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TOIMITTAJAN TERVEHDYS 

Vuosi 2010 oli historiallinen vuosi, sillä Oulun yliopistossa karsittiin kieliä kovalla kädellä 
kielikeskuksen valikoimasta. Italian ja espanjan kielen opetus lakkautettiin syksystä 2010. Keväällä 
2011 valmistunut väitöskirjani Italian kieli, Oulun yliopisto ja monikielisyyspolitiikka: Kun diskurssit 

ja käytänteet kohtaavat käsittelee italian kielen opetuksen 36‐vuotista historiaa ylipiston 
alkuajoista aina nykypäivään. Kevätkokouksen yhteydessä esittelin väitöskirjani tärkeimpiä 

tuloksia. Tämän AnDanten alkuun olen liittänyt lyhyen kuvauksen väitöskirjasta. Toivon, että työni 
herättää keskustelua kielten opiskelun ja osaamisen merkityksestä niin yksilön kuin yhteiskunnan 

kannalta, jotta kielitaitoon panostaminen nähtäisiin investointina eikä kulueränä. Jokaisella 
opiskelijalla tulisi olla oikeus monipuolisen kielitaidon hankkimiseen koulutusjärjestelmän 

puitteissa. Yliopiston velvollisuus on tarjota riittävät mahdollisuudet monipuolisen kielitaidon 
kehittämiseen, mikä tällä hetkellä ei Oulun yliopistossa toteudu. 

Meillä on kunnia saada julkaista roomalaistoimittajan Gianfranco Nittin artikkeli viime vuoden 
kesältä liittyen Materan ja Oulunsalon ystävyyskaupunkihankkeeseen. Artikkeli on julkaistu 

Corriere del Sud ‐päivälehdessä 5.6.2010. Nitti on seurannut vuosien varrella tarkkaan Suomen 
tapahtumia ja hän on ollut myös Kalevan ulkomaantoimittaja. 

Kevään 2011 AnDante jatkaa syksyn teemalla. Syksyn 2010 teemamaakunnaksi valitsimme 
Basilicatan, josta Danten Seratassa kuulimme Timo Sirosen esitelmän. Erittäin tietopitoinen 

esitelmä on nyt luettavissa tässä numerossa tietovisakysymyksineen.   

AnDanten kevään 2010 numerossa saimme jo ensituntumaa basilicatalaisten runoilijoiden 
tuotantoon ja runokäännöksiin. Unto Paanasen (1934–2009) muistoksi julkaistavassa Basilicatan 
runosuomennossarjan toisessa osassa Timo Sironen esittelee Sinisgallin runoutta käännöksineen. 

Basilicatan teemaan liittyen olen kuva‐arkistoistani valinnut täytekuviksi välähdyksiä Materan 
retkeltä ikimuistoiselta Apulian matkaltamme vuodelta 2005.  

Tämän numeron lopuksi piipahdamme viinikammariin, jossa viiniemäntänä toimii Ulla Paananen. 
Saamme kesäksi viinivinkkejä juhlavammankin aterian seuraksi. 

Näin kesän kynnyksellä ‐ ja ensi syksyn Puglian matkaa odotellessa ‐ 

 toivotan kaikille nautinnollisia lukuhetkiä! 

 

Pirkko Kukkohovi  
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Pirkko Kukkohovi:  
Italian kieli, Oulun yliopisto ja monikielisyyspolitiikka: Kun diskurssit ja käytänteet 
kohtaavat. Väitöskirja. 
 
KIELTENOPETUKSEN RAJOITUKSET VAIKEUTTAVAT YLIOPISTON 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ 
Väitöskirjassani olen tutkinut jatkuvassa muutoksessa elävää yliopisto-organisaatiota. Tut-
kimus käsittelee monikielisyyspolitiikkaa ja sen paikallista toteutumista eli sitä, mikä mer-
kitys Oulun yliopiston kielikeskuksella ja sen kielivalikoimalla on paikallisesti ja alueelli-
sesti niin opiskelijoiden kuin yliopiston kansainvälistymisen kannalta.  
 
Tutkimuksessa käsitellään italian kielen opetuksen 36-vuotista historiaa Oulun yliopiston 
perustamisesta aina nykypäivään. Tutkimuksen mukaan valinnaisten kielten opiskelijat 
edustavat juuri sitä kansainvälisesti suuntautunutta opiskelija-ainesta, jota yliopisto pyrkii 
houkuttelemaan opinahjoon. Tästä näkökulmasta valinnaisten kieliopintojen karsiminen on 
ristiriidassa yliopiston omien kansainvälistymispyrkimysten kanssa.  
 
KANSAINVÄLISTYMISESSÄ PAINOTTUU ENGLANNIN OSAAMINEN 
Monikielisyys ja kielitaidon monipuolisuuden vaatimus korostuu niin opiskelijoiden kuin 
työelämän kielitaitotarpeiden näkökulmasta, mutta korkeakoulujen kansainvälistymiselle 
asetetuissa tavoitteissa painottuu enenevässä määrin monikielisyyden kapea tulkinta eli 
englannin kielen merkitys. Korkeakouluille ei aseteta niin selviä vaatimuksia monipuolisen 
kielitaidon kehittämiseksi kuin yleissivistävälle koulutukselle.  
 
Oulun yliopiston viimeisimmät päätökset rajata kielten opiskelua näyttäytyvät erityisen 
negatiivisina tulevaisuuden akateemisen koulutuksen saaneiden kielitaidolle. Oulun tapaus 
osoittaa, miten niukkenevista resursseista taisteltaessa kieliopintoja ja kielivalikoimaa kar-
sitaan, mikä on ristiriidassa yhteiskunnan, työelämän sekä opiskelijoiden kielitaidon ja sen 
monipuolisuuden vaateiden kanssa. Pohjois-Suomen näkökulmasta Oulun yliopisto tär-
keimpänä koko Pohjois-Suomea kattavana korkeakoulutuksen antajana nykypolitiikalla 
vaikuttaa koko pohjoisen kielivarannon kapenemiseen ja sitä kautta kansainvälisen me-
nestymisen edellytyksiin. Korkeakoulujen osalta kielikoulutuspoliittiset linjaukset siis an-
tavat mahdollisuuden harjoittaa negatiivista monikielisyyspolitiikkaa ja kielten opiskelu jää 
tiedeyhteisön varsinaisesta toiminnasta ulkopuoliseksi. Yksilötasolla tämä tarkoittaa kieli-
taidon kapenemista ja yksipuolistumista ja yhteisötasolla kielten opiskelumahdollisuuksien 
ja kielivalikoiman supistumista, josta taas seuraa kielivarannon yksipuolistumista.  
 
Tutkimuksen lopuksi esitän minimivaatimuksia ja toimenpide-ehdotuksia monipuolisen 
kielitaidon hankkimisen tukemiseksi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Väitöskirja tarkastettiin lauantaina 14. toukokuuta 2011 Turun yliopistossa Virallisena 
vastaväittäjänä toimi FT, erikoistutkija Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena 
professori Luigi de Anna. FM Pirkko Kukkohovi on syntynyt Lumijoella ja kirjoittanut 
ylioppilaaksi vuonna 1981 Limingan lukiosta. Kukkohovi on valmistunut filosofian maisteriksi 
1995 Oulun yliopistosta. Hän on toiminut yliopiston kielikeskuksen italian kielen opettajana 1997 - 
2010. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kielikouluttajana Oulun alueella eri koulutusasteilla ja 
hänen opetuskielensä ovat olleet italia, saksa, englanti, suomi toisena kielenä ja suomen kielen 
viestintä. Väitös kuuluu italian kielen ja kulttuurin alaan. Väitös on julkaistu Turun yliopiston 
sähköisessä julkaisuarkistossa:  
https://www.doria.fi/handle/10024/69505  
  



 
 

2 
 

  



 
 

3 
 

 
 
Gianfranco  Nitti 
 
Gemellaggio tra Matera e Oulu   giugno 5, 2010  
 

IL 3 LUGLIO SI UFFICIALIZZA  IL GEMELLAGGIO TRA 
MATERA ED OULU, FINLANDIA 

In programma promozione di rapporti economici, turistici e 
culturali tra le due province   

Contenuti, obiettivi e opportunità del progetto pilota “Verso Sud” per lo sviluppo del 
turismo soprattutto destagionalizzato, finalizzato a rafforzare i rapporti tra la provincia di 
Matera, la Basilicata e il comprensorio di Oulu (Finlandia) sono stati affrontati  a Matera, 
lunedì 24 maggio, nel corso di un convegno presso la locale Camera di Commercio. 
All’iniziativa, promossa da Euroconsulting sas e dall’Azienda speciale CESP, hanno preso 
parte il presidente dell’Ente camerale Angelo Tortorelli, Giovanna Vizziello consulente per 
l’internazionalizzazione -Verso Sud -, Vito Clemente project manager, Pekka Mäntynen 
direttore dell’aeroporto di Oulu (Finavia), Ari Tuutti dirigente della Iss Proko Infra.Oy, 
Ilkka Yliniemi direttore per lo sviluppo della regione finlandese di Pohjois-Pohjanmaa, il 
sindaco di Matera Salvatore Adduce, il presidente della Provincia di Matera Franco Stella, 
gli assessori regionali alle Infrastrutture Rosa Gentile e alle Attivita’ Produttive Erminio 
Restaino. 

Il progetto “Verso Sud” viene realizzato in tandem con esperti e operatori finlandesi, che 
stanno realizzando il programma “Verso Nord”. A Matera la delegazione finlandese ha in 
programma un soggiorno di tre giorni nel corso dei quali partecipa ad incontri tecnici e con 
rappresentanti istituzionali, visitando strutture ricettive nel Metapontino e le principali 
infrastrutture di trasporto territoriali.  

“L’iniziativa - ha detto il presidente  della Camera di Commercio Angelo Tortorelli – segue 
alla positiva esperienza avviata lo scorso anno con amministratori e imprenditori della 
città di Oulunsalo e la provincia di Oulu. Matera e la sua provincia  e la Basilicata, in 
generale, possono attivare utili e proficue opportunità di collaborazione.  Pensiamo al 
turismo, ma anche ad altri settori produttivi che possono far interagire istituzioni, imprese 
e territori”. Un programma che unisce l’Europa del Nord all’area Mediterranea. 

“La Basilicata e la provincia di Matera – ha detto Giovanna Vizziello, consulente per 
l’internazionalizzazione  Verso Sud insieme a Vito Clemente - sono il ponte ideale di un 
progetto che lega i diversi versanti  dell’Europa. L’evento consolida quanto già avviato in 
passato con le missioni  di imprenditori e amministratori  materani in Finlandia e  
viceversa. Con ‘Verso Sud” intendiamo rafforzare e concretizzare questo processo“.  

Dopo la presentazione del progetto, la Provincia di Matera ha organizzato un incontro 
istituzionale con la delegazione finlandese, ricevuta dal presidente della Provincia di 
Matera Franco Stella, dal sindaco Salvatore Adduce, e da amministratori locali. 
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Timo Sironen 

Jatkuva runosuomennossarja Unto Paanasen (1934–2009) 
muistoksi  

  

 Basilicatan runoilijoita ja runoja 1900-luvulta II  

 Viime vuoden ensimmäisessä AnDantessa aloin esitellä runoin ja niistä tekemilläni suo-
mennoksilla kahta merkittävää 1900-luvun runoilijaa Basilicatasta. Maakunnan toisesta 
provinssipääkaupungista Materasta (MT) tuli heinäkuun alussa 2010 virallisesti Oulunsa-
lon ystävyyskunta, ja 1.1.2013 alkaen koko laajentuvan uuden Oulun kaupungin (johon 
mm. Oulunsalo tulee liittymään) ystävyyskaupunki.  

Olen valinnut kaksi viime vuosisadan samaan sukupolveen kuulunutta runoilijaa, 
jotka ovat monessakin mielessä hyvin erilaisia: toinen on juuristaan sekä kirjakielellä että 
rehevällä Tursin (MT) murteellaan runoillut kuuluisampi Albino Pierro (1916-1995) ja 
toinen on kirjakielellä runoillut insinööri (o.t.o. runoilija) Leonardo Sinisgalli (1908-1981), 
syntyisin Montemurrosta pohjoisemman (oikeastaan läntisemmän) Potenzan (PZ) provins-
sin puolelta.  

Johdanto Leonardo Sinisgalliin & runoihinsa 

 Leonardo Sinisgalli näki päivänvalon 9.3.1908 Montemurrossa, Potenzan provins-
sin eteläosassa, n. 40 km Potenzasta etelä-kaakkoon ja Albino Pierron Tursista (MT) sa-
man verran länteen, lähellä roomalaisten perustaman Grumentumin raunioita, tarkemmin 
sanoen jyrkällä rinteellä Libritti-ojan yläpuolella metsikössä sijainneessa synnyinkodis-
saan. Kyseinen metsikkö oli ollut aiempina vuosisatoina myös briganttien, eräänlaisten 
lainsuojattomien maantierosvojen, lymypaikkana. Sinisgalli kuoli Roomassa 31.1.1981, 
mutta on haudattu Montemurron hautausmaalle itse suunnittelemaansa sukuhautakappeliin: 
Pierron tapaan myös Sinisgalli tunsi koko elinikänsä ajan voimakasta henkistä yhteyttä 
kotikonnuilleen. Hänellä oli neljä sisarta ja pikkuveli Vincenzo (1925-1998), joka toimi 
lehtimiehenä.  

Leonardo opiskeli Campaniassa Casertassa ja tuli ylioppilaaksi v. 1925 Beneven-
tossa Rummon luonnontieteellisestä lukiosta sekä luki itsensä myöhemmin teollisuusinsi-
nööritieteiden maisteriksi Rooman yliopiston matemaattisessa tiedekunnassa, opettajinaan 
mm. fyysikko Enrico Fermi. Loppututkinnon jälkeen hän toimi Milanossa, jonne hän 
muutti työn perässä v. 1934, mainostekniikasta vastaavana Olivettillä (v. 1937 alkaen), 
Pirellillä (taiteellisena johtajana v. 1948 alkaen), kunnes muutti v. 1953 lopullisesti Roo-
maan töihin Finmeccanicalle, ENI:lle ja Alitalialle. Maailmankuulu Fermi oli aikoinaan 
yliopistossa halunnut saada Sinisgallin tutkijaoppilaakseen, mutta tämä halusikin mie-
luummin runouden kuin ydinfysiikan pariin. Runoilijana hänet löysi kuuluisa Giuseppe 
Ungaretti (1888-1970) ja heidän välilleen syntyi pitkäikäinen ystävyys. Sinisgalli perusti v. 
1953 Finmeccanican kulttuurilehden “Civiltà delle Macchine” (“Koneiden kulttuuri”), 
jonka päätoimittajana hän oli viisi vuotta (lehteä toimitettiin aina v. 1979 asti).  
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Sinisgalli on varhaisin ja lähes ainutlaatuinen esimerkki matematiikan ja runouden 
innoittamasta sielusta; itse asiassa hän osallistui varhaisimpaan näiden “kahden kulttuurin” 
keskusteluun, ollen aikaansa edellä. Sovittelunomaisesti hän käsitteli tätä aihetta useissa eri 
kulttuurilehdissä, viitaten “uuteen humanismiin”. Opiskeluaikojaan Sinisgalli muisteli 
tässä suhteessa seuraavasti: “Tuntui kuin minulla olisi ollut kaksi päätä, kahdet aivot, kuten 
eräällä rapulajilla, jotka piiloutuvat kivien alle.” Nämä kaksi intohimoa yhdistyivät aina, 
varsin epätavallisin lopputuloksin, liittäen tiukkuuden mielikuvitukseen, ainutlaatuisessa 
“matemaatikko-runoilijan” fysionomiassa. Sinisgalli tunsi taiteellista vetoa maalareihin ja 
kuvataiteilijoihin, mm. Scipionen visionääriseen surrealismiin.  Proosaakin Sinisgalli loi, 
mm. muistelmia ja esseitä taiteista, kulttuurista ja tieteistä: mainitsemisen arvoisia ovat 
teoksen Furor mathematicus (‘Matemaattinen hurmos’, 1944; uusintapainos 1982) kristal-
liset sivut ja aforismikokoelma Horror vacui (‘Tyhjän paikan kauhu’, 1945; uusintapainos 
1995).   

Sinisgallin runokokoelmat 

Sinisgalli debytoi v. 1936 runokokoelmallaan 18 Poesie: Littoriali-runokilpailun 
tuomarikunnan puheenjohtaja, kuuluisa runoilija Giuseppe Ungaretti, oli antanut hänelle 
siitä jo kaksi vuotta aiemmin ensimmäisen palkinnon. Valitettavasti Sinisgallin 30-luvun 
puolivälistä aina v. 1980 asti, lähes vähintään vuosittain eri puolilla Italiaa ja useammalla 
eri kustantajalla julkaisemista kymmenistä runokokoelmista ei ole saatu aikaiseksi mitään 
koottuja teoksia, vaan ainoastaan useampia kokoelmia kattavia kokonaisuuksia. Tässä alla 
kaikki Leonardo Sinisgallin teokset, joista (relevanteimmin kohdin tässä suomennettuina) 
käynevät osin ilmi myös merkkisanat ja/tai tematiikat, kronologisessa järjestyksessä: 

Cuore (Roma 1927); Ritratti di macchine (‘Koneiden muotokuvia’, Ed. di Via Letizia, 
Milano 1935); Quaderno di geometria (‘Geometrian vihko’, Campo Grafico, Milano 
1935); 18 poesie (Scheiwiller, Milano 1936); Poesie II (Ed. del Cavallino, Venezia 1938); 
Campi Elisi  (‘Elysionin kentät, Scheiwiller, Milano 1939); Vidi le Muse  (‘Näin Muusat’, 
Mondadori, Milano 1943); Furor mathematicus  (Urbinati, Roma 1944); Horror vacui, 
(O.E.T., Roma, 1945); Fiori pari, fiori dispari  (‘Parilliset kukat, parittomat kukat’, 
Mondadori, Milano 1945); Un fac-simile  (A. Donghin litografia,  Concilium 
Lithographicum, Roma 1945); L'indovino, dieci dialoghetti (Astrolabio, Roma 1946); I 
nuovi Campi Elisi (Mondadori, Milano 1947; Belliboschi (Mondadori, Milano 1948); 
Quadernetto alla polvere (‘Vihkonen pölystä’, Ed. della Meridiana 1948); La vigna 
vecchia  (La Meridiana, Milano 1952); Pittori che scrivono  (‘Maalarit, jotka kirjoittavat’, 
La Meridiana, Milano 1954); Quadernetto (Ceryati, Bari 1955); Banchetti (Scheiwiller, 
Milano 1956); Tu sarai poeta  (Riva, Verona 1957); La musa decrepita (‘Raihnainen 
muusa’, Quaderni di Marsia, Roma 1959); L'immobilità dello scriba (‘Kirjurin 
liikkumattomuus’, Roma 1960); Cineraccio (Neri Pozza, Venezia 1961); L'età della luna 
(‘Kuun ikä’, Mondadori, Milano 1962); Le finestre di via Rubens (Bucciarelli, Ancona 
1962); Vanterie dell'arrotino  (‘Veitsenteroittajan kerskailuja’, Le Noci, Milano 1962); I 
miei inchiostri (‘Musteeni’, Galleria Apollinaire, Milano 1962); Ode a Lucio Fontana 
(Bucciarelli, Ancona 1962); Un pugno di mosche (‘Kourallinen kärpäsiä’, Bucciarelli, 
Ancona 1963); Prose di memoria e d'invenzione  (= Fiori Pari, Fiori Dispari ja 
Belliboschi, Leonardo da Vinci, Bari 1964); Poesie di ieri  (Mondadori, Milano 1966); 
L'albero di rose (‘Ruusupuu’, lukanialaisten runojen italiannoksia, Ed. Galleria Penelope, 
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Roma 1966); I martedì colorati (Immordino, Genova 1967); Paese lucano (‘Lukanialainen 
kylä’, Origine, Luxemburg 1968); Archimede (I tuoi lumi, i tuoi lemmi!, ‘Arkhimedes 
[Valosi, hakusanasi!’], Tallone, Alpignano 1968); La rosa di Gerico  (toim.  F. Mazzoleni, 
Mondadori, Milano 1969); Calcoli e fandonie (‘Laskelmointeja ja satuja/hölynpölyjä’, 
Mondadori, Milano 1970); Il passero e il lebbroso (Mondadori, Milano 1970); Il tempietto 
(Roma 1971); Fiumi come specchi (Sacile, 1973); Lavagne (‘Liitutauluja’, La Pergola, 
Pesaro 1974); L'ellisse (‘Ellipsi’, toim. G. Pontiggia, Mondadori [Oscar], Milano 1974); 
Mosche in bottiglia (Mondadori, Milano 1975); Un disegno di Scipione e altri racconti 
(Mondadori, Milano 1975); Dimenticatoio (Mondadori, Milano 1978 & Ed. del Labirinto, 
Matera 1978); Come un ladro (toim.  J. & S. Sebaste, Bernalda 1979); Più vicino ai morti 
(Panda, Padova 1980); Tre pietre trovate (Quaderni di Piazza Navona, Roma 1980); De 
Liberiana (toim. Giuseppe Appella,  L'Arco Edizioni d'Arte, Roma, 1980); Imitazioni 
dall'Antologia Palatina (‘Anthologia Palatinan imitaatioita’, toim. Giuseppe Appella,  
Edizioni della Cometa, Roma 1980); Passione del disegno (‘Piirtämisen intohimo’, Teksti 
ja viisi värikuvaa Sinisgallin piirroksista liittyen hänen  näyttelyynsä galleria Il 
Millenniossa, via Borgognona 3, Rooma, 1981); postuumi: Leonardo Sinisgalli, Furor 
geometricus  (toim.  Giuseppe Lupo, Nino Aragno editore, Torino, 2001). 

 

Runojen tyyleistä 

Sinisgalli kuului Eugenio Montalen, Alberto Moravian, Cesare Pavesen ja Elio 
Vittorinin ohella ns. levottomaan sukupolveen, joka muotoutui fasismin kovina vuosina: 
heillä oli jatkuva ahdistava intellektuaalinen piina, jonka noiden muutoksen vuosien 
aiheuttamat vaikeudet sanelivat. Näinollen Sinisgallin runoudessa on aina läsnä 
peruskatkeruus ja jatkuva tyytymättömyyden tuntu. Aivan kuten Albino Pierrolla (ja 
muinaisella Horatiuksella), oli myös Sinisgallin kohtalona pakotettu muutto pois 
kotiseudulta jo varhaisnuoruudessa. Hyvin usein hänen teoksissaan esiintyy anekdootteja ja 
paikkoja hänen lapsuudestaan, kotikylästään, joskus näennäisen banaaleja, mutta ne 
heijastivat hänen levottomuutensa ja katkeruutensa ydintä, mikä oli pakotettu ero kotoa.  

Toisen perustavaa laatua olevan piirteen Sinisgallin runoudessa ja proosassa saneli 
hänen matemaattinen koulutuksensa, mikä vaikutti suuresti hänen tuotantoonsa, samoin 
kuin geometria. Kriitikkojen Sinisgallille antamia lisänimiä ovat “insinöörirunoilija” ja 
“kahden muusan runoilija”, koska hän laittoi aina kaikissa teoksissaan humanistisen 
kulttuurin elämään yhdessä (luonnon)tieteellisen kulttuurin kanssa. Tämä erikoislaatu 
näkyy myös kahden hänen bibliografiaansa selvittävän monografian nimissä: 

Vincenzo Sinisgalli, Ida Bazzi, Giuseppe Appella (toim.), Un poeta come Sinisgalli, (Ed. 
della Cometa, 1982) sekä Giuseppe Appella (toim.), Le muse irrequiete di Leonardo 
Sinisgalli (‘Leonardo Sinisgallin levottomat muusat’, De Luca edizioni, Roma, 1988). 

  Sinisgallin runouden “eteläisen” osatekijän oli osannut tulkita jo v. 1943 Vidi le 
Muse -runokokoelman esipuheen kirjoittanut Gianfranco Contini; samoin oli monen muun 
etelän hermeetikon suhteen (Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto ja Libero De Libero): 
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Sinisgallin Lukania (Basilicata) oli alkukantainen, historiaton ja muuttumaton/liikkumaton 
(siksipä kaikki em. runoilijat etelästä pois lähtivätkin). Tämä hallitsee Sinisgallin varhai-
semman runouden teemoja, kuten hän kertoo muisteluissaan: “Nuorena pyysin inspiraa-
tiota viinitarhoilta, vuorten huipuilta”. Nuorella Sinisgallilla, samoin kuin Gattolla ja 
Quasimodolla, on yhteisenä piirteenä motiivien ja teemojen (etelän villien maisemien ja 
uppiniskaisen varhaislapsuuden kirjaamiseen liittyen) lisäksi, tosin kohtuullisessa määrin, 
hermetisoiva tyyli, kuten ennenkaikkea prepositioiden epämääräisyys ja semanttisiin kak-
siselitteisyyksiin vievien abstraktien termien toistuminen. 

          Mutta se, mikä erottaa Sinisgallin runouden hermeettisen kontekstin vihjailevasta ja 
hämärtävästä kielenkäytöstä, on näkemyksen kohteellinen varmuus, merkkien suurempi 
täsmällisyys ja kuvauksen selkeys. Sinisgallin runouden kokeellisuuden ainutlaatuisuus 
piilee siinä, kuinka hän yhdistää taiteen ja tieteen sekä toisaalta runollisen sanan, geomet-
rian ja tekniikan; tämä heijastuu myös hänen runoutensa täsmällisessä tyylissä. Ei olekaan 
mikään ihme, että Sinisgallin runotuotannossa on havaittavissa jo melko varhain ja yhä 
päättäväisemmin laulullisuuden ja kaunopuheisuuden hylkäämistä sekä toisaalta lähesty-
mistä kohti ironisempia ja rationaalisempia muotoja, kuten epigrammi, mielikuvitus ja 
leikinlasku. Tämä on Continin mielestä siirtymistä metafysiikasta fysiikkaan eli Sinisgallin 
lopullinen siirtyminen pois hermeettisestä runousopista, nähtävissä jo kokoelmissa Campi 
Elisi (1939) ja Vidi le Muse (1943). Yksittäisten runojen nimistäkin voi päätellä tämän 
muutoksen, Poesia per una mosca, ‘Runo kärpäselle’, Poesia per una cicala, ‘Runo laulu-
kaskaalle’ ja Imitazione della luna, ‘Kuun jäljitteleminen’, eli liittymisen mielikuvitus-
ironiseen traditioon. Tämän tyylin tunnistamiseen liittyvät hienostuneet runomitta-, rytmi- 
ja äänneratkaisut: oppineita riimien, assonanssien, alkusointujen, sana- ja lausetoistojen 
punoksia, jotka vahvistavat runotekstien henkevyyttä ja eleganssia, jotka ovat enimmäk-
seen lyhyitä.  

          Merkittävää on myös se, että Sinisgalli toi esiin kutsumuksenomaisen henkilökohtai-
sen kiitollisuudenvelkansa, tosin hyvin vanhana, kääntämällä muinaiskreikankielisestä 
Anthologia Palatinan laajasta epigrammikokoelmasta (Imitazioni dall’Antologia Palatina, 
1980). Sinisgallin luomat vuosien 1947 ja 1978 välille ajoittuvat runokokoelmat varmenta-
vat hänen aforistis-epigrammimaisen tyylinvalintansa. Runonluomiseen liittyy lopulta 
myös itseironista ylenkatsetta, oman olemassaolon analysointia, niiden käsittelemistä ko-
valla pettymyksellä ja tyypillisellä kaunopuheisuuden poiskitkemisellä, realistista ja satii-
rista tyylilajia, tyylirekisterin alasajamista, arkisten ja minimaalisten esineiden ja tapahtu-
mien inventaariota: “kärpäset…etanat…skorpionit…rupisammakot”. 
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 Kokoelmasta Vidi le Muse (1943): Al tempo delle vigne 

 Al tempo delle vigne 
carica di furore ai nostril occhi 
si scopriva la terra e nelle mani 
ancora al gesto acerbe e serene. 
Si torceva alle giunture 
sotto il peso del fiore 
la pianta del fico dolente. 
Infanzia gridata dagli uccelli 
Ti cacciava la sete a gola aperta 
A piedi nudi sulle crete 
Il passo lesto all’insidia delle serpi. 

 Kokoelmasta ‘Näin Muusat’ (1943) Viiniköynnösten aikaan 

Viiniköynnösten aikaan 
voimakkaan vimmaisena silmissämme 
oli paljastumassa maa ja käsissämme 
elehtimiseen vielä kypsymättömissä ja kiihkottomissa. 
Niveliltään oli vääntymässä 
kukkansa painon alla 
kivuliaan viikunan kasvi. 
Varhaislapsuus lintujen huutamana 
se karkoitti janon kurkku suorana 
paljain jaloin savikoilla 
käärmeet välttävin vikkelin askelin. 

  
           Tässä ensimmäisessä runossa Sinisgalli on käyttänyt ikivanhaa kreikkalais- ja 
roomalaisajoilta asti sovellettua yksitoistatavuista eli ns. hendekasyllabos-runomittaa, ku-
ten Albino Pierro edellisessä AnDanten numerossa. Runoilija on käyttänyt muutamaa kon-
sonantti- ja vokaali-assonanssia: furore – fiore, gesto – lesto ja sete – crete.  

Aiheena on tyypillinen viininkorjuuajan tunnelma, tosin pikkupojan/ pikkupoikien 
näkökulmasta. Viikunapuu saa osakseen peräti luonnon antropomorfisoinnin. Pikkupoikien 
kädet, varhaislapsuuden kimakat huudot, paljaat jalat sekä käärmeet ovat tyypillisiä tämän 
aikakauden italialaiselle runoudelle ja ne toistuvat Sinisgallin tuotannossa. Teemat ovat 
myös varsin universaaleja: kyllä Suomessakin pikkupojat riehaantuvat kesäilloin ulkona 
usein niin että on vaikea sanoa, onko kirkuna pojista vai pääskysistä lähtöisin, vilkkuvatko 
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kesän valossa ja hehkussa poikien kädet/kintut vai pääskysten siivet ilmassa matalalla vai 
käärmeet ruohikossa. 

Kokoelmasta Vidi le Muse (1943): Vidi le Muse 

 Sulla collina  
io certo vidi le Muse 
appollaiate tra le foglie.  
Io vidi allora le Muse 
tra le foglie larghe delle querce 
mangiare ghiande e coccole. 
Vidi le Muse su una quercia 
secolare che gracchiavano. 
Meravigliato il mio cuore 
chiesi al mio cuore meravigliato 
io dissi al mio cuore la meraviglia. 

  
Kokoelmasta ‘Näin Muusat’ (1943): Näin Muusat 
  

Kukkulalla 
minä näin varmasti Muusat 
keikkumassa lehvästössä. 
Minä näin silloin siis Muusat 
tammien leveiden lehtien seassa 
syömässä terhoja ja marjoja. 
Näin Muusat tammen päällä 
vuosisataisen, raakkumassa. 
Sydämeni ihmeentyi 
kysyin ihmettelevältä sydämeltäni 
minä sanoin sydämelleni ihmeen. 

  

Runomitta on vapaa, mukana muutama yksitoistatavuinen säe. Muusien iro-
ninen esiintulo, tyylirekisteriä alennettu jaloon ja ikivanhaan teemaan nähden. 
Arkaaisen Kreikan ensimmäinen didaktinen runoilija, 700-luvun lopulla eaa. 
elänyt Hesiodos aloitti molemmat pääteoksensa ‘Jumalten suku’ sekä ‘Työt ja 
päivät’ Muusien puhuttelulla. Nämä tanssivat ihania kauniita tanssejaan siloi-
sin jaloin piirissä, laulavat taivaallisesti sointuvin äänin, ja opettivat 
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Hesiodokselle kaunista laulantaa, kun tämä paimensi lammaslaumaa Helikon-
vuoren juurella. Roomalainen lukanialaissyntyinen runoilija Horatius 700 
vuotta myöhemmin kolmannen oodikirjansa 4. runossa viittaa nähneensä 
Muusat vielä hieman arkisemmissa ympäristöissä Italiassa, mutta Sinisgalli 
näyttäisi laittavan arvokkaan ilmestyksen vallan lekkeripeliksi, keskelle maa-
seutua, nimettömälle kukkulalle ja käyttää aivan arkikieltä. Varsin selkeä on 
Sinisgallin käyttämä lausetoiston tehokeino, johon ylempänä viitattiin. Ikään-
kuin runon alussa kertoja ei olisi varma näystään, mutta tarkentamalla “lins-
sejään” näkee Muusat joka kerta varmemmin, paremmin. Myöhemmässä 
tuotannossaan Sinisgalli kutsuu Muusaa vanhaksi, raihnaiseksi ja itseään joka 
vuosi sokeammaksi ja reumaattiseksi. Eugenio Montale piti “orrella keikku-
vista Muusista” niin paljon, että käytti heitä usein runoissaan. Sinisgallin 
raakkumis-verbiä ‘gracchiare’ käytetään yleensä variksista ja korpeista, mutta 
tässä onkin tahallinen huumorin kliimaksi. 

  Lähteitä: (Antologia della) Poesia italiana, diretta da  C. Segre e C. Ossola 6. 
Novecento. Prima parte & Seconda parte. La Biblioteca di Repubblica (Einaudi 1997-99 
Torino & L’Espresso/la Repubblica 2004 Roma) 

http://it.wikipedia.org/wiki/leonardo_sinisgalli 
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Timo Sironen  

 Basilicatan (ja Lucanian) historiasta ja kulttuurista 
 (20.11.2010, laajennettu vappuna 2011) 

  

        Signore e signori! Kiitos että olette tulleet tähän historiallisesti ainutlaa-
tuiseen Basilicata-serataan! Onhan Oulunsalo nyt virallisesti jo heinäkuusta 
lähtien ollut Materan ystävyyskunta, ja hieman yli kahden vuoden kuluttua 
Uuteen Ouluun liityttyään on lukuisasti meitä muitakin kuin oulunsalolaiset 
Materan ystäviä – arvioiden mukaan jopa yli 180 000. Toivottavasti esityk-
seni on kohtuullisen tasapainoinen eikä varsinkaan liian pitkä – Basilicatan 
ruokaherkut odottavat! Tasapainosta tai oikeastaan tasapainoilusta: olen viime 
viikkoina tutkinut ja käännellyt Basilicataa italialaisista tietosanakirjoista ja 
tarkoista turistioppaista suomeksi paperille, joten se osuus lienee hieman 
kuiva. Toisaalta olen tutkinut antiikin ajan Basilicataa eli Lukaniaa ja tun-
keutunut sen maaperään konkreettisesti jo kesällä 1983 teksasilaisen Austinin 
yliopiston kaivauksilla. Vietin viisi vuotta myöhemmin 30-vuotispäiviäni 
edeltäjäni ja seuramme kunniapuheenjohtajan Unto Paanasen työryhmän 
kanssa Basilicatassa ekskursiolla. Ex-puheenjohtajamme Anita Honkalakin on 
tutkinut antiikin lukaaneja. Ja nyt olen Matera-huumassa ryhtynyt pitkään 
runosuomennosurakkaan, jonka ensimmäinen saalis on luettavissa keväällä 
ilmestyneessä AnDantessa. Mielestäni Oulun historiasta ja kulttuurihistoriasta 
pitäisi toimittaa pieni italiankielinen vihkonen. Kaikki Materaan ja Basilica-
taan liittyvä kulttuuritoiminta on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan! Huo-
menna olen lähdössä kunniakonsuli ja lehtori Ulla Paanasen kanssa tutki-
musyhteistyö-neuvottelumatkalle Materaan, Basilicatan yliopistoon ja am-
mattikorkeakouluun. Toivon mukaan koululaitos tulee ennemmin tai myö-
hemmin mukaan. Optimistina uskon, että jo viiden vuoden kuluttua Uuden 
Oulun ja Materan välinen yhteistyö ja kulttuuri- ym. vaihto on hyvinkin ja-
loillaan mm. säännöllisine leirikouluineen siellä ja täällä. Nyt jos koskaan 
kannattaa opiskella italiaa! 

        Ja sitten siihen kuivakkaampaan osuuteen… Toivottavasti pysytte 
kartalla, ettekä nukahda tai näänny ruokahaluun sen ääressä… 

 Basilicata on vähemmän tunnettu maakunta Etelä-Italiassa, jolla on naapurei-
naan lännessä Campania, pohjoisessa ja idässä Puglia sekä etelässä Calabria. 
Kaakossa sen loivaa hiekkaista rantaa huuhtelee Joonianmeri ja Tarantonlahti 
sekä lännen jylhempiä rantoja Tyrrhenanmeri ja Policastronlahti.  

  



 

 

              M

 

Matera: 
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Basilicatan pinnanmuodostuksessa hallitsevana piirteenä on kukkulai-
nen ja vuoristoinen maasto, peräti 92 % pinta-alasta, kohoumin, joilla on tai-
pumusta haarautua syrjäisiksi ylänköalueiksi: etelässä Pollino (huippu 2248 
m), lounaassa Sirino (2005 m) ja Raparo (1761 m) sekä  pohjoisessa alunpe-
rin vulkaaninen Vulture (1326 m). Joonianmeren tasankomaisen rannikko-
vyöhykkeen lisäksi on pohjoisrajalla lyhyt pätkä Ofanto-joen rantatasankoa. 
Merkittävämpiä jokia on kuusi, joista peräti viisi virtaa Tarantonlahteen, luo-
teesta kaakkoon: Sinni, Agri, Cavone, Basento ja Bradano; lisäksi pohjoisessa 
on lyhyelti ryöppyävävirtauksista Ofantoa, joka laskee Puglian pohjoisosan 
kautta itään Adrianmereen. Jokien virtauksista johtuva eroosio savisessa maa-
perässä, yhdessä aiempien metsänhakkuiden ja patopengerten sementoinnin 
kanssa on myötävaikuttanut maaperän rappeutumiskehityksen syntyyn, mikä 
näkyy mm. asutuskeskusten maanvyörymissä ja Metaponton seudun soistu-
misessa. Basilicatassa on huomattavaa seismistä toimintaa eli se on maanjä-
ristysherkkää aluetta. 

Basilicatan väestömäärän kehityksestä voidaan todeta, että 1900-luvun 
alun Amerikkoihin muuton jälkeen menetettiin vielä 60-luvun muuttoaalloissa 
yli 40 000 asukasta. eikä luonnollinen ja huomattava väestönkasvukaan ole 
kompensoinut tappioita: asukasluku on vakiintunut 600 000 tienoille. Huo-
mattakoon, että jo 150 vuotta sitten Basilicatan asukasmäärä ylsi puoleen 
miljoonaan, eli kasvua on ollut nykyaikoihin tultaessa Basilicatassa vain 25%, 
kun taas esimerkiksi lähialueen maakunnissa Pugliassa vastaava kasvu on 
ollut 150%, Campaniassa 100% ja Calabriassakin sentään 70% - Italian kes-
kiarvo 93%. Muuttoliike eri vuoristoalueiden kunnista jatkuu edelleen, muttei 
enää niinkään Saksaan, Milanoon, Roomaan ja Napoliin, kuten menneinä 
vuosikymmeninä, vaan Barin ohella maakunnan kahteen provinssipääkau-
punkiin Potenzaan  (70 000 as.) ja Materaan (60 000), ainoisiin yli 50 000 
asukkaan kasvukeskuksiin. Basilicatan väestöntiheys onkin Molisen maakun-
nan ohella Italian alhaisempia, vain 60 asukasta/neliökilometri. Suurelta osin 
tämä johtuu ko. maakuntien vuoristoisuudesta, mutta vaikka Calabriassakin 
on paljon vuoristoja, on siellä kuitenkin 133 asukasta/neliökilometri eli yli 
puolet tiheämmässä kuin Basilicatassa. Suurin osa Basilicatan väestöstä asuu 
kunnissa, joiden asukasluku on 600:n ja 10 000:n välillä. 

Mitä tulee puolestaan Basilicatan talouteen, on se suurelta osin riippu-
vainen valtion varojen siirroista ja avustusmekanismeista, mikä on aiheuttanut 
palvelualojen paisumista (peräti 67% maakunnan bruttokansantuotteesta). 
Kaikkein perinteikkäimmissä osatekijöissään tämä näkyy julkishallinnossa ja 
pienkaupassa. Vielä näkee lehdistössä kirjoitettavan Basilicatasta kehitysalu-
eena, mutta minä jätän sen diplomaattisesti omaan arvoonsa – kyllähän toi-
saalta Suomessakin Helsingin kehäykkösen  sisäpuolella puhutaan vieläkin 
kevyesti koko Pohjois-Suomesta kehitysalueena, saati sitten Brysselissä.  
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Teollisuuden panos Basilicatan maakunnan bruttokansantuotteessa jää 
vaatimattomaksi, vain 27%:iin, kun taas maatalous, vaikka sen vaikutus ta-
louteen jää vaivaiseen kuuteen prosenttiin, se työllistää kuitenkin työikäisestä 
väestöstä yhä suhteellisen paljon, 12%. Maatalouden alkutuotantoa hallitsee 
viljanviljely (62% maanviljelyyn kelpaavasta maa-alasta), jota seuraavat vii-
nin- ja oliivinviljely. Uusi ilmiö on hedelmien ja vihannesten tehoviljely 
Ofanton jokilaaksossa ja Vulturen sekä Metaponton alueilla. Teollisuuskes-
kittymät ovat harvassa ja osuvat enimmäkseen yhteen valtion toimenpiteiden 
kanssa Basenton jokilaaksossa (metaanikaasuesiintymiä), Materassa, Poten-
zassa, Agrin jokilaaksossa, Viggianossa ja Montemurrossa sekä hiljattain 
pohjoiskulman Melfissä, jonne syntyi v. 1994 Fiatin 7000 työntekijän auto-
tehdas. Vaikka Basenton jokilaakson teollisuuskeskittymä Ferrandinassa ja 
Pisticcissä onkin ahdingossa, ovat jotkut teollisuusalueet saamassa mainetta, 
eritoten huonekalu-sohvatuotanto Materan seudulla ja vaatetusteollisuus Po-
tenzan suunnalla.  

Turismi on ainakin toistaiseksi vähemmän kehittynyttä kuin muualla 
Etelä-Italiassa, vaikka maakunnassa on vetonauloina niin luontokohteita 
(Pollino-vuoren kansallinen luonnonpuisto) kuin taidenähtävyyksiäkin: kreik-
kalaiskaupunkien jäänteitä mm. Metapontossa ja Herakleiassa Tarantonlah-
den rannikolla sekä roomalaisaikaisen Grumentumin rauniot Agrin jokilaak-
sossa, unohtamatta UNESCO:n suojelukohteita, Materan ainutlaatuisia esi-
historiallisia kallioluola-asumuksia (I Sassi di Matera) ja lukuisia keskiaikai-
sia/ romaanisia kirkkoja, mm. Acerenzassa, Miglionicossa, Irsinassa, Cracon 
“aavekylä” sekä normanniajan torni Tricaricossa. Barokkiakin löytyy Mate-
ran ohella mm. läheisessä Montescagliosossa. Potenzan kaupungissa ja pro-
vinssissa riittää myös nähtävyyksiä: mm. roomalaisten Roomasta Brun-
disiumiin (=Brindisi) rakentaman Via Appian pätkiä, Melfi mahtavine nor-
manniajan linnoineen ja keskiajalla rakennettuine tuomiokirkkoineen, keski-
aikainen Brienza, roomalaisen ja keskiaikaisen Venusia-Venosan arkeologi-
nen puisto Trinitàn luostareineen, Rapollan romaaninen katedraali,  luonnon-
kaunis Maratea Tyrrhenanmeren rannalla ja Pietrapertosan jylhä vuori & 
kylä Potenzasta kaakkoon Lukanian Dolomiiteillä. Arkeologisia kansallismu-
seoita on mm. Materassa, Potenzassa, Grumentumissa, Venosassa, Metapon-
tossa ja Policorossa em. Herakleian kupeessa. 

Basilicatan yliopisto on perustettu vasta v. 1982 ja siinä on kahdeksan 
tiedekuntaa, joista suurin ja “vanhin” on yllättäen humanistinen tiedekunta, 
josta osa on Potenzassa ja osa Materassa. Kesäkuussa 2011 allekirjoitetaan 
Oulun ja Basilicatan yliopistojen välillä yhteistyösopimus tieteellisestä tutki-
muksesta antiikintutkimukseen liittyvissä oppiaineissa, klassillisessa filologi-
assa ja arkeologiassa. 
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Basilicatan historia pähkinänkuoressa – tästä voisin puhua tunninkin. 
Lukania – Basilicatan nimitys antiikin ja Mussolinin aikana – oli sabellilaisten 
lukaanien 600- ja 500-luvuilla eKr. valtaama ja roomalaisten v. 272 eKr. 
alistama maakunta, joka koki ennen Rooman valtakunnan tuhoutumista useita 
barbaarihyökkäyksiä. Sydänkeskiajalla alueesta taistelivat bysanttilaiset ja 
germaaniset longobardit (viimeksimainitut Beneventon ja Salernon herttua-
kunnista käsin) ja sittemmin sen valtasivat normannit, jotka tekivät v. 1130 
pääkaupungikseen Melfin ja muuttivat Lukanian nimen Basilicataksi – joko 
Melfin basilikan tai bysanttilaisen keisarisanan pohjalta. Oltuaan germaanis-
ten sveebien alaisuudessa Basilicata seurasi sittemmin Sisilian Kuningaskun-
nan, myöhemmin Napolin Kuningaskunnan ja lopuksi Kahden Sisilian Ku-
ningaskunnan kohtaloita ennen tuloaan osaksi yhdistynyttä Italiaa 150 vuotta 
sitten. 

Basilicataan kirjallisuuden historiassa ei ole paljon nimiä, mutta sitäkin 
enemmän vetoa kotiseutuuun, vaikkei haluaisikaan aloittaa yli 2000 vuoden 
takaa Horatiuksesta.  Etelä-Italian harvoista varhaisista naispuolisista runoili-
joista on mainittava 1500-luvulla elänyt Isabella Morra. Basilicatan murtei-
den erityispiirteistä on luettavissa lyhyt kuvaus kevään 2010 AnDantessa. 
Samoilta tiimoilta alkoi Basilicatan kahden tunnetuimman 1900-luvun runoi-
lijan käännösprojekti: Albino Pierron materan-tursinmurteisia runoja Suo-
menselän länsisavoksi ja montemurrolähtöisen Leonardo Sinisgallin runoja 
italiasta suomeksi, johdanto viimeksimainittuun ja pari runoa suomennoksi-
neen luettavissa tässä AnDanten numerossa. Sinisgalli on kirjoittanut myös 
proosaa, tosin esseistiikkaa, ei novelleja, saati romaaneja. Varsin nuorena 
menehtynyt itseoppinut Tricaricosta kotoisin ollut runoilija-kirjailija Rocco 
Scotellaro (1923–1953) lienee Basilicatan omimpia ja pidetyimpiä henkilöitä, 
jo elinaikanaan: hänestä tehtiin kotikylänsä kunnanjohtaja 23-vuotiaana. Kan-
sainvälisesti tunnetuin Basilicataan, tarkemmin sanottuna 1930-luvun jälki-
puoliskolle, sijoittuva romaani on Carlo Levin (Torino 1902–Rooma 1975) 
vv. 1943-44 kirjoittama ja 1945 julkaisema Cristo si è fermato a Eboli, 
‘Kristus pysähtyi Eboliin’, suom. ‘Jumalan selän takana’ (1956, Helka 
Hiisku). Se perustuu Levin omiin kokemuksiin maansisäiseen karkoitukseen 
poliittisista syistä joutuneena Grassanoon ja Alianoon, Basilicatan eteläosan 
sisämaassa – Alianoon Levi halusi tulla ja tulikin haudatuksi. Romaanista teki 
kuuluisa ohjaaja Francesco Rosi samannimisen elokuvan v. 1979. V. 1980 
julkaistiin Levin lyhyin kommentein varustama, yhdessä valokuvaaja Mario 
Carbonen ja Gino Melchiorren kanssa tekemä dokumentaarinen musta-val-
koinen valokuvateos ‘in Lucania con Carlo Levi’, joka perustuu v. 1960 teh-
tyyn matkaan Alianoon, joka ei ollut paljonkaan ehtinyt muuttua neljännes-
vuosisadassa. 
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Lopuksi sananen viineistä ja ruokakulttuurista: punaviineistä ehdotto-
masti tunnetuin ja arvostetuin, kautta koko Etelä-Italian, on Potenzan provins-
sin pohjoisosissa tuotettu D.O.C. Agliano del Vulture. Muualla, mm. Meta-
ponton tasangolla, tuotetaan omavaraisuuteen asti riittävästi kelvollista pöytä-
viiniä, myös valkoista. Ns. mahakatkeroista kuuluisin, ja ympäri Italiaa saata-
vissa, on Pisticcissä v. 1894 alkaen tuotettu musta Amaro Lucano, mutta nyt-
temmin samassa tehtaassa tehdään myös sitruunalikööriä. Ruokakulttuuria 
hallitsevat myös Basilicatan varsinaisten vuoristoalueiden ulkopuolella liha-
ruoat, ennen kaikkea sianliha, mutta myös naudan- ja lampaanliha monissa 
muodoissaan. Jo antiikin aikana sianlihamakkaroita kutsuttiin nimellä kreik-
kalaisittain Λουκανικα (edelleen nykyajan Kreikassa!) ja latinalaisittain 
Lucánica. Juustoista tunnetuimmat ovat lampaanmaidosta tehdyt. Oliiviöljyn 
tuotannossa on enemmän laatua kuin määrää, voimakkaan makuista ja riittoi-
saa herkkua. 
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Viinikammarin emäntä 
Meloni Cannonau di Sardegna, DOC, 2007 

Kesän grilliaterioita mietiskellen valitsin Alkolle muutaman vuoden tauon jälkeen saapu-

neen Cannonau-viinin, tehty samannimisestä rypäleestä. Viini on luomuviinejä, alkoholi-

prosenttikin sopiva 13 %. Alko luonnehtii sitä keskitäyteläiseksi, notkeaksi, viikunaiseksi 

ja luumuiseksi, löytääpä siitä nahkaisuuttakin. Viinin tuotantoalue on 98 hehtaarin ala 

Decimomannu Cagliarissa Sardinian eteläosassa, jossa Melonin tilalla on ollut 

luomuviljelyä jo vuodesta 1992 alkaen. Viiniä pidetään kuusi kuukautta tammitynnyreissä 

ja vuosi terästankeissa, joten saapuessaan meille se on melko tasapainoinen ja kevyen 

mausteinen. 

Cannonau on Grenache-rypäleen sardinkielinen nimi, ja se on Sardinian tärkein tumma 

rypäle. Siitä voidaan valmistaa myös makeaa viiniä, joka muistuttaa Portviiniä. Grenache-

rypälettä taas tapaa Espanjassa. Viime aikoina on kuitenkin arveltu, että kyseessä olisi 

Sardinian oma rypälelajike, eikä espanjalaisten lahja saarelle. Uusi viljelytekniikka pyrkii 

pitämään viinin alkoholipitoisuuden alempana, eli ei siis pitkää kypsytystä tai auringon-

paahdetta, vaan mieluiten sadonkorjuu ajoissa. 

Viinin väri on tumma, rubiininpunainen ja intensiivinen. Tuoksu hyvin cannonaulle omi-

nainen, maalainen, erityisesti ehkä juuri luomuisuutensa ansiostakin. Tanniineja on sopi-

vasti, jos nautimme viinin Alkon suositusten mukaisesti sika-, grilli-, pata- tai riistaruuan 

seuraksi. Ja hinta-laatu–suhde on kohdallaan, aito luonnonkorkki kuitenkin sisältää aina 

riskin. 

Entä jos minulta kysytään, mitä valkoista ottaisin kesän kala-aterioille. Silloin vastaisin 

yksiselitteisesti Triade Bianco della Campania, joka hapokkuudessaan ei ole mikään lipit-

telyviini, vaan oikea ateriajuoma. Sen sitrusmaisuus ja kermaisuus ovat tunnistettavissa 

runsaassa makumaailmassa. Jälkimaku pitkä, napakka, ja hyvin sopiva vaikkapa lohikalo-

jen seuraksi.  

Kesän kuplivin juhlajuoma on ehdottomasti Rotari Rosè DOG Mezzacorona, Trentino, 

jonka hinta-laatu-suhde on voiton puolella. Kaunis rose, helmeilevä, kypsän marjainen 

tuoksu. Ryhdikäs, ja oikein sovelias myös nykyisen käsityksen mukaan ateriaviiniksi. So-

pii hyvin punalihaiselle kalalle ja vaalealle lihalle. 

Ulla Kristiina Paananen 
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