haluttiin palkkasotureiksi. Hautevillet olivat vaikuttavin normannisuku Etelä-Italian 
historiassa. 
 
Langobardi Melus kamppaili Barin vallasta bysanttilaisia vastaan ja liittoutui normannien kanssa. 
Myös Salernon langobardiruhtinas Gaimar IV kaipasi normannien apua saraseeneja vastaan. Nämä 
yhteistyön muodot tapahtuivat 1000-luvun vaihteessa. 
 
Melus johti langobardien ja normannien joukot Bysantin armeijaa vastaan Cannaessa Ofantojoella. 
Suuren Bysantin armeijan ydinjoukkoa olivat ruotsalaistaustaiset varjagit. Näin pohjoisten kansojen 
jälkikasvut kohtasivat etelän taistelukentillä. Normannit kuolivat lähes kaikki. 
 
Langobardit ja bysanttilaiset liittoutuivat 1038 ajaakseen saraseenit Sisiliasta. Tällöin normannit ja 
varjagit taistelivat rinnakkain. 
 
Pian langobardit jatkoivat juonitteluaan Bysanttia vastaan. Langobardi Arduin pääsi rajakaupunki 
Melfin päälliköksi. Kohta langobardit ja normannit hyökkäsivät ryöstöretkelle Melfistä Venosaan. 
Normannien johtajana oli Vilhelm Rautakoura de Hauteville. Jälleen taisteltiin Cannaen kentillä. 
Tällä kertaa langobardit ja normannit löivät Bysantin armeijan varjageineen. Näin alkanut Bysantin 
vastainen kapina levisi 1042 Bariin, Monopoliin ja Materaan. Bysantti kävi kostoretkelle kaupun-
gista kaupunkiin. Myös langobardi Meluksen poika Augustus vaihtoi puolta. Normannit saivat lää-
nityksikseen Ascolin, Venosan ja Melfin. Vilhelm Rautakoura nimitettiin Apulian ja Calabrian hert-
tuaksi tulevia valloituksia ennakoiden. 
 
Normannit jatkoivat Etelä-Italian valloitustaan. Eräs toimija oli Vilhelmin veli Robert Ovela. Nor-
mannien kyseenalaisista toimintatavoista valitettiin paavillekin. Alettiin poliittisia juonia normanne-
ja vastaan. Vilhelmin veli Drogo, tuolloin Apulian herttuaksi nimetty, joutui salamurhatuksi 1051. 
Hänen tilalleen astui veli Humphrey. 
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Paavi Leo X päätti panna normannit kuriin ja kokosi itse johtamansa armeijan itaalisista ja lango-
bardikansoista vahvistettuna saksalaisilla. Myös Bysantti oli, harvinaista kyllä, luvannut apuaan. Eri 
puolille palkkasoturitehtäviin hajaantuneet normannit kokosivat voimansa paavia vastaan. Armeijat 
kohtasivat Fortorejoen äärellä lähellä kadonnutta Civitaten kaupunkia, nykyisestä Foggiasta pohjoi-
seen. Paavin läsnäolo häiritsi uskonnollisia normanneja. Onneksi saksalaissotilaiden pilkka sai nor-
mannit yltymään berserkkiraivoon. Taistelussa normannit saivat hengiltä saksalaissotilaat ja muukin 
armeija lyötiin. Teutonien suurikokoiset, teräasein runnellut luurangot löydettiin 1820 San Paolo di 
Civitaten kylän läheltä. Bysantin armeija ei ehtinyt apuun. Normanneilla oli nyt sotavankinaan paa-
vi, jolta he pyysivät anteeksi pahoja tekojaan. Paavia pidettiin vankina, kunnes hän suostui vahvista-
maan normannien valloitukset laillisiksi. 
 
Nyt normanneja pidettiin voittamattomina. He jatkoivat Apulian valloitustaan Bysantilta. Itä-Roo-
man vehkeilevän keisarivallan tilalle he asettivat feodalismin. 
 
Matera kuului Loffredon perheelle. Kreikkalaisuutta alettiin latinalaistaa. Munkkikammioita seinä-
maalauksineen muutettiin asunnoiksi ja talleiksi. 
 
Apulian valloitus jatkui ja pysyi kilpailevien normanniparonien temmellyskenttänä. Uusi paavi Ni-
kolaus II tarvitsi normanneja liittolaisiksi Rooman aristokratiaa, lännen keisaria ja Bysanttia vas-
taan. Robert Ovelasta tuli Apulian, Calabrian ja Sisilian herttua paavillisella investituuralla. Paavi 
myös siunasi Hauteville-dynastian luostarikirkon Venosassa. 
 
Niin 1000-luvun ensimmäisen vuosisadan loppua kohti Calabria ja Sisilia saatiin bysanttilaisilta ja 
saraseeneilta normannivaltaan. 
 
Samaan aikaan Robert Ovelan Apuliassa jatkui osittain Bysantin valtakausi ja valloitetuillakin alu-
eilla kapinoivat vasallit liittoutuivat Bysantin kanssa. Mutta Bysantti alkoi tarvita varjagijoukkojaan 
Vähässä-Aasiassa seldžukkeja vastaan ja sen ote Apuliasta heikkeni. Kapina kuivui kokoon sillä 
kertaa. Niin normannit pääsivät pureutumaan Bariinkin. 
 
Vähän-Aasian Myran jouduttua Bysantilta seldžukeille Pyhän Nikolauksen jumalaisen tuoksuista 
mannaa erittävät luut ryöstettiin keisarikunnan länsireunalle Bariin turvaan ja niistä muodostui Eu-
roopan-laajuisen pyhiinvaelluksen keskus. 
 
Robert Ovela ryhtyi 1068 piirittämään Baria, Apulian pääkaupunkia ja Bysantin viimeistä tukikoh-
taa Italiassa. Barin satamakin suljettiin ketjuilla kytketyllä laivastolla. Kaksi kertaa Bari sai apua 
Konstantinopolista, kerran Robert yritettiin salamurhata. Piiritys oli kestänyt 2½ vuotta, kun paikal-
le saatiin Sisiliasta kreivi Roger. Samaan aikaan saapui kreikkalaisten laivasto apuun, mutta se saa-
tiin kukistettua. Kaupunki liitettiin normannien valtakuntaan ja sille asetettiin varakreivi.  
 
Nyt normannit saattoivat jatkaa Sisilian valloitusta suuremmin voimin. Tosin kohta Palermon piiri-
tyksen aikaan Robert Ovelan veljenpoika Abelard aloitti kapinan Apuliassa. Robert ei halunnut ir-
rottaa joukkoja Palermon piirityksestä, kunnes Sisilia saatiin saraseeneilta valloitettua. 
 
Normannien saatua koko Etelä-Italian valtansa alle heidän mielenkiintonsa kohdistui 1081 seldžuk-
kien heikentämän Bysantin valloitukseen. Heidän alamaisensa Apulian langobardit ja Sisilian sara-
seenit olivat mukana normanniarmeijassa. Normannilaivasto joutui Adrianmerellä taisteluun Bysan-
tin liittolaisen, Venetsian laivaston kanssa, eivätkä nuo maajalassa liikkuneet pohjoisen merikansan 
jälkeläiset kyenneet voittamaan Välimeren merimahtia. Samoin maa-armeijassa Balkanilla Bysan-
tilla oli vahvoja liittolaisia: idän varjagit sekä Englannin normanni Vilhelm Valloittajalle hävinneet 



 

AnDante: Autunno 2005 / Primavera 2006, sivu 12 

katkeroituneet anglosaksiritarit ja -soturit, jotka silppusivat kaksiteräisillä sotakirveillä normannihe-
vosten jalat. Paniikissa pakoon juoksevat Apulian ritarit hätisti keihäällä ruotuun Robert Ovelan toi-
nen, soturivaimo Sihelgaita.  
 
Kohta kukistettuaan idän keisarin armeijan Illyriassa normannijoukot joutuivat palaamaan lännen 
keisarin takia Italiaan paavin avuksi ja jälleen Apulian kapinaa tukahduttamaan. Paavi Gregorius 
VII oli paennut teutoneita Tiberin varrelle Castel Sant’Angeloon. Saksan keisari Henrik IV puuhasi 
uuden antipaavin Klemensistä, joka kruunasi Henrikin Roomankin keisariksi. Normannit marssivat 
Roomaan 1084 keisaria vastaan. Saksan pääarmeija oli jo palannut pohjoiseen, ja keisarille tuli hätä 
ja hän pakeni Lombardiaan. Normannit hyökkäsivät ja vapauttivat paavin linnoituksesta. Mutta itse 
Rooman kansa nousi kapinaan ryöstelevää normanni-, langobardi- ja, mikä pahinta, 
saraseeniarmeijaa vastaan. Hätään joutunut Robert Ovela sytytytti Rooman tuleen. Paavi Gregorius 
pakeni armeijan matkassa Apulian Beneventoon.  
 
Normannit suuntasivat tarmonsa jälleen Balkanin valloitukseen Bysantilta. Tällä retkellä Robert 
Ovela kuolikin 1085. 
 
Normannivallassa keskiajan Euroopalle tyypillinen läänityslaitos levisi Etelä-Italiaankin. Läänityk-
set eivät kuitenkaan olleet perinnöllisiä, vaan tietyille henkilöille annettuja palkintoja palveluksista. 
Samalla normannien hallintosysteemiin sulautui Bysantin keskitetyn keisarivallan jäänteitä. Jotta 
kaupungit eivät kapinoisi kovin, otettiin arvohenkilöiden poikia panttivangeiksi. Silti esim. Bari ka-
pinoi kroonisesti, ja sinne piti rakentaa linnoitettu normannivaruskunta kuria pitämään. Kreikkalais-
ten valta väheni jokaisen kapina jälkeen oikeustoimien johdosta, silti hallintokielenä säilyi vielä pit-
kään kreikka. Sisiliassa suvaitsevaiseen normannivaltaan sulautui vahvasti saraseenipiirteitä, ja mu-
hamettilaisten tieteiden, taiteiden ja estetiikan kukoistus saattoi jatkua siellä, samaan aikaan kun 
muu kristikunta kävi kohta ristiretkiä Lähi-idässä ja muun muassa Bari, Brindisi ja Taranto muo-
dostuivat ristiretkisatamiksi. 
 
Silti suuren vastuksen normannien keskusvallalle muodostivat toiset normannit, jopa lähisukulaiset 
paroneina. Pikkuhiljaa normannivalta muuttui valtioksi. Robertin kuoltua Hautevillein dynastian 
johtoon siirtyi veli, suurkreivi Roger. Valtaa Apuliassa janosivat myös Robertin ja Sihelgaitan poi-
ka Roger Lompakko sekä Robertin ja aiemman vaimon Alberadan poika Bohemund. Apulian ja Ca-
labrian herttuakunnat hajaantuivat näiden normanniruhtinaiden kinastelukentäksi. Apulian paronit 
kallistuivat enemmän Roger Lompakon puoleen ajatellen hyötyvänsä tämän heikkoudesta johtajana. 
Roger Lompakko käytti hyväkseen bysanttilaista hallintokulttuuria ja asetti valtaansa edustamaan 
Apulian eri läänityksiin catapano-virkamiehiä. Bohemund kapinoi edelleen Rogereita vastaan Ta-
rantosta käsin. 
 
Mutta Bohemundin Apulian kapina tyrehtyi, kun ristiretket alkoivat 1095, ja hän lähti satojen mui-
den Italian normanniritareiden tavoin Levanttia valloittamaan. Aikansa Vähässä-Aasiassa riehuttu-
aan Bohemund, nyt Antiokian ja Jerusalemin ruhtinas, palasi Canosaan kuolemaan 1111. Myös Ro-
ger Lompakko kuoli muutamaa päivää aiemmin. Apulian herttuakunta oli nyt rapistuneessa tilassa. 
 
Sisilian suurkreivi Rogerin kuoltua 1101 hänen poikansa Roger II nousi valtaan. Apulian herttuana 
jatkoi Roger Lompakon poika Vilhelm. Hän kävi rukoilemassa apua sukulaiseltaan, järjestyneen Si-
silian kreivi Roger II:lta kaaokseen ajautuneen Apulian rauhoittamiseksi. Roger antoi apua maa-alu-
eita vastaan. Vilhelm pyyteli apua myös paavi Honorius II:lta, mutta tämä tuki mieluummin Apuli-
an kapinaparoneita oman valtansa pönkittämiseksi. Vilhelm kuoli jo 1127 ilman perillistä. Herttua-
kunta lakkasi käytännössä olemasta. Vilhelm oli testamentannut Apulian Roger II:lle. Paavi ja paro-
nit vastustivat kreiviä. Roger II purjehti Salernoon, joka antautui taistelutta.  



 

AnDante: Autunno 2005 / Primavera 2006, sivu 13 

Rogerin armeija rantautui ja kulki pitkin Manner-Italian normanniruhtinaskuntia keräten 
tunnustuksia uudelle vallankäyttäjälle. Mutta paavin joukot kulkivat perässä ja käännyttivät paronit 
ja ruhtinaat Rogerin vastaiseen liittoumaan. Paavi myös julisti Rogerin kirkonkiroukseen.  
 
Toukokuussa 1128 Roger II:n ja paavin armeijat seisoivat vastatusten Bradanojoen rannoilla Barista 
etelään. Rogerin armeijan vankan ja uskollisen ytimen muodosti paavin kauhistukseksi 
muhamettilainen saraseenirykmentti, joka ei tuntenut minkäänlaista epäröintiä Pyhän Isän 
uhkaamisessa. Paavin armeija muodostui sekalaisista Apulian paronien sotajoukoista, jotka 
kyllääntyivät odotteluun. Roger odotti kärsivällisesti etelän tyyneydellä. Paavi hermostui ja luovutti 
Apulian Rogerille herttuakunnaksi.  
 
Etelä-Italian normannivaltio alkoi olla koossa. 70 vuotta aiemmin Robert Ovela risteili pitkin maita 
valloitellen ja aina uudelleen kapinoita taltutellen, Roger II:sta muodostui todellinen valtionpää-
mies. Hän kokosi Apulian paronit ja määritteli oikeus- ja hallintojärjestyksensä. Apuliaan tulisi rau-
ha. Vielä 1129 Roger II joutui tekemään Apuliaan paroninkesytysretken. Nyt pidettiin hovinkokous 
Melfissä, jossa kaikkien vasallien oli vannottava vala totella Rogeria oikeusjärjestyksessä. Rogerin 
hallinto oli bysanttilaista mallia ja virkakoneistoon kuului paljon kreikkalaisia.  
 
1130 Roger II julistettiin kuninkaaksi, joten hänen valtansa jumalallinen alkuperä voitiin perustella. 
Kaikki alamaiset aateliset ja kirkonmiehet saapuivat kruunajaisiin Palermoon. Paavin lähettiläs voi-
teli Rogerin, ja kruunun asetti Capuan ruhtinas Robert. Manner-Italiaan asetettiin myöhemmin vara-
kuningas Rogeria tuuraamaan. 
 
Mutta kuninkuuskaan ei riittänyt vakiinnuttamaan Rogerin valtaa Manner-Italiassa. Eräs virkamies 
silvottiin Avellinossa, ja Bari kapinoi jatkuvasti. Roger kävi rauhoittamassa Barin ja solmi sopi-
muksen, ettei vie Nikolauksen luita ja että barilaiset saavat pitää omat tuomarinsa.  
 
Mutta palattuaan Sisiliaan Roger sai kuulla, että Apuliassa kapinoitiin jälleen. Samalla uusi paavi 
Innocentius II tuki kapinaa. Saksalaisetkin olivat Rogeria vastaan. Vuoden 1132 kapinan johdossa 
olivat Rogerin kruunannut Capuan ruhtinas Robert ja Rogerin lanko, Alifen kreivi Rainulf. Roger 
hävisi Noceran taistelun kapinallisille. Uuden antipaavin Anacletus II:n Rogeria tukeva asiakirja jäi 
myös kapinallisten käsiin. 
 
Roger kyllästyi vallanpitoon joustavalla politiikalla ja kaupunkien pätemättömillä uskollisuudenva-
loilla. Hän lähti järjestyksenpito- ja sotaretkelle vahvan saraseeniarmeijan kanssa. Hän valloitti ka-
pinallisilta Venosan, Materan, Anzin, Tranin, Montepeloson, Troinan, Melfin... Monet kapinoivat 
kaupungit hävitettiin tyystin ja asukkaat surmattiin. Rogerin lanko Rainulf antautui. Rauha palasi 
1134. 
 
Elvira-vaimo kuoli, ja Rogerin suruaikana vanhat, hengissä säilyneet kapinalliset rettelöivät jälleen. 
Samaan aikaan Saksan keisari Lothar marssi pohjoisesta paavin tukemana ja kapinalliset liittyivät 
häneen. Lothar kruunattiin lännen keisariksi Barin Pyhän Nikolauksen kirkossa. Mutta Roger II py-
syi Sisiliassa, ja etelän helle, malaria ja kapinoivat kaupungit jäytivät keisarin ja paavin armeijaa. 
 
Lothar palasi pohjoiseen ja Roger hyökkäsi mantereelle valloittaen kuningaskuntaansa takaisin, 
mm. Capua hävitettiin. Paavin armeija motitettiin Galuccin lähelle, ja vangittu paavi joutui siunaa-
maan Rogerin kuninkuuden. Roger ei uskonut useaan kertaan kapinoineen lankonsa kuolleen luon-
nollista kuolemaa, ennen kuin troinalaiset kaivoivat tämän puolilahon ruumiin ylös. Barissa hirtätet-
tiin tai sokaistiin johtaneet ruhtinaat. 
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Tilanteen rauhoituttua Roger II esitteli lakikokoelman kuningaskuntansa perustaksi ja kurissa pitä-
miseksi. Kaupunkeihin asetettiin virkamiehiä valvomaan vallankäyttöä ja taloutta. Rogerin kolmen 
pääuhkan, Saksan, Rooman ja Bysantin, tuhlatessa voimiaan ristiretkellä Lähi-idässä hän laajensi 
valtaansa merten yli Korfulle ja Afrikkaan. 
 
Roger II:n lapsista kuoli suurin osa, mm. Apulian herttua Roger. Hänen rinnalleen vihittiin yhteis-
hallitsijaksi ja jatkajaksi Vilhelm I 1151. Roger kuoli 1154 heittäydyttyään liiaksi lihan himoihin. 
Vilhelmin pääministeri eli emiirien emiiri oli toimelias apulialaisen öljykauppiaan poika Maio Bari-
lainen. 
 
Uusi paavi Hadrianus IV liittoutui Apulian paronien kanssa kuningaskunnan kukistamiseksi. Samal-
la Bysantin keisari aloitti sotaretken Apuliaan, tosin valloitus tapahtui osittain suosiota ostamalla. 
1154 kapinalliset päästettiin Bariin, ja he sekä barilaiset valloittivat ja hävittivät kuningasvaltaa yl-
läpitäneen linnoituksen. Apulian rannikko joutui paavin, Bysantin ja kapinallisten käsiin. Vilhelm 
oli sairaana Sisiliassa kevääseen 1156, jolloin lähdettiin Brindisiä valtaamaan maa- ja merivoimilla. 
Paronit säikähtivät ja palasivat läänityksilleen. Kreikkalaiset lyötiin, ja rannikko vallattiin pikkuhil-
jaa takaisin kuningaskuntaan. Paitsi Pyhän Nikolauksen ja muutamaa muuta kirkkoa Bari revittiin 
maan tasalle kostoksi varuskunnan hävittämisestä. Vilhelm I sai lisänimensä Paha. Hän jopa laajen-
si aluettaan pohjoiseen paavin tontille. Myös Bysantin rannikkoa ryöstettiin kostoksi. 
 
Vilhelm vetäytyi kuninkaallisen palatsin rauhaan, ja emiirien emiiri Maio sai käyttää julmaan valtaa 
salamurhaansa saakka. Kapina puhkesi nyt 1161 Sisilian vallan ytimessä, ja palatsin tyrmästä pääs-
tettiin vapauteen Vilhelmin veljenpoika Tancred, Leccen ruhtinas. Muslimien surmaaminen horjutti 
alueen uskonnollista ja rodullista moniarvoisuutta. Linnaa hävitettiin. Kuninkaan henki säästettiin, 
mutta kuningatar Margareta ja kaksi prinssiä vangittiin. Palatsin hävitys sai yleisen mielipiteen ka-
pinallisia vastaan. Vilhelm I palasi valtaan. 
 
Fredrik Barbarossan ensimmäisen sotaretken jälkeen paavi katsoi parhaaksi liittoutua normannien ja 
toisaalta Pohjois-Italian kaupunkivaltioiden kanssa Saksan keisaria vastaan. Syntyi Lega Lombarda 
1159 Anagnin kaupungissa. Tämä oli ensimmäinen kerta Rooman imperiumin tuhon jälkeen, kun 
Italia oli jälleen koossa. Seuraava kerta tulikin vasta 1800-luvulla. 
 
Calabria ja Apulia kapinoivat jälleen. Vilhelm tuli kukistamaan ja mm. Tarantossa hirtätytti kapinaa 
kannattaneet. 
 
Vilhelm I Paha kuoli 1166. Hänen poikansa Vilhelm II tuli jatkajaksi. Hän oli saava lisänimensä 
Hyvä ehkä vastakohtana isälleen ja koska hän antoi kirkolle ja paroneille enemmän liikkumavaraa 
muutoinkin rauhallisempana ajanjaksona. 
 
1167 Fredrik Barbarossa palasi Italiaan ja valloitti Rooman. Uusi antipaavi Paschalis III vihki Fred-
rikin keisariksi. Mutta rutto tuhosi keisarin armeijan, ja Fredrik palasi Saksaan. Paavi Aleksanteri 
III palasi valtaan. 
 
Vilhelm II tuli täysi-ikäiseksi 1172 ja lähti sotaretkelle Egyptiin sekä reilun kymmenen vuoden 
päästä Bysanttiin. Kumpikin retki lopulta epäonnistui.  
 
Vilhelm II Hyvä kuoli ilmeisesti sukupuolitautiin 1189 ilman perillistä. Hän oli testamentannut ku-
ningaskunnan tädilleen, Roger II:n tyttärelle Constancelle, jonka samalla luovutti vaimoksi Henrik 
Hohenstaufille, josta tuli saksalais-roomalainen keisari Barbarossan jälkeen. 
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Kuningaskunta säilyi kuitenkin muutaman vuoden normannivallassa Rogerinkin jälkeen. Vallan otti 
ensin Leccen Tancred 1189–94 ja sitten tämän poika Vilhelm III 1194. Mutta keisari Henrik VI ja 
normannitaustainen keisarinna Constance ottivat vallan kuningaskunnassa 1194. 
 
Normanniverta virtasi Apulian päämiehissä vielä kolmessa seuraavassa keisariperheen jälkeläisessä 
(Fredrik II 1197–1250, Konrad IV 1250–1254 ja Manfred 1254–1266). Fredrik II, siis Pyhän saksa-
lais-roomalaisen keisarikunnan keisari ja Sisilian kuningas, rakennutti linnan jokaiseen Apulian 
kaupunkiin sekä maaseudulle useita haukkametsästyslinnoja, mm. itse suunnittelemansa Castel del 
Monten 1240, missä hän kirjoitti kirjan haukkametsästyksestä. Hän myös siirrätti 16.000 kapinoi-
nutta muslimiperhettä Sisiliasta Apulian Luceraan. Sitten ranskalainen Kaarle Anjoulainen valloitti 
paavin myötävaikutuksella Apulian 1266. 
 
Kaarlen ranskalaisvallan alla Apulian normanniveri kuihtui, ainakin hallitsevasta luokasta. Kuiten-
kin normannit ehtivät vaikuttaa alueella parisataa vuotta, ja kun useat heistä noudattivat saraseenien 
siveystapoja haaremeineen ja jalkavaimoineen, on todennäköistä, että seudulla virtaa nykyäänkin 
himpun verran normannien ja heidän jälkeläistensä verta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: 
Saari, Ilkka 1996: Rautapaita ja miekka. Normannien jäljillä Sisiliassa. Otava, Helsinki. 
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TRA MANDORLI ED ULIVI. GIOVINAZZO, UNA 
PERLA IN TERRA DI PUGLIA 
Luigi Giuliano de Anna; le foto: Heli Särkkä 
 
Non è facile parlare della propria terra di origine. Specialmente chi non vi vive più, corre il rischio di 
cadere nel sentimentalismo e di idealizzare quella città o quel villaggio dove l'imperscrutabile ruota del 
destino lo ha fatto nascere. In particolare se quella persona ha scelto come nuova patria, per ragioni di 
lavoro o familiari, un paese straniero la nostalgia per quanto ha lasciato si fa ancora più pungente.  
 
Io vivo da 32 anni a Turku, in Finlandia. Qui ho una moglie e un figlio. Ci vivo benissimo, anzi, non 
cambierei questo paese per nessun altro al mondo. Neppure per la Giovinazzo dove sono nato. Già, 
dimenticavo di dirlo, sono nato a Giovinazzo, che si trova a venti chilometri a nord di Bari, la capitale 
della Puglia. Non intendo fare del biografismo, ma un brevissimo accenno è necessario. La guerra (la 
seconda, insomma, non sono poi tanto vecchio) era finita da poco. Mio padre aveva avuto un incarico a 
Imola, in Emilia. Io avevo quaranta giorni. Fu il mio primo viaggio in treno. Dunque, a Giovinazzo 
sono nato, ma non ci ho vissuto. Da parte di mia madre, il mio sangue è perfettamente giovinazzese. I 
Palombella, così fa di cognome mia madre, sono, anzi erano, visto che oramai a Giovinazzo non è 
rimasto che uno zio, una famiglia abbastanza nota. Un antenato sindaco (nella Villa, cioè nella piazza-
giardino della cittadina c'è il busto di un altero Giuseppe Palombella), il nonno farmacista (la farmacia 
oggi Rinella, una volta di Tommaso e poi Archimede Palombella), un prozio canonico della Cattedrale. 
Parentele, ovviamente, con altre famiglie della Giovinazzo "storica", i Messere, i Fanelli, e così via. Da 
parte di padre le radici giovinazzesi non sono invece profonde. Vennero via dalla Sicilia agli inizi 
dell'Ottocento. Un antenato giacobino scelse come terra d'esilio la Puglia. Il primo de Anna 
giovinazzese è il mio bisnonno, che fu segretario del Comune, cittadino onorario di Giovinazzo e, cosa 
a cui teneva più di tutte, Garibaldino della Terza guerra di Indipendenza. Suo figlio, cioè mio nonno, 
era notaio. Qualche anziano giovinazzese lo ricorda ancora. Abitava in un bel palazzo che dà sulla 
piazza Vittorio Emanuele. Io sono nato lì, al secondo piano. 
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Giovinazzo non si sa esattamente quanto sia antica, ma antica lo è veramente. Secondo la leggenda fu 
fondata da Perseo, figlio di Giove, da qui avrebbe appunto derivato il proprio nome di Jovis natio. Di 
sicuro si sa che esisteva già in epoca romana. Natìolum era un centro agricolo fortificato creato 
probabilmente nel 102 d.C. da Traiano e dotata di chiese all'epoca di Costantino il Grande. Natìolum è 
menzionata nelle Tavole Peutingeriane, la più famosa rappresentazione cartografica dell'Antichità, e 
nella Cosmographia dell'Anonimo Ravennate (metà del VII secolo). Verso la fine del primo millennio 
è conosciuta come Juvenatium, e cioè Juvene Natiolum, toponimo evidentemente nato per indicare una 
nuova e più vasta città con una popolazione più numerosa, dove Bizantini, Longobardi e Saraceni si 
erano amalgamati con la popolazione indigena. In epoca normanna e sveva Juvenatium fu una  
importante città marinara, subendo comunque le conseguenze di quell'agitato periodo storico che 
contrassegna il basso medioevo dell'Italia meridionale, contrassegnato da guerre di predominio di 
dinastie straniere. Nel 1257 Giovinazzo era stata donata da Manfredi al cugino Giordano Lamia; dal 
1369 al 1461 fu sottoposta agli Aragonesi. Nel 1521, diventata città feudale, fu venduta dall'imperatore 
Carlo V a Don Ferrante di Capua, duca di Termoli. Gli succederanno come feudatari i Gonzaga, che la 
tennero per oltre un secolo cedendola nel 1639 a Domenico Giudice, principe di Cellamare. Restò 
feudo dei Giudice fino al 1770. I Borboni cercarono di svilupparne l'economia, basata sull'agricoltura e 
la pesca. Con la loro caduta, Giovinazzo entrava a far parte del Regno d'Italia e vi comparvero i partiti 
e le fazioni politiche tipiche dell'epoca, e cioè essenzialmente i liberali e i socialisti, anche se non 
scomparvero del tutto i fedeli della dinastia borbonica.  
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La popolazione contava 457 fuochi nel 1532, 630 nel 1545, 587 nel 1561, 731 nel 1595; gli abitanti nel 
1802 erano ca 5320, oggi sono più di ventimila. 
 
Giovinazzo fu per lunghissimo tempo centro agricolo di notevole importanza. Il paesaggio delle 
campagne è quello tipico della Terra di Bari e gli alberi di ulivo ne sono l'impronta più caratteristica. 
Una volta la produzione di olive da olio si accompagnava a quella delle mandorle, ma oggi i mandorli 
si sono molto ridotti di numero a causa di una moria che investì il comprensorio agricolo negli anni 
Settanta. In compenso si è sviluppata la coltivazione degli ortaggi e dei fiori e le serre si sono 
moltiplicate. E' invece declinata l'attività industriale. A partire dal primo dopoguerra infatti a 
Giovinazzo era stata in funzione una ferriera che però, con la crisi del settore siderurgico che investì 
l'Italia negli anni Settanta, sarà poi chiusa, lasciando pressocché inutilizzata una vasta area industriale 
nelle vicinanze del centro cittadino. Altra attività tradizionale di Giovinazzo è la pesca. Pur non 
potendo competere con i più attrezzati porti pescherecci di Trani e Molfetta, anche da qui partono i 
pescherecci d'altura, ma soprattutto le lampare, le barche dotate di potenti fari che la notte costellano di 
luci il mare antistante la città. 
 
 

 
 
 
Oggi Giovinazzo è nota soprattutto per le sue attrattive turistiche. Ma devo fare un passo indietro. 
Quando ero bambino, e poi ragazzo, insieme alla mia famiglia venivo d'estate a Giovinazzo per fare i 
bagni. Ricordo le strade polverose della periferia, una polvere bianca, fine, quella delle pietre che 
disseminano i campi della zona. La mattina, abitavamo nella villa della famiglia di mia madre, 
venivamo svegliati dall'abbaiare dei cani che accompagnavano i contadini al lavoro, legati sotto i carri 
dalle alte ruote, tirati da cavalli, i traini. Nel paese vecchio e nella zona del porticciolo c'era ancora 
molta povertà. Mi tornano alla memoria i bambini nudi che correvano per le strade, ma anche quelli 
vestiti da fraticelli per un voto fatto in famiglia. Le donne anziane portavano rigorosamente il nero, 
ricordo di un lutto che di anno in anno si rinnovava. Poi le cose cominciarono a cambiare. Il paese 
vecchio, fatiscente, con molte stradine chiuse per il pericolo di crollo dei vecchi palazzi, venne salvato 
dalla demolizione e, poco a poco, restaurato, sia grazie alla lungimiranza degli amministratori 
comunali che alla iniziativa dei privati che cominciavano a vedere il paese vecchio, una specie di 
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casbah di origine medievale, non più come il quartiere della povertà e quindi socialmente degradante, 
ma come la sede della tradizione storica e culturale della città. Scomparvero i bambini nudi, grazie alla 
diffusione di un maggiore benessere economico, i tetti delle case si riempivano di antenne delle 
televisione, e un'estate vidi alcune ragazze ancora vestite a lutto. Ma portavano la minigonna nera. 
Un'altra epoca era cominciata. Poi per un po' non venni più a Giovinazzo. Preferivo fare i miei viaggi 
al Nord, e il Sud a poco a poco diventò un ricordo di anni oramai irrimediabilmente perduti. 
 
Riscoprii Giovinazzo con la mia famiglia. Mia moglie, finlandese, e mio figlio, per nazionalità metà di 
qua e metà di là, si appassionarono a Giovinazzo. Mio figlio giocava a pallone nella Villa, cioè nel 
giardino comunale (cosa a dire il vero severamente proibita, ma da queste parti le proibizioni hanno un 
volto umano) e io stavo seduto su una panchina a guardarlo. La porta veniva tracciata sotto un austero 
busto in bronzo. Era il mio antenato Giuseppe Palombella. Ogni volta che Mikael faceva gol mi 
sembrava che Giuseppe sorridesse. O forse era solo un'ombra del sole che tramonta, quel bellissimo 
sole che indora la pietra di questi paesi della costa. Come Trani, dove il turista può vedere la più bella 
cattedrale della Puglia, di una pietra levigata e luminosa, liscia nella facciata austera di un antico 
medioevo. 
 

 



 

AnDante: Autunno 2005 / Primavera 2006, sivu 20 

 
Il paese vecchio fu salvato e cominciò a popolarsi di bar, pizzerie, gelaterie e ristoranti. Anche troppi a 
dire il vero, perché in molte strade oramai la pace estiva della notte non esiste più. Qui infatti la vita 
comincia tardi la sera. E quando i finlandesi di solito vanno già a dormire, i giovinazzesi cominciano a 
discutere dove passare la serata. Alcuni di questi locali li ho conosciuti grazie alla generosità 
anfitrionica dei miei cugini Margherita e Leonardo Rinella e di Teresa ed Ettore Cicinelli, che non 
sono solo squisiti ospiti, ma anche guide di quel piccolo mondo recuperato all'arte e, perché no, ad un 
proficuo turismo. Molte altre cose le ho imparate da Michele Bonserio, conoscitore come nessun altro 
della storia antica di Giovinazzo. 
 
Chi per me incarna però la Giovinazzo di un tempo, quella che avevo conosciuto da bambino, quella 
che resta per sempre nella memoria, sono i miei zii Elda ed Agostino Palombella. Abitano nella bella 
villa ottocentesca che fu di mia nonna. Qui sono stato l'estate scorsa con un'amica finlandese, alla 
ricerca dei miei ricordi di infanzia. Mentre Heli scattava foto a piante di pomodoro, a fiori e tralci 
d'uva, io cercavo di ritrovare gli angoli del mio giardino perduto. I profumi erano gli stessi, i colori non 
erano cambiati.  
 

 
 
I profumi vi seguono dappertutto a Giovinazzo, escono subdoli all'ora di pranzo dalle porte dei sottani, 
gli appartamenti, una volta modesti, a pianterreno delle case signorili, vi colgono impreparati agli 
angoli delle strade, dove si trovano pizzerie e panetterie. Esiste ancora un forno a legna dove far 
cuocere le proprie vivande. La mattina si porta il tegame con la pasta o la carne e verso mezzogiorno lo 
si ritira. La legna dell'ulivo conferisce un sapore unico ed irripetibile. A Giovinazzo troverete focacce 
ammalianti e pasticceria da sogno. Giovinazzo non è fatta per conservare la linea. E la sera potrete 
avere la fortuna di assistere ai fuochi di artificio sparati in occasione di una festa patronale. Le 
illuminazioni sono artistiche, e creano disegni imprevedibili nella buia notte del Mediterraneo. 
Giovinazzo, città di Giove, è ancora città amata dagli dèi. 
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 Pescherecci di Giovinazzo. (Foto: Heli Särkkä) 
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OULUN DANTE-SEURAN KULTTUURIMATKA 
SALENTOON 2005 
Pirkko Kukkohovi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ryhmäkuva matkalaisista Messapia-hotellin anfiteatterissa. Oikeassa alareunassa 
matkaoppaamme Paolo Maniglio. 
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Gruppo della Finlandia a Leuca dal 10 al 21 giugno 2005 
 
 

Il nostro viaggio culturale ed enogastronomico 
per il Salento e dintorni è cominciato venerdì 
mattina dalla stazione ferroviaria di Oulu. Tutti 
sono arrivati in tempo per fare il biglietto, 
speriamo sia un segnale che tutto andrà liscio 
durante il nostro viaggio, visto che siamo un 
gruppo di 28 persone più una bimba di 8 mesi. 
 Saliamo tutti sul treno. Il tempo passa veloce 
mentre facciamo conoscenza con dei passeggieri 
e con alcuni di essi trascorriamo un bel po’ di 
tempo nel vagone ristorante chiacchierando.  
Nel tardo pomeriggio arriviamo all’aeroporto di 
Tampere e ci incontriamo con una parte del 
gruppo proveniente da Tampere e Salo. Insieme 
prendiamo l’aereo da Tampere a Francoforte 
Hahn dove passiamo la prima notte in un piccolo 
albergo recentemente rinnovato vicino 
all’aeroporto. La sera la passiamo nel giardino 
mangiando bistecche e salsicce tedesche e 
bevendo birra e vino: si sta proprio bene. La 
mattina dopo abbiamo tempo di fare una 
colazione abbondante prima del nostro volo per 
Pescara. Per festeggiare l’inizio delle vacanze 
nel Salento, all’aeroporto, prima del volo, 
prendiamo con alcuni il primo prosecco della 
mattinata.  
Il volo per Pescara dura circa due ore e all’arrivo 
ci aspetta Paolo che sarà la nostra guida per tutto 
il nostro soggiorno in Puglia. Da Pescara, al 
nostro gruppo si unisce Giovanni che ha già 
passato alcune settimane in Toscana, in Lazio e 
in Umbria. Giovannino si distingue del resto dal 
gruppo per l’abbronzatura che noi altri speriamo 
di ricevere al sole del Salento.  
 
 
Facciamo la prima fermata in un autogrill dove 
abbiamo l’opportunità di assaggiare un vero 
espresso italiano. Per alcuni di noi questa è la 
prima volta in un bar italiano ed è perciò il 
momento di fare conoscenza con la cultura dei 
bar ”all’italiana”: prima si paga alla cassa e poi 
si ordina dal barista. Per sapere che tipo di caffè 
prendere, ci vuole un po’ più tempo di un 
italiano abituato al suo espresso veloce al banco. 
 

Kesäkuinen enogastronominen kulttuurimatkam-
me Salentoon ja sen ympäristöön alkoi perjantai-
aamuna Oulun rautatieasemalta. Kaikki saapui-
vat ajoissa ostamaan junalippua. Toivottavasti se 
oli enne siitä, että matka sujuisi mukavasti, 
olihan meitä sentään 28 matkaajaa kahdeksan 
kuukauden ikäisen tyttövauvan kera. 
Nousemme junaan. Aika kuluu nopeasti 
tutustuessa toisiimme, ja joidenkin kanssa 
vietämme mukavan tovin ravintolavaunussa 
rupattelemassa. 
Myöhään iltapäivällä saavumme Tampereen 
lentokentälle ja siellä tapaamme Tampereelta ja 
Salon suunnalta mukaan tulevat ryhmäläiset. 
Yhdessä jatkamme lentokoneella Tampereelta 
Frankfurt Hahniin, jossa vietämme ensimmäisen 
yön pienessä vasta uusitussa hotellissa lähellä 
lentokenttää. Ilta kuluu hotellin takapihalla 
syöden saksalaisia pihvejä ja makkaroita ja 
juoden olutta ja viiniä: olo oli tosi mukavaa. 
Seuraavana aamuna meillä on aikaa syödä 
runsas aamiainen ennen lähtöä Pescaraan. 
Juhlistaaksemme Salenton matkamme alkua, 
lentokentällä muutamien kanssa maistelemme 
ensimmäiset proseccot heti aamutuimaan.  
Lento Pescaraan kestää noin kaksi tuntia ja saa-
puessamme kentälle meitä on odottamassa 
Paolo, joka tulee olemaan matkaoppaamme 
koko Apulian oleskelumme ajan. Pescarasta 
joukkoomme liittyy myös Johannes, joka on jo 
viettänyt muutamia viikkoja Toscanassa, Latiu-
missa ja Umbriassa. Giovannino on jo silmiin-
pistävästi ruskettunut, ja me muutkin toivomme 
saavamme osamme Salenton auringosta matkan 
aikana. 
Pysähdymme autogrillillä, jossa meille tarjoutuu 
ensimmäinen mahdollisuus maistaa aitoa italia-
laista espressoa. Joillekin meistä tämä on ylipää-
tään ensimmäinen vierailu italialaisessa baarissa 
eli on hetki tutustua baarikulttuuriin italialai-
sittain: ensin maksetaan kassalle ja sitten tilataan 
baarimikolta. Meiltä kuluu kylläkin enemmän 
aikaa selvittäessämme millaista kahvia tilata, 
verrattuna italialaiseen, joka tottuneesti ottaa 
kahvinsa baaritiskin äärellä turhia siinä 
aikailematta.  
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Tutti approfittano del tempo a disposizione per 
fare i propri bisogni, anche perché la nostra 
guida Paolo ci aveva promesso che in questo 
servizio autostradale avremmo potuto soddisfare 
tutti i tipi di bisogni immaginabili... Forse è per 
questo che la pausa si è allungata un po’ del 
previsto e dopo tre quarti d’ora siamo 
finalmente pronti a continuare il viaggio. La 
mezz’oretta finlandese puntuale, che avevamo 
negoziato con Paolo prima della pausa, è 
risultata poco finlandese e ha mostrato sin 
dall’inizio un’abitudine viziosa di passare più 
tempo del previsto in ogni angolo possibile per 
soddisfare i nostri bisogni – soprattutto quello di 
fare pipì. 
 
Mentre il nostro viaggio continua sul pullman, 
Paolo ci fa compagnia parlando al microfono e 
raccontando delle storie riguardo i luoghi e i 
paesaggi che vediamo nei dintorni. Ci parla 
delle genti senza le quali la cultura del Salento 
non sarebbe quella che è oggi: i turchi, i sara-
ceni, i normanni, gli spagnoli, i messapi e i 
greci.  
Con Paolo, durante questo viaggio, avrò 
l’opportunità di fare l’interprete e di sicuro sarà 
una vera e propria sfida, visto che da subito mi 
mette ai ferri cominciando a raccontare dei 
tempi in cui il nostro pianeta nacque, di quando 
i continenti Europa e Africa si formarono e di 
quando nacquero le Alpi e poi la terra di Puglia. 
Il mio primo pensiero è stato: se arriveremo mai 
ai tempi dei dinosauri prima della fine del 
nostro soggiorno a Leuca! Poi dopo, invece, la 
conoscenza di un po’ di preistoria è risultata 
illuminante in molti punti durante il nostro 
cammino per le terre di Puglia e un po’ anche in 
Basilicata.  
Prima di arrivare al Messapia, l’albergo in cui 
trascorreremo questi dieci giorni di vacanza 
culturale, passiamo all’aeroporto di Brindisi per 
prendere una coppia del nostro gruppo che ci 
aspettavano, però senza le loro valige. Secondo 
la compagnia di volo, sono rimaste a Parigi. 
Comunque, con la solenne promessa della 
compagnia aerea di portare le valigie la sera 
stessa fino al Messapia, i signori sembrano 
molto contenti di unirsi a noi e possiamo 
continuare il nostro viaggio. 

Kaikki käyttävät pysähdyshetken hyväkseen, 
varsinkin kun oppaamme Paolo oli meille 
erityisesti luvannut, että tällä moottoritien 
huoltoasemalla saamme kaikki mahdolliset 
kuviteltavat tarpeemme tyydytettyä... Ehkäpä 
juuri sen vuoksi tauko venähti ennakoitua 
pidemmäksi ja kolmen vartin jälkeen olemme 
vihdoin valmiita jatkamaan matkaa. 
Suomalaisen täsmällinen puolituntinen, joka 
Paolon kanssa oli saatu neuvoteltua tauon 
pituudeksi, osoittautuikin siis vähemmän 
suomalaiseksi ja tästäpä kehkeytyi ryhmämme 
pahanpuoleinen tapa kuluttaa ennakoitua 
enemmän aikaa jokaisessa mahdollisessa 
kulmauksessa – varsinkin jos kyseessä oli tarve 
päästä veden heitolle.    
Kun matka jatkuu bussissa, Paolo viihdyttää 
meitä puhumalla mikrofoniin ja kertoilemalla 
tarinoita matkan varrella vastaan tulevista 
paikoista ja maisemista. Hän kertoo meille 
kansoista, joita ilman Salenton kulttuuri ei olisi 
sitä, mitä se on nykyään: turkkilaisista, 
saraseeneistä, normanneista, espanjalaisista, 
messapeista ja kreikkalaisista.  
Tällä matkalla minulla on mahdollisuus toimia 
Paolon tulkkina, mistä varmasti tulee todellinen 
koitos, sillä joudun heti tiukille, kun Paolo alkaa 
kertoa ammoisista ajoista, jolloin maailma 
syntyi, Euroopan ja Afrikan mantereet muodos-
tuivat ja Alpit ja Apulian maa-alueet syntyivät. 
Mielessäni käväisi hetken ajatus, että pääsem-
meköhän koskaan dinosaurusten aikaan ennen 
Leucan oleskelumme loppua! Myöhemmin kui-
tenkin osoittautui, että esihistorian tunteminen 
oli hyvinkin valaisevaa monissa kohtaa matkal-
lamme kulkiessamme niin Apulian maaperällä 
kuin myös Basilicatan maakunnan puolella.  
 
Ennen saapumista Messapiaan, hotelliin, jossa 
viettäisimme nämä kymmenen päivää kulttuu-
rilomastamme, koukkaamme Brindisin lento-
kentän kautta hakemassa ryhmäämme mukaan 
tulevan pariskunnan, jotka jo siellä meitä 
odottelivat, kylläkin ilman matkatavaroitaan. Ne 
olivatkin Pariisissa. Lentoyhtiö pyhästi lupaa 
matkatavaroiden saapuvan suoraan Messapiaan 
asti jo samana iltana. Niinpä pariskunta vaikut-
taa tyytyväiseltä liittyessään joukkoomme.  
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Ci renderemo conto successivamente che quel 
che era stato promesso per la sera stessa 
cambierà poi nell’indomani e in un altro 
indomani, ma finalmente, dopo giorni di attesa, 
i bagagli arrivano. Meno male che non abbiamo 
dovuto mettere in pratica il nostro piano di usare 
la forza del gruppo e andare con le mazze e 
bastoni all’aeroporto di persona in cerca dei 
responsabili del fatto. 
Durante il viaggio da Pescara, più 
preoccupazione ci viene data da due signore che 
sarebbero dovute arrivare a Bari e da lì trovarsi 
in qualche modo alla stazione di Lecce dove 
sarebbero venuti a prenderle dal Messapia. 
Invece non informano nessuno dei loro orari e 
non rispondendo al telefono, ci causano un 
traffico di telefonate tra l’albergo e la nostra 
guida. Alla fine si trovano sane e belle a 
Gagliano di Capo dove si arriva con un trenino 
delle ferrovie Sud-Est. Hanno sicuramente 
avuto l’esperienza particolare di passare tra i 
paesi dell’entroterra del Salento ondulando 
quasi come sul cammello tra gli uliveti infiniti 
sotto il sole del Mezzogiorno che ha tinto il 
paesaggio con il colore di terracotta. 
 
Arrivati all’albergo Messapia, dopo più di sei 
ore sul pullman, ci sistemiamo nelle camere e 
facciamo in tempo a cenare insieme. Il 
Messapia è situato in alto, un po’ fuori del paese 
di Leuca che è il punto più a sud del tacco dello 
stivale, per questo chiamato anche il Capo di 
Leuca e conosciuto come ‘finibus terrae’.  
 
Dal Messapia si apre con una bellissima vista 
sul mar Ionio, sulla punta Ristola, sul paese con 
le sue ville suggestive, sul porto turistico, sul 
molo impressionante e sul faro più alto d’Italia 
misurato sul livello del mare. Tutta questa vista 
si apre davanti ai nostri occhi stupiti e ci fa 
subito pensare che è veramente valsa la pena di 
fare tutto quel faticoso viaggio.  
 
Anche il Messapia fa una prima impressione 
molto suggestiva con le sue camere o meglio 
appartamentini o bungalow con il proprio 
giardino, con le palme e altre piante esotiche, 
con l’erba verde e case bianche come se fossero 
uscite da una favola.  

Saamme todeta myöhemmin, että lupaus 
muuttuu samasta illasta seuraavaksi päiväksi, - 
ja sitä seuraavaksi, - ja taas seuraavaksi, mutta 
lopulta päivien odottelun jälkeen matkalaukut 
saapuvat. Onneksi emme ehtineet panna käytän-
töön suunnitelmaamme ryhmävoiman käytöstä 
ja mennä keppien kanssa lentokentälle etsimään 
tapauksesta vastuussa olevia henkilöitä. 
 
Pescarasta hotellille matkatessa enemmän 
huolta tuovat kaksi rouvaa, joiden piti saapua 
Bariin, ja sieltä jotenkin Leccen rautatie-
asemalle, josta taas heitä olisi tultu hotellista 
hakemaan. Koska heistä ei kuulu mitään, 
oppaamme ja hotelimme välillä käy vilkas 
puhelinliikenne. Lopulta rouvat löytävät tiensä 
Gagliano di Capoon, eli Leucan lähimmälle 
rautatieasemalle, jonne pääsee pienellä paikal-
lisella Kaakkois-Italian rautateiden lättähatulla. 
Heille oli varmasti erityinen kokemus matkustaa 
Salenton sisämaan pikkukaupunkien ohitse, 
loputtomien oliivitarhojen lävitse, keinahdellen 
kuin kamelin selässä keskipäivän paahtavan 
auringon alla, joka on polttanut maisemat 
vuosisatojen aikana terrakotan punaruskeaksi. 
 
Yli kuuden tunnin matkan jälkeen saavumme 
Messapia-hotelliin, asetumme taloksi ja 
illastamme yhdessä. Messapia sijaitsee hieman 
Leucan kylän yläpuolella Italian saappaan 
kärjen eteläisimmässä pisteessä. Tästä syystä 
kylää nimitetään myös Capo di Leucaksi, eli 
Leucan pääksi ja se tunnetaan termillä ’finibus 
terrae’.  
Messapiasta avautuu mahtavat näköalat 
Joonianmerelle, punta Ristolalle, viehättävien 
huviloiden kylän ylitse, turistisatamaan, vaikut-
tavaan aallonmurtajaan ja majakalle, joka on 
Italian korkein mitattuna merenpinnasta ylös-
päin. Koko tämä näkymä avautuu hämmäs-
televien silmiemme edessä ja saa meidät ajat-
telemaan, että tämä on todellakin koko sen 
vaivalloisen matkan arvoista. 
Myös Messapia tekee viehättävän vaikutuksen 
huoneineen, tai paremminkin omalla pihalla 
varustettuine pikku huoneistoineen ja asun-
toineen, palmuineen ja eksoottisine kasveineen, 
vehreine ruohoineen ja valkoisine taloineen, 
jotka ovat kuin suoraan sadusta. 
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Näkymä Messapia-hotellista. Taustalla häämöttää Leucan kylä ja Joonianmeri. 
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Dalla terrazza della ricezione si apre la vista 
verso il mare e il paese, ma anche sulla grande e 
invitante piscina dell’albergo che nell’illumi-
nazione notturna fa un effetto favoloso.  
Nel villaggio di Messapia si trova anche un 
anfiteatro per cabaret ed altri tipi di spettacoli 
organizzati dagli animatori; c’è anche una 
pizzeria all’aperto a forma di paiara, c’è il bar 
della piscina e dalla sala da pranzo si può 
ammirare la piscina che offre anche un 
palcoscenico per concerti e spettacoli. Da lì 
avremo anche la possibilità di sentire la pizzica 
con Pino Zimba, lo stesso personaggio che fa il 
protagonista nel film Sangue vivo. Infatti 
Messapia è un villaggio turistico autonomo, con 
tutti i servizi quasi come in passato quando 
c’erano delle masserie fortificate come villaggi 
veri e propri dove si svolgeva tutta la vita e 
attività senza bisogno di uscire. 
 
Il nostro programma è sato molto vario. 
Abbiamo avuto la possibilità di conoscere il 
Salento da molti lati diversi. La prima domenica 
abbiamo fatto una bellissima gita in barca verso 
Otranto dietro la punta Meliso, detta la punta 
più a sud della Puglia, per vedere le grotte 
marine e fare un bagno rinfrescante nell’acqua 
limpida.  
 
Abbiamo visto il litorale ponente e levante, le 
città con il Barocco pugliese, come Lecce con 
la Santa Croce, una delle costruzioni più 
impressionanti e affascinanti che abbiamo visto 
durante il nostro viaggio. Abbiamo fatto una 
veloce visita a Gallipoli con una passeggiata nel 
centro storico ancora vissuto dai pescatori.  
 
Poi abbiamo visto la città di Otranto, chiamata 
la porta d’Oriente, il punto più ad est del 
Salento con il suo castello e la cattedrale con i 
suoi 800 martiri. Dell’architettura particolare 
del sud abbiamo conosciuto i Sassi di Matera 
in Basilicata ed i trulli di Alberobello.  
 
Le paiare o le pajare e le mura in campagna 
sono delle caratteristiche costruzioni rurali 
lungo le vie e le incontreremo ovunque durante 
le nostre gite. 

Vastaanoton terassilta avautuu näkymä merelle 
ja kylään, mutta myös suurelle ja houkutte-
levalle uima-altaalle, mikä yövalaistuksessa 
tekee tarunomaisen vaikutelman.  
Messapian lomakylässä sijaitsee myös 
anfiteatteri kabareeta ja muita näytöksiä varten, 
joita järjestävät hotellin animaattorit. Siellä on 
myös paiaran muotoinen ulkoilmapizzeria, siellä 
on uima-altaan baari, ja lounassalista voi ihailla 
uima-allasta, joka tarjoaa samalla näyttämön 
konserteille ja muille näytöksille. Siellä meille 
tarjoutuu vielä mahdollisuus kuulla ja nähdä 
pizzicaa Pino Zimban esittämänä, joka on 
päähenkilö myös pizzican soittajista kertovassa 
elokuvassa nimeltä Sangue vivo. Itse asiassa 
Messapia on oma itsenäinen turistikylänsä, 
kaikkine palveluineen, vähän kuin entisaikojen 
muurein suojatut masseria-tilat, jotka olivat 
melkein kuin itsenäisiä kyliä, ja joissa elämä 
soljui eteenpäin ulkomaailmasta piittaamatta.  
Retkiohjelmamme oli hyvin monipuolinen. 
Saimme mahdollisuuden tutustua Salentoon 
monilta eri kulmilta. Ensimmäinen sunnuntai 
vietettiin ihanalla veneretkellä Otranton 
suunnalla punta Melison takana, jota pidetään 
Apulian eteläisimpänä pisteenä. Näimme 
merellisiä luolia ja muutamat meistä pulahtivat 
kirkkaaseen veteen virkistävälle uinnille.  
 
Matkamme aikana näimme läntistä ja itäistä 
rannikkoa, Apulian barokin kaupunkeja, kuten 
Leccen Santa Crocen kirkkoineen, mikä oli yksi 
matkamme vaikuttavimmista ja kiehtovimmista 
rakennuksista. Teimme kävelyretken Gallipolin 
vanhassa kaupungissa, joka on edelleenkin 
paikallisten kalastajaperheiden asuttama. 
Näimme Idän portin, Otranton kaupungin 
linnoineen ja 800 marttyyrin katedraaleineen. 
Eteläiseen arkkitehtuuriin tutustuimme Materan 
kaupungissa (i Sassi di Matera) Basilicatassa, 
jossa näimme luola-asumuksia täynnä olevan 
vanhan kaupungin. Samoin Alberobellossa 
näimme paikallista arkkitehtuuria edustavat 
trulli-asumukset.  
Paiarit (le paiare, le pajare) ja maastossa 
kiemurtelevat kiviaitaukset ovat tyypillisiä maa-
seudun rakennelmia pitkin teiden varsia ja niitä 
kohtasimme joka puolella Salentoa kierrellessä. 
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Santa Croce, Lecce. 
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Lecceläistä barokkia: Santa Crocen julkisivun yksityiskohta. 
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 Ylhäällä: le grotte marine, meriluolia. 
 Alla: Näkymä Promontoriolta kohti Punta Ristolaa yli Leucan sataman. 
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Presicce, una cittadina sconosciuta tutta da 
scoprire, ci ha fatto vedere i suoi frantoi 
sotterranei come esempi dei luoghi della cultura 
rurale ed economia basata sulla produzione 
dell’olio d’oliva  che era importante nei tempi 
passati come anche oggi. Ma Presicce ci ha 
impressionata anche con le sue case con i cortili 
comuni e con le ville dei nobili con giardini 
pendili e con la storia di Sant’Andrea, santo 
protettore dei pescatori. Sotto la sua statua 
abbiamo trovato delle piccole creature tipo 
angeli con le gambe incrociate come se avessero 
un bisogno urgente di andare in bagno, statuine 
che da quel momento abbiamo adottato come 
simbolo del nostro gruppo, visto che in ogni 
paese appena arrivati cercavamo subito la 
possibilità di sollevare le pressioni.  
 
A Presicce, in un bar dove ci siamo fermati per 
soddisfare questo bisogno, oltre a quello di 
assaggiare un bell’espresso, con i paesani 
abbiamo scambiato gli euro finlandesi con 
quelli italiani e lì abbiamo capito che gli italiani 
sono appassionati collezionisti di monete 
europee.  
Ma la cosa più commovente di questa cittadina 
sono state le signore anziane che ci salutavano 
con allegria e che ci accoglievano con le braccia 
aperte e ci lasciavano sbirciare nei loro cortili 
per poter avere un’idea di come vivono oggi e 
anche di come vivevano nei tempi passati, come 
la nostra guida locale Francesca ci ha ben 
raccontato.  
 
Nella vicina campagna di Presicce abbiamo 
visto da vicino una paiara, una costruzione 
murale a secco a tronco di cono con base 
circolare, usata come riparo dal sole e dai 
temporali o come magazzino per gli attrezzi per 
lavorare la terra.  
 
Dopo aver sentito le storie di paiare, abbiamo 
potuto assaggiare sotto gli olivi i prodotti 
genuini di questa terra, conoscere le basi della 
coltivazione degli olivi e sapere i pregi di questo 
prodotto preliberato della terra salentina.  

Presicce, löytämisen arvoinen tuntematon pikku 
kaupunki, näytti meille maanalaisia öljyn-
puristamojaan (frantoio) esimerkkeinä maa-
seutukulttuurista ja oliivintuotannosta, jolle 
alueen talous on aina perustunut. Mutta Presicce 
teki meihin erityisen vaikutuksen myös yhteis-
käytössä olevine sisäpihoineen, korokepuutah-
roineen ja ylhäisöhuviloineen, sekä Pyhän 
Andrean, kalastajien suojelupyhimyksen tari-
noineen. Hänen patsaansa juurelta löysimme 
pieniä enkelipatsaita, joilla oli jalat ristissä, 
aivan kuin niillä olisi pakottava tarve päästä 
tarpeilleen. Näistä pikku patsaista tulikin tämän 
jälkeen ryhmämme symboli, sillä olihan jo 
tunnettua, että joka kylään saavuttuamme 
ensimmäinen kohde oli etsiä paikka, jossa 
saatoimme helpottaa paineita. 
 
Presiccessä eräässä baarissa, missä pysähdyim-
me juuri tässä tarkoituksessa saaden samalla 
taas maistaaksemme erinomaista espressoa, 
tapasimme paikallisia miehiä, joiden kanssa 
vaihdoimme Suomen euroja ja senttejä ja 
ymmärsimme, miten innokkaita eurooppalaisten 
kolikoiden keräilijöitä italialaiset ovat.  
Mutta liikuttavin kokemus tässä pikkukaupun-
gissa olivat vanhat rouvat, jotka tervehtivät 
meitä suorastaan riemukkaasti ottaen meidät 
vastaan avosylin ja antaen meidän kurkistella 
sisäpihoilleen saadaksemme kuvan siitä, miten 
he asuvat nykyään ja voidaksemme kuvitella, 
paikallisen oppaamme Francescan selostuksen 
siivittämänä, millaista siellä elämä oli ollut 
entisaikoina.  
Presiccen lähimaastossa näimme paiaran lähi-
etäisyydeltä, kivisen kuivamuuratun lieriömäi-
sen rakennuksen, jonka pohja on ympyrän 
muotoinen. Näitä rakennelmia käytettiin aikoi-
naan suojana auringolta ja ukonilmoilta ja 
varastona työkaluille, joilla maata viljeltiin.  
 
Kuultuamme tarinoita paiaroista saimme 
maistaa oliivipuiden katveessa tämän maan 
antamia tuotteita, eli saimme tutustua oliivi-
nviljelyn saloihin ja salentolaisen maan merkit-
tävimmän tuotteen parhaisiin puoliin. 
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”Non ce la faccio! Mi scappa!” “Resisti, resisti! Lì c’è un bar!” 

 
 
 
 

Le stranezze della Cutura. Cutura-puutarhan outouksia. 
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 Ylhäällä Albanon viinilajikkeet.  
 Alakuvassa matkaopas Paolo, myös viinien tuntija. 
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Lì, sotto gli olivi abbiamo conosciuto anche il 
signor Carlo che ammirava molto i nostri soldati 
della guerra d’inverno che lottavano sugli sci 
nel freddo e nel gelo contro i russi.  
L’ultima cena insieme con tutto il gruppo 
l’abbiamo festeggiata in un piccolo paese a 
pochi chilometri di distanza da Leuca. A Patù, 
prima di cenare in Rua de li travaj, un ristorante 
di cucina genuina, abbiamo visitato la chiesa di 
Cento Pietre, che ci ha riportato ai primi tempi 
del cristianesimo e oltre, poiché per costruire 
questo monumento, sono stati usati dei dolmen 
sulle cui funzioni ci sono diverse teorie. Già 
prima Paolo ci aveva raccontato di questi massi 
di pietra antichissimi, come anche dei menhir 
che nel Salento hanno resistito contro il tempo 
fino ad oggi. Accanto a Cento Pietre si trova la 
chiesa a San Giovanni, che impressiona con la 
sua semplicità e i colori particolari della pietra.  
 
 
 
La parte culinaria è culminato in una cena di 
assaggini infiniti della cucina locale di Patù. 
Fino a quel punto avevamo avuto la possibilità 
di assaggiare i vini prodotti nella tenuta di 
Albano Carrisi, ascoltando la musica di questo 
celeberrimo cantante italiano e visitando la sua 
tenuta per vedere tutto il processo della 
produzione del vino. Avevamo assaggiato i 
piatti leccesi in una trattoria locale. Avevamo 
sul palato il gusto dell’olio di Presicce, gli 
aperitivi e prosecchi assaggiati da Rino al nostro 
lido e nei diversi bar e sulla barca quando 
visitavamo le grotte. Sentivamo ancora il gusto 
del caffè del bar leccese dove si beve il miglior 
espresso che secondo Paolo, la nostra guida, fa 
salire i capelli nella testa, - per non parlare dei 
gelati di produzione propria dei piccoli bar e 
delle gelaterie che trovavamo per caso durante il 
nostro percorso. Le cene al ristorante del nostro 
albergo poi, hanno dato soddisfazione anche al 
palato più fino. In confronto a tutte queste 
leccornie, il nostro quotidiano pranzo al sacco 
che ci si portava dietro nelle nostre gite, 
risultava poco interessante e rimaneva anche 
spesso intatto.  
 

Siellä oliivipuiden alla tutustuimme myös 
Carloon, joka ihaili suuresti suomalaisia 
sotilaita, jotka taistelivat talvisodassa suksilla 
kylmässä ja jäässä venäläisiä vastaan.  
Viimeinen ilta vietettiin koko ryhmän kanssa 
juhlien pienessä Patùn kylässä muutaman 
kilometrin päässä Leucasta. Ennen kuin 
siirryimme illastamaan paikallista ruokaa 
valmistavaan Rua de li Travaj –ravintolaan, 
vierailimme Cento Pietre eli sadan kiven 
kirkossa. Näin palasimme vielä kristinuskon 
alkuaikoihin ja sitä edeltävään aikaan, sillä 
tämän kirkon rakentamiseen oli käytetty 
materiaalia dolmeneista, joiden tarkoituksesta 
on monia teorioita. Paolo oli jo valaissut meitä 
näistä ikivanhoista kivilohkareista, kuten myös 
menhireistä, joita Salentossa on säilynyt 
nykypäiviin asti. Cento Pietren vieressä on 
Pyhän Johanneksen kirkko, joka taas tekee 
vaikutuksen yksinkertaisuudellaan ja erityisillä 
pehmeillä luonnonkiven väreillään.  
 
Kulinaarinen puoli kulminoitui Patùn illallisella 
loputtomiin maistiaisiin paikallisen keittiön 
antimista. Tähän mennessä olimme jo saaneet 
maistella Albano Carrisin tilan viinejä, kuun-
nellen kuuluisan laulajan musiikkia, ja saatuam-
me ensin tutustua viininvalmistuksen eri vaihei-
siin. Olimme saaneet maistaa lecceläisherkkuja 
paikallisessa trattoriassa. Kitalaessa tunsimme 
vielä Presiccen öljyn maun, kuten myös Rinon, 
aurinkorantamme pitäjän luona maisteltujen 
aperitiivien ja proseccojen häivähdyksen. 
Samoin muistissamme olivat elävästi vene-
retkellä ja baareissa saamamme makuelämykset. 
Tunsimme vielä sen lecceläisen baarin 
espresson täyteläisen maun, joka oli Paolon 
mielestä parasta espressoa, mitä Leccessä on 
tarjolla ja joka saa nousemaan hiukset pystyyn, - 
puhumattakaan pikku jäätelöbaarien itse teh-
dyistä jäätelöistä, joita löysimme sattumoisin 
matkamme varrella. Illalliset hotellimme ravin-
tolassa toivat elämyksiä varmasti vaativampaan-
kin makuun. Näihin kaikkiin herkkuihin verrat-
tuna meidän päivittäinen lounaspussimme, jota 
raahasimme perässämme kaikilla retkillämme, 
alkoi tuntua vähemmän kiinnostavalta ja jäikin 
usein koskematta. 
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 Ylempi kuva: Leccessä maistelemassa paikallista ruokaa. 
 Alla: Idyllinen Gallipoli. 
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Un aspetto del Salento che non ho ancora 
sottolineato abbastanza, ma che di sicuro ha 
avuto una importanza notevole durante il nostro 
soggiorno nel Salento, è sato l’ammirazione 
delle meraviglie della natura. Abbiamo visto i 
paesaggi tipici della Puglia con gli uliveti e i 
vigneti, fichi d’india, capperi e alberi di frutta. 
Abbiamo anche visto la quercia vallonica del 
VIII secolo e abbiamo visitato la Cutura, un 
giardino botanico di piante con disformazioni da 
tutto il mondo. Il signor Cezzi, un appassionato 
collezionista, ci ha personalmente fatto 
conoscere questo giardino botanico. Abbiamo 
camminato in un bosco dei lecci, sotto gli alberi 
che danno il nome anche alla città di Lecce, la 
città più importante del Salento.  
Abbiamo fatto degustazione di oli in un uliveto 
in mezzo alla campagna tipica salentina. 
Abbiamo visto la pietra leccese e come l’uomo 
l’ha trasformata in mura e paiare, costruzioni 
tipiche di campagna, per non parlare dei 
capolavori del barocco leccese fatti di questa 
pietra. Abbiamo sentito le leggende delle grotte 
marine come quella della Santa Cesarea 
Terme e abbiamo visto le meraviglie dei mari, 
il cui frutto lo si poteva assaggiare a tavola ogni 
giorno.  
 
Ma forse la meraviglia più impressionante del 
Salento è stato il suo popolo. Ci ricordiamo con 
affetto soprattutto la nostra bravissima guida 
Paolo con cui abbiamo stretto un bel legame, 
tant’è che ci ha accompagnati dalla mattina alla 
sera, dall’aeroporto di Pescara fino a riportarci 
di nuovo al punto dove la nostra avventura era 
cominciata. Ci ricordiamo le belle storie che ci 
ha saputo raccontare, le sue battute 
“Mannaggia!” “Oggi come oggi…”  e le tante 
risate che abbiamo fatto insieme. Ricordiamo il 
suo telefonino che invece di fare un solito 
squillo ripeteva in modo monotono un richiamo 
persistente: “Paolo, Paolo al telefono, Paolo. 
Paolo al telefono Paolo…”. Paolo aveva anche 
il grande talento di poter approfittare di ogni 
momento di pausa per sonnecchiare, per fare un 
pisolino veloce.  

Yhtä puolta Salentosta en ole vielä riittävästi 
tuonut esille, eli luontoa, jonka ihmeitä saimme 
ihailla matkallamme. Näimme Apulian tyypil-
lisiä maisemia öljy- ja viinitarhoineen, joita 
levittäytyi edessämme silmänkantamattomiin. 
Maisemaan kuuluivat Intian viikunat, kaprikset, 
hedelmäpuut. Näimme myös valtavan valloni-
tammen 700-luvulta mustekalalonkeroisine 
oksineen ja vierailimme Cutura-kasvipuu-
tarhassa, jossa ihmettelimme kasvimaailman 
mutaatioita. Signor Cezzi, kasvien intohimoinen 
keräilijä, johdatti meidät henkilökohtaisesti 
puutarhansa saloihin. Kävelimme retkillämme 
leccio-tammien metsässä, joista Salenton tärkein 
kaupunki Lecce on saanut nimensä.  
 
Maistelimme oliiviöljyn eri lajeja oliivilehdossa 
keskellä tyypillisintä salentolaista maaseutua. 
Näimme lecceläistä kiveä (pietra leccese) ja 
miten ihminen oli aikojen saatossa muuntanut 
sen aitauksiksi, seinämiksi ja paiaroiksi, tyypil-
lisiksi maaseuturakennelmiksi, puhumattakaan 
tästä kivestä tehdyistä lecceläisen barokin 
mestariteoksista. Kuulimme tarinoita merel-
lisistä luolista kuten Santa Cesarea Termen 
traagisen tarun. Näimme merten ihmeitä, joiden 
hedelmää saimme maistaa myös ruokapöydässä 
joka päivä.  
Mutta ehkä mieliinpainuvin Salenton ihmeistä 
oli sen ihmiset. Muistamme lämmöllä erityisesti 
ilmiömäistä opastamme Paoloa, jonka välille 
meillä syntyi tiivis yhteys, sillä hänhän oli 
seurassamme aamusta iltaan, aina matkamme 
alusta Pescaran lentokentältä tuoden meidät 
lopuksi matkamme lähtöpisteeseen myös 
takaisin. Muistamme hänen kiehtovat tarinansa, 
joita hän tiesi meille kertoa. Muistamme hänen 
huudahduksensa ”mannaggia!” (=pirskatti!), 
”oggi come oggi” ja kaikki ne riemukkaat 
hetket, joita vietimme yhdessä. Muistamme 
hänen puhelimensa, joka tavallisen sointiäänen 
asemesta toisti yksitoikkoista toitotusta: ”Paolo, 
Paolo puhelimeen, Paolo. Paolo puhelimeen, 
Paolo…” Paololla oli myös ilmiömäinen kyky 
hyödyntää pikku taukohetket pikaisten nokosten 
merkeissä. 
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“Benvenuti a Presicce!” 
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Ringraziamo di cuore anche il personale del 
Messapia, Agnese, responsabile del nostro 
soggiorno, e il personale della cucina, tutti 
sempre disponibili ad aiutarci, a sentire e 
soddisfare le nostre esigenze. Ringraziamo 
anche Rino del Lido Giulia, Roberto, il nostro 
autista e Giuseppe il suo capo, il personale della 
tenuta di Albano Carrisi, il personale del 
ristorante Rua de li travaj, la guida Francesca di 
Presicce e ringraziamo anche Angela, la mia 
cara amica da tanti anni, che ci ha fatto 
compagnia e ci ha dato delle ricette tipiche della 
cucina salentina. La lista di ringraziamenti 
potrebbe continuare all’infinito. Ma forse ancor 
più ci hanno colpito le signore anziane che 
abbiamo incontrato durante il nostro percorso, 
con il loro modo sincero e genuino di accogliere 
uno sconosciuto nella loro terra, come è 
successo a Presicce ma anche in vicinanza di 
molte chiese e altri luoghi. Ci hanno sempre 
mostrato con un gesto di invito che siamo 
benvenuti tra di loro.  
Data l’allegria che il nostro gruppo ha mostrato 
negli ultimi giorni del viaggio, sembra che tutti 
siano stati soddisfatti e perfino sorpresi dalle 
meraviglie che abbiamo potuto conoscere e 
penso che dentro di loro è rimasto un desiderio 
di ritornare in questa terra affascinante, piena di 
storia e cultura ancora da scoprire. 
Personalmente -  avendo assunto il ruolo del 
capogruppo e interprete - ringrazio voi tutti 
della pazienza, gentilezza e simpatia mostrate 
verso di me. Grazie particolare a Carlo che gli 
ultimi giorni mi ha sostituito nel ruolo 
dell’interprete e soprattutto ringrazio Anita che, 
con il suo impegno da più di sei mesi prima 
della partenza, ha fatto della parte organizzativa 
una collaborazione fruttuosa.  
 
 
Aspetto con entusiasmo il nostro prossimo 
incontro anche con i nostri compagni di viaggio 
di Tampere e di Salo che si sono amalgamati 
nella nostra compagnia in modo inseparabile. 
Forse al nostro prossimo viaggio culturale in 
Italia che faremo insieme! 
 
Con i migliori saluti 
Pirkko Kukkohovi 
Capogruppo 

Kiitämme sydämestämme myös Messapian 
henkilökuntaa, erityisesti Agnesea, joka oli 
vastuussa oleskelustamme ja keittiötä, jossa 
kaikki olivat aina valmiita auttamaan, kuunte-
lemaan ja vastaamaan meidän vaatimuksiimme. 
Kiitämme myös Lido Giulian Rinoa, Robertoa, 
autonkuljettajaamme, Giuseppea, hänen 
pomoaan, Albano Carrisin tilan, kuten myös 
Rua de Travaj -ravintolan henkilökuntaa, 
Presiccen Francesca-opastamme ja kiitämme 
myös Angelaa, hyvää ystävääni jo vuosien 
takaa, jolta saimme paikallisen salentolaisen 
keittiön reseptejä. Kiitosten lista voisi jatku 
loputtomiin. Mutta vielä haluan muistaa niitä 
vanhempia rouvia, joita tapasimme matkan 
varrella, niin Presiccessä kuin muuallakin. He 
ottivat meidät tuntemattomat vieraat aina 
sydämellisesti vastaan saaden meidät tuntemaan 
olomme tervetulleeksi heidän joukkoonsa.  
 
 
Matkamme aikana joukkoomme hiipineestä 
hilpeydestä päätellen sain vaikutelman, että 
kaikki olivat jotakuinkin tyytyväisiä ja jopa 
yllättyneitä kaikista niistä ihmeistä, joihin 
olimme päässeet tutustumaan. Luulen, että 
matkalaisten mieleen jäi kaipuu palata tähän 
kiehtovaan maahan, jolla on paljon historiaa ja 
kulttuuria vielä tarjottavana.  
Ryhmänjohtajan ja tulkin roolissa toimineena 
kiitän kaikkia matkalaisia kärsivällisyydestä ja 
ystävällisyydestä, mitä olette osoittaneet minua 
kohtaan. Vielä erityinen kiitos kuuluu Carlolle 
(Kallelle), joka tuurasi tulkkia asiantuntevasti 
viimeisinä päivinä. Erityiskiitos myös Anitalle, 
joka antoi yli kuuden kuukauden aikana oman 
työpanoksensa matkan järjestelyissä. Matkan 
suunnittelut ja järjestelyt Suomen päässä 
sujuivat kitkattomasti ja yhteistyömme oli 
antoisaa ja tehokasta.  
Toivon, että meille tarjoutuu vielä mahdollisuus 
tavata myös Tampereen ja Salon puolelta 
mukana olleita, jotka sulautuivat erottamat-
tomaksi osaksi ryhmäämme. Ehkäpä se toteutuu 
seuraavalla yhteisellä matkallamme. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Pirkko Kukkohovi 
Capogruppo 
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Gruppo della Finlandia sotto la quercia vallonica.
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PUGLIAN MURTEISTA 
Timo Sironen 
 
 
 
Puglian murteet jakautuvat piirteidensä pohjalta kahteen etelä-italialaiseen laajempaan 
murreryhmään. Puglian pohjois- ja keskiosat linjan Taranto-Ceglie-Ostunin pohjoispuolella 
kuuluvat Molisen, Abruzzon, Campanian ja Basilicatan murreryhmään, kun taas Grottaglien, 
Francavillan ja Brindisin muodostaman linjan eteläpuolen eli Salenton alueen murteet kuuluvat 
selkeästi Kalabrian ja Sisilian murreryhmään. Tällä on luonnollisesti (asutus)historialliset syynsä: 
maakunnan nimivariantti, le Puglie, kuten gli Abruzzi, kertoo jo sinällään alueen kulttuurien 
moninaisesta historiasta.  
 
Ennen roomalaisten ja samnilaisten saapumista nykyisen Puglian aluetta asuttivat 600-luvulta aina 
ajanlaskun alkuun asti indoeurooppalaista messapin kieltä puhuneet ja kirjoittaneet daunit, peukeetit 
ja messapit – järjestyksessä luoteesta kaakkoon. Heidän mahdollisesti Adrian meren itäpuolelta 
tullut kulttuurinsa sai kreikkalaisvaikutteita varsinkin 400-luvulla valloittamastaan Tarasin 
kaupungista (lat. Tarentum, ital. Taranto), mutta alueen nykymurteisiin messapin kielestä ei näytä 
lainautuneen mitään - kreikkalaisilta omaksutulla aakkosistolla n. 450-50 e.a.a. kirjoitettuja 
piirtokirjoituksia on toistaiseksi löytynyt yli 200.  
 
Pohjois-Pugliaan daunien alueelle tunkeutui oskia puhuneita samnilaisia viimeistään 300-luvun 
alkupuolella; he lyöttivät omaa rahaansa Tiatissa (nyk. Chieuti Foggian provinssissa Fortore-joen 
tuntumassa). Roomalaiset tulivat pian perässä, luoteesta päin kuten samnilaisetkin, ja perustivat 
Lucerian siirtokunnan toisen samnilaissodan aikana vv. 315-314 e.a.a. pitääkseen seudun 
samnilaiset aisoissa. Toinen "checkpoint" perustettiin Venusiaan (nyk. Venosa Basilicatassa) v. 291 
e.a.a., n. 60 km eteläkaakkoon Luceriasta. Brundisiumiin (nyk. Brindisi) perustettiin siirtokunta v. 
246 e.a.a. Via Appia ulottui Pugliaan vasta n. 190 e.a.a., samoihin aikoihin kun Pohjois-Pugliaan 
perustettiin Sipontumin siirtokunta (194 e.a.a., nyk. Manfredonian lähellä). Tarantoon Neptunian 
nimellä tunnettu kolonia perustettiin niinkin myöhään kuin 122 e.a.a. Huomattakoon että 
Brundisiumia lukuunottamatta Salentoon, joka antiikin aikana tunnettiin latinaksi nimellä Calabria 
ja kreikaksi nimellä Messapia, ei perustettu yhtään siirtokuntaa kuin Lecce (lat. Lycium/Litium) ja 
sekin vasta v. 102 j.a.a. Näin ollen Etelä-Pugliassa antiikin aikana latinan vaikutus oli - kenties 
Brundisiumin siirtokunnan lähiympäristöä lukuun ottamatta - paljon heikompi kuin Pohjois-
Pugliassa. Rooman ensimmäinen kansallisrunoilija Q. Ennius oli kotoisin Rudiaesta nykyisen 
Leccen lähettyviltä ja hän sanoi omanneensa kolme identiteettiä: latinalaisen, kreikkalaisen ja 
oskilaisen. Tästä voisi päätellä että Brundisiumin siirtolaisten joukossa oli ilmeisesti jo 200-luvulla 
e.a.a. ollut myös roomalaistumisprosessiin joutuneita/hakeutuneita samnilaisia. Ei pidä unohtaa että 
nykyäänkin kahdeksassa Salenton kylässä, mm. Calimerassa (!), puhutaan (nyky)kreikkaa: 1300- ja 
1400-luvulla Bysantin aikana tällaisia kyliä oli peräti parikymmentä. 
 
Puglian pohjoisissa ja keskisissä murteissa on selvästi latinan ja osin oskinkin vaikutusta, varsinkin 
vokaalien määrässä: avoimien ja sulkeutuneiden yhteenlaskettu määrä on Salentossa vain 
seitsemän. Salentossa ei ole vaikuttanut kuitenkaan diftongisaatioita aiheuttanut ns. 
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metafoneettisten vokaalien ilmiö, mikä sen sijaan on yleistä Keski- ja Pohjois-Pugliassa: gallina ja 
pieno>*chino murtuvat muotoihin gaddöinë ja chiöinë. Viimeksimainittu ilmiö on peräisin 
Adrianmeren itäpuolelta. Salenton sisililais- tai kalabrialaisvaikutteet, mm. -ll-äänteestä 
kakuminaaliseksi muuntunut -dd-äänne ja -stru-jakson muuttuminen -sciu-muotoon selittyvät myös 
sillä että Salentosta on merellä liikuttu paljon lounaaseen päin. 
 
Latinan (n. 2/3) ohella murresanojen alkuperä on johdettavissa mm. sellaisista ohimenneistä kielistä 
kuin espanjasta (n. 1/5) ja ranskasta (n. 1/10) sekä arabiasta (n. 1/20). 
Pugliassa on em. kreikkaa puhuvien kylien lisäksi muitakin "kielikeitaita": mm. Faetossa, Ariano 
Irpinossa, Montagutossa, Volturara Appulassa ja Celle San Vitossa Foggian provinssissa puhutaan 
pohjoispugliaan sekoittunutta (ranskan) provensaalia, joka pesiytyi sinne peräti Kaarle I 
Anjoulaisen aikoihin. Vanhoja albaanialaisyhteisöjä on Foggian alueella ja Taranton provinssissa 
mm. S. Giorgio Ionicossa, Roccaforzatassa, Faggianossa, Monteparanossa ja makeasta 
"orientaalisesta" likööristään tunnetussa San Marzanossa. Elääpä nykyään Etelä-Puglian murteessa 
lähes tuhatvuotinen normanniajalta peräisin oleva sana 'sire', joka tarkoittaa isää. 
 
Pari esimerkkiä Puglian murteista:  
 
Ostunissa (Brindisin provinssia) on havaittavissa mm. oskilaisperäinen -ette-päätteinen passato 
remoto -muoto sekä Kampaniasta tuttua diftongisaatiota: 
 
Alli tiempe de lu prime Rré de Cipre, doppe lu comquistamiente ce fêsce (=fece) de la Terra Santa 
Goffrede de Vhugghione, assuccedètte ca na signura de Guascogna da pellegrina scî (=andò) allu 
Sebbulch de Criste, da ddove returnanne (=ritornando), arrevata a Cipre, da cièrte scrianzate 
vastasune fue trattata pésce (=peggio) de na mùsceta. 
 

Capo Leucan murteen pukemia sananlaskuja: 
 
A ogni ceddu lu nidu sou è beddu. = A ogni uccello il nido suo è bello. 
Ci mancia paseddi face li fij beddi. = Chi mangia piselli fa i figli belli. 
Meju sulu ca male ccumpagnatu. = Meglio solo che male accompagnato. 
Pedi cauti e capu fridda. = Piedi caldi e testa (capo) fredda. 
Quannu chiove da tramuntana, chiove tre giurni e na settimana. = Quando piove da 
tramontana, piove tre giorni e una settimana. 
 
Lähteet:  
 
G. Devoto & Gabriella Giacomelli, I dialetti delle regioni d'Italia. Firenze 1972. 
 
L'Italia. Puglia. Touring Club Italiano. La Biblioteca di Repubblica. Milano 2005 
 
Omat opinnot ja osin julkaisemattomat tutkimukset latinan, kreikan, oskin ja messapin 
sosiolingvistiikkaan sekä Keski- ja Etelä-Italian nykymurteisiin ynnä antiikin historiaan liittyen, 
1979-2005. 
 
Pirkko Kukkohovi, "Salentu, lu mare, lu sole, lu ientu" Dei dialetti del Capo 
Leuca. Una relazione a base di: Meuli, Gino 2004: I dialetti del Capo di Leuca. 
Una relazione studi post-laurea. Lingua e cultura italiana. Università di Turku. Estate 2005. 
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”SALENTU, LU MARE, LU SOLE, LU IENTU” 
DEI DIALETTI DEL CAPO DI LEUCA 
Pirkko Kukkohovi 
 
 
In questo articolo come fonte principale uso il libro di Meuli 2004: I dialetti del Capo di Leuca 
che è una presentazione molto ampia ed è un frutto di lavoro di anni di raccolta delle testimonianze 
linguistiche in cui Meuli ha raccolto un dizionario dei termini dialettali riguardanti gli usi ed i 
costumi paesani, la vita rurale, i mestieri, la flora e la fauna locale. Inoltre nel suo libro Meuli ha 
raccolto proverbi, detti, sentenze, dicerie, dileggi, scherni tra paesi vicini, soprannomi e toponimi 
rurali.  
 
Il mio interesse invece è di dare a un forestiero - come me stessa capitata in queste parti del mondo - 
un primo passo nel capire la parlata locale presentando delle caratteristiche principali e anche un 
po’ peculiari dei dialetti del Capo di Leuca che sarebbero frequenti nella parlata quotidiana. Alla 
fine dell’articolo c’è una piccola raccolta dei modi di dire in cui è intrisa la tradizione e la saggezza 
popolare. Penso che proprio in queste espressioni la parlata locale abbia la sua espressione più forte, 
vivace e colorata che soprattutto sono in uso ancora oggi. 
 

LA VIVACITÀ DEI DIALETTI MANTENUTA FINO A OGGI 

Come in tutta l’Italia anche in Puglia i dialetti si sono formati più o meno allo stesso modo e ogni 
singolo paese è un’isola linguistica a sé per la presenza di suoni diversi, di fonemi speciali, di 
flessioni particolari. In tutta la provincia di Lecce, le parlate popolari hanno origini e appartenenze 
comuni. (Meuli 2004: 17) Quando parliamo dei dialetti del Capo di Leuca si intende il basso 
Salento, la area geografica e culturale che coincide con l’estrema parte meridionale della penisola 
salentina con il suo punto più sud Capo di Leuca e nel nord delineata da Tiggiano a Marina San 
Giovanni. Donato Valli descrive la parlata locale come “un dialetto spoglio, naturale, vivo, lontano 
dalle grammatiche categoriali, dalle formule comparatistiche o contrastive, dalle diacronie evolutive 
e trasformazionali” e continua scrivendo che “è il dialetto che suona libero sulla bocca dei parlanti, 
senza codifiche di tipo scolastico o dottrinale, ossequioso soltanto delle tradizioni lariche e 
indigene, delle inflessioni localistiche, familiari, individuali che il tempo minaccia, ma non ha 
cancellato”. Ognuno che gira oggigiorno in queste parti del mondo può costatare che è ancora 
veramente viva la parlata e secondo Valli la ragione per la sua vitalità spetta alla marginalità 
geografica e culturale ai confini d’Italia e d’Europa. (Valli nella prefazione in Meuli 2004: 11.)  
 
Invece con la scoperta dell’altro mondo, con l’altra realtà che esisteva già negli anni 60 e 70 anche 
in Italia e che si faceva vedere traverso gli occhiali rosastri della televisione, questo sicuramente ha 
influenzato alla loro identità, al loro modo di vedere se stessi. L’abbandono della propria parlata a 
favore dell’italiano garantiva meglio ai figli di inserirsi nella società e trovare un impegno più 
sicuro e dava la possibilità di una vita meno faticosa dei genitori e dei nonni. Questo è un fatto che 
vale per tutta la società italiana con l’arrivo della scuola d’obbligo e dei mass media.  
 
Anche se oggi i giovani imparano a parlare l’italiano già a casa o sennò al più tardi a scuola, nel 
Salento le parlate locali hanno mantenuto la loro vivacità. Un fattore importante e non da poco 
valore è sicuramente l’orgoglio della gente della loro cultura popolare salentina che è ancora oggi 
molto fortemente da percepire. Meuli (2004: 13) scrive che il dialetto educava la gente “al gusto 
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della parola efficace, puntuale, icastica, elegante, bella, frutto della cultura popolare salentina, in 
grado di esprimere i temi della vita paesana in modo vivo, onomatopeico, pittoresco, genuino e che 
si identificava nel realismo acerbo della parlata contadina”.  
 
Meuli sottolinea l’importanza di mantenere i dialetti per il loro significato storico e per il loro senso 
culturale e per la conoscenza delle proprie radici, per la memoria storica, ma oggi giorno 
l’importante è di acquistare lo stesso tempo la lingua ufficiale come mezzo di comunicazione. 
L’uno non esclude l’altro. Parlare in dialetto secondo Meuli serve per comunicare in famiglia, fra 
gli amici, per strada, nei momenti di svago collettivo, con le persone anziane dando un senso di 
intimità, di gioia e di fraternità e perché non anche di continuità storica. (Meuli 2004: 13.) Come già 
visti nelle teorie della sociolinguistica degli anni 80 i dialetti e la lingua ufficiale potrebbero e 
dovrebbero convivere gli uni accanto l’altra – anche se sempre con un pericolo di scontro e conflitto 
– ma è possibile se acquistano diverse funzioni per la comunicazione nella società e nel repertorio 
dei parlanti e in questo modo possono complementare l’un l’altro.  
 
DELLE ORIGINI DEI DIALETTI SALENTINI 

Il dialetto salentino deriva dal latino volgare parlato dalla plebe romana circa 2000 anni fa. La 
lingua latina soppiantò la parlata locale anche nella Messapia, nelle terre di Salento, per cui il 
vocabolario della parlata è costituito per la maggior parte dei vocaboli che sono di origine latina. 
Finito l’impero anche l’unità linguistica cominciò a perdersi e si formarono diversi dialetti locali 
come lingue del popolo per il semplice fatto che non avevano regole di una lingua scritta da 
rispettare. Poi i dialetti di queste parti si sono arricchiti di vocaboli dei vari popoli invasori come 
greci, goti, longobardi, spagnoli, francesi e turchi. (Meuli 2004: 19 – 20.) 
 
Ecco qualche esempio di parole di origine delle lingue dei invasori (Meuli 2004: 20 – 22): 
 

DIALETTO LATINO ITALIANO 
mennala  amìndula  mandorla 
cirasa  cerasèa  ciliegia 
crai  cras  domani 
cucuzza  cucutia zucca 
mieru merum vino 
magnu magnus grande 
pistanaca pastinaca carota 
iddu illum egli 
nusterzu nudius tertius l’altro ieri 
DIALETTO ARABO ITALIANO 
mustazzu mustas baffo 
DIALETTO SPAGNOLO ITALIANO 
chìccara jaccara tazzina 
bascu vasco berretto 
uracanu huracan temporale 
DIALETTO FRANCESE ITALIANO 
turnisi tournois denari 
trainu train carro agricolo 
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NOZIONI SUL DIALETTO 
 
Tipico per i dialetti del basso Salento è l’aféresi, cioè la perdita della vocale iniziale, che comporta 
spesso il raddoppio fonetico della prima consonante seguita da una vocale. (Vedi Meuli 2004: 43 – 
44.) 

- ssuttu = asciutto; ddurmisciutu = addormentato; ssire = uscire;  
cci ssi bbeddu = che sei carino; me zziccu. 

Il raddoppiamento accade anche dopo le preposizioni:  

- a ccasa; a tte; a ppiedi; cu mmie  = con me; a ffrunte;  

Il raddoppiamento accade anche nelle altre posizioni che iniziali: 

- affabbetu = alfabeto; abbitare; arcubbalenu; micìzzia = amicizia 

Esiste inoltre -sc- di pronuncia dolce e sibilante: scupa. 

e poi anche –šc- di pronuncia palatale, forte e accentuata: šcaffare = mettere. 

La -v- intervocale può sparire:  

- taula – tavula; cautu – cavutu = caldo; caulu – cavulu = cavolo 

Nota anche variazione: p – b e t - d:  
- purpu – burpu = polpo; padata – patata. 

Nota la –j- all’inizio della parola o in una posizione intervocale viene pronunciata lunga e quasi 

gutturale (Meuli 2004: 43 – 44.): 

-  jentu = vento; jeu, voju, pajara.  

Spesso la –j- si vede scritta anche con la –i- come per esempio:  

- lu jentu = lu ientu = il vento; la paiara – la pajara; paja = paglia. 
  mèju = meglio, Maje = Maglie; jancu = bianco, famìja = famiglia 

Nota che ci sono spesso cambiamenti delle consonanti e vocali di diversi tipi: 

- acu = ago, allecru = allegro, ànciulu = angelo, macari = magari; maronna/matonna 
= madonna. 

Inoltre c’è la scomparsa della –v- in alcuni dialetti: 

 - caulu – cavulu; taulu – tavulu. 

Nel dialetto in molte parole dove in italiano c’è la  p  in dialetto è cambiato in una   ch:  

 - chiattu = piatto; chiummu = piobo, chiòvere = piovere; chiantu = pianto; chianta 
= pianta; cchiù = più; cchiùttardu = più tardi. 

La combinazione -nd- si è assimilata in –nn-:  

- mannare = mandare; pennire = pendere; cannila = candela;  
  munnu = mondo. 

Come già di molti questi esempi qui sopra si vede, la vocale –o- spesso, e anche la vocale    –i- sono 
cambiati in  –u che è la vocale che domina nella parlata e dà il suono caratteristico al dialetto del 
Capo di Leuca. 

- durmuta = dormita; duppiu = doppio; dopututtu = dopotutto;  

  mutu = molto; ruttu = rotto.  

La negazione nel dialetto è nu: nu ssente = non sente. 
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Anche la vocale –e- (accentuata) in certe parole è cambiata in –i-:  
- pišce = pesce; pisu = peso; piru = pero; pira = pera; pipe = pepe. 

Un particolare suono al dialetto danno anche certi suffissi come per es. -ddu: 

- morticeddu = piccola creatura morta; milunceddu = piccolo melone; madunnedda; 
gnocculeddi; frisedda/frasedda = grisella;  
cattuddu = gattino. 

 
 
OLTRE LA GRAMMATICA 
 
Per arrivare a capire la parlata nelle situazioni quotidiane concreti bisogna sapere il vocabolario più 
essenziale, cioè quello che si ripete più frequentemente. La grammatica è essenziale, ma un gruppo 
di vocaboli importante formano per esempio le espressioni di tempo. Di questi ho raccolto qui sotto 
le più comuni e in seguito ci sono delle esclamazioni che si sente in giro e importante conoscere un 
po’ anche quelli. Nella stessa tabella ho raccolto inoltre qualche altra espressione, soprattutto alcuni 
esempi di espressioni in cui si ripete la stessa parola per accentuare più o dare più significato a 
quello che uno vuole dire.  
 
I GIORNI DELLA SETTIMANA E ESPRESSIONI DI TEMPO 
lunidia lunedì crai domani prestu presto 
martidia martedì osci oggi sùbbitu subito 
mercu(li)dia mercoledì moi – mo adesso dia / giurnu giorno 
sciuvidia giovedì poi dopo desira di sera 
vennardia venerdì dieri ieri matina mattino 
sabbutu sabato nusterzu l’altroieri stammane stamattina 
duminica domenica buscrai dopodomani crammane domattina 
menzadia/ 
menzedia 

mezzogiorno tannu allora a sira la sera 

mmane e ssira tutto il giorno nviernu inverno tardu tardi 
crammenzadia domani a 

mezzogiorno 
scennaru gennaio fabbraru 

/febbraru 
febbraio 

abbrile/bbrile 
/brile 

aprile masciu maggio giugnu giugno 

acostu agosto ottobbre ottobre quannu quando, quest’anno 
 
ESCLAMAZIONI E ALTRO 
A? = cosa dici? Cosa hai detto? a mmie me piace 
Minchia! benemeu = caro mio  
Lampu! more meu = amore mio  
Mannaggia! buneddu = simpatico 
Artu! = fermati! buzzu / bàciu = bacio 
ennà? = Bo? bbeddu = bello, grazioso 
Cacomu? = E come? pappa-cacca-nanna 
Mina! = ma va! passu-passu = piano piano 
Nane! = Toh! Tieni! bellu-bellu! = piano piano! 
Madonna! Matonna! Matosca! cuttu-cuttu = vicino vicino 
Ppe lla mmatonna! picca-picca = poco poco 
nenti / nenzi = niente dormidormi = dormiglione 
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UNA SELEZIONE DEI MODI DI DIRE NEL 
DIALETTO SALENTINO 
Pirkko Kukkohovi 

 

Nei modi di dire e nei proverbi dialettali viene espressa in modo concentrato la cultura e la 
tradizione popolare: esprimono le credenze, i valori e il morale, portano al frutto la saggezza 
popolare. In questo mio lavoro ho scelto dei oltre 350 proverbi raccolti da Meuli (2004: 319 – 338) 
quelli che personalmente mi hanno toccato o per il loro contenuto o per le varietà delle espressioni 
dialettali caratteristiche che inoltre - soprattutto per il pubblico finlandese - possono portare a un 
retrogusto piacevole e divertente nel senso positivo visto che ci sono molte coincidenze involute e 
casuali tra la lingua finlandese e il dialetto al livello fonologico e a quello del vocabolario. Le 
interpretazioni in finlandese si trovano poi alla pagina seguente per far prima di degustare le frasi 
come sono e solo dopo quello, se necessario, vedere il significato in finlandese. 
 
1. A chira casa no nce pace se la caddina canta e lu caddu tace. 
2. A ogni ceddu lu nidu sou è beddu. 
3. A Pasca cu lli toi, de Natale cu cci voi. 
4. Amicizia se voi mmantene, sporta va e sporta vene. 
5. Beati l’ùrtimi se li primi su fessi. 
6. Capittu longu, senzu curtu. 
7. Cci ài manciatu stamattina, culu de caddina? 
8. Chiru ca llassi è persu. 
9. Ci mancia paseddi face li fij beddi. 
10. Ci nasce cu lla camisa no mmore culunudu. 
11. Ci tuttu vole, de desideriu more. 
12. Ci unca no bboi pe ttie, a llotri noffare. 
13. Ci vole tuttu resta allu ssuttu. 
14. Ciuveddi nasce mparatu. 
15. Comu vane vane, comu vene vene. 
16. Cu lla pacenzia se rria a tuttu. 
17. De la mmane la bbona sciurnata pare. 
18. È cchiù forte cu lla penzi, ca cu lla faci. 
19. Fanne bbene e scordate, fanne male e pensace. 
20. Fimmana mustazzuta sempre è piaciuta. 
21. Focu e lettu fannu l’ommu povarettu. 
22. Jata a dda famija addu pe pprima nasce na fija. 
23. Lontanu de l’occhi, luntanu de lu core.  
24. Meju sulu ca male ccumpagnatu. 
25. Mo vidimu, disse lu cicatu. 
26. Pedi ccauti e capu fridda. 
27. Puru li pulci tènene la tosse. 
28. Quannu chiove da tramuntana, chiove tre giurni e na settimana. 
29. Saccu vacante no sse mantene tisu. 
30. Se me scappa lu pede!? 
31. Sette su li meju muccuni: carne, pišce, e maccarruni, ove fresche, vinu puru, fimmana bedda e 

ricca puru! 
32. Taula curta, vita longa. 
Fonte: Meuli 2004: I dialetti del Capo di Leuca. 
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Le interpretazioni in finlandese dei modi di dire (vedi la pagina prima),  
a cura di Pirkko Kukkohovi: 
 
 
 
 
 
  

1. Siinä talossa ei rauha vallitse, jossa kana laulaa ja kukko vaikenee.  
2. Joka poikasesta oma pesä kaunis. 
3. Pääsiäinen perheesi kanssa, jouluna kenen kanssa haluat.  
4. Jos ystävyyden haluat säilyttää, niin kori kulkee sinne ja kulkee tänne. 
5. Onnellisia ovat viimeiset, jos ensimmäiset ovat typeryksiä. 
6. Pitkät hiukset, lyhyet aivot. 
7. Mitä söit tänä aamuna, kananko takapuolen? 
8. Sen mitä jätät se on mennyttä. 
9.  Joka herneitä syö, saa kauniita lapsia. 
10. Joka kauluspaita päällä (=onnekkaana) syntyy ei kuole pers’ paljaana. 
11.  Joka kaiken haluaa, haluissaan kuolee. 
12. Sitä mitä et itsellesi halua, älä tee myöskään muille. 
13.  Joka kaikkea haluaa jää kuivin suin. 
14. Kukaan ei ole syntynyt oppineena. 
15. Niin menee ku menee, niin tulee ku tulee. 
16. Kärsivällisyydellä kaikki onnistuu.  
17. Aamusta hyvän päivän näkee. 
18. Helpommin ajateltu kuin tehty. 
19. Tee homma hyvin ja unohdat sen, tee se huonosti ja mietit sitä.  
20. Viiksekäs nainen on aina pidetty. 
21. Tulisija ja sänky tekevät köyhän miehen. 
22. Onnellinen se perhe johon ensimmäisenä syntyy tyttölapsi.  
23. Poissa silmistä, poissa mielestä (sydämestä).  
24. Parempi yksin kuin huonossa seurassa. 
25. Katsotaas nyt, sanoi sokea. 
26. Kuumat jalat, kylmä pää. 
27. Täitkin kärsivät yskästä. 
28. Kun sataa länsituulella, sataa 3 päivää ja viikon.  
29. Tyhjä säkki ei pysy pystyssä. 
30. No jos minulta jalka pääse karkaamaan!? (annetusta potkusta) 
31. Seitsemän on parasta suupalaa: liha, kala, makaroonit, tuoreet kananmunat, hyvä viini, 

kaunis nainen ja vielä rikaskin!  
32. Lyhyt pöytä, pitkä ikä.  

 



 

AnDante: Autunno 2005 / Primavera 2006, sivu 48 

 
 

ANTIIKIN VANHIN KARTTA LÖYTYNYT 
SALENTOSTA 
Timo Sironen 
 
 
Elokuussa 2003 löytyi arkeologisissa kaivauksissa Soletossa, Leccen provinssissa, keramiikkaan 
raapustettu miniatyyrikartta tai osa karttaa, joka kuvaa Messapian eli nykyisen Salenton eteläisintä 
osaa. Mustaksi maalattu terrakotta on ajoitettu 400-luvulle e.a.a. Näin ollen se on kreikkalais-
roomalaisen maailman toistaiseksi vanhin kartta. Kaivausten johtaja, ranskalaisen Montpellierin 
yliopiston tutkija Thierry van Compernolle on pantannut tiedottamista hieman yli kaksi vuotta, 
ilmeisestikin mahdollisen tiedevarkauden pelossa ja saadakseen tutkia löytöään rauhassa. Itse esine, 
kreikkalaisen vaasin fragmentti, ei ole paljon postimerkkiä suurempi, 2,7 x 5 cm. Siihen on 
raapustettu kreikkalaisin aakkosin yksi kreikkalainen paikannimi, Taras eli Tarentum (nyk. Táranto, 
spartalaisten 700-luvun lopulla e.a.a. perustama siirtokunta) ja 12 messapialaista paikannimeä, 
joista viisi on lyhennetyssä muodossa. Mukana ovat mm. Nardò, Soleto, Ugento, Otranto, Alezio ja 
S. Maria di Leuca. Meri on merkitty aallokoin niin niemen itä- kuin länsipuolellekin. Esine 
annettiin näytteille säilytettäväksi Taranton arkeologisessa museossa 16.11.2005. (kuva ohessa) 
 
Tieto löytyy 17.11. Corriere della Seran sivulta 29, joka bongattiin 18.11. Oulun pääkirjaston 
lehtilukusalissa. Allekirjoittaneen mielestä aakkosiston mukaan esine on ajoitettavissa ennen v. 
404/403 e.a.a. ja kyseessä on mahdollisesti alueen varhaisin kaksikielinen (kreikka-messapi) 
piirtokirjoitus. Tuskin on kyseessä väärennös ja tuskin on uhkarohkeaa ehdottaa esineelle 
historiallista kontekstia joko 470-luvun puolivälissä messapien käymään sotaan Tarantoa vastaan tai 
vaihtoehtoisesti Taranton ja ateenalaisten Taranton lahden lounaiskolkkaan perustaman Thurioin 
väliseen sotaan n. vv. 444-433, jossa messapialaiset olivat thurioilaisten liittolaisina. 
Todennäköisimmin kartanpala kuitenkin saattaisi liittyä v. 415 ateenalaisten aloittamaan ja 
onnettomasti päättyneeseen Sisilian sotaretkeen, jossa heidän tiedetään ankkuroineen Taranton 
edustan saarille ottaakseen mukaansa messapikuningas Artasin tarjoamat 600 jousimiestä 
(Thukydides 7,33). 
 

 
Salenton alueelta Soleton kylästä löytynyt antiikin vanhin kartta on raaputettu mustaksi maalatulle 
terrakottalle. Kartassa näkyy 13 paikannimeä ja Salenton eteläkärjen rannikkoviiva. 
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MODESTO DELLA PORTA (1885-1938), 
GUARDIAGRELEN (CH) RUNONIEKKA 
Timo Sironen 
 
 

Olen aiemmin käännellyt murrerunoja AnDanteen napolista ja roomasta, mutta nytpä onkin 
abruzzon vuoro. Aasinsiltamaiseksi oikeutukseksi tai perusteluksi käyköön se että kesäkuun 2005 
seuramme Puglian-matkalaiset laskeutuivat RyanAirilla Abruzzoon Pescaran lentokentälle ja 
jatkoivat siitä junalla/bussilla Itä-Abruzzon rannikkoa pitkin, Molisen kautta, kohti sen kaakkoista 
naapurimaakuntaa. 

Tutustuin Roomassa v. 2004-2005 ollessani tyttäreni luokkakaverin isään, abruzzolais-
lähtöiseen Carmine Taraborrelliin, jonka kanssa kävin toukokuussa 2005 hänen kotiseudullaan, 
missä tutustuin myös Nicola Avernaan. Molemmat tulivat Suomen visiitille pari kuukautta 
myöhemmin ja havaittuaan tämän kirjoittajan murretaitojen rajoittuvan napoliin, roomaan ja 
sisiliaan, päättivät he opettaa minulle jossain Seutulan ja Altan välimaastossa itä-abruzzon murretta 
ja antoivat lahjaksi guardiagreleläisen runoilijan Modesto Della Portan koottujen runojen 
näköispainoksen Ta-pù Lu trumbone d’accumpagnamente (‘Töttö-röö Säestyspassuuna’). 

Runoilijamme syntyi Guardiagrelessä, Chietin provinssissa, 25.3.1885 Donato ja Maria 
Vitacolonnan keskiluokkaiseen perheeseen. Käytyään alakoulun ja keskikoulua syntymäpaikassaan 
Modesto innostui opinnoista siinä määrin että hänet lähetettiin tuon ajan Etelä-Italian henkiseen 
pääkaupunkiin Napoliin, jossa Modesto opinnoista viis välitti, mutta tutustui sangen nuoresta 
iästään huolimatta aktiivisesti kaupungin kulttuurielämään, varsinkin teatteri- ja musiikkipiireissä; 
hän tutustui mm. kuuluisiin bel canton sanoittajiin/runoilijoihin Libero Bovioon ja Salvatore Di 
Giacomoon. Napolista Modesto palasi räätälinpapereineen kotiseudulleen, jossa tutustui erittäin 
sivistyneeseen runoilijaan Cesare De Tittaan, joka runoili itä-abruzzoksi, italiaksi ja jopa latinaksi. 

Modeston ensimmäinen julkaistu runo Na serate de ‘mmerne (‘Erräänä talavi-ehtoona’) 
vuodelta 1902 eli 17-vuotiaana runoiltu ja ajan tavan mukaan se julkaistiin paikallislehdessä 
Ortonassa ja muita runoja Lancianossa, siis Chietin provinssissa. Modeston runoja julkaistiin pian 
myös Rooman abruzzolaisten julkaisuissa eivätkä ne olleet enää pelkästään tilapäisrunoja, vaan 
laajempia kokonaisuuksia, kertomuksellisia sonetteja. Modestosta tuli myös taitava runonlausuja, 
mm.  Lancianossa 1918 ja Chietissä 1921, missä hän resitoi yhdessä mm. kuuluisan roomalaisen 
Trilussan kanssa. 20-luvun alussa Modesto runoili lauluja ja voitti sanoituskilpailun Ortonassa 1923 
kappaleella Carúfine (‘Neelikankukka’). Runokokoelma Ta-pù (Töttö-röö’), jota ilmoitettiin 
ilmestyväksi aina 1922 alkaen, ilmestyi vasta 1933 Lancianossa Carabban julkaisemana. 

Modesto lähti 1934 Roomaan aputoimittajaksi EIAR:iin (=Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche) ohjelmaan “Dieci  minuti del lavoratore”, jossa hän esitti mm. laajan 156-säkeisen 
runonsa La novena di Natale (‘Joulunalushartaoksia’). Toiveikas Rooman kausi jäi neljään vuoteen, 
kun Modesto kuoli vaikeaan sairauteen vain 53-vuotiaana 23.7.1938. Chietiläinen kustantamo 
Marchionne julkaisi postuumisti 1954 Modeston muut runot. Tietoa on Modeston kahdesta 
komediastakin, La chiave de la case (‘Kot’avvaen’) ja Cacce ‘ssu rospe (‘Rup’sammakom 
metästystä’), joista jälkimmäinen on löytynyt ja editoitu 1999. Koko tuotannon yli 430-sivuinen 
näköispainos on vuodelta 2002 painettu Guardiagrelessä. Modeston tuotanto elää nykyään 
guardiagreleläisten suussa lukuisina sananlaskuina ja runojaan luetaan jo keskikouluvaiheessa, mm. 
murteen vuoksi. 
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Modesto Della Porta: Serenaati Äetille (1929) 
Timo Sironen 
 
 
 
 
 
 
 

Modesto Della Porta:  
Serenate a mamma (1929) 

Modesto Della Porta:  
Serenaati Äetille (1929) 

 
 
 
 
O Ma’, se quacche notte mi ve’ ‘mmente 
ti vuje fa’ ‘na bbella ‘mbruvisate, 
t’àja mini’ a purtà  ‘na serenate 
‘nghe ‘stu trombone d’accumpagnamente. 
 
Ne ride Ma’, le sacce, lu strumente 
jè ruzze e chï  le sone nen te’ fiate 
ma zitte ca se coje lu mumente 
capace che l’accucchie ‘na sunate! 
 
Quande lu vicinate sa risbeje 
sendènneme suna’, forse po’ dire: 
vijat’ a jsse che gnà stà cuntente, 
 
Ma tu che mi cunusce nen ti sbeje 
li si’ ca ogni suffianne jè ‘nu suspire, 
li si’ ca ogni mutive jè ‘nu lamente. 
 
 

 
 
 
 
Voe Äet’, jos jonnaen yönä minullen tulloo mieleen 
niin tahon sepitteä sinullen ihanan soetannan, 
minun pittää tulla tuomaan sinullen serenaati 
tämän passuunan säestyksellä. 
 
Elä naora, Äet’, tiijjän että soetin 
on rämä eekä soettajalla ou puhtia. 
Mutta ouppas hilijoa niin vielä tulloo se hetki 
kun soan soeton kulukemaan! 
 
Kun noapurusto herreä 
ja kuuloo minun soettavan, soattaa se sannoa: 
“Aotuas se, joka on nuin mielissään”, 
 
mutta sinä joka minut tunnet, et erehy: 
tiijjät että jokkaenen puhallus on huokaos, 
tiijjät että jokkaenen aehe on valitus. 
 
 
traduzione in dialetto di Savo 
 a cura di Timo Sironen 
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PUGLIAN VIINIT JA RUOKA 
Unto Paananen  
 
 
VIINIT 
 
Viinin ystävälle Puglia tarjoaa kiinnostavia makuelämyksiä, sillä sen viinivalikoima on moni-
ilmeinen ja omintakeinen. Todellisia Löytöjäkin voi tehdä. Koska olen kirjassani ”Italian viinit” 
(Yliopistopaino 2003) kuvannut aika perusteellisesti myös Puglian viinejä – kirjaa on vielä 
kaupoissa, mutta painos on loppumassa – rajoitun tässä pääpiirteisiin ja matkailijaa palveleviin 
vinkkeihin. 
 
Puglian viinituotannon suuri ongelma on ollut määrän suhde laatuun. Maakunnassa on enemmän 
viinitarhoja kuin missään muussa maakunnassa ja niistä saadaan vuosittain noin 800 miljoonaa 
litraa viiniä, toiseksi eniten Veneton jälkeen – ykkössijalle Veneto nousi vasta muutama vuosi 
sitten. Mutta luokiteltujen laatuviinien, Doc ja Docg, osuus on Pugliassa ollut vain 2,8 % (1999), 
kun se Venetossa oli 24 % ja Toscanassa ja Piemontessa yli 50 %.  Tästä voisi päätellä, että 
Pugliassa juodaan huonompaa viiniä, mutta silloin unohdetaan, että enin osa punaviinin 
vuosituotannosta viedään leikkoviiniksi pohjoiseen aina Alppien taa vahvistamaan sikäläisiä 
”vähäverisiä” viinejä. Käytäntö on sata vuotta vanha ja monille tuottajille, etenkin osuuskunnille, 
vaivattomin tapa markkinoida viininsä, sillä kysyntä on ollut vakaa ja tuotantoprosessi helppo, kun 
se ei ole vaatinut erikoisosaamista. Omia pullotteita on ilmestynyt markkinoille hitaasti, oikeastaan 
vasta 1980-luvulta alkaen. Nykyisin yhä useammat tuottajat ovat kiinnostuneita laadun 
kehittämisestä ja, mikä parasta, ovat tiedostaneet maakunnan viinien omaleimaisuuden. 
Käytännössä se merkitsee kotoperäisten rypälelajikkeiden arvostamista ja kehittämistä. Niistä ei 
olekaan pulaa, sillä kokoelma on Etelä-Italian runsain.          
 
Puglia on ennen kaikkea punaviinien ja rosatojen maa, sillä tummien rypälelajikkeiden osuus 
tuotosta on 80 %. Niiden joukosta nousevat esiin kolme ”historiallista” lajiketta, Negroamaro, 
Primitivo ja Uva di Troia. Runsassatoinen ja vahvanmakuinen Negroamaro on levinnyt  lähinnä 
eteläiselle Salenton alueelle, kun taas Uva di Troia pohjoisiin Foggian ja Barin provinsseihin, missä 
se tuottaa tummanpunaista ja alkoholipitoista viiniä, joka ei kestä pitkää kypsytystä. Näiden 
alueiden keskellä, Murgen ylängöllä ja Taranton provinssissa levittäytyvät nimensä mukaisesti 
varhain kysyvän Primitivon tarhat: niiden hedelmistä puristetaan vahvaa ja persoonallista, monien 
mielestä Puglian ominta punaviiniä. Muita kotoperäisiä tummia lajikkeita ovat Aleatico (makeata 
punaviiniä), Malvasia nera sekä toistaiseksi harvinaiset Ottavianello, Sussumaniello ja Notar 
Domenico. Viime vuosina on tarhoihin ilmestynyt myös lajikkeita muista maakunnista, esim. 
Sangiovese ja Barbera, jopa ulkomaalaisia, kuten Pinot nero, Merlot ja Cabernet. Lähinnä niitä on 
toistaiseksi käytetty sekoitelmiin, sillä Puglian punaviinit ovat useimmiten kahden tai useamman 
lajikkeen yhdistelmiä, harvemmin kylläkin Primitivo. 
 
HUOM. Pullon  etiketissä ei viinin nimenä aina ole lajikkeen nimi, vaan esim. paikannimi (Castel 
del Monte), jolloin lajikkeen nimi löytyy yleensä muualta tekstistä.  
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Rosè-viinit eli rosatot ovat oma lukunsa. Sen joka tuntee ennakkoluuloa näitä vaaleanpunaisia 
viinejä kohtaan, kannattaa tehdä tuttavuutta niihin juuri Pugliassa, sillä sieltä tulevat Italian parhaat 
rosatot. Ne ovat lohen- tai kirsikanpunaisia, tuoksuvia, meheviä ja usein hieman kirpeitä, siis 
kesäviinejä par excellence ja sopivat melkein minkä tahansa ruokalajin seuraksi. Vahinko vain ettei 
niitä ole toistaiseksi tuotu Suomeen!  Rosatoja valmistetaan melkeinpä kaikista tavallisimmista 
tummista lajikkeista tai niiden yhdistelmistä. Klassikko on Five Roses – nimellä on historiansa – 
jota tuottaja Leone De Castris alkoi pullottaa jo 1925. Kuuluisia ovat myös Rosa del Golfo ja 
Rosato Scaloti. 
 
Valkoviinit ovat Pugliassa jääneet punaviinien ja rosatojen jalkoihin – niitä tuotetaan vain viidennes 
kaikesta viinistä.  Kuuma etelän aurinko hyödyttää ennen kaikkea punaviinejä, joista tulee vahvoja 
rypäleiden runsaan sokerin ansiosta. Valkoviiniin käytetyissä (vaaleissa) rypäleissä runsas sokeri 
taas merkitsee vähäistä hapokkuutta, jolloin viinistä tulee ”pliisua” ja ryhditöntä. Näin nimenomaan 
vanhan tuotantotekniikan aikana. Mutta tilanne on muuttumassa, kun käyttöön on otettu terästankit, 
joissa käymislämpötilaa voidaan kontrolloida. Markkinoille on viime vuosina ilmaantunut monia 
lupaavia, jopa laajempaakin kiinnostusta herättäneitä valkoviinejä, kuten Locorotondo ja Martina 
Franca. Niiden valmistukseen on käytetty kotoperäisiä lajikkeita Verdeca ja  Bianco d’Alessano, 
jotka ovat levinneimpiä Bombino biancon ohella. Näistä lajikkeista tehdyt biancot ovat yleensä 
eloisia, hapokkaita ja maultaan neutraaleja. Lisää ilmettä on ryhdytty hakemaan istuttamalla 
tarhoihin uusia lajikkeita joko muualta Italiasta, esim. Fiano Campaniasta, tai ulkomaalaisia, kuten 
Sauvignon ja Chardonnay. Missä määrin tämä trendi vahvistuu, se nähtäneen lähivuosina. 
 
Kaiken kaikkiaan Puglian viinituotanto on käymistilassa, jota leimaa uusien makujen etsintä, laadun 
parantaminen ja sovittautuminen laajemmille markkinoille. Vielä tällä hetkellä puglialaisten viinien 
hinta/laatusuhde on edullinen. Ellei nyt välttämättä halua hankkia  Cosimo Taurinon tuottamia 
punaviinejä Notarpanaro ja Patriglione! 
 
 
 
RUOKA 
 
Puglia kuuluu Emilia-Romagnan ohella maakuntakeittiöiden kärkeen. Pugliassa syödään hyvin ja 
monipuolisesti ja ruuan aineksia on runsaasti tarjolla. Gastronomia tukeutuu kolmeen ”jalkaan”: 
vihanneksiin, pastaan ja oliiviöljyyn. Maakunta on Pojoen tasangon jälkeen Italian laajin 
tasankoalue, jota kukkulat osittain rikkovat, ja kuin yhtä ainoata viljelytilaa. Maisemassa 
vuorottelevat viinitarhojen ohella valtaisat oliivilehdot, vilja- ja perunapellot, hedelmätarhat ja 
vihannesmaat. Viimemainitut tuottavat tomaattia, artisokkaa, kesäkurpitsaa, munakoisoa, salaatteja, 
sipulia, paprikaa ja fenkolia. Mausteista tavallisin on tulinen pienoispaprika, peperoncino, sen 
sijaan valkosipulin käyttö vähenee etelä kohti mentäessä ja korvautuu mehevällä sipulilla. Tärkeitä 
ovat myös peruna, vilja- ja maitotuotteet ja kauden hedelmät. Mutta maan tuotteista ykkönen on 
sittenkin oliiviöljy, jolle vetävät vertaa vain Toscanan ja Ligurian öljyt, jotka tunnetaan maailmalla 
paremmin turismin ja tehokkaan markkinoinnin ansiosta. Liharuokien suosikkeja ovat vaaleat lihat, 
kana, kani ja etenkin karitsa, agnello, mutta punaistakin lihaa voi olla tarjolla. Antipastoina 
suosittuja ovat tuliset salamit ja soppressatat. Kun maakunta on suurelta osin meren ympäröimä, 
kuuluvat ruokapöytään myös meren herkut, kuten erilaiset kalat, simpukat ja äyriäiset joko 
sellaisinaan tai monenlaisten kalakeittojen, zuppa di pesce, aineksina. 
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Vielä muutama sana perinteisistä ja leimallisesti puglialaisista ruokalajeista, joihin kannattaa 
tutustua. Pastaruokien ehdoton ykkönen on orecchiette con il ragù, pikku korvat, jotka kunnon 
perheenemäntä valmistaa itse. Kastikkeena (ragù) on brasciole-nimisten lihakääryleiden 
paistolientä – lihakääryleet taas on tehty vasikan lihasta ja täytetty kinkulla, lampaanjuustolla ja 
persiljalla ja kypsytetty maustetussa öljytomaattiliemessä. Paistoliemen sijasta voidaan pikku korvat 
maustaa myös anjoviksella. Ikivanha on ciceri e trià, keitettyjä kikherneitä ja nauhamakaronia, 
jotka on maustettu öljyssä kuullotetulla sipulilla. Hyvin vanhaa perua on myös ncapriata, 
papumuhennos, jonka mausteeksi lorautetaan tilkka oliiviöljyä ja joka nautitaan keitettyjen sikurien 
tai nauriin naattien kera. Maineikas karitsanliharuoka on cutturidde, joka valmistuu kypsyttämällä 
kasarissa lihan paloja sipulin, persiljan, tomaatin ja lampaanjuustokuutioiden kanssa. Jälkiruoaksi 
on tarjolla makeita leivonnaisia ja juustoja. Edellisiä ovat mm. carteddate, hunajalla ja pölysokerilla 
päällystettyjä voitaikinaspiraaleja, susamelli, uunissa paistettuja, vahvasti maustettuja leivoksia, 
taralli, makeita keksejä, caciuni, jotka on kypsytetty öljyssä ja täytetty suklaalla, kanelilla ja 
vincottolla. Juustoja on paljon, sekä lehmän että lampaan maidosta valmistettuja. Ruoanlaitossa 
suositaan pecorinoa siinä missä pohjoisessa käytetään parmesaania. Ehkäpä maineikkain lampaan 
juusto on canestrato, korijuusto, joka kypsyy kaislakoreissa ja on maultaan terävä (piccante). 
Runsaasta tuorejuustovalikoimasta poimittakoon burrata, mozzarellan näköinen kimpale, jolla on 
kerma- tai voisydän ja joka on syötävä kolmen päivän sisällä. 
 
Kun ruoasta puhutaan, ei sovi unohtaa vincottoa eli keitettyä viiniä. Se tunnetaan muuallakin 
etelässä, mutta erityisesti sitä arvostetaan Pugliassa. Se syntyy keittämällä tuoretta viinimehua, 
kunnes sen määrä on supistunut viidennekseen, ja kypsyttämällä sen jälkeen neljä vuotta 
tammitynnyreissä. Näin saadaan alkoholitonta, ruskehtava kastiketta, jolla voidaan maustaa melkein 
mitä hyvänsä ruokaa, niin salaattia, juustoja, jäätelöä ja leivonnaisia kuin kala- ja liharuokia. 
 
     Unto Paananen 
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CUCINA DI ANGELA – ANGELAN KEITTIÖ 
Pirkko Kukkohovi 
 
 
 

 
Dante-seuran Puglian matkallamme Leucan kylässä 
pitkäaikainen ystäväni Angela Palmas (kuvassa) paljasti 
meille suullisena perimätietona muutamia yksinkertaisia ja 
helppoja salentolaisia reseptejä.  
Kirjurina toimi capogruppo Pirkko.  
 
Lopussa myös matkaoppaamme Paolon viinivinkki. 
 
Eli ei kun kokkaamaan! Le ricette in italiano, naturalmente! 
 
 
CECI O FAGIOLI 
Questo piatto è molto semplice e lo puoi preparare dei ceci o dei fagioli. 
Prima lavali, poi mettili a molle la sera in acqua tiepida e sale. 
La mattina dopo si lavano e si mettono in una pentola di acqua fredda,  
quando cominciano a bollire si leva la schiuma bianca.  
Dopo levata la schiuma, si mette: 

- la cipolla 
- il prezzemolo o il sedano 
- il pomodoro 

e si fanno bollire/cucinare.  
Quando è quasi cotto, si mette un goccio d’olio  
e poi a parte si frigge un po’ di pane.  
Si mischia con il pane fritto e si mangia. Buon appetito! 
 
 
LA LENTICCHIA 
La lenticchia si può preparare già la mattina. Prima si lava bene la lenticchia e si mette a cucinare 
sempre in acqua fredda. Quando sta cucinando a parte, prendi un tegame e metti nella padella olio, 
aglio, prezzemolo, pomodoro e sale. Dopo che si è cotto il pomodoro, si versa nella lenticchia e si 
cucina insieme. 
Friggi il pane con olio d’oliva, poi questo olio va versato dentro la lenticchia.  Ed è pronto. 
 
 
PATATE BOLLITE 
Nel Salento si mangiano anche delle patate. Con le patate bollite vanno bene insieme per esempio il 
cocomero, pomodoro, fagiolini. Aggiungi poi olio e sale e prima di servirle spremi sopra un po’ di 
limone per il condimento. 
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ORECCHIETTE 
Le orecchiette sono un tipo di pasta proprio pugliese ed ecco la ricetta del sugo di base che va con 
qualsiasi tipo di pasta. 
Metti olio e cipolla nella padella, aggiungi pomodoro e fai cucinare. Condisci con il sugo la pasta al 
dente e aggiungi ancora del peperoncino e il formaggio pecorino grattugiato. 
 
PIZZA DI PATATE 
Bollisci le patate, macinale, poi dopo metti tutto in una coppa e fai l’impasto: 

- le uova 
- il prezzemolo 
- il formaggio (a piacere dolce o piccante) 
- un po’ di latte 
- sale e pepe 

Prendi il tegame, ci metti un po’ d’olio, lo spalmi bene e metti pane grattugiato e lo devi attaccare al 
tegame.  
Poi prendi le patate e le metti (c. 1 cm) uno strato nel tegame, poi uno strato di 
mozzarelle/mortadelle/formaggi dolci (a piacere). Poi metti altre patate di sopra, si schiaccia bene, 
poi ancora un altro strato di patate. Finite le patate, poi dopo una spolverata di pane grattugiata e 
spruzzi con il latte il pane e poi un goccio d’olio, e poi si mette nel forno. 
Quando sopra è dorata, si spegne. Si mangia calda o ancora meglio tiepida. 
 
UNA VARIAZIONE:  
PIZZA CON PATATE, CAPPERINE, OLIVE, CIPOLLA E POMODORO 
Si fa come la pizza di patate, ma prima cucinare nella padella molta cipolla, pomodoro, ecc. e 
mettere per ultimo le olive nere. Poi si mischia tutto questo con l’impasto della pizza (invece di fare 
diversi strati) e si mette questo impasto nel tegame. Vedi la ricetta prima. 
 
IL PROSECCO E IL VINO DOLCE 
La nostra guida Paolo ci ha sottolineato che il pasto non si finisce mai con un prosecco ma si beve 
un vino dolce. Il prosecco invece viene bevuto come aperitivo dei quali vengono serviti in diversi 
bar con stuzzichezze, come olive, formaggi, crocchette di patate, salumi, o altri assaggini.  
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Cuturan ihmeitä. Una meraviglia della Cutura. 
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I Sassi di Matera. 


