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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

 

Syksyn 2010 AnDante sisältää matkakertomuksia. 

Ensimmäisessä artikkelissa Anja Hokajärvi kertoo matkastaan Abruzzon maakuntaan, jonka aikana hän on 

tutustunut perin pohjin maakunnan antimiin ja nähtävyyksiin kierrellen niin häikäisevissä 

vuoristomaisemissa kuin Adrianmeren rannikoseudulla. 

Sandra Grötschin matkakertomuksessa taas suunnataan toiselle reunalle saapasmaata eli kohti Ligurian 

merta ja Genovaa, mutta yhtä kaikki, nähtävyyksiä riittää ja ruokakulttuuri luonnollisesti on tärkeä osa 

matkailijan elämyksiä.  

Joukossa ei ole ainoastaan suomalaisten kokemuksia Italiasta, vaan mukana on myös Tito Righin kirjoitus 

Per conoscere il buio del giorno e della notte, jossa hän kertoo pienen ryhmänsä suunnitelmista matkustaa 

Suomen vuoden kylmimpänä ja pimeimpänä aikana. Jo artikkelin otsikko viittaa siihen, että saamme tietää 

heidän motiivinsa tälle – varmasti ainakin monen italialaisen mielestä – hurjalle matkalle. Tito 

kirjoituksessaan viittaa erääseen Oululaiseen professoressaan. Kyseessä en ole minä, vaikka mielelläni 

olenkin tätä titteliä nimeni yhteydessä viljellyt. Tällä kertaa tittelin takana on Anja Hokajärvi, jonka laajaan 

Italia-verkostoon Tito kuuluu. 

AnDanten lopuksi saamme lukea viime kesän oopperamatkasta, jolla mukana oli myös Oulun Dante-seuran 

jäseniä. Matkan järjesti kukas muukaan kuin intohimoinen Italian ja oopperan ystävä Anja Hokajärvi. 

Matkakertomuksen on kirjoittanut Päivi Pienimäki.  

Syksyn Danten Seratan teemamaakunnaksi valitsimme Basilicatan, ja siihen liittyen kansi- ja täytekuviksi 

olen valinnut ikimuistoiselta Apulian matkaltamme vuodelta 2005 muutaman otoksen. 

Näin pakkasen paukkuessa toivotan kaikille antoisaa nojatuolimatkailua  

ja rauhaisaa joulun odotusta! 

 

Pirkko Kukkohovi,  

Oulun Dante Alighieri–seuran puheenjohtaja 
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KARUN KAUNIS ABRUZZO 
Anja Hokajärvi 
 

 

 

Muutama vuosi sitten luin Dacia Marainin kirjan Colomba. Se on tarina isoäidistä, joka etsi 

kadonnutta tyttärentytärtään. Nuori nainen oli lähtenyt aamulla normaaliin tapaan työhön, mutta ei 

sitten illalla enää palannut. Minne Colomba oli kadonnut?  Ja miksi hänen pyöränsä oli hylätty 

metsänlaitaan, ihan eri suunnalle kuin missä hänen työpaikkansa oli? Kirjan tarina oli sijoitettu 

Abruzzon vuoristoseudulle, missä kirjailija itsekin nykyisin elää. Kirja oli niin kiehtova ja 

Abruzzon nettisivuilta sekä Youtubista löytyneet kuvat niin kauniita, että mieleen jäi kaihertamaan 

ajatus: Abruzzoon on joskus päästävä. 

 

Abruzzo sijaitsee Keski-Italian itärannikolla. Alueen pääkaupunki on L´Aquila, joka tuli 

suomalaisillekin tutuksi reilu vuosi sitten tapahtuneen maanjäristyksen yhteydessä. Asukkaita alueella 

on noin 1,3 miljoonaa. Abruzzo jakautuu neljään provinssiin, joista pinta-alaltaan suurin on L´Aquila, 

taloudellinen keskus on Pescara ja asukasluvultaan suurin Chieti. Neljäs provinssi on Teramo, jossa 

sukutilaansa ja maatilamatkailuyritystään hoitaa Francesco Savino yhdessä suomalaisen vaimonsa 

Franciska Steniuksen kanssa. Franciska tuli tutuksi Oulun Dante-seuran jäsenille Timo Keinäsen 

joulukuussa 2009 pitämästä esitelmästä. Abruzzon virallinen murre on yksi Italian vaikeimmista, ja 

Marainin kirjaa lukiessa piti välillä panna mielikuvitus todella peliin ymmärtääkseen mitä kirjan 

henkilöt puhuivat. 

 

Viime vuonna, tavanomaiseen tapaani, käväisin taas kerran Mantovan hiihtoseuran 

nettisivuilla. Hiihtoseuralla on Soft trekking –jaosto, joka järjestää muutaman päivän matkoja eri 

puolille Italiaa ja joskus myös Italian ulkopuolelle. Ovatpa he käyneet Suomessakin. Kuinka 

ollakaan, vuoden 2010 ohjelmassa heillä oli kesäkuussa matka Abruzzoon. Siltä istumalta lähetin 

sähköpostia Mantovaan kysyäkseni, mahtuisiko yksi suomalainen mukaan sille retkelle. Ohjelmassa 

oli Abruzzon tärkeimpiä kaupunkeja, ja tarkoitus oli käydä myös kansallispuistossa. L´Aquilan 

kaupunkiin ei kuitenkaan oltu menossa, maanjäristys oli jättänyt liian pahaa jälkeä. 

 

Matka alkoi kesäkuun alussa bussilla Mantovasta, ja illalla klo 18 tienoilla saavuimme San 

Vito Chietinoon. Vaikka L´Aquilaan ei oltukaan menossa, kaupunki ei kuitenkaan päässyt 

kokonaan unohtumaan. Aina silloin tällöin kohdattiin iso kuorma-auto, jonka lavalla nökötti pieni 

valmis puutalo matkalla tuhoutuneeseen kaupunkiin. Saapuessamme San Vito Chietinoon meren 

rannalla alkoi näkyä omituisia, veden päälle rakennettuja häkkyröitä, trabocchi, jotka näyttivät 

lähinnä jättimäisiltä pitkäkoipisilta hämähäkeiltä. Niiden alkuperäinen tarkoitus liittyi kalastukseen, 

mutta nykyisin monet on muutettu kalaravintoloiksi. Traboccon sanottiin olevan tyypillinen 

Adrianmeren alueella ja erityisesti Chietin provinssissa. 
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     San Vito Chietino, trabocco 

 

Trabocco sana lienee peräisin verbistä traboccare – uscire dai bordi di un recipiente (detto di liquido). 

Tässä tapauksessa se oli jotakin, joka tursuili yli äyräidensä maalta merelle. 

 

Ensimmäinen varsinainen Abruzzo-päivä oli perjantai 4.6. Se vietettiin Chietin provinssissa. 

Hotelliin saapui matkanjohtajamme ystäväpariskunta, joka tunsi maakuntansa ja oli suunnitellut 

ohjelman. Heidän opastuksellaan ajettiin ensin Fara San Martinoon. Kaupunkia ympäröivät 

Maiellan kansallispuisto ja vuoret. Laakson pohjalla virtaa Verde-joki, jonka veden sanotaan 

sopivan erityisen hyvin pastan valmistukseen. Kaupunkia pidetäänkin pastan valmistuksen 

”pääkaupunkina”, siellä sijaitsevat De Cecco- ja Delverde-pastatehtaat. Hygieniasyistä meillä ei 

ollut mahdollisuutta vierailla tehtaissa sisällä, mutta De Cecco -tehtaan ”tehtaanmyymälästä” lähti 

mukaan monta muovikassillista pastaa. Delverde-tehtaan edustajat kävivät läheisessä hotellissa 

näyttämässä meille videon pastan valmistuksesta, ja sen jälkeen me olimme tietysti vakuuttuneita 

siitä, että juuri heidän pastansa on parasta. Valitettavasti sitä ei vielä saa Suomesta, mutta pohjoista 

kohti he ovat kuulemma tulossa. Samassa hotellissa söimme lounaan, se oli ylettömän hyvä ja 

ylettömän runsas. Siis ainakin ruokaa osataan Abruzzossa valmistaa. 

 

Iltapäivän vierailukohde oli Lanciano. Kaupungin tärkein nähtävyys on Pyhälle 

Franciscukselle omistettu kirkko, jossa on nähtävissä ns. ”ehtoollisen ihme”, vereksi muuttunutta 

viiniä ja ihmisen lihaksi muuttunut ehtoollisleipä. Kirkon sakastin seinillä oli kopioita 

dokumenteista, joissa vakuutettiin että kyseinen muuttuminen on todella tapahtunut. Meillä 

luterilaisilla on aika vähän ihmeitä ihmeteltäväksi ja vähän vaikea niihin uskoakaan, joten siirryin 
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sovinnolla kirkon takaosaan, mutta se on myönnettävä että ihmeen sijasta minuun teki suuren 

vaikutuksen kirkon harras tunnelma.  

 

Toinen Abruzzo-päivä, lauantai 5.6., vietettiin L´Aquilan provinssissa. Ensimmäinen käyntikohde 

oli Sulmonan kaupunki, jonka pienen keskusaukion sanottiin muistuttavan Sienan Campoa. Saattoi 

se muistuttaakin, mutta sitä oli vaikea havaita, koska satuimme olemaan siellä markkinapäivänä ja 

piazza oli tungokseen asti täynnä markkinakojuja. Sulmona on kaunis pieni kaupunki, joka 

tunnetaan erityisesti kahdesta asiasta: toinen on ”Madonna che scappa” ja toinen Confetti Pelino. 

 

Madonna che scappa, Madonna joka pakenee, on pääsiäisen aikaan liittyvä perinne, jossa mustaan 

viittaan pukeutunut Madonna saapuu pääsiäissunnuntaina piazzalle ja nähdessään ylösnousseen 

Kristuksen pudottaa mustan viittansa. Alta paljastuu vihreä viitta, ja lopulta vihreäviittainen Madonna 

liitelee katsojien päiden yläpuolella pois piazzalta. Näytelmän tarkoitus on kertoa kevään tulosta ja sen 

mukanaan tuomasta toivosta. 

 

Hyvä ruoka oli tärkeä osa Abruzzon matkaohjelmaa, ja Sulmonassa herkuttelu aloitettiin 

Pelino-makeistehtaassa, jonka johtaja kertoi meille hiukan tehtaan historiasta ja esitteli museon. 

Toimintansa jo vuonna 1783 aloittanut Pelino on erityisen tunnettu häämakeisistaan, ja museoon 

johtavan käytävän varrella olikin lukuisia häämakeisten valmistajia, jotka esittelivät innokkaille 

nuorille morsiamille ja sulhasille omia mallejaan. Kun lopulta pääsimme ihanien hääkaramellien ohi 

museoon, siellä oli pieni yllätys: vitriinissä oli Helsingissä vuonna 1959 painettu kirja. En tosin 

ymmärtänyt, mitä tekemistä sillä oli häämakeisten kanssa enkä oikein kehdannut kysyäkään, kun 

oppaamme jo hiukan huolestuneena vilkuili kelloa. Poistuimme tietysti tehtaanmyymälän kautta. 

Olihan niitä perinteisiä mantelimakeisia ostettava, olivat ne niin ”järkyttävän” hyviä. 

 

 
Sulmona, Confetti Pelino, museo 
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Lauantain lounas syötiin perinteisessä sulmonalaisessa ravintolassa, jossa oli erinomainen 

ruoka, ja taas sitä oli ylettömästi. Abruzzossa syödään siis hyvin ja ylettömästi. Yksi primoista oli 

erittäin maukkaassa tomaattikastikkeessa olevaa pastaa, ja seuraukset saattaa arvata. Eräs 

matkalaisista totesikin vessasta tullessaan, että siellä on varsinainen pesula käynnissä.  

 

Iltapäivä vietettiin Scannossa, jota sanotaan yhdeksi Italian kuvatuimmista kaupungeista, ja 

siellä käytyään ymmärtää kyllä miksi. Kapea, vuorten seinämiä nuoleskeleva tie vei aina vain 

ylöspäin, vähän yli tuhannen metrin korkeuteen. Kaupunki tuntui suorastaan roikkuvan vuoren 

seinämässä. 

 

Yksi maailman tunnetuimmista valokuvaajista, vuonna 2004 95-vuotiaana kuollut Henri Cartier-

Bresson oli yksi Scannoon ihastuneista valokuvaajista. Hänellä oli siellä jopa talo. 

 

Ranskalaista Henri Cartier-Bressonia sanotaan kuvajournalismin isäksi. Hänestä itsestään on olemassa 

hyvin vähän valokuvia, koska hän ei pitänyt kuvatuksi tulemisesta, mutta mustavalkoisilla kuvillaan 

hän tuli tunnetuksi kaikkialla maailmassa. Christie´s –huutokauppakamarin nettisivuilta löytyy hintoja 

joistakin viime vuosina myydyistä Cartier-Bressonin valokuvista, ja silloin puhutaan useista tuhansista 

euroista.  

          

”Una grande stella di filigrana con in mezzo due cuori”, näin määritteli kirjailija D´Annunzio 

kahden ihmisen välisen rakkauden abruzzolaisen symbolin, La Presentosan. Scanno on yksi 

tärkeimmistä kaupungeista joissa perinteistä korua valmistetaan, ja kun kerran Scannossa olimme, 

piti tietysti vierailla myös perinteisessä kultasepänliikkeessä. Pienessä liikkeessä alkoikin 

melkoinen kuhina eivätkä signorat millään malttaneet kuunnella, mitä liikkeen omistaja kertoi 

perinteisen korun historiasta. Aika moni ryhmämme herroista taisi joutua raottamaan rahapussiaan, 

ja kotimatkalla bussissa matkusti muutakin kuin makeisia ja pastaa. 

 

Tähden muotoinen riipus tuli kuuluisaksi, kun Gabriele D´Annunzio kuvasi sen vuonna 1894 ilmestyneessä 

teoksessaan ”Il trionfo della morte” (suomennettu nimellä Kuoleman riemuvoitto). Tähden muotoista kultaista 

riipusta on valmistettu jo ainakin 1700-luvulla eteläisessä Italiassa, erityisesti maaseudulla. Kun abruzzolaiset 

paimenet lähtivät kuukausiksi vuorille paimentamaan lampaitaan, he antoivat mielitietylleen La Presentosan, 

merkin rakkaudestaan. Toisaalta La Presentosa oli toisille yritteliäille nuorille miehille merkki siitä, että tyttö oli 

varattu. 

 

 

Kun sitten illalla palasimme hotelliin, oli siellä täysi hulina. Käynnissä olivat häät Etelä-Italian 

malliin. Yksi morsiusparin häälahjoista - kaunis punainen Ferrari - seisoi hotellin edessä leveillä 

silkkinauhoilla rusetoituna. Tuntui siltä kuin olisi päässyt mukaan elokuvaan. 
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Parco nazionale di Gran Sasso 

 

Sunnuntai 6. kesäkuuta oli varattu taas L´Aquilan provinssille ja luontomatkailulle. Pääkohde oli Parco 

Nazionale di Gran Sasso, tai oikeastaan vain pienen pieni osa siitä. Kansallispuisto on Italian vanhin, hyvin 

laaja ja sen sisällä on karua vuoristoa, metsiä, jokia putouksineen ja monipuolinen kasvisto ja joitakin 

alueelle tyypillisiä eläimiä, joista mainittakoon orso bruno marsicano, camoscio d´Abruzzo ja lupo 

appenninico.  

 

Matkalla kansallispuistoon pysähdyimme pienessä kaupungissa nimeltä Pescasseroli, jossa olevassa 

luontokeskuksessa oli häkeissä muutama kappale orso marsicanoa. Minusta se näytti ihan tavalliselta 

ruskeakarhulta, mutta pitäisi kai olla luonnontieteilijä ymmärtääkseen mitä eroa on tavallisella 

ruskeakarhulla ja orso marsicanolla. Onneksi kansallispuistossa ei tarvinnut tehdä lähempää tuttavuutta sen 

paremmin karhun kuin sudenkaan kanssa, vaikka niitä siellä kuulemma ihan oikeasti on. Kauriin olisin 

mielelläni nähnyt, mutta ehkä me pidimme liikaa meteliä, vaikka meitä lähtikin vain kolme kiipeämään ylös 

kallioille.  

 

Pescasserolissa oli muutakin nähtävää kuin luontokeskus. Ensimmäinen silmiinpistävä asia oli 

moottoripyörien valtava määrä. Ilmeisesti siellä oli jonkinlaiset kokoontumisajot meneillään, kadunvarret ja 

parkkipaikat olivat täynnä toinen toistaan suurempia ja hienompia moottoripyöriä. Toinen oli infiorettatura, 

ts. monet kadut oli peitetty kauniisti kuvioiduilla ”kukkamatoilla”. Lama oli kuitenkin iskenyt tähän ilmiöön 

kovalla kädellä. Vain keskusaukiolla oli tehty ”matto” oikeista kukista, muut lähempää tarkasteltuina 

osoittautuivat värjätystä sahanpurusta, värillisestä lasimurskasta ja muusta vastaavasta materiaalista 

tehdyiksi, vaikka hienoilta nekin näyttivät. Eräältä paikalliselta asiaa kysyttäessä, meille kerrottiin että oikeat 

kukat olisivat tulleet liian kalliiksi, mikä olikin näinä taloudellisen ahdingon aikoina hyvin ymmärrettävää. 
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Pescasseroli, Luontokeskuksen kesyin karhu 

 

Onneksi lopulta pääsin näkemään vähän myös niitä maastoja, joita olin hartaasti tuijotellut erilaisilta 

nettisivuilta keväällä ennen matkaa. Matka oli tähän saakka ollut kaupunkipatikointia. Kansallispuistossa 

yksi pariskunta lähti mukaani ja kiipesimme niin ylös kuin pääsimme, noin 1400 metriin,  ja näimme todella 

hienot vesiputoukset. Muu ryhmä jäi nauttimaan alas kahvilan antimista, hevosajeluista ym. ajanvietteistä. 

 

Maanantai 7. kesäkuuta oli lähtöpäivä. Aamupäiväksi oli kuitenkin varattu vielä yksi tärkeä ohjelmanumero: 

vierailu kirjailija Gabriele D´Annunzion ”piilopaikassa”. L´eremo dannunziano oli vuokrahuone pienessä 

talossa San Vito Chietinossa, ja siellä kirjailijan kerrotaan eläneen kolme kuukautta suuren rakkautensa 

Elvira Leonin eli Barbarellan kanssa. Talon pihassa oli hauta ja komea marmorinen paasi haudan päällä. 

Paaden alla oli Barbarellan tuhkauurna. Talossa asui vanha rouva, joka totesi hieman katkerana, että vain 

muutaman kuukauden talossa asunut nainen saa hautansa ja hautamuistomerkkinsä talon pihaan. Sen sijaan 

hän, joka on koko ikänsä asunut talossa, joutuu hautuumaalle. Meille kerrottiin myös, että Barbarella teki 

itsemurhan D´Annunzion uskottomuuden vuoksi hyppäämällä alas talon edessä olevalta jyrkänteeltä. 

Gabriele D´Annunzion varsin värikäs ja täynnä ”Barbarelloja” ollut elämä ei selvästikään kiinnostanut monia 

seurueemme naisia, he käyttivät ajan sitruunoiden ostamiseen vanhaltarouvalta. Niinpä kotimatkalla bussin 

tavaratiloissa oli pastakasseja, makeisia, kultakoruja ja muovikassikaupalla sitruunoita. 
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Ennen Abruzzon matkaa tietoni D´Annunziosta olivat kovin vähäiset. Jollakin Oulu-opiston kurssilla vuosia sitten 

puhuttiin Italian kirjallisuudesta ja myös D´Annunziosta. Silloin todettiin mm., että Pescarassa Abruzzossa v. 1863 

syntynyttä kirjailijaa voitiin verrata Olavi Paavolaiseen, Elina Vaaraan ja Lauri Viitaan. Puhuttiin varmaan myös 

D´Annunzion maineesta ”Don Giovannina”. Seuraavan kerran D´Annunzio tuli eteeni Garda-järvellä Gardonen 

kaupungissa, minne kirjailija oli rakentanut Vittorialen, eräänlaisen, aika absurdin muistomerkin itselleen. 

Abruzzon matkan jälkeen oli pakko ruveta selvittämään vähän tarkemmin, mikä mies tämä Gabriele D´Annunzio 

oikein oli, koska italialaisten suhtautuminen oli kovin ristiriitaista. 

Netistä löytyi sivukaupalla tietoa D´Annunziosta ja hänen Barbarellaksi kutsumastaan rakastetusta, mutta mistään 

ei löytynyt tietoa, että Barbarella olisi traagisesti päättänyt päivänsä hyppäämällä San Vito Chietinossa jyrkänteeltä 

alas. Ensin alkoi epäilyttää koko Barbarellan olemassaolo, mutta sitten löytyi jopa kaksi Barbarellaa. Elvira Leoni 

oli kuitenkin se Barbarella, joka vietti D´Annunzion kanssa San Vito Chietinossa muutaman kuukauden kesällä 

1889. Tarpeeksi kauan kun haki, löytyi tieto että Elvira Leoni eli viimeiset päivänsä köyhyydessä nunnien 

ylläpitämässä pensionessa Roomassa ja kuoli siellä vuonna 1949 86-vuotiaana. Sitä ennen hän oli jo joutunut 

myymään D´Annunzion hänelle kirjoittamat kirjeet. D´Annunzion teoksessa Il trionfo della morte on ilmeisesti 

myös omaelämäkerrallisia aiheita, ja kun kirjan päähenkilöitä kohtaa traaginen loppu (se kävi ilmi eräästä 

artikkelista) on San Vito Chietinon ”piilopaikan” ympärille kehittynyt, joko tarkoituksellisesti tai vahingossa, 

turisteille kerrottavaksi sopiva tarina. Onhan se paljon jännittävämpää, että joku tappaa itsensä petyttyään 

intohimoisessa rakkaudessa. 

 

Ennen kotimatkaa käytiin vielä syömässä kalaruokapaikassa. Ulkoapäin paikka oli todella vaatimaton, mutta 

lautasella ollut fritto misto, umpirasvassa kypsennetyt merenelävät, oli ehkä paras mitä koskaan olen syönyt. 

Abruzzossa osataan näköjään siis syödä myös vaatimattomasti mutta hyvin. 

 

Palattuani Italiasta Suomeen minun oli luettava Marainin kirja uudestaan. Halusin nähdä, sopiiko tarina 

Colombasta siihen Abruzzoon, jonka olin nähnyt. Matkan aikana ajoimme monen pienen, vuoren huipulle 

rakennetun kylän ja pikkukaupungin ohi, että niiden joukosta olisi helposti löytynyt paikka, johon kirjan 

tarinan olisi voinut sijoittaa. Matkan jälkeen jäi kaihertamaan ajatus: Abruzzoon on päästävä toisenkin 

kerran.  Olisi hienoa päästä patikoimaan vuorille. Pitänee edelleen seurailla Mantovan hiihtoklubin sivuja. 

 

Lisätietoa: 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it 

www.abruzzoturismo.it 

www.daciamaraini.it 

www.mantovasciclub.it 

 

www.scanno.org 

www.lifeinabruzzo.com 

www.gransassolagapark.it 

www.pescasseroli.net 

 

 

  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzoturismo.it/
http://www.daciamaraini.it/
http://www.mantovasciclub.it/
http://www.scanno.org/
http://www.lifeinabruzzo.com/
http://www.gransassolagapark.it/
http://www.pescasseroli.net/
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GENOVA JA LIGURIA 
Sandra Grötsch 

 

Tutkijan onneksi joskus kongressimatkat vievät mielenkiintoisiin paikkoihin. Genovan yliopisto järjesti 

heinäkuun lopussa kaksoiskonferenssin PALA
1
:n ja IALS

2
:in.  

Junamatkalla Milanosta näkee junan oikealla puolella pitkään Alppien maisemaa. Keskikesällä on vielä lunta 

ja jäätä huippujen päällä. Auringon valossa näkymä on jopa junan ikkunasta mahtava. Pikkuhiljaa ilmestyvät 

vasemmalle Apenniinit, jotka yllättivät minut korkeudellaan ja karuudellaan. Ne olivat ehkä vielä 

kiehtovammat kuin (jo tunnetut) Alpit. 

 

Saapuessani asemalle Genova Brignoleen huomasin heti, että siellä on tosi paljon ylämäkiä ja rappuja joka 

paikassa. Kun lämpötila on plus 36 astetta, kiipeäminen ei ollut kovin kiehtovaa, mutta lopussa hieno 

majoituspaikka mäen päällä lohdutti ja suihkun jälkeen olin valmis tutustumaan kaupunkiin.  Genova sai 

UNESCO statuksen vuonna 2006 ja on myös sen arvoinen. Monia kapeita ja mutkikkaita kujia kiemurtelee 

kaupungin läpi ja antaa sille melko keskiaikaisen ilmeen.  Pitää kuitenkin myöntää, että monet palatsien ja 

hienojen talojen yksityiskohdat olisivat jääneet huomaamatta ilman paikallista opasta, joka kävi konferenssin 

osallistujien kanssa kiertämässä kaupungin keskustassa yhtenä iltana.  Hän näytti niin monia erilaisia taloja 

ja kertoi niin monia tarinoita Genovan perheistä, että kaupungin rikas historia ja sen tapahtumat olivat vielä 

pitkään kuuntelijoiden mielessä. Kuuluisin Genovalainen perhe on Doriat, jonka kuuluisiin jäsen saattaisi 

olla Andrea Doria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, satama 

                                                           
1 PALA = Poetics And Linguistics Association. 
2 IALS = International Association of Literary Semantics. 
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Dogen palatsin (Palazzo Ducale) lisäksi kannattaa vierailla Punaisessa sekä Valkoisessa Palatsissa (Palazzo 

Rosso e Palazzo Bianco), Cattedrale di San Lorenzossa, Piazza di Ferrarilla sekä Via Garibaldilla. Satamassa 

sijaitsee kuuluisa akvaario (Aquario), Biosfääri sekä lasten maailma. Jos sää sallii, on kuitenkin vain kiva 

kävellä kaupunkia ristin rastiin ja nautiskella Genovan ainutlaatuisesta ilmapiiristä. Ravintoloita, kahviloita 

ja baareja löytyy runsaasti ja niitä on laidasta laitaan. Ruokakaupat sen sijaan ovat harvinaisempia 

keskustassa.  

 

Genovassa on helppo liikkua kävelemällä, mutta pitää olla suhteellisen hyvässä kunnossa, koska mäkiä on 

paljon ja kesällä lämpötila on helposti yli kolmekymmentä astetta. Toiseksi aina on taukopaikka lähellä ja 

Genovassa kiire tuntuu olevan tuntematon arvo. 

 

Genovasta on helppo jatkaa matkaa etelään päin, esimerkiksi Portofinoon, jossa kauniit ja rikkaat viihtyvät. 

Meikäläinen oli selvästi hieman ulkopuolinen, mutta paikka on niin ihana, että sen kesti. Portofino on 

idyllinen pikkukylä pienessä lahdessa Santa Margherita Liguren lähellä. Santa Margheritalta pääsee 

Portofinolle yhdellä eurolla bussilla tai kalliimmalla laivamatkalla. Laivamatkalla pääsee ihailemaan ihanaa 

rantaviivaa ja luksusveneitä. Portofinossa on jyrkkä mutta kaunis kävelyreitti pienestä satamasta ylös linnalle 

ja sieltä edelleen majakalle. Vesi on mahtavan kirkasta ja sen väri vaihtelee turkoosista pullonvihreään. Jos 

on hyvä sää voi katsoa Ligurian rantaviivaa ja nähdä, miten Apenniinin vuoret menevät ihan merelle saakka, 

joten rakentamispaikkoja on vähän.  

 

Portofino 
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Mi ha chiamato 

stronzo e vabbe. 

Poi mi ha 

chiamato 

cornuto e 

può darsi. 

Ma quando mi 

ha chiamato 

toscano non ci 

ho visto più. 

Un fiorentino 

certe appese 

non le manda 

giù. 

 

Laivamatka San Fruttuoson luostarille kannattaa tehdä ,vaikka meri olisikin hieman villi. Ranta on yhä 

jyrkempää ja karumpaa. San Fruttuoson pieni lahti on kuin pikkuinen jalokivi, joka yhdistää meren eri sinisiä 

vihreän ja ruskean kanssa. Paikka vaikuttaa epätodelliselta, vaikka lukuisat turistit pitävät metelitason 

korkealla. Entisen luostarin vierailusta jäi mieleen, kuinka hienosta mutta myös yksinäisestä asuinpaikasta on 

kyse. Sinne ei ole tietä ja matka vuoriston yli on hyvin haastava. Myöskään meren kautta ei aina pääse. 

Luostarin, Dorian tornin ja rannan lisäksi löytyy lahdesta ainakin viisi ravintolaa, joten vieraiden ei tarvitse 

pelätä munkin elämää.  

 

Santa Margherita Ligure on isompi paikkakunta kuin Portofino ja siellä on paljon enemmän 

majoitusmahdollisuuksia. Sen lisäksi löytyy ruokailuvaihtoehtoja sekä hiekkarantaa. Santa Maria kirkon 

lisäksi on Villa Durazzon puutarha, joka kannattaa nähdä.  

 

Ligurian keittiön kaikkien tunnetuin aines on varmasti pesto. Sitä löytyy jopa pizzasta! Peston ohella 

oliiviöljy on erinomaista ja loogisesti myös oliivit itse. Liguriassa tykätään friteerata kaikenlaista ja 

erityisesti friteeratut mustekalat ovat herkullisia. 

 

 

Lähteitä: 

http://www.comune.genova.it/ 

http://www.turismo.comune.genova.it/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genoa 

http://www.stedo.it/doria/home.htm   

http://www.lingue.unige.it/pala2010/ 

http://www.lingue.unige.it/ials2010/ 

 

 

LUCCALAISTA HUUMORIA 
Luccan ympärysmuurin baluardeja avataan kesällä näyttelytiloiksi. Kesällä 2010 avattiin baluardo 

San Colombano. Dante-seuralaisten oopperamatkan aikaan, 1-28.7., baluardossa (suomeksi se kai 

on linnake, mutta se ei oikein hyvin kuvaa muurin sisälle, käytännöllisesti katsoen maan alle 

rakennettua puolustukseen tarkoitettua tilaa) oli näyttely nimeltä Scoprendo Lucca - Comics and 

Games. Alla kaksi esimerkkiä näyttelyn satoa. 

 

Ensimmäinen on Danteen liittyvä yksiruutuinen ’sarjakuva’, jossa Danten näköisen miehen suuhun 

oli pantu seuraavat sanat:  

"Siamo stati noi toscani a dare all´Italia una lingua.  

È una collezione gratuita di mezuagdiabili bestemmie!" 
 

Toisessa neljään ruutuun piirretyssä sarjakuvassa kaksi epämääräiseen aikaan sijoitettua "herraa" 

keskustelivat: 

 
 

 

 

 

  

http://www.comune.genova.it/
http://www.turismo.comune.genova.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Genoa
http://www.stedo.it/doria/home.htm
http://www.lingue.unige.it/pala2010/
http://www.lingue.unige.it/ials2010/
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PER CONOSCERE IL BUIO DEL GIORNO E DELLA NOTTE 
Tito Righi 

 

 

 

Un gruppo di italiani verrà in dicembre in Finlandia. Chi sono questi italiani così pazzi da venire in dicembre 

in Finlandia, esattamente in Lapponia? Cosa li ha spinti a lasciare il sole per portarsi al buio notte e giorno? 

Perché questa insolita scelta? Forse per ricercare il nuovo, fuori dall’usuale o forse ancor più per il desiderio 

di conoscere. 

 

Essi sono mantovani, la terra che diede i natali al poeta Virgilio, re bucolico e duce del sommo Dante per le 

vie della “Commedia”. Mantovani come quel Giuseppe Acerbi primo a considerare la Finlandia come una 

entità a sé stante e a scrivere sui suoi usi e costumi. 

 

Questo piccolo gruppo di italiani non è nuovo alle “passeggiate” in Finlandia. Diversi di loro hanno già 

camminato a lungo tra gli splendidi boschi, sugli interminabili sentieri fatti di assi di betulla, hanno 

conosciuto ed apprezzato città come Helsinki, Oulu, Rovaniemi, Turku, hanno fatto sci nordico salendo e 

scendendo sulle piste del comprensorio di Iso Syöte, ma soprattutto hanno imparato dal popolo finlandese il 

reciproco rispetto! Tutto ciò per merito di una professoressa di Oulu, una vera amica che non ha mai lesinato 

loro il suo prezioso aiuto. Questo particolare gruppo ha imparato nei silenziosi e sterminati boschi l’amore e 

il rispetto per la natura, cosa che il popolo finlandese possiede da sempre. 

 

Il nuovo viaggio avrà come meta l’estremo nord della Finlandia, si andrà in Lapponia, a Kilpisjärvi, cittadina 

di confine, per conoscere il buio del giorno e della notte e, se si avrà fortuna, assistere allo splendido, unico 

ed irreale fenomeno dell’aurora boreale. Il nostro grande desiderio è poter vedere nel cielo la danza dei 

grandi fantasmi dagli iridescenti colori. 

 

Questi non giovanissimi dallo spirito dei ventenni a tutt’oggi vogliono provare questa nuova avventura tra la 

neve lappone. Solo sette giorni, non di più, la maggior parte del gruppo è composta da professionisti 

prigionieri del proprio lavoro assillante. Un assillo che cerca, che urla respiro, ecco allora, programmato da 

un anno, il viaggio nel paese dei laghi, dei boschi, delle nevi, dei ghiacci, dei grandi spazi e del buio  E 

quando sarà il momento di andare a casa si sarà sostenuti dalla speranza di poter tornare, magari il prossimo 

anno, per il solstizio d’estate ad ammirare questa volta il sole a mezzanotte! 
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OOPPERAMATKA ITALIAAN  13.-20.7.2010 
Päivi Pienimäki 

 

Puccini-festivaali, järjestyksessään 56., kutsui helteisessä heinäkuussa Torre del Lagoon, 

Massaciuccoli-järven rannalle Toscanaan kuulemaan ja näkemään italialaista oopperaa. 

Matkanjohtajamme Anja Hokajärvi on kirjoittanut oopperamatkastaan 54. Puccini-festivaalille 

AnDantessa (Autunno 2008/Primavera 2009). Anjan mieluisat kokemukset saivat hänet ja sisarensa 

Marja Aaltosen lähtemään uudelleen kuulemaan Puccinin musiikkia autenttisille paikoille. Meidän 

Dante-seuralaisten onkin Anjaa kiittäminen erinomaisesti järjestetystä, upeasta matkasta! 

Matkaamme osallistui kymmenen Italian ystävää. 

Lucca 

Finnairin lopetettua talven kuluessa Pisan lennot lensimme Helsingistä Firenzeen, joka otti meidät 

vastaan 40 asteen helteessä. Tau Touringin ilmastoiduilla tilatakseilla matkasimme Luccaan, jonka 

muurien sisäpuolella sijaitsi viihtyisä hotellimme La Luna.  

 

Lucca on Serchio-joen varrella etruskien perustama kaupunki, joka tultuaan latinalaiseksi siirto-

kunnaksi v. 180 eKr. siirtyi myöhemmin (v. 89 jKr.) Rooman valtakunnan alaisuuteen. Kaupungin 

ruutuasemakaava on roomalaisajalta. Luccan loistokkaimmat vuodet sijoittuvat ajanlaskun kahdelle 

ensimmäiselle vuosisadalle. Amfiteatteri käytettiin myöhemmin rakennusmateriaaliksi muualla 

kaupungissa ja keskiajalla teatterin rauniot yhdistettiin rakentamalla taloja soikeaan muotoon.  

Piazza dell´Anfiteatro on yksi nykyajan huomattavimmista aukioista Italiassa (kuva 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Piazza dell'Anfiteatro  
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Luccalla on neljä kehää kaupunginmuureja, joista parhaiten ovat säilyneet uloimmat,  sadan vuoden 

rakentamisen jälkeen v. 1645 valmistuneet muurit pituudeltaan 4200 m. Ne suojasivat kaupunkia v. 

1805 Serchio-joen tulvalta. Muuri on avattu puistoksi 1800-luvulla ja sen kävelytieltä saa hyvän 

kuvan kaupungista.   

 

Villa ja silkki olivat Luccan kaupankäynnin päätuotteita, jotka rikastuttivat kaupunkia. Vaurauden 

merkkinä kaupungissa on kymmeniä kirkkoja ja tornitaloja. Luccan tuomiokirkko, San Martino, on 

1000-luvulta, sen julkisivu on pisalais-romaanista tyyliä pylväiden, arkadien ja runsaan koristelun 

kera. Sen marmorijulkisivu on epäsymmetrinen kellotornin vuoksi (kuva 2). Samaa tyylisuuntaa 

edustaa San Michele in Foron kirkko, joka on roomalaisen aukion vieressä. San Fredianon kirkon 

julkisivussa on värikäs mosaiikki 1200-luvulta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. San Martino 

 

 

 

 

Antonio Domenico Michele Secondo Maria Giacomo Puccinin (1858-1924) synnyinkodissa, 

Casa di Puccini, on oopperasäveltäjän elämästä kertova museo. 
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Pisa 

Toisena matkapäivänä nousimme junaan, joka vei puolessa tunnissa Pisaan. Ykköskohteena olivat 

tietenkin Pisan kalteva torni, tuomiokirkko (Kuva 3) ja kastekappeli (Kuva 4). Rakennukset 

sijaitsevat ”ihmeiden kentällä”, Campo dei Miracolilla. Duomon rakentaminen alkoi 1000-luvulla, 

kastekappelin ja kellotornin sata vuotta myöhemmin. Vahva laivasto takasi Pisalle johtoaseman 

1000-luvulta 1200-luvulle Välimeren länsiosassa. Kauppayhteydet Espanjaan ja Pohjois-Afrikkaan 

toivat varakkuutta ja loivat pohjaa kulttuurin ja tieteen murrokselle. Pisa menetti meriyhteytensä 

Arno-joen lietyttyä, mikä merkitsi Pisan taantumista.  

 

Rakennuksissa näkyy maurilaisvaikutteita, mm. geometrisia marmoriupotuksia (arabeskit). 

Rakennukset ovat kallellaan maaperän pehmeyden ja matalan perustuksen vuoksi. Eniten vinossa 

on kellotorni, jonka kallistumaa on korjattu 38 cm. Galileo Galilei tutki 1500-luvulla vapaata 

putoamisliikettä pudottamalla erilaisia esineitä Pisan tornista. Muutamat ryhmästämme kiipesivät 

54,5 m korkeaan torniin, jonne yhtaikaa pääsevä henkilömäärä on kiintiöity.   

Kuva 3.    Pisan Duomo ja kellotorni                    Kuva 4. Pisan kastekappeli 

 

Firenze 

Kolmannen päivän aamuna matkasimme klo 8 jälkeen taksilla rautatieasemalle jatkaaksemme  

junalla Firenzeen.  Anja oli varannut ryhmälipun Uffizi-galleriaan, Galleria degli Uffiziin. Juna oli 

40 min. myöhässä ja lipun ennakkovaraus oli mennyt umpeen. Liput saatiin kuitenkin lunastetuksi 

ja pääsimme ihastelemaan renessanssitaiteen parhaimmistoa. Runsaudesta oli valittava. 

Pysähdyimme mm. Sandro Botticellin, Agnolo Bronzinon, Leonardo da Vincin, Fra Filippo Lippin, 

Artemisia Gentileschin ja Piero della Francescan töiden äärellä. Michelangelo Merisin, 

taiteilijanimeltään Caravaggio, töitä oli erillisessä näyttelyssä.  
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Lounaspaikaksemme löysimme nimeäkin myöten sopivan Taverna Divina Commedian, joka tarjosi 

meille herkullisen keskiaikaisen Dante-menun puulautasella: rucola, bresaola, melanzane grigliate, 

potate al forno, brie. Divina Commediaa näimme yhtäjaksoisena powerpoint-esityksenä.  

Runoilija Dante Alighieri (1265-1321) oli firenzeläinen. Keskustan tuntumassa kävelymatkan 

päässä on Casa di Dante Via Santa Margheritalla. Alkuperäisin talo oli 1200-luvulta, tornitalo on 

rakennettu uudelleen v. 1911 ja viimeisin restauraatio on tehty v. 2005 (Kuva 5).  

Talossa on kokoelmia kolmessa kerroksessa. Kävelyretki ulottui Ponte Vecchiolle ja viimeisim-

mäksi piipahdimme battisteroon, kastekappeliin, jonka ovet ovat Lorenzo Ghibertin suunnittelemat 

(detalji, kuva 6). 

     

   Kuva 5.   Casa di Dante                                     Kuva 6. Firenzen kastekappelin ovidetalji 

 

Torre del Lago 

Neljäntenä päivänä suuntasimme Torre del Lagoon. Pikkubussi oli sovittu hyvissä ajoin ja hintojen 

vertailu oli kannattanut. Ensin tutustuimme Puccinin kotimuseoon, Museo Villa Pucciniin, joka 

sisälsi henkilökohtaisten esineiden lisäksi mm. Puccinin musiikkia esittäneiden taiteilijoiden kuvia. 

Puccini ja hänen lähiomaisensa on haudattu talossa olevaan mausoleumiin.   

 

Passeggiata oli tärkeä osa oopperaillan ohjelmaa, kuten Anja jo aiemmin kirjoitti. Kaksi ratsu-

poliisia olivat ihailun kohteina, järjestyksen pitoon riitti läsnäolo (Kuva 7). 

 

Ooppera syntyi renessanssin aikana Firenzessä, kun vanha tragedia herätettiin henkiin ja sovitettiin 

musiikkiin. Giacomo Puccini  kuului romantiikan oopperasäveltäjiin. Puccini-festivaalin ulkoilma-

näyttämö sijaitsee järven rannalla ja esitykset yleensä alkavat auringonlaskun aikaan klo 21 jälkeen 

kestäen hyvinkin yli puolenyön. Avonaisen taivaan alla lämpimässä, tummassa  illassa on 

tunnelmaa!   
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Ensimmäinen oopperamme oli  Puccinin viimeisin ooppera La Fanciulla del West (Lännen Tyttö), 

joka oli saanut ensi-iltansa New Yorkissa sata vuotta sitten. Se on kolmi-näytöksinen, tapahtuma-

paikkana kaivosyhteisö Sierra Madren vuorilla Kaliforniassa. Minnie, Lännen tyttö uhraa yhteisön 

periaatteet, luottamuksen ja rehellisyyden rakkautensa takia. Lopussa Minnie ja Dick Johnson 

ratsastavat yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.  Erityisesti pidimme seuraavana iltana esitetystä  

Madama Butterflystä. Solisti oli upea ääneltään ja esiintymiseltään, myös lavasteet miellyttivät 

(Kuva 8). Tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alun Nagasakiin. Sankaritar Cio-Cio-San seuraa 

rakastamaansa Pinkertonia, jolta ei saa vastarakkautta ja joka hylkää hänet haluten kuitenkin 

adoptoida heidän yhteisen lapsensa. Lopussa Cio-Cio-San surmaa itsensä. 

 

  Kuva 7.   Ratsupoliisit                                           Kuva 8. Madama Butterfly 

 

 

Prato ja Pistoia 

 

Kuudentena päivänä, sunnuntaina 18.7., matkasimme tunnin verran junalla Pratoon, joka on 

Toscanan toiseksi suurin kaupunki (180 000 as.)  Firenzen (366 000 as.) jälkeen. Prato on ollut jo 

1200-luvulta lähtien Italian tekstiiliteollisuuden keskuksia. Kaupungin asukasmäärää on kasvattanut 

muuttoliike, mm. kiinalainen yhteisö on huomattava ja sitä työllistää vaateteollisuus. Ensin 

tutustuimme Castello dell´Imperatoreen (Kuva 9), jonka Pyhän saksalais-roomalaisen keisari-

kunnan hallitsija Federico II rakensi v. 1237 valloittaessaan Italiaa.  

 

Centro Storicon kapealta kadulta löysimme avoinna olevan kahvilan, joka tyydytti 

kahvihampaamme ja makeannälkämme. Viereisestä myymälästä sai ostaa cantucceja ja vin santoa 

kotimatkaa varten. Biscotti di Prato eli cantuccien  alkukoti on Pratossa, jossa on myös 1980-

luvulla perustetun slow food-liikkeen keskus. 
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Duomon rakentaminen aloitettiin 1200-luvulla. Donatellon ja Michelozzon suunnittelema 

saarnatuoli on julkisivun oikeassa laidassa (Kuva 10). Duomon mestariteoksiin kuuluu Fra Filippo 

Lippin  fresko 1400-luvulta Johannes Kastajan elämä ( osa kuvassa 11). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 9. Castello dell´Imperatore                    Kuva 10. Praton Duomo                 

   Kuva 12. Ospedale del Ceppon friisiä 

 Kuva 11. Johannes Kastajan elämä   

 

 

Paluumatkalla Luccaan piipahdimme Pistoiaan, jossa sijaitsee v. 1277 perustettu hospitaali ja 

orpokoti Ospedale del Ceppo. Päärakennuksen julkisivussa ihailimme Giovanni della Robbian 

väritettyjä terrakottareliefejä, jotka kuvaavat seitsemää armotekoa (yksityiskohta kuva 12). 

 

Viikon aikana ehdimme viettää aikaamme myös Luccassa. Kävivätpä jotkut tutustumassa ranta-

kaupunki Viareggion tarjontaan. Shoppailu ja ruumiinkulttuurista huolehtiminen ravintolassa 

lisäsivät tyytyväisyyttä meissä matkalaisissa. A presto, l’Italia! 

 

 

 



 

 

 

 


