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TOIMITTAJAN TERVEHDYS 

Kevään 2012 AnDante sisältää artikkeleita seuran talven ja kevään tapahtumista.  

 

Ensimmäinen artikkeli on omistettu kevään 2012 Molisen matkalle, jonka järjestäjänä toimi Oulun 

yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin lehtori Timo Sironen. Timo on lukuisilla tutkimusmatkoillaan 

kolunnut Molisen maakuntaa ristiin rastiin ja voinee melkein sanoa, että hän tuntee paikoin alueen 

paremmin - tai ainakin yhtä hyvin - kuin omat taskunsa. Ainutlaatuisen matkasta teki myös se seikka, että 

Molise aluehallinnollisten myllerrysten pyörteissä on jäämässä maakuntana historiaan.   

Oulun Dante-seuran talven ohjelmassa saimme kuulla mielenkiintoisia esitelmiä. Oulussa syksyn 2011 

jatkotutkimusta tehnyt materalainen arkkitehti Marco Bruno kertoi esitelmässään Alvar Aallon 

yhtymäkohdista italialaiseen arkkitehtuuriin ja siitä, miten se näkyi Aallon tuotannossa. Näitä pohdintoja 

saamme lukea italiakielisessä artikkelissa Alvar Aalto – Lettore di Alberti. 

Talvella Dante-seuralle esitelmöi vasta Sienan yliopistosta filosofian tohtoriksi valmistunut Roman Hautala, 

joka ennen Sienan kauttaan opiskeli Oulun yliopistossa. Roman Hautalan esitelmä kertoi hänen 

väitöskirjastaan eli Mongolivaltakunnan vaikutuksesta uusien kansainvälisten suhteiden muodostumiseen 

Euraasian mantereella 1200-luvun toisella puoliskolla. 

Kolmas artikkeli liittyy filosofian tohtori Svetlana Hautalan esitelmään, jonka hän piti Oulun Dante-seuralle 

keväällä 2012. Esitelmässään Svetlana kertoi uunituoreesta kirjastaan, joka herättää eloon ajoiksi (etenkin 

Suomessa) unholaan jääneen latinan sotaisen kieliopin. Kyseessä on latinan oppikirja, jota Euroopassa 

renessanssiajalta aina 1800-luvulle käytettiin opettamaan hauskasti latinan niin vaikeaksi koettua kielioppia 

laittamalla verbit ja substantiivit taistelemaan keskenään siitä, kuka on tärkeämmässä asemassa latinan 

kielessä. Kiehtovan tutkimusmatkan alkujuuret paljastuvat löytyvän kotikaupungistamme Oulusta! 

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia esitelmöijiä ja artikkelin kirjoittajia mielenkiintoisista jutuista.  

Lisäksi kiitämme Oulun Wetteriä, italialaisten Fiatin, Alfa Romeon ja Lancian merkkiedustajaa  

lehtemme julkaisun tukemisesta. 

Toivotan kaikille mukaansa tempaavia lukuhetkiä,  
aurinkoista kesää ja 

antoisia tapahtumia Danten seurassa tulevana syksynä! 
Buona lettura! 

 
Limingassa, 18.6.2012   

 
Pirkko Kukkohovi  
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Anja Hokajärvi:  

MAKUMUISTOJA MOLISESTA 

 

Vaaka sen näytti – 1,4 kg – että Molisessa syödään hyvin, ja runsaasti. Turhaan ei kulttuuriasessori 

Palazzo Magnossa vakuuttanut, että ruoka alueella on monipuolista, teollisuussaasteista vapaata 

lähiruokaa, ja että sitä on riittävästi. Hän myös sanoi itse olevansa erinomainen esimerkki siitä, että 

moliselainen ruoka on maistuvaa. Edellä mainittua ei tulkkimme ja matkaoppaamme Timo Sironen 

tosin, hienotunteisuuttaan, kääntänyt. 

Jokainen Molisen matkalla ollut sai omakohtaisesti kokea, että ruoka oli hyvää ja sitä oli 

riittävästi. Joskus oli pakko jättää jokin annos syömättäkin, kun vyötärönauha ei kerta kaikkiaan 

enää antanut periksi. Myös se tuli koettua, että hyvinkin vaatimattomassa ympäristössä sai eteensä 

annoksen pastaa joka oli aivan yhtä hyvää kuin missä tahansa arvostetussa ruokaravintolassa. 

 

APERITIVO 

 

Nykyisen käsityksen mukaan viinin valmistus alkoi jo kivikaudella Kaukasuksella tai sen lähi-

alueilla. Välimeren maihin viini levisi kauppiaiden mukana. Italian niemimaalla viinin tunsivat jo 

etruskit, mutta Etelä-Italiaan viininviljely levisi myös Kreikasta noin 800 eKr. kreikkalaisten siirto-

kuntien myötä. Italiassa viininviljely keskittyi Rooman ja Pompeijin väliselle alueelle, mutta 

arvostettuja viinialueita oli myös muualla. 

Viinejä maustettiin usein, toisaalta peittämään kenties huonon viinivuoden makuvirheitä 

toisaalta tuomaan vaihtelua makuihin. Hunajaa ja valkoviiniä sekoittamalla saatiin mulsumia eli 

hunajaviiniä, jota sitäkin saatettiin maustaa pippurilla, laakerinlehdellä, taateleilla ja sahramilla. 

Talvi-iltojen lämmikkeeksi hunajaviiniä lämmitettiin, ja siitä lienee saanut alkunsa meidän 

glögimme. 

 

   
 

Kuva 1. Timo baaritiskillä 

 

Kuva 2. Aperitiivi Iserniassa 

 

Kuva 3. Kotoinen olo ”kuusen” 

varjossa 
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Pompeijista on löytynyt lähes kaksisataa viinitupaa. Ne olivat yksinkertaisia ”pystybaareja”, 

joissa myytävä viini säilytettiin isoissa kivipöytään upotetuissa ruukuissa, joista viini kauhalla 

nostettiin juoma-astiaan. Paitsi aterialla viiniä nautittiin myös illanvietoissa. Symposium, oppi-

neiden keskustelu- ja väittelytilaisuus, tarkoittaa yhdessä juomista. Yhdessä juomista harjoitti myös 

meidän ryhmämme,  tosin me aloitimme jo ennen ateriaa, aperitiiveilla. Keskusteluita ja väittelyitä 

ei näistäkään ”symposiumeista” puuttunut. 

Alba Fucens oli ensimmäinen nähtävyyskohteemme, ja totta kai käväisimme myös viini-

baarissa. Tämän baarin toiminta oli tosin loppunut jo reilut pari tuhatta vuotta sitten (Kuva 1.). 

Seuraavana päivänä Iserniassa ei tarvinnut istua kuivin suin. Baarin pitäjä lienee katsellut meistä 

vanhimpien harmaita ja harmaantuvia hiuksia ja tehnyt niistä johtopäätöksen. Hetken päästä alkoi 

kuulua kovin tuttuja, 50- ja 60-luvun italialaisia iskelmiä. Muistot lämpimistä nuoruuden kesistä ja 

tanssilavoista tulvahtivat mieleen, ja kotoista oloa lisäsi sekin, että kuohuviinilasit kannettiin 

tarjottimella johon oli kuvattu kaksi lumiukkoa ja joulupukki. Lieneekö ollut sattumaa vai olisiko 

isäntä peräti tunnistanut puhumamme kielen. (Kuvat 2. ja 3.) 
 

ANTIPASTI 
 

”Alkupalat, antipasti, eivät ole koskaan olleet italialaisen aterian merkittävin anti. Alkupaloista ei 

kuitenkaan hevillä luovuta – onhan niiden joukossa koko joukko maailmankuuluja herkkuja, joiden 

pelkkä ajatteleminen saa veden herahtamaan kielelle.” Näin todetaan kirjassa Italian keittiö, ja sitten 

ensimmäinen esimerkki on koko sivun kokoinen kuva juustolla päällystetystä, karrelle paistetusta 

leipäviipaleesta! 

Jo antiikin aikaan roomalaiseen ruokakulttuuriin kuului, että päivällisen aluksi tarjottiin 

ruokahalua kiihottavia alkupaloja. Paavo Castrénin Uusi antiikin historia kuvaa kyllä ansiokkaasti 

valtiollista kehitystä, poliittisia ja ideologisia uudistuksia, sotia, arkkitehtuuria, kirjallisuutta ja 

kuvataidetta antiikin aikana Italian niemimaalla, mutta ruokakulttuurin kohdalla ammottaa aukko. 

Niinpä rohkenen olettaa että,  kun vaikutteet kulkivat suhteellisen nopeasti paikasta toiseen jo 

samnilaisten aikaan, myös silloin Molisen ”paremmissa piireissä” ateria aloitettiin antipastoilla. 

Antipastoilla alkoivat meidänkin ateriamme. Alkupalana saattoi olla yksinkertainen uunissa 

valmistettu pinaattimunakas tai pari uunissa kuumennettua mozzarellapalleroa (Kuva 4.) tai 

arvostetun meren antimia tarjoavan ravintolan Cozze gratinate, Crepes di misticanza di Pesce e 

Pomodorini, Torretta di Patate Novelle e Tonno Rosso (Kuva 5.) eli gratinoituja sinisimpukoita, 

kalatäytteisiä pastanyyttejä ja”torneja” uusista perunoista. 
 

 

 

 
Kuva 4. Antipasto Adrianon tapaan 

 

 Kuva 5. Antipasto ravintola Cianin 

tapaan 
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Pikku aterialle jonka söimme aamiaisen ja lounaan välissä Luparassa ei taida Italian keittiössä 

olla omaa nimeä, niinpä kutsun sitä ”antipastoksi”. Tällä ”antipastolla” meidät yllätti oulun-

moliselaisen Gianni Giacomodonaton äiti. Signora Matilde apujoukkoineen (Kuvat 7. ja 8.) oli 

valmistanut paprikoista ensin uunissa kuivaamalla ja sitten öljyssä keittämällä jännittäviä, erityisen 

maukkaita ”chipsejä”, joita kuulemma ennen vanhaan syötiin aamiaiseksi. Paprikoista valuneeseen 

öljyyn kastettiin kunnon maalaisleipää. Munkeilta näyttävät ja vähän munkkien tapaan valmistetut 

”pötkylät” olivat myös todella herkullisia. Tarjoilua täydensivät perunamunakas ja makeat manteli-

suklaatäytteiset leivonnaiset. (Kuva. 6.) Housunvyötärö alkoi tuntua huolestuttavan tiukalta jo 

aamupäivällä. 

 

 

 
 

 

Kuva 6. ”Antipasto” Luparan tapaan 

 

 

Kuva 7. Keittiömestari 

 

 

Kuva 8. Tukijoukot 

 

IL PRIMO 
 

On tuskin olemassa toista yhtä muuntautumiskykyistä ruokaa kuin pasta. Pastamallejakin on kym-

meniä, ellei satoja, ja kastikkeiden lukumäärää ei liene kukaan edes yrittänyt laskea. Tämä yksin-

kertainen mutta monikäyttöinen raaka-aine on täyttänyt kansan vatsan niin hyvinä kuin huonoina 

aikoina. Tosin Napolissa 1600-luvulla ja sitä ennen pasta oli ylellisyysruokaa, jota kansa söi vain 

juhlatilaisuuksissa. Sanottiin, että ”Tre son le cose che la casa strudeno (distruggono): zeppole 

(sorta di dolciumi), pane caudo e maccarune”, ts. ”Kolme asijata laettaa talon matalaks: lätyt, 

lämmikeleipä ja makaroonit/pöljäkkeet”. (Käännös Campanian ”kielestä” on murre-eksperttimme 

Timo Sirosen.) 

Genovassa, valtionarkistossa lienee vanhin pastaa koskeva dokumentti. Se on vuodelta 1279 

ja siinä turhantarkka notaari luetteli genovalaisen sotilaan Ponzio Bastonen jättämää perintöä: 

”bariscella una plena de macaronis”, toisin sanoen pikku korillinen täynnä makaronia. Tätä pidetään 

ensimmäisenä varmana todisteena nykyisen tyyppisen kuivan pastan olemassaolosta. 

Napoli ja sen lähiseutu tuntuu olleen pastan kehittymisen kannalta merkittävässä roolissa. 

Vincenzo Agnesi kertoo kirjassaan (siitä ovat peräisin myös yo. tiedot) È Tempo di Pasta, että 

varhaisina aikoina pastataikinaa vaivattiin jaloin. ”Datemi un punto d´appoggio e vi solleverò il 

mondo” kerrotaan Archimeden sanoneen, ja tätä Archimeden ideaa keinulautaa muistuttavasta 

vivusta käytettiin hyväksi taikinan valmistuksessa. ”Keinun” kummassakin päässä oli miehiä, jotka 

vuoroin istuivat laudalle ja vuoroin nousivat seisomaan allaan olleeseen astiaan ja niin jauhosta ja 
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vedestä muodostui homogeeninen taikinamassa, pasta. Ja Napolissa kun oltiin niin ”keinulaudan” 

liikettä tietysti rytmitettiin laululla. 

Kerrotaan että Ferdinand II, joka hallitsi vuodesta 1830 vuoteen 1859, vieraillessaan pasta-

tehtaassa alkoi voida huonosti nähdessään taikinan valmistusmenetelmän. Niinpä hän antoi 

melkeinpä saman tien arvostetun insinöörin Cesare Spadaccinin tehtäväksi kehitellä hygieeni-

semmän tavan valmistaa pastaa. Vuoden asiaa tutkittuaan insinööri Spadaccini toi näytille laitteen, 

jossa ihmisen korvasi säännöllisellä rytmillä polkeva, pronssista valettu mies. Projektin venyttyä 

Ferdinand oli kuitenkin jo ehtinyt kyllästyä asiaan ja lopetti määrärahat. Insinööri jäi työttömäksi. 

Musiikilla on näyttänyt olevan läheinen suhde pastaan muutenkin kuin rytmittäjänä taikinan 

teossa. Herkkusuuna tunnetulta Rossinilta olivat sävellystyöt jäädä tekemättä ilman napolilaisia 

makaroneja. Toukokuun 4. päivänä 1859 Rossini kirjoitti Pariisista hyvälle ystävälleen Francesco 

Florimolle Napoliin kysyäkseen, missä viipyivät hänelle luvatut makaronit, ja lohduttomana hän 

allekirjoitti kirjeensä ”G. Rossini, senza maccheroni!”. Alkuperäisessä kirjeessä huutomerkkejä 

sanotaan olleen neljä! 

 

 

 

 
 

Kuva 9. Tyypillinen Molisen pasta 

 

  

Kuva 10. Pastaa ja tuoreita herkkutatteja 

 

 

Vincenzo Agnesi väittää, että edes pastan kotimaassa ei osata keittää pastaa oikein: 90 kertaa 

sadasta pasta onnistutaan keittämään pilalle. Ulkomailla, siis Italian ulkopuolella, luku on 99 kertaa 

sadasta. Ryhmämme onneksi pastojemme keittäjät sattuivat kuulumaan siihen kymmeneen 

prosenttiin, joka osaa sen tehdä. Kuvassa 9. on pasta, josta autonkuljettajamme Piero sanoi, että se 

on oikein tyypillinen Molisen alueen pasta: cavatelli verdurine e speck eli cavatelli-pastaa, 

vihanneksia ja kinkkua (alkuperältään Pohjois-Italiasta).  Onneksi annos ei ollut rekkamiehen 

kokoa. Sepinossa lounaaksi nautittu pasta-annos (Kuva 10.) oli runsaampi, mutta se olikin pääateria. 

Se osoitti myös, että saadakseen hyvin valmistettua ja erittäin maukasta pastaa ei tarvitse mennä 

huippu ravintolaan. Sepinon lounaspaikka oli todella vaatimaton ulkoisilta puitteiltaan, mutta pasta-

annos oli huippu laatua: juuri oikein keitetty, makua antamassa tuoreita herkkutatteja ja ohuita 

parmesaanilastuja. Parempaa ei voi saada missään. 

 

  



 
 

AnDante 1/2012 Sivu 5 
 

IL SECONDO 
 

Muistan ikuisesti, kun ensimmäisellä Pariisin matkallani opas sanoi, että mitä tahansa syöttekin, 

älkää syökö lihaa. Hän viittasi varmaan siihen, että Ranskassa on tapana jättää liha sisältä puoli-

kypsäksi ja kokemuksesta tiesi, että monille suomalaisille se on kauhistus. Molisen matkalla sitä 

ongelmaa ei ollut. Liha oli kahta kertaa lukuun ottamatta paistettu mielestäni liian kuivaksi. 

Poikkeuksen muodostivat porsaan fileestä valmistetut leikkeet, joista toinen voisikin olla vaikkapa 

muisteluiltamme menun pääruoka, il secondo: Filetto di maiale in coperta caciocavallo e schiarpa di 

melanzana, siis possunfilettä peitettynä caciocavallojuustolla ja munakoisoviipaleella. 

Liharuokiin saatiin vaihtelua Termolissa, meren antimiin erikoistuneessa ravintolassa, jonka 

pääruokana oli maukasta, yksikertaisesti ja selkeästi valmistettua ja kauniisti tarjolle pantua kalaa, 

Filetti di Spigola in Crosta di Patate e Mandorle – meriahventa peruna-mantelikuorrutuksella. 

(Kuva 11.) Cianin herkut eteemme loihtinut pääkokki istui ravintolassa valvomassa tyttären 

koulutehtäviä. (Kuva 12.) Siinä saattoi olla kasvamassa seuraava ravintoloitsijasukupolvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Kuva 11. Spigolaa Cianin tapaan 

 

  

Kuva 12. Il capocuoco tai tässä tapauksessa la 

capocuoca 

 

IL DOLCE 
 

Nykyisin suhtaudutaan valitettavan karsaasti jälkiruokiin, vaikka pieni makea annos päättää aterian 

miellyttävästi. Jälkiruoista puhuttaessa ruvetaan ensimmäiseksi pohtimaan sitä, kuinka paljon ne 

sisältävät kaloreita. Tässä niin kuin muussakin syömisessä ratkaisee se, kuinka usein ja kuinka 

suuria annoksia syödään. Meidän ryhmäämme hemmoteltiin tuoreilla mansikoilla, olihan mansikka-

aika parhaimmillaan, sekä hedelmillä ja jäätelöillä. 

Italialaisilla onkin erikoisasema jäätelön historiassa. He käyttivät ensimmäisinä jään ja suolan 

sekoitusta ensin hedelmämehun ja myöhemmin maidon tai kerman jäädyttämiseen. Kerrotaan että 



 
 

AnDante 1/2012 Sivu 6 
 

jo antiikin roomalaiset tekivät syviä kaivoja varastoidakseen jäätelön valmistamisessa tarvittavaa 

jäätä. Alkuun jäätelö oli vain kuninkaiden herkku, mutta rahvaskin pääsi nauttimaan jäätelöstä, kun 

Sisiliasta muuttanut Francesco Procope perusti ensimmäisen jäätelökahvilan Pariisiin. Suomeen 

jäätelön valmistusohjeen kerrotaan tulleen venäläisen upseerin takataskussa, mutta jäätelön yleisty-

misessä oli roolinsa myös italialaisilla. Toscanalaisen Magi-suvun neljä veljestä suuntasivat 

matkansa ensin Venäjälle, Pietariin, mutta vallankumouksen myllerryksestä he muuttivat 

Helsinkiin, minne perustivat jäätelötehtaan vuonna 1922. Italialaista jäätelöä on valmistettu jopa 

Posiolla missä 1990-luvun alussa toimi Milazzo-jäätelötehdas, joka myi italialaisella reseptillä 

paikallisista raaka-aineista valmistettua jäätelöä. 

Monet herkulliset jäätelöannokset tunnetaan kautta maailman. Sellainen on esimerkiksi 

Adelina Patti, annos joka on saanut nimensä kuuluisan italialaisen laulajattaren mukaan. Adelinan 

nimikkoannoksessa on suklaajäätelöä, kermavaahtoa, mansikoita ja kaksi vohvelia. Yhtä kuuluisa ei 

liene Iserniassa ravintola Nabuccossa nautittu herkku, semifreddo Nabuccon tapaan (Kuva 14.), 

eikä se tarkalleen ottaen edes ollut jäätelö vaan jäädyke, mutta ilman pienintäkään epäilystä se oli 

yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin Adelina Patti. Valmistusohje oli varmasti ravintola Nabuccon 

keittiömestarin salaisuus, mutta siinä maistuivat vanilja, kirsikka ja keksinmurut. Kalorit pääsivät 

unohtumaan Nabuccossa perusteellisesti, vaikka Timo-oppaamme yrittikin muistuttaa meidän 

pöytäkuntaamme, että illallakin syödään. Oli ihan pakko maistaa toistakin dolcea: alla paksua sulaa 

suklaata ja päällä ihanaa vaniljan makuista semifreddoa (Kuva 15.).  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Kuva 13. Yksi ei kuulu 

joukkoon 

 

 

Kuva 14. Jäädyke Nabuccon tapaan 

 

 

Kuva 15. Sulatettua suklaata ja 

vaniljajäädykettä 

 

Onneksi ihan joka päivä ei päästy tällaisten herkkujen äärelle, sillä jälkiruokana oli usein 

myös hedelmiä. Jo antiikin roomalaisille oli tärkeää tietää, miltä seudulta ruoka-aine oli peräisin, ja 

vieläkin on yleinen käsitys siitä, että Italia keittiö on maakuntien keittiö, missä ruoka valmistetaan 

pääasiassa omalla alueella tuotetuista raaka-aineista. Siksi olikin yllättävää, että yhtenä päivänä 

jälkiruokalautasella oli myös ananasta. (Kuva 13.) Tämä trooppinen hedelmä ei varmaankaan kuulu 

alueella kasvatettaviin hedelmiin, ainakaan vielä, vaikka aluehallintoviranomainen Campobasson 

Palazzo Magnossa vakuuttikin, että Molisessa on monipuolinen elintarviketuotanto. 

     Teksti ja kuvat: Anja Hokajärvi 



 
 

AnDante 1/2012 Sivu 7 
 

Makumuistoja Molisesta 
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                 Kuva Pirkko Kukkohovi: Cacciocavallo-juustoa.   
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               Casa dei Lavoratori a Jyväskylä. Un particolare. Foto: Marco Bruno.  
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Arch. Marco Bruno 

Aalto lettore di Alberti 

il modello come il nutrimento della composizione 

 

Nella progettazione architettonica, non diversamente da altre arti, il comporre, il mettere insieme 

elementi, è condizione primaria. Attraverso quest’atto si raggiunge l’unità nell’opera, quella che 

permette di riconoscere ogni singola parte di essa come appartenente alla stessa, secondo un proprio 

ed unico linguaggio. Questo linguaggio che per alcuni può essere chiamato codice e per altri stile, è 

proprio la ricerca dell’uno nel molteplice. 

Ci sono molte modalità per affinare la propria capacità compositiva. Fra queste vi è l’analisi del 

comporre nelle altre arti. La comprensione dei processi compositivi in altre discipline, aiuta ad 

aumentare i propri orizzonti nella materia, oltre i limiti che ogni singola disciplina condiziona, 

permettendo una maggiore cognizione della stessa. Il concetto può essere chiarito attraverso, ad 

esempio, il confronto del rapporto con il passato, la tradizione, in architettura ed in letteratura.  

Nel testo Tirant lo Blanc
1
, Italo Calvino scrive “Fin dalle sue prime pagine il primo romanzo 

cavalleresco di Spagna sembra volerci avvertire che ogni libro di cavalleria presuppone un libro di 

cavalleria precedente, necessario perché l’eroe diventi cavaliere”. L’idea che vi sia sempre qualcosa 

di precedente a cui riferirsi per quello che si fa, è presente in ogni campo dell’attività umana, non 

deve sorprendere quindi che lo sia anche nello spazio della composizione.  

Apprendendo attraverso uno scritto di Ezio Raimondi
2
 il pensiero di Thomas Greene sul tema, si 

scopre che nella lettura di un testo, sono percepibili le sue potenzialità che possono poi essere usate 

secondo i propri bisogni. Non è questa un’operazione per cui il libro rimane sempre uguale a se 

stesso, anzi quando ciò avviene solitamente il libro non è importante. Invece ci sono libri che 

suggeriscono sempre qualcosa di nuovo a seconda dell’uso che se ne fa. Ogni testo valido ha infiniti 

testi nascosti, che ognuno di noi tira fuori attraverso la propria identità culturale e per particolari 

esigenze. Possiamo parlare così di un continuo dialogo con se stessi, di una continua esplorazione di 

se stessi. Ancora Ezio Raimondi citando il contributo di Karlheinze Stierle in una raccolta di saggi 

uscita a Vienna nel 1983 col titolo di Dialog der Texte
3
 “Dialogo dei Testi”, evidenzia il pensiero 

del critico, secondo cui non si deve irrigidire l’idea che in un testo si possano trovare altri testi 

nascosti, perché il fenomeno è sempre molto più vario e dinamico. “La voce del testo”, osserva 

Karlheinze Stierle, “è sempre accompagnata dal rumore, dal brusio dell’intertestualità”, e quindi 

l’intertestualità
4
 ha in sé tutte le variazioni di un rapporto dialogico. Lo sforzo di Thomas Green, 

                                                           
1
 Testo apparso in italiano con il titolo Books of Chivalry – Libros de caballerias nel catalogo della mostra Tesoros de 

España. Ten Centuries of Spanish Books, The New York Public Library, October 12 - December 30,1985, pp. 231 – 

232.  

Inserito nella raccolta postuma Perchè leggere i classici a cura di Esther Calvino, Milano, The Estate of Italo Calvino e 

Arnoldo Mondadori Editore, 2002, pp.291 
2
 Ezio Raimondi Le metamorfosi della parola. Da Dante a Montale. Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp.246. 

3
 AA.VV. Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität, Wien 1983 

4
 Intertestualità: il concetto di intertestualità è stato coniato all'interno dello studio della letteratura ed illustra le 

relazioni che legano un testo ad altri. A partire da un singolo testo, infatti, è normale che un secondo ne riprenda alcune 

caratteristiche dando così origine ad un plagio, un'allusione, una parodia oppure a una vera e propria riscrittura di opere 

altrui, intesa come processo creativo. La relazione dinamica che i testi creano tra di sé lascia una traccia visibile di un 

testo in un altro. È infatti impossibile che un testo venga redatto a prescindere totalmente da tutto ciò che è stato scritto 

prima. Un insieme di rapporti più o meno visibili collega infatti tutti i testi scritti in un'unica rete. Da Wikipedia, 

l'enciclopedia libera. 
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secondo Ezio Raimondi, consiste proprio nello spostare nello spazio oggi coperto dal termine 

intertestualità tutto ciò che nella grande tradizione retorica, dagli antichi fino al Seicento, va sotto il 

termine di imitatio. Termine che trova sempre nuove precisazioni e a volte trasformazioni dovute ai 

cambiamenti del rapporto con il passato che si hanno nello scorrere del tempo. 

In architettura ci riferiamo ad un concetto analogo quando parliamo di modello di riferimento. Il 

modello infatti è un’ipotesi, non è un qualcosa da riprodurre, si parlerebbe in questo caso di 

stereotipo, ma da imitare. Il modello quindi, per sua natura, va incontro ad infinite deformazioni. 

Francesco Di Giorgio Martini era un architetto che aveva investigato ed approfondito l’argomento, 

chiarendo per se stesso e per altri il concetto. Lo leggiamo tramite chi ne ha preso il posto ad Urbino 

nel secolo scorso: Giancarlo De Carlo. Scrive De Carlo “Nella conclusione del Trattato che ci è 

pervenuto attraverso i codici Senese e Magliabechiano, Francesco di Giorgio avverte che i suoi 

descritti principi (i ‘tipi’ della sua ‘tipologia’) sono da considerarsi aperti a sviluppi ulteriori. Il 

‘completo architetto’ – dovrà dedicare tutta la sua capacità di ‘invenzione’ per pervenire alle 

soluzioni reali; che non si possono raggiungere se non impegnandosi nel ‘disegnare’ (progettare)”5
. 

Un caso concreto può essere rappresentato attraverso il lavoro svolto da Leon Battista Alberti nella 

Cappella di San Pancrazio a Firenze. Dopo aver sistemato lo spazio della Cappella, un’aula 

rettangolare, con una coraggiosa demolizione di uno dei lati maggiori e l’inserimento di due 

colonne architravate, gesto questo elogiato dal Vasari, Alberti procedette a progettare l’episodio più 

importante: il Santo Sepolcro. 

La finalità del progetto è duplice: l’omaggio alla tomba della famiglia Rucellai ed all’immagine del 

sepolcro di Cristo a Gerusalemme. Vi fu addirittura una spedizione compiuta per conto della 

committenza a Gerusalemme, per eseguire il rilievo del Santo Sepolcro. Ma non essendo chiaro 

come questo si presentasse nel XV secolo, secondo Franco Borsi il riferimento “si può ritenere che 

si tratti di un modello ripreso a Santa Costanza e a Santo Stefano nel primo caso come mausoleo 

eretto dalla casa di Costantino per il corpo di Cristo, nel secondo, come prodotto artistico 

dell’Oriente romano, tra l’altro corrispondente nelle misure al modello. [….] Altra ipotesi a 

conferma della tipologia e della mitologia di edifici ispirati al Santo Sepolcro, è quella che l’Alberti 

conoscesse bene, per la frequentazione bolognese durante gli studi, il Santo Stefano, costruzione del 

V secolo, rifatta nel XII con navata anulare e tempietto centrale su colonne, e porticina bassa da 

passare solo in ginocchio, conosciuta come tomba di San Petronio o Santo Sepolcro”
 6

. Tuttavia la 

similitudine con il modello di Gerusalemme, rileva il Borsi, non era stata condotta in modo 

pedissequo, il che non era nella possibilità dell’Alberti che a Gerusalemme non era stato e 

soprattutto nella sua forma mentis, ma in modo analogico riconducendosi ad alcuni elementi, 

sostituendo al linguaggio medioevale e orientale del modello l’ipotesi classica che gli era più 

congeniale. Anche l’iscrizione con le lettere lapidarie romane ha dei precedenti, la loro altezza 

corrisponde a quella delle iscrizioni di Cecilia Metella a Roma e della porta dei Leoni di Verona. 

Rispetto a questi prototipi classici, quelle di Alberti sono più sottili (1 a 12 invece che 1 a 10 come 

rapporto tra spessore e altezza delle aste secondo il Borsi).  

  

                                                           
5
 Giancarlo De Carlo Sull’incontinente ascesa della tipologia. In Gli Spiriti dell’architettura. Antologia degli scritti a 

cura di L. Sichirollo, Roma, Editori Riuniti, 1992, 369p. 
6
 Franco Borsi Leon Battista Alberti. Opera Completa. Milano, Mondadori Electa, 1980, 404p. 



 
 

AnDante 1/2012 Sivu 11 
 

All’interno di questa rigorosa costruzione vi sono disposti sulle quattro facciate trenta tarsie che 

generano disegni sempre differenti. Solo quattro di queste hanno un’identità precisa, le altre 

seguono una propria libertà formale. Le quattro tarsie identificabili, disposte ognuna per lato al 

centro, rappresentano degli stemmi araldici. Sono in precisione le imprese personali di Giovanni 

Rucellai
7
, di Lorenzo il Magnifico, di suo padre Piero dei Medici e del nonno paterno Cosimo il 

Vecchio
8
. Secondo il Borsi nei rilievi decorativi, dovuti alla collaborazione di Giovanni di Bertino, 

a cui sono attribuiti i rosoni decorativi di Santa Maria Novella, vi “è il limite massimo di indulgenza 

al quale egli può arrivare, compiacendo alla tradizione e al committente. […] Qui nel turgore di 

ovuli e modanature, nell’abile ma corrente conduzione di rilievi decorativi, prevale quel gusto 

quattrocentesco – tipo completamento della Cappella dei Pazzi – e fiorentino per giunta al quale 

l’Alberti era sostanzialmente estraneo.”
9
 

La continua e infinita ricerca di equilibrio fra tutti i fattori che condizionano prima il progetto e poi 

l’esecuzione di un’opera di architettura, momenti solo apparentemente diversi e separati, la cui 

contiguità e conseguenzialità li pone come atto unico a cui soggiace il lavoro dell’architetto, trova 

nel fare dell’Alberti una indicazione del modo in cui intendere l’operare in architettura, di come 

l’architetto dovrebbe essere e di come potrebbe, volendo, porsi nella sua azione. Le osservazioni di 

Marco Dezzi Bardeschi sono illuminanti nello specifico “Nel tempietto albertiano sorprende la 

efficace comunicativa dell’oggetto dovuta alla dichiarata contrapposizione tra l’intelaiatura della 

costruzione, di una rigorosa, cartesiana razionalità (di genesi geometrico-modulare) e la libertà 

dell’apparato formale in essa inserito: l’esuberanza fantastica che genera i disegni dicromici (trenta 

in tutto sempre differenti) inscritti in un cerchio al centro dei pannelli quadrati di marmo bianco 

fulcra su una eccezionale assimilazione delle radici della tradizione romanica toscana: la 

consultazione delle tarsie della facciata di San Miniato, dell’Abbadia fiesolana, della Cattedrale di 

Pisa mediate da una vigile cultura umanistica genera un atto creativo di tipo riflessivo”
 10

. Né questo 

secondo il Borsi doveva essere in contrasto con la volontà dell’Alberti se, nel “De re aedificatoria”, 

il trattato sull’architettura, egli raccomanda che in tutti i rivestimenti “si eviterà di inserire uno 

stesso colore o una stessa forma con eccessiva frequenza o in modo troppo serrato o disordinato. Si 

evitino parimenti gli spazi vuoti tra pezzo e pezzo. Ogni elemento dovrà essere disposto e collegato 

                                                           
7
 La vela della Fortuna, con le sartie spiegate al vento. 

8
 L’anello con la punta di diamante – E’ forse l’impresa più ricorrente nelle opere quattrocentesche di committenza 

medicea e accompagna il succedersi di almeno tre generazioni, segnate da Cosimo, Piero e Lorenzo. Il diamante (da deo 

amante, cioè “grazie all’amore di Dio”) sulla sommità presenta il caratteristico taglio piramidale. L’anello diamantato 

viene rappresentato da solo o in combinazioni di tre o quattro, intrecciati. Simbolo di eternità, fedeltà e unione, l’anello 

è spesso accompagnato dal cartiglio con il motto ‘semper’, che allude alla perennità della stirpe. 

Le piume di struzzo, di falco o di pavone – La divisa viene adottata a partire da Cosimo il Vecchio. Sono presenti in 

alcune sale terrene di Palazzo Medici, negli affreschi di Benozzo Gozzoli nella Cappella dei Magi e nei peducci della 

Badia Fiesolana. Con Piero il Gottoso, le piume divengono tre, colorate rispettivamente di bianco, verde e rosso, in 

riferimento alla Santissima Trinità o alle tre virtù teologali (Fede, Speranza e Carità). Le tre piume vengono di solito 

associate all’anello con la punta di diamante e al motto ‘SEMPER’ (si vedano: gli affreschi di Benozzo Gozzoli, il 

desco da parto di Lorenzo il Magnifico e il Tempietto di San Miniato al Monte). Come i bisanti, così anche le piume 

possono scomporsi nelle composizioni e nei partiti architettonici e diventare elemento decorativo (si vedano: soffitto 

della Cappella dei Magi;il desco da parto di Lorenzo il Magnifico). – Dal sito della Mediateca di Palazzo Medici 

Riccardi 

Dialogo tra Rinascimento e Contemporaneo http://www.palazzomedici.it/mediateca/it/Scheda_Divise_medicee. 
9
 Franco Borsi op.cit. 

10
 Marco Dezzi Bardeschi, Il complesso monumentale di San Pancrazio a Firenze e il suo restauro, in “Quaderni 

dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Serie XIII, n.73-79,Roma 1967, p.25. 

http://www.palazzomedici.it/mediateca/it/Scheda_Divise_medicee
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agli altri con la massima esattezza, di modo che l’opera riesca ugualmente perfetta in ogni sua 

parte”11. 

Se il rapporto che Alberti ha nei confronti del modello, per forma mentis come ritiene il Borsi, non 

può spingerlo verso un modalità pedissequa, non è superfluo indagare quali fonti culturali possono 

aver stimolato in lui determinate riflessioni. 

Ci sono due protagonisti della storia intellettuale italiana, vicini a Firenze sia per origine che per 

cultura, che hanno evidenziato il rapporto con il passato, la tradizione che ci portiamo dietro, e la 

sua alternativa fatta di continuità e discontinuità, di legami e di rotture: Dante Alighieri e Francesco 

Petrarca. E’ difficile non considerare una qualche influenza di questi sull’Alberti. 

Francesco Petrarca, che si può ritenere abbia conosciuto Dante Alighieri da bambino, in quanto suo 

padre apparteneva anch’esso alla fazione dei Guelfi Bianchi, e fu esiliato da Firenze con la stessa 

sentenza che colpì Dante Alighieri, una sentenza che si può considerare di fondamentale influenza 

per storia della letteratura italiana, discutendo proprio di imitazione, secondo Ezio Raimondi, si 

comporta “come qualcuno capace di comprendere e di amministrare in maniera già moderna il ruolo 

dello scrittore, in tutte le sue facce senza più porsi la controfigura del profeta, come accade ancora 

in Dante”
12

. Leggiamo in proposito un frammento della diciannovesima lettera del libro XXIII delle 

Familiari, una lettera che Petrarca scrive a Giovanni Boccaccio “L’imitatore deve fare in modo che 

ciò che scrive sia simile ma non uguale” (curandum imitatori ut quod scribit simile non idem sit). 

Dunque il contrasto evidenzia Ezio Raimondi
13

 è tra “simile” e “idem”. Ci deve essere la 

somiglianza non l’identità. 

“E la somiglianza deve essere tale non qual è quella di una immagine originale rispetto a una copia, 

la quale quanto più è simile tanto maggiore è la lode o il merito dell’artefice, ma qual è quella del 

figlio rispetto al padre, nei quali mentre spesso vi è una grande diversità delle membra, vi è una 

certa ombra che i nostri pittori chiamano “aria”, che si vede soprattutto nel volto e negli occhi, la 

quale ombra produce quella somiglianza che appena si vede il figlio fa ricordare il padre, sebbene 

se si misurasse ogni particolare tutto sarebbe diverso” (aemque similitudinem talem esse oportere, 

non qualis est imaginis ad eum cuius imago est, quae quo similior eo maior laus artificis sed qualis 

filii ad patrem, in quibus cum magna saepe diversitas sit membrorum, umbra quaedam et quem 

pictores nostri aerem vocant qui in vultu inque oculis maxime cernitur, similitudinem illam facit, 

que statim viso filio, patris in memoria nos reducat, cum tamen si res ad mensuram redeat, omnia 

sint diversa). 

In questa lettera che esprime le riflessioni di un compositore riguardo la propria esperienza 

individuale, di scrittore in questo caso, vi è l’indicazione indiretta dell’importanza del confronto fra 

le arti. Petrarca si dimostra grande competente di pittura, una disciplina che esula dalla sua 

produzione intellettuale, ma che usa come termine di paragone per esprimere più compiutamente il 

senso del suo pensiero. Il passaggio dall’imitazione alla somiglianza, cioè il mondo delle differenze 

in cui non vi è una cosa uguale ad un’altra, e tutto sfugge al rigore dell’esattezza geometrica, però ci 

porta in un campo fortemente aleatorio in cui la discrezionalità della scelta predomina su qualsiasi 

senso razionale, infatti Petrarca soggiunge “ma qui c’è un non so che di segreto, che ha questa 

forza” (sed est ibi nescio quid occultum quod hanc habeat vim). 

                                                           
11

 Leon Battista Alberti, L’Architettura, Libro VI; cap.X, p.510. 
12

 Ezio Raimondi op.cit. 
13

 Ezio Raimondi op.cit. 
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Siamo di fronte a spazi di difficile delimitazione, dove lo sbaglio è in agguato, cosa che condiziona 

la valenza di una qualsiasi produzione artistica. Nell’arte infatti gli errori più grossolani derivano da 

quella che viene definita mancanza di “misura”, che è un qualcosa che resta comunque 

incommensurabile. Non è semplice gestire quella “lama” che recide ciò che è superfluo, 

riproporzionando e restituendo il giusto equilibrio, ad una composizione, donandole quel senso di 

sincerità che la rende significativa agli occhi o alle orecchie di chi ne fruisce. E’ necessaria una 

grande capacità di controllo della materia, cosa che avviene oltre che grazie al proprio talento, 

attraverso una profonda conoscenza sull’argomento ed una estesa cultura, come ci mostra Leon 

Battista Alberti.  

Una grande affinità con l’Alberti, con la sua forma mentis, con le sue intenzioni nei confronti del 

modello, le possiamo cogliere anche nel primo articolo scritto dal giovane Alvar Aalto per la rivista 

finlandese Arkkitehti nel 1922, dove vi è una chiarezza di intenti che evidenzia una adeguato 

dominio della materia progettuale. Scrive infatti Alvar Aalto “Quando vediamo come i tempi andati 

hanno saputo essere internazionali e senza pregiudizi ma allo stesso tempo fedeli a se stessi, 

possiamo allora liberamente prendere ispirazione dalla vecchia Italia, dalla Spagna e dalla nuova 

America. I nostri antenati saranno ancora i nostri maestri.” L’equilibrata riflessione presente in 

questo scritto, dimostra come Aalto fosse pronto a recepire qualsiasi suggerimento che il passato 

potesse offrirgli, perché adeguatamente filtrato dalla sua identità culturale. Nel 1924 con il viaggio 

di nozze in Italia, ebbe la possibilità di confrontarsi con l’arte presente in quel paese, e che è 

possibile riconoscere nella sua intera produzione architettonica. Il suo primo edificio pubblico fu la 

Casa dei Lavoratori a Jyväskylä (1924-25), un edificio compatto, in muratura, con forti rimandi ad 

architetture veneziane, realizzato in una città della Finlandia centrale dove si costruiva in gran parte 

in legno.  

 

 
Casa dei Lavoratori a Jyväskylä. Foto: Marco Bruno.  
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L’opera è composta da un primo livello porticato, a cui è sovrapposta una massa unitaria, quasi 

completamente murata, al cui interno vi è un auditorium usato per assemblee politiche e attività 

teatrali. Oltre la hall di ingresso, al livello inferiore erano presenti dietro un colonnato, un ristorante 

ed un caffè. Aalto progettò quest’edificio fin nei sui minimi dettagli, mobili, lampade, mostrando 

già il suo modo di intendere il fare architettura, ma quello che colpisce lasciando fra lo stupefatto e 

lo sbalordito, è la decorazione della parete curva che contiene l’auditorium. E’ infatti la dettagliata 

citazione delle tarsie del sacello dei Rucellai. Si è spesso scritto dell’idea di Aalto di rendere 

Jyväskylä la Firenze del nord, attingendo alla identità culturale rinascimentale fiorentina, quando 

Firenze era in Europa un importante centro economico ed artistico, ma ciò non spiega del tutto il 

perché di questa citazione.  

 

 
Auditorium, Casa dei Lavoratori a Jyväskylä (1924-25). Foto: Marco Bruno. 

 

La Finlandia, in quei tempi, era una nazione che aveva da poco ottenuto l’indipendenza dalla 

Russia, dopo ottocento anni di dominazione straniera, prima svedese e poi russa, a cui era seguito 

un aspro confronto interno sfociato in una guerra civile. Tutto ciò non aveva comunque scalfito la 

forte identità nazionale presente nella popolazione, come si può evincere anche dalla loro lingua 

quasi completamente impermeabile a contaminazioni straniere. Risulta quindi non facilmente 

credibile che una persona della levatura di Aalto potesse pensare di inoculare artificiosamente una 

identità culturale, per quanto aulica come può essere quella rinascimentale fiorentina, ma di fatto 

estranea alla realtà di un luogo con quelle caratteristiche. 
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 Decorazione della parete curva dell’esterno dell’auditorium, Casa dei Lavoratori a Jyväskylä.  

Foto: Marco Bruno. 

 

La presenza di quei decori a Jyväskylä, può avere altre giustificazioni legate al bisogno di un artista, 

di un compositore, di comunicare agli altri l’intima poesia che di lui si impossessò, a Firenze, di 

fronte ad una manifestazione della bellezza. Aalto deve aver subito questo nella cappella di San 

Pancrazio, realizzando come quei decori potessero influire notevolmente nella definizione di un 

luogo. Risolvendo in quel modo lo spazio interno della Casa dei Lavoratori di Jyväskylä, Aalto ha 

permesso ad altri di fruire di qualcosa che l’aveva così tanto colpito, e ciò rientra fra i fini di ogni 

artista che si sente obbligato ad aiutare le persone a vivere una vita degna di essere vissuta. Si può 

aggiungere che conservare il ricordo del passato, come ha fatto Aalto, trasformando un microcosmo 

in apparenza lontano, distante, estraneo, nel simbolo della rilevanza e della tenacia dei sentimenti di 

appartenenza, che è nel carattere dei finlandesi, permette di tessere la memoria del futuro, far sì, 

insomma, che le generazioni a venire possano ancora attingere dal deposito di ricordi delle 

generazioni passate.  

L’architettura come la letteratura è studio dell’uomo, ed in esso, nella situazione della sua vita, con i 

problemi ed i bisogni essenziali che questa porta con sé, vi è il nucleo fondamentale del suo 

dramma. I suoi problemi ed i suoi bisogni sono sostanzialmente rimasti immutati e hanno generato 

sempre le stesse domande, a cui sono stati dati differenti modi di espressione solo poiché i tempi, le 

condizioni di vita interne ed esterne, i linguaggi si sono differenziati nei diversi secoli verso una 

graduale tendenza alla complessità. Qualsiasi epoca, anche la nostra contemporaneità, è un ulteriore 

segmento nelle interrotte fatiche dell’uomo. Ugualmente il cosiddetto moderno vissuto dalla 

generazione di Aalto non è altro che una rinnovata descrizione di quelle antiche domande, dove essa 

porta i tratti particolari di quel tempo. 
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Il nuovo sarà sempre un’anamorfosi dell’esistente, ed ogni nuova composizione sarà sempre 

sottoposta al ricatto di ciò che già esiste. Lo sappiamo noi come lo sapevano quegli antichi filosofi 

quando affermavano che la traccia è la presenza di un’assenza. Solo i grandi maestri sono riusciti a 

fondere il pensiero tradizionale con quello a loro contemporaneo nella propria produzione artistica, 

evitando che le forme si svuotassero di contenuto, esprimendo contenuti noti in nuove forme, e 

permettendo a tali forme di avere ancora senso.  

Non avremo mai una risposta precisa al gesto di Aalto, perché nessuna risposta precisa si può di 

regola conoscere, perché nessuno ha mai capito fin in fondo un’altra persona, ma nel ritmo che gli 

intrecci di domande e risposte generano vi sono le vie della ricerca sul cammino di nuove 

conoscenze che permettono di entrare nel nocciolo che custodisce i segreti dell’esistenza. Di certo si 

può dire che come il viaggio del 1924 in Italia ha modificato l’identità culturale di Aalto, così ogni 

viaggio può essere lo strumento principe affinché ognuno possa costruirsi una identità culturale 

sempre più ampia. Ciò va ribadito, soprattutto in un tempo in cui il viaggio tende a essere 

soppiantato dalla navigazione virtuale, fonte inesauribile di immagini che spingono anche chi è 

educato alla contestualizzazione verso una maggiore superficialità del gesto. Il sopravvento di 

questa nuova gestualità, di questo nuovo giocare con le forme, toglie spazio alla riflessione e lascia 

guidare la mente dalla sensazione. Siffatto non amplia la nostra concezione di ciò che è possibile, 

non arricchisce la nostra immaginazione e ci consegna all’arroganza della forma al di là di qualsiasi 

contenuto. 

Come il foglio non viene prima del disegno, ma ne è la condizione necessaria, così l’ingegno, la 

capacità inventiva, l’immaginazione in atto, non viene prima del comporre ma anch’essa è 

condizione necessaria. Secondo Ezio Raimondi l’ingegno è sempre in coppia con iudicium nella 

tradizione retorica dagli antichi sino almeno a tutto il Seicento. Per Petrarca “Perciò bisogna usare 

dell’ingegno di un altro, e usare i suoi colori ma rinunciare alle sue parole” (Utendum igitur ingenio 

alieno, utendundumque coloribus, abstinendum verbis). Con questa parola colores tanto di casa 

nella retorica quanto nella pittura, che sottolinea ancora una volta il rapporto di Petrarca con i 

pictores, si evidenzia, a parere di Raimondi, “la similitudine vera […] che non procede dai verba, 

va al di là dei verba. Va al di là delle parole. Dalla superficie deve procedere sui colores. […] 

L’ingegno è l’invenzione, dobbiamo usare l’invenzione dell’altro, non le sue parole, ma ciò che è 

esterno. Ciò di cui ci dobbiamo impadronire sono i suoi gesti profondi.[…] Petrarca sta spiegando 

che la somiglianza più vera è quella di cui ci si accorge a poco a poco, è quella che non si dichiara 

rapidamente, è quella che si nasconde”
14

.  

Per questa chiara indicazione vi è un esempio principe, a giudizio di chi scrive, valido per chiunque 

si cimenti nella materia compositiva, rappresentato nella Divina Commedia di Dante Alighieri dai 

versi 133-138 del Canto V dell’Inferno « Quando leggemmo il disiato riso / esser basciato da 

cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. / 

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante. ». Qui Dante ci parla 

di un libro che ha convinto Francesca a lasciarsi baciare da Paolo, condannandoli all’essere 

fedifraghi, e definisce attraverso Francesca quel libro galeotto. Il libro in questione è un romanzo 

francese Lancelot, in cui si narra di un altro amore fedifrago, quello fra Ginevra e Lancillotto.  

                                                           
14

 Ezio Raimondi op.cit. 
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In questo romanzo vi fu un cavaliere che convinse Ginevra a baciare Lancillotto, questo è chiamato 

nel romanzo il cavaliere di Galehaut. Il libro di Lancelot assume nella Divina Commedia il ruolo 

che il cavaliere aveva assunto in quel romanzo e Dante compie in maniera sconvolgente ed 

insuperabile il completamento della sua citazione facendo coincidere l’aggettivo che qualifica il 

libro con il nome del cavaliere entrambi protagonisti in un medesimo ruolo. 

Un atto compositivo diametralmente opposto a quello operato da Alvar Aalto nella Casa dei 

Lavoratori a Jyväskylä, ma da cui si può ricavare una comune riflessione, valida per gli scrittori, 

come per gli architetti e per tutti coloro che si cimentano in una qualsiasi forma compositiva: chi 

agisce in un testo la sa più lunga di chi legge e chi scrive la sa più lunga di tutti. 
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Dante Alighieri,  

paricolare dell’affresco di Luca Signorelli, cappella di San Brizio, Duomo di Orvieto. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Luca.jpg 
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Roman Hautala (FT, Oulun yliopisto) 

Mongolivaltakunnan vaikutus uusien kansainvälisten suhteiden 

muodostumiseen Euraasian mantereella 1200-luvun toisella puoliskolla 

Mongolivaltakunnan perustaminen oli 1200-luvun tärkein poliittinen tapahtuma. Paimentolais-

valtio, joka valloitti laajat alueet Koreasta Unkariin asti, käytti vaikutusvaltansa kaikkiin Euraasian 

alueisiin. Tyypillisine vaatimuksineen maailman herruudesta Mongolivaltakunta esitteli jatkuvaa 

sotilaallista uhkaa ympäröiville kansoille. Kuitenkin sen syntymällä olikin positiivinen arvo, sillä 

imperiumi edisti uusia diplomaattisia, kaupallisia ja kulttuurisia yhteyksiä monien maiden välillä, 

jotka kärsivät maantieteellisestä eristyksestä edeltäneellä aikakaudella. Tämän esityksen tarkoitus 

on jäljittää Euroopan ja Mongolivaltakunnan suhteiden muodostumista ja niiden myöhempää 

kehitystä. 

Mongolivaltakunnan perustaminen, sen laajentuminen ja myöhemmin rappeutuminen 

Mongolivaltakunnan historia alkoi paimentolaisten yhteiskokouksesta, jota pidettiin Onon-joen 

rannoilla, Sisä-Mongoliassa, vuonna 1206. Päätettyään heimojen väliset pitkäaikaiset konfliktit, 

mahtavimmat klaanipäälliköt kokoontuivat julistaakseen yleisen tulitauon sekä mongolikansa-

kunnan yhdistämisen Tšingis-kaanin johdolla, joka nautti suurinta auktoriteettia paimentolaisten 

keskuudessa. Uuden valtion perustaminen edisti nomadiarmeijan yhdistämistä, jonka käsitti 

kaikkiaan satatuhatta soturia, jotka täydellisesti alistuivat uuden hallitsijan tahdolle. Imperiumin 

ensimmäisenä valloituskohteena olivat Pohjois-Kiinan hedelmälliset alueet, jotka alistettiin 

Pekingin valloituksen aikana vuonna 1215. Sotilaallinen menestys Kiinassa salli mongolien 

hallitsijoiden ulottaa valloituksensa länteen, mikä johti valtakunnan rajojen laajentumiseen Unkariin 

ja Syyriaan asti 1200-luvun puolivälissä. 

Mongolivaltion laajeneminen johtui kurinalaisen armeijan kuuliaisuudesta uudentyyppiselle 

keskitetylle valtiojärjestelmälle, joka oli selvästi tehokkaampi verrattuna kaikkiin silloisiin 

feudaalisiin hallituksiin Euraasian mantereella. Tšingis-kaanin etuna oli kotimaisen poliittisen 

opposition puute valtakunnan laajenemisen aikakautena. Paimentolaisten ehdoton kuuliaisuus 

keskitetylle vallalle johtui tavallisten sotilaiden ja hallituksen taloudellisten etujen yhteen-

sattumasta, sillä Tšingis-kaanin johto kykeni varmistamaan omille sotureilleen sotasaaliin tasa-

puolisen jakelun. Kuitenkin, valloituksien päättyessä, mongolihallitus kohtasi ylitsepääsemättömiä 

vaikeuksia imperiumin yhtenäisyyden ylläpitämisessä. Tšingis-kaanin pojanpojan Möngken 

kuoleman jälkeen, vuodesta 1259 lähtien, Mongolivaltakunta alkoi kärsiä sisäisistä ristiriidoista, 
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jotka johtuivat valtakunnallisen hallinnon kyvyttömyydestä jakaa tasapuolisesti valloitettujen 

kansojen verotuloja paimentolaisten keskuudessa. 

Imperiumin jakautuminen johti kahden keskenään sotivan valtion perustamiseen Länsi-Aasiassa, eli 

Kultaisen Ordan itsenäistymiseen Ukrainan ja Kazakstanin aroilla, jonka hallitus piti 

päävihollisenaan omaa eteläisempää naapuria, Persian Il-kaanien valtakuntaa. Sotilaallinen konflikti 

molempien mongolivaltakuntien välissä alkoi vuonna 1262 johtuen kiistasta Kaukasian alueiden 

kontrollista. 

Persian kronikoitsijan Hamd Allah Mustawfi al-Qazvinin todistuksen mukaan Il-kaanien 

verohallinto kärsi merkittävistä puutteista ja kykeni keräämään vain kymmenesosan edellisten 

Iranin hallitsijoiden valtiontuloista. Koko 1200-luvun jälkipuoliskolla Il-kaaneilta puuttui 

armeijaansa tarvittavaa rahoitusta ja he pyrkivät varmistamaan sotasaalista omille sotureilleen 

jatkamalla alueellista laajentumista lännessä. Kuitenkin heidän aggressionsa Syyriassa kohtasi 

Egyptin muslimivaltion sitkeän vastarinnan. 

Islamilainen maailma mongolien valloituksien edessä  

Arabialaisten kronikoitsijoiden mukaan Persian ja Irakin valloitus pakanallisten mongolien toimesta 

uhkasi islamilaisen sivilisaation olemassaoloa. Muslimien hajanainen maailma tarvitsi vahvaa 

valtiota, joka olisi pystynyt vastamaan mongolien aggressioon Lähi-idässä. Egyptin Mamelukkien 

sotilasdiktatuuri vastasi uutta poliittista tarvetta ja kykeni kokoamaan islamilaisen sotilaallisen 

potentiaalin. 

Koska arabien soturit eivät kyenneet vastustamaan mongolien sotilaallista mahtia, Egyptin 

hallitsijat turvautuivat paimentolaisorjien laajaan hankintaan muodostaakseen mongolitapaiset 

sotilasyksiköt. Nuoret paimentolaiset orjat kuljetettiin meritse Krimin niemimaalta Egyptiin ja 

pitkän koulutuksen jälkeen he valmistuivat sotilaallisiksi ammattilaisiksi, jotka muodostivat 

muslimiarmeijan ytimen ja torjuivat onnistuneesti mongolien hyökkäykset Pohjois-Syyriassa.  

Itse arabian sana "mamelukki" viittasi orja-soturiin. Kuitenkin mamelukki nautti tavallisen 

maatalouden orjaa korkeampaa statusta ja useasti saavutti huimaavan uran. Esimerkiksi kuuluisa 

Mamelukkien sulttaani Baybars syntyi Ukrainan itä-aroilla ja 16-vuotiaana hänet oli myyty Krimillä 

muslimikauppiaalle. Hänen ensimmäisenä omistajanaan oli eräs Anatolian aatelismies, joka myi 

Baybarsin egyptiläiselle upseerille Aydekin Bundukdarille, joka myös oli entinen sotilaallinen orja. 

Aydekin siirsi Baybarsin Kairoon ja myi hänet prinssi al-Saleh Ayyubille, josta myöhemmin tuli 

Egyptin sulttaani. Baybars johti sulttaanin vartioston jakoa ja kunnostautui Niilin suistossa 
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käydyssä taistelussa Ranskan kuninkaan Ludvig IX:n ristiretkeläisiä vastaan vuoden 1250 alussa. 

Baybarsin erityisenä ansiona oli kohtalokas vastarinta ranskalaisen raskaan ratsuväen hyökkäyk-

selle, joka määräsi koko Seitsemännen ristiretken lopputuloksen. 

Myös kymmenen vuotta myöhemmin Baybarsin strategisen lahjakkuuden käyttö oli ratkaiseva 

Palestiinassa käydyssä taistelussa, joka päättyi mongolien ensimmäiseen viralliseen tappioon. 

Vuonna 1260 Baybarsin arvovallan kasvu johti hänen yksimieliseen valintaansa Egyptin sulttaani-

kunnan johtajaksi. 

Mongolien muodostama ulkopoliittinen uhka aiheutti Egyptin johdon siirtymistä sotilaalliselle 

eliitille, joka koostui alkuperältään paimentolaissotureista. Mamelukkien hallinnolla oli yhteisiä 

piirteitä mongolien valtiollisen järjestelmän kanssa. Kuitenkin, toisin kuin Persian mongolit, 

Egyptin Mamelukit eivät päässeet valtaan valloituksen kautta, vaan solmimalla eräänlaisen 

sosiaalisen sopimuksen alistuneen väestön kanssa. Mamelukeille oli sallittu rajoittamaton pääsy 

valtion aineellisiin voimavaroihin. Vaihdoksi heidän täytyi taata valtion turvallisuus mongolien 

hyökkäysten edessä. Siten Mamelukkien tärkeimpänä tehtävänä oli vahvistaa sulttaanikunnan 

puolustuksen resursseja. Yksi Mamelukkien ensimmäisistä toimista oli tuhota kristilliset valtiot, 

jotka sijaitsivat Lähi-idässä ja joita pidettiin mongolien mahdollisimpina liittolaisina. Vuodesta 

1263 Mamelukit aloittivat sodankäynnin Palestiinan Latinalaista valtakuntaa vastaan, joka tuhottiin 

täydellisesti 28 vuotta myöhemmin. Mamelukkien aggressio väistämättä johti Länsi-Euroopan 

maiden osallistumiseen konfliktiin Lähi-idässä. 

Länsi-Euroopan suhtautuminen poliittisiin muutoksiin Idässä 

Latinalainen valtakunta Palestiinassa perustettiin Ensimmäisen ristiretken aikana 1000-luvun 

lopussa. Roomalais-katolisesta näkökulmasta Jerusalemin vapautuminen muslimihallinnosta tuntui 

Jumalan tahdon ihmeellisestä osoituksesta. Kuitenkin nykyaikaiset tutkimukset osoittivat, että risti-

retkeläisten alkumenestykset johtuivat todennäköisesti pirstoutumisesta islamilaisessa maailmassa, 

joka kykeni organisoimaan vastustusta länsimäiselle aggressiolle vain sulttaanin Saladinin 

aikakaudella 1100-luvun jälkipuoliskolla. 1100-luvun lopulta lähtien Latinalainen valtakunta 

Palestiinassa kärsi muslimien jatkuvasta paineesta ja kaipasi Länsi-Euroopan sotilaallista tukea. 

Rooman paavit toimivat Pyhän maan virallisina puolustajina ja olivat ristiretkien välittömiä 

järjestäjiä. Kuitenkin palestiinalaiset ristiretket vähitellen menettivät suosiotaan Euroopassa, sillä ne 

yleensä päättyivät länsimaisten tappioon sekä aiheuttivat äärimmäisen korkeat kustannukset. Siksi 

1200-luvun alkupuoliskolla latinalaiset hallitsijat Palestiinassa luopuivat aggressiivisesta 
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politiikasta musliminaapureitaan kohtaan ja mieluummin turvautuivat joustavampaan strategiaan 

solmimalla aselepojen sarjan islamilaisten hallitsijoiden kanssa, mikä johti suhteellisen ystävällisten 

suhteiden perustamiseen. Kuitenkin 1200-luvun puolivälissä Idän poliittinen tilanne muuttui 

dramaattisesti mongolivalloituksien myötä. 

Euroopan ensimmäiset kontaktit mongolien kanssa olivat luonnostaan erittäin negatiiviset. 

Mongolihyökkäys Unkariin ja Puolaan vuonna 1241 uhkasi kärjistyä täysimittaiseen Euroopan 

valloitukseen. Länsimaisten hallitsijoiden pyrkimys järjestää diplomaattiset yhteydet uuteen 

valtakuntaan keskeytyi mongolien vaatimukseen Euroopan ehdottomasta alistumisesta. Kuitenkin 

myöhemmin mongolivaltakunnan hajoaminen sekä sen sotilaallinen heikkeneminen merkittävästi 

vähensivät paimentolaisten hyökkäyksen uhkaa. 

Toisaalta, uutiset Mamelukkien hyökkäyksestä Palestiinan kuningaskuntaan pakottivat länsimaiset 

hallitsijat muuttamaan alkuperäistä vihamielisyyttään mongoleja kohtaan. Merkittävin muutos 

voidaan jäljittää paavi Urbanus IV:n kirjeiden sarjassa, jossa hän aluksi julisti ristiretken mongoleja 

vastaan vuonna 1261. Tässä vaiheessa hänen kirjeensä ovat täynnä mongolien negatiivisia määreitä. 

Vähitellen paavin määritelmät muuttuvat neutraalimmiksi ja viimeiseksi mongolien uhkaa 

käsitellään kirjeessä vuodelta 1263. Samanaikaisesti paavi alkaa lähettää Euroopan hallitsijoille 

valituksia muslimien aggressiosta Palestiinassa kutsumalla heitä edistämään Pyhän maan suojelua. 

Muutos paavin kirjeissä johtui uutisesta Mamelukkien hyökkäyksestä Palestiinan kuningaskuntaa 

vastaan, joka rikkoi edellisen rauhansopimuksen ehtoja. Myöhemmät kirjeet osoittavat paavi 

Urbanuksen ilmeisen huolen kuningaskunnan turvallisuudesta ja samalla paavin epäonnistumisen 

antaa sille ajoissa apua. Näissä olosuhteissa paavi ryhtyi etsimään mahdollisia liittolaisia Aasiasta ja 

lähetti Persian il-kaani Hulagulle kirjeen ehdotuksineen solmia sotaliitto. 

Diplomaattiset neuvottelut Euroopan hallitsijoiden ja Persian il-kaanien välillä 

1200-luvun mongolit olivat Euroopan potentiaalisia liittolaisia, koska he eivät olleet muslimeja ja 

suhtautuivat vihamielisesti Egyptin sulttaanikuntaan. Lisäksi merkittävä osa mongoleista oli 

kastettu nestoriolaisten saarnaajien toimesta, jotka edustivat yhtä itämaisen kristinuskon 

haarautumaa. 

Sotaliiton kysymys otettiin esiin jo ensimmäisten Euroopan ja mongolien välisten kontaktien 

yhteydessä 1200-luvun puolivälissä. Silloin mongolien haltijat nauttivat rajatonta valtaa eivätkä 

tarvinneet ulkopuolista tukea. Mutta vuodesta 1260 lähtien mongolivaltakunnan tilanne muuttui 
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radikaalisti. Persian il-kaanin valtakunnan ja Kultaisen Ordan välinen konflikti heikensi 

huomattavasti mongolien sotilaallista potentiaalia ja il-kaanit rupesivat etsimään liittolaisia. 

Eurooppalaiset siis ensimmäisinä ehdottivat sotaliittoa. Heidän ehdotuksensa torjuttiin terävästi 

mongolihallitsijoiden puolesta. Pian kuitenkin mongolit muuttivat asennettaan ja rupesivat 

aktiivisesti kannattamaan sotaliiton ajatusta. Jo vuonna 1262 Persian il-kaani Hulagu lähetti 

edustajansa Ranskaan ehdottaakseen sotaliittoa kuningas Ludvig IX:lle. Tämä lähetystö saapui 

Roomaankin ja taivutteli paavi Urbanus IV:n aloittamaan neuvottelut mongolien kanssa. Vuonna 

1265 uusi mongolilähetystö vieraili Roomassa ja sen jälkeen lähetystöjen vaihto kesti koko 1200-

luvun jälkipuoliskon. 

Lähetystöjen vaihto tihentyi varsinkin 1280-luvulla, jolloin Palestiinan Latinalainen kuningaskunta 

kärsi suurimmat tappiot. Merkittävintä mongolien lähetystöä oli johdettu Persian kristillisen 

prelaatin Rabban Sauman toimesta. Vuonna 1287 Rabban Sauma vieraili Roomassa, Pariisissa ja 

Bordeaux'ssa, missä hän tapasi paavin sekä Ranskan ja Englannin kuninkaat keskustellakseen 

tulevasta kampanjasta. Hänen matkaraporttinsa, kirjoitettu myöhemmin Persiassa, oli ensimmäinen 

Aasiassa ilmestynyt yksityiskohtainen kuvaus Italiasta ja Ranskasta. 

Tiedot neuvottelujen yksityiskohdista ovat jäljitettävissä diplomaattisista kirjeistä, jotka nykyään 

säilytetään Vatikaanin Salaisessa arkistossa. Mongolien kirjeet ovat erittäin käytännöllisiä. Persian 

il-kaanit korostavat molemminpuolista hyötyä tulevasta kampanjasta sekä määrittelevät sotatoimien 

arvioidun ajan ja liittoutuneiden tapaamispaikan. Il-kaanit eivät enää esittele vaatimusta Euroopan 

alistamisesta, vaan ilmaisevat sympatiaa kristinuskoon ja henkilökohtaista vihamielisyyttä Egyptin 

muslimeja kohtaan. Paavin kirjeiden sisältö on hyvin erilainen. Paavit eivät hylkää sotaliiton 

ajatusta, mutta välttävät tulevan kampanjan yksityiskohtaista täsmennystä. Suurin osa heidän 

viesteistään on omistettu il-kaaneille osoitetulle kehotukselle kääntyä roomalais-katoliseen 

kristinuskoon. Esimerkiksi paavi Nicholas IV viittaa yhdessä kirjeessään vuodelta 1290 il-kaani 

Arghunin haluun mennä kasteelle Ylösnousemuskirkkoon Jerusalemin tulevan vapautuksen jälkeen. 

Paavi ylistää il-kaanin halua palvella yleistä kristikunnan syytä (eli Jerusalemin vapautusta), mutta 

kannustaa mongolihallitsijaa pitämään kasteensa ennen sotaa. 

Paavin kirjeiden sisältö paljastaa sotaliiton epäonnistumisen pääsyyn: paavit pitivät mongolien 

kääntymistä roomalais-katoliseen uskontoon välttämättömänä ehtona sotaliitolle. 1200-luvun il-

kaanit puolestaan pysyivät mieluiten uskollisina shamanistiselle uskonnolle, mikä teki 

mahdottomaksi sotilaallisen yhteistyön. 
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Kulttuuriset, kaupalliset ja uskonnolliset yhteydet Euroopan ja Mongolivaltakunnan välillä 

Euroopan ja mongolien väliset neuvottelut epäonnistuivat ja katkesivat Palestiinan Latinalaisen 

kuningaskunnan tuhon jälkeen. Lähetystöjen vaihto kuitenkin edisti kulttuurisia yhteyksiä Euroopan 

ja Asian välillä ja edesauttoi tiedon leviämistä aiemmin saavuttamattomista alueista. Uusia 

yhteyksiä edisti myös kansainvälinen kauppatoiminta. Valtakuntansa perustamisesta lähtien 

mongolihallitsijat osallistuivat kansainvälisen kaupan kehitykseen ja tarjosivat kauppiaille henkilö-

kohtaista suojelua. Myös italialaiset kauppiaat nauttivat mongolien tuesta ja kehittivät Aasiassa 

erittäin aktiivista toimintaa perustamalla omat kaupalliset siirtokuntansa Krimin niemimaalle, 

Turkkiin ja Persiaan. Eurooppalaisten kauppiaiden vierailu Intian ja Kiinan markkinoilla yleistyi 

varhaisella 1300-luvulla. Kaupallisen aktiivisuuden seurauksena Euroopassa syntyi uusi kirjalli-

suuden laji, joka kuvasi Aasian vieraita paikkoja ja sen kansojen outoja tapoja. Kaupallinen 

toiminta Idässä edisti myös uskonnollisten yhteyksien kehitystä ja roomalais-katolista saarnaaja-

toimintaa Aasiassa. Tämä kehitys oli yleisen uskonnollisen suvaitsevuuden ansiota, joka oli 

mongolien sisäpolitiikan erikoispiirre. Mongolihallitsijat eivät vaatineet alistetuilta kansoilta heidän 

uskonsa muuttamista, vaan tarjosivat valtiollista suojelua kaikille maailman uskonnoille. Jos 

aiemmin länsimainen saarnaajatoiminta Aasiassa oli estetty muslimihallinnon taholta, mongolien 

tulon myötä fransiskaaniset ja dominikaaniset munkit pystyivät kehittämään esteetöntä toimintaansa 

itämaisten kansojen keskuudessa. 

Länsimaisten saarnaajien matkat Aasiaan vaativat korkeita ainekustannuksia ja voidaan sanoa 

varmuudella, että itämainen saarnaajakehitys ei olisi ollut mahdollinen ilman italialaisten kauppiai-

den henkilökohtaista tukea. Tunnetuin esimerkki symbioosista kaupallisen ja uskonnollisen toimin-

nan välillä oli italialaisen kauppiaan Pietro Lucalongon rahoitusapu, mikä auttoi Pekingin ensim-

mäistä roomalais-katolista arkkipiispaa Giovanni da Montecorvinoa rakentamaan kirkkonsa Kiinan 

keisarin palatsin viereen 1200-luvun lopussa. Länsimaiset kauppiaat siis edistivät kristinuskon 

leviämistä Idässä järjestämällä maantieteelliset yhteydet Euroopan ja Aasian välille sekä rahoitta-

malla kirkkojen rakentamista kaikissa Mongolivaltakunnan suurimmissa kaupungeissa. 

Johtopäätös 

Nykytutkijat eivät kiellä Mongolivaltakunnan negatiivisia seurauksia kuten sotatoimien jyrkkää 

nousua Euraasian mantereella. Toisaalta Tšingis-kaanin valtakunnan perustaminen edisti kansain-

välisten kontaktien kehitystä sekä globalisoidun maailman järjestelmän muodostumista. 
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FT Svetlana Hautala 

Sotaisan latinan kieliopin metamorfoosit renessanssin Euroopassa 

 

Kaikki alkoi vuonna 1997, kun lukiessani erästä unkarilaista kirjaa, István Ráth-Véghin 

”Tyhmyyden historia” (Az emberi butaság, 1938), törmäsin otsikkoon ”Bellum grammaticale” 

(Kieliopillinen sota). Ráth-Véghin kirjassa sille oli omistettu kokonainen kappale: jostain syystä 

hän oli varma, että tämä kirja on Tyhmyyden historiassa mainitsemisen arvoinen. Hän oli oikeassa 

ainakin siinä mielessä, että ”Kieliopillinen sota” oli herättänyt aikoinaan paljon huomiota: näyttää 

siltä, että olemme tekemisissä todellisen Bellum grammaticalen kuumeen kanssa Euroopassa jo 

renessanssista alkaen ainakin 1800-luvulle saakka.  

Silloin, vuonna 1997, digitoin nämä kaksi sanaa ”Bellum grammaticale” Oulun yliopiston 

kirjaston sähköiseen katalogiin saadakseni tietää, että se on kirjastossa, mikrofilminä; sillä se oli 

painettu Suomessakin jopa kahdesti, Turussa 1600-luvun toisella puoliskolla, ja sen alkuperäiset 

painokset ovat nyt Helsingin kansalliskirjastossa. Näyttää siltä, ettei kukaan Suomessa olisi ottanut 

käteen kirjaa, avannut sitä eikä kysynyt, miten se oli päätynyt Suomeen. Tämä on valitettavaa, sillä 

kirjan tarina on hyvin kiehtova.  

Viime vuonna, Italiassa, julkaisimme yhdessä Donatella Puligan kanssa Bellum 

grammaticale teokselle omistetun monografian, joka sisältää myös alkuperäisen latinankielisen 

tekstin ja sen italiankielisen käännöksen. Tämän vuoden 2012 tammi- ja helmikuussa esittelimme 

kirjaamme Napolissa, Roomassa ja Pisassa. Nyt tavallaan ympyrä sulkeutuu, kun tämä tarina palaa 

Ouluun, mistä se oli lähtenyt 15 vuotta sitten, ja näin ollen minulla on erityisesti syytä kiittää 

Dante-seuraa ja Pirkkoa kutsusta ja näin osoitetusta mielenkiinnosta, voidaan sanoa, ensimmäistä 

kertaa Suomessa. 

 

1. Andrea Guarnan Bellum grammticale 

500 vuotta sitten Italiassa, vuonna 1511 Cremonassa, ilmestyi pikku kirja otsikoltaan Bellum 

grammaticale. Sen tekijä, eräs katolilainen pappi (ja tämä on ainoa tieto, joka meillä on hänestä), 

Andrea Guarna, esitti Latinan kielioppia sotakertomuksen muodossa. Kieliopin valtakuntaa 

hallitsivat kaksosveljet: Verbien kuningas Amo (Rakastan) ja Substantiivien kuningas Poeta 

(Runoilija). Rauha ja harmonia rikotaan, kun eräänä päivänä molemmat juovat liika viiniä ja alkavat 

väitellä siitä, kumpi on tärkeämpi lauseen rakentamisessa, näin sota syttyy. Kaikki Latinan kielen 

epäsäännölliset muodot, kaikki niin sanotut poikkeukset, selitetään näin olleen tämän sodan 

tuloksena: taisteluissa antropomorfisoidut Latinan sanat menettävät jalkansa, kätensä, jotkut 



 
 

AnDante 1/2012 Sivu 26 
 

kuohitaan, jotkut jopa surmataan kokonaan pois. Esimerkiksi sankarillinen kenturio Ceter oli 

surmattu taistelussa kaikkine yksikkömuotoineen, mutta hänen sukulaisiaan monikossa pelastui, 

koska he antoivat suuren votiivikynttilän Pasquino-patsaalle Roomassa. Kostaakseen rohkeudestaan 

niin kuuluisan soturin menettämisen Substantiivien kuningas Poeta tekee päätöksen leikata 

vaatteiden alaosat vangeilta, joita oli juuri silloin otettu Verbien sotajoukoista, nimittäin sotilailta 

Dice, Face ja Duce. Näin heidät päästettiin menemään alastomin pakaroin ja heistä tuli Dic, Fac ja 

Duc. Tässä näkyy Guarnan metodi: silloin kun sanaa Ceter yksikössä ei ole dokumentoitu latinan 

kielessä (sen vuoksi, että se sai surmansa muinoin taistelussa, selittää Guarna), muodot Dice, Face, 

Duce olivat olemassa, mutta ajan kuluessa ne ovat supistuneet. 

Onneksi molemmat kuninkaat tajuavat vihdoin, että verenvuodatuksen on loputtava, 

jolleivät he halua menettää kaikkia kansalaisiaan, ja näin kokoontuu komissio Guarnan aikalaisista 

humanisteista, jotka päättävät rauhan ehdot. 

Kuva 1: Yksityiskohta ranskankielisestä Bellum grammaticalesta: Partisiippien provinssi. 
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Hyvin pian vaatimattomasta pikku kirjasta tuli erittäin kuuluisa koko Euroopassa: jo 1500-

luvulla sitä painettiin yli 80 eri otteeseen eri puolilla Eurooppaa. Pian 1600-luvun puolivälin jälkeen 

sen maine levisi niinkin kauas kuin Suomeen asti, kaksine painoksineen Turussa (vv. 1669 ja 

1687)
15

 ja v. 1710 Tukholmassa se käännettiin ruotsiksi
16

. Aina 1800-luvulle asti siitä otettiin uusia 

painoksia ja se käännettiin lukuisille eri kielille, sitä kopioitiin, plagioitiin ja muunnettiin 

teatterinäytelmiksi sekä kuvitettiin. 

 

2. ”Lääketieteellinen sota” 

Yksi ensimmäisistä Guarnan työn muunnelmista ilmestyi Ranskassa muutaman vuoden 

kuluttua “Kieliopillisen sodan” ensimmäisestä julkaisusta. Se oli Medicinale bellum 

(Lääketieteellinen sota), julkaistu Lyonissa ilman vuosilukua, mutta tekstissä mainittujen 

yksityiskohtien perusteella voidaan päätellä, että sen pitäisi olla vuosi 1516 tai 1517. Teoksen 

tekijänä oli Symphorien Champier (1471 – c. 1539), lyonilainen oppinut lääkäri, joka julkaisi 

kaikkiaan noin sata eri aiheista kirjaa. 

Hänen Belluminsa alkaa ihmiskehon yhteensopivuuden ylistyksestä, jota taivaallisena 

luomuksena, Jumalan suunnitelman mukaan, piti hallita neljän elimen - aivojen, sydämen, maksan 

ja sukuelinten - toimesta. Mutta Sydämen himo olla vallassa panee voimat liikkumaan ja Keuhkojen 

johtama valtuuskunta lähetetään Aivoille. Lähettiläät saapuvat kuningas Aivojen palatsiin, tai 

oikeastaan palatumiin, mikä on latinan nimitys suulaille (suulaelle, Champier leikkii tässä 

anatomian termeillä), ja vastaanottamassa heitä on itse kuningas Aivot sekä hänen läheisimmät 

aateliset: silmien erilaiset osat sekä hermot. Samoin kuin Guarna, joka esitti latinan kielen 

morfologiaa sotajoukkojen kuvailun kautta, Champier kertoessaan sodasta kuvailee ihmiskehon 

anatomiaa. Yksi uusi piirre Guarnan teokseen verrattuna kuitenkin on Champierin kiinnostus 

topografiaan: hänen ruumiinkuvassaan on runsaasti jokia, järviä ja saaria. 

Kuningas Sydämen lähettämä valtuuskunta ei saa aikaan mitään positiivista: Aivoilla ei ole 

mitään aikomusta luopua kuningaskunnastaan ilman taistelua ja kaikki alkavat valmistautua sotaan. 

Taistelu tapahtuu rintakehässä: toisella puolella ovat järjestäytyneet Sydämen joukot ja toisella 

Aivojen. Jos ”Kieliopillisessa sodassa” substantiivit, verbit ja muut taistelivat aseistautuneina 

latinan sanojen muodoilla (monikot ja yksiköt, aikamuodot, ja niin edelleen), ”Lääketieteellisessä 

sodassa” sisäelimien aseita ovat taudit: Maksa esimerkiksi käyttää askiittia, Aivot – kouristuksia, 

                                                           
15

 Bellum grammaticale ob usum [et] jucunditatem, pro studiosâ juventute, in Magno Ducatu Finlandiae, literis [et] 

impensis J[ohannis] G[ezelii] d[omini] ep[iscopi] Ab[oënsis], Aboae: excusum â Johanne Winter, anno 1669 ja 1687; 

molemmat kirjat ovat Suomen kansalliskirjastossa.  
16

 Bellum grammaticale Thet år En mycket artig och lustig Krijgs Beskrifning, Angående Nominum och Verborum 

Konungar, öfwersatt af Ulf Christofersson, Stockholm, Trycht hoos Julius G. Matthiae Åhr 1710. 
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epilepsiaa, halvauksia ja niin edelleen, Sydän – kaikenlaisia kuumeita, Vatsa – ruoan 

sulamattomuutta, Keuhkot yskää ja astmaa, Munuaiset – kiviä. Yleisesti katsoen Champierin teos 

on eräänlainen kollaasi. Joskus tuntuu, ettei hän itse kirjoittanut yhtäkään lausetta, vaan että ne ovat 

kaikki leikattu muiden tekijöiden teksteistä, joihin hän ei viittaa koskaan, paitsi silloin kun ne ovat 

Aristotelekseltä tai Ovidiukselta. Eikä hän koskaan mainitsee Guarnaa, jolta varastaa aika suuria 

fragmentteja, samoin kuin koko tarinan juonia kokonaisuudessaan. On mielenkiintoista, että kun 

muusikot lukivat Bellum grammaticalea ja halusivat luoda sen pohjalta musiikillisen sodan (lopulta 

niitä tuli neljä), he aina ilmoittivat keneltä saivat idean ja muutenkin kohtelivat Guarnaa suurella 

kunnioituksella. 

 

3.  “Musiikillinen sota” 

Musiikin teoreetikot arvostivat Guarnan malliin sisältyneitä selitettäviä ja samalla koomisia 

mahdollisuuksia, ja niinpä v. 1563 Strassburgissa ilmestyy Bellum musicale, ensimmäinen 

musiikillisten sotien sarjasta
17

. Sen tekijä, Claudius Sebastiani (n. 1557 – 65), eräs saksankielinen 

urunsoittaja Metzistä, pani vastakkain kaksi Latinalaisen kirkkolaulun tapaa: vanhan, 

Gregoriaanisen, ja uuden, mensuraalisen.  

Heti alussa Sebastiani myöntää saaneensa inspiraatiota Guarnan teoksesta ja lainaa runsaasti 

lauseita Kieliopin sodasta, ne edustavat työn eräänlaista selkärankaa. Itse asiassa koko kirja on 

monimutkainen musiikin teorian traktaatti, täynnä klassisia viitteitä, kaavioita ja eri 

nuottiesimerkkejä, koomisen juonen tarkoituksena oli ilmeisesti keventää hyvin tiivistettyä 

materiaalia. Kuninkaat, jotka taistelevat Sebastianin teoksessa, ovat Planus ja Mensuralium. Jopa 

yhdeksän enkelten kuoroa tulee auttamaan kuningas Planusta, ja lisäksi paljon talonpoikia, 

sotakoneiden ja kaikenlaisen muun aseistuksen kanssa, väkijoukko, joka laulaa huonosti ja soittaa 

yksinkertaisia soittimia, ja avuksi tulee vielä monia muita laulajia, ”sekä ammattilaulajia että 

amatöörejä”
18

. Kuningas Mensuraliumin lippujen alle tulevat vahvat sotajohtajat Modus, Tempus ja 

Prolatio, kapteenit Diminutio ja Augmentatio, ja monien muiden ammattilaisten jälkeen vielä 

vapaaehtoiset, jotka eivät olleet hyvin valmistautuneita sotaan, mutta määrältään runsaslukuisia: 

                                                           
17

 Kolme muuta ovat: Erasmi SartorI Cantoris Hamburgensis Belligerasmus, id est Historia Belli Exorti in regno 

Musico, Hamburgi, Impensis Henrici Carstens, 1622; Musomachia, id est Bellum Musicale. Ante quinque lustra 

Belligeratum in gratiam Er. Sar. nunc denuò institutum à primo ejus auctore Petro Laurembergo Professore 

Accademico, Rostochium, 1639; Johannes Beer, Bellum musicum oder Musikalischer Krieg: in welchem umbständlich 

erzehlet wird wie die Königin Compositio nebst ihrer Tochter Harmonia mit denen Hümpern und Stümpern zerfallen 

und nach beyderseits ergriffinen Waffen zwey blutige Haupt-Treffen sambt der Belagerung der Vestung Systema 

unfern der Invention-See vorgegangen ; auch wie solcher Krieg endlich gestillet und der Friede mit gewissen Grund-

Reguln befestiget worden ... 1701. 
18

 Bellum musicale, op. cit., f. K 4 v°: multitudo cantorum, tum expertorum tum inexpertorum. 
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luterilaiset, juutalaiset, Anabaptistit ja muut.
19

 Näin Guarnan kirjan lukijoille ei riittänyt vain lukea 

tekstiä, vaan he halusivat myös tietää, miltä teksti kuulosti, jos se olisi laitettu musiikin muotoon, ja 

joskus he halusivat jopa pukeutua sen hahmoihin ja esitellä sitä teatterissa. 

 

4. Bellum menee teatteriin 

Vuonna 1592 Lontoossa oli puhjennut rutto ja kuningatar Elizabeth I päätti käydä 

Oxfordissa. Siihen mennessä Bellum oli jo hyvin tunnettu Oxfordin yliopistossa ja todennäköisesti 

siitä syystä se sisältyi tiukkaan ohjelmaan, joka oli valmistettu viihdyttämään kuningatarta. 

Yllätykseksi Bellumia olivat esittämässä Christ Church Collegen professorit eivätkä opiskelijat, 

kuten ehkä olisi voinut odottaa. Ja vielä tämän lisäksi: erään kuninkaallisen vierailun järjestämis-

komitean laatiman pöytäkirjan mukaan opiskelijoilta oli kielletty, pidätyksen uhalla, tulla teatteriin. 

Kiellon tarkoitus oli estää “heidän huutonsa, ja muut epäkunnioittavat melut, joita he yleensä 

tuottavat”
20

. 

Dramatisoinnin tekijä, Leonard Hutten (n. 1557–1632), oli saman Christ Church Collegen 

kasvatti, joka jo opiskeluaikana oli erottautunut muista näytelmäkirjailijana. On selvää, että 

yliopiston teatterin olosuhteissa olisi mahdotonta esittää taisteluja kunnolla, ja kirjailija turvautuu 

pikemminkin sanallisiin kuvauksiin kuin itse toimintaan. Oletettavasti kaikki Huttonin tekemät 

alkuperäisen sisällön muutokset eivät olisi olleet Guarnan hyväksymiä: katolilainen pappi olisi 

varmasti järkyttynyt tavasta, jolla partisiipin kaksoisluonnetta verrataan Paaviin: 

Quid? Quid summus Papa? Pontifex est participium, cum nec deus  

est nec homo. Et deus est et homo, quos vult ad Tartarum trudit, et  

rursus emittit parva pecunia. Vendit Christum, cruces, et altaria, et  

coelum etiam, si emptorem invenerit.
21

 

(Kuka? Kuka korkein Paavi? Ylipappi on partisiippi, koska se ei ole Jumala eikä se ole 

ihminen, ja samaan aikaan on myös Jumala ja ihminen, joka lähettää kenet haluaa helvettiin 

ja vähällä rahalla palauttaa takaisin. Se myisi Kristuksen, ristit ja alttarit, ja jopa itse taivaan, 

jos vain löytäisi ostajan).  

 

Emme tiedä, olisiko näyttelijä, joka esitti partisiippia, todella pukeutunut paaviksi, ja 

ylipäätänsä, valitettavasti meillä ei ole mitään tietoa Bellumin lavastuksesta Oxfordissa vuonna 

1592: millaisia olivat päähenkilöiden puvut, miten latinan kielen muodot erottautuivat toinen 

toisistaan? Ilman selkeitä ja tunnistettavia merkkejä, sanallisten kuvailujen käyttö näyttää 

väistämättömältä: sen vuoksi, että ne olivat aina antropomorfisia personifikaatioita, kieliopilliset 

                                                           
19

 Bellum musicale, op. cit., f. N 3 v°: Doctissimi Lutherani, sapientissimi Melanchtonistae, uigilantissimi Zuinglistae, 

Oecolampadistę disertissimi, Buceriani asturissimi, prouidentissimi Iudaei, Anabaptistae oculatiores. 
20

 F. S. Boas, University Drama in the Tudor Age,  Oxford, Clarendon Press, 1914, 253. 
21

 Actus II, sc. 1, 438 – 443, Boas, cit., 262, J. Bolte, Andrea Guarnas Bellum Grammaticale und seine Nachahmungen, 

“Monumenta Germaniae Paedagogica”, vol. XLIII, Berlin, 1908, 117. 
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muodot voitiin esitellä yleisölle nimeltä, kuten yleensä toimihenkilöt esitellään teatterissa. Näin 

Huttonin komediassa Partisiippi esittäytyy “Participium vocor” (Nimeni on Partisiippi), toinen 

hahmo esittelee adjektiivin:  

Mostri simile! Adiectivum est, oculi si non parum 

Prospiciam mei. Sic est.
22

 

(Mikä hirviö! Se on adjektiivi, jos silmäni eivät petä. Kyllä, se se on.) 

 

Myös Bellum grammaticalen kuvissa, jotka oli luotu 1600-luvun alussa Ranskassa, näyttää siltä, 

ettei kuvakieli voi täysin korvata sanoja ja ymmärtämisen varmistamiseksi päähenkilöjen nimet 

kirjoitetaan piirrosten ylle. Kyseessä on yksitoista planches in-folio kuvaa, käsin maalattuja, jotka 

ovat nykyään Bibliothèque Nationalessa Ranskassa. Piirustuksien sarja kantaa nimeä “Grammaire 

en figures allégoriques empruntés à l’art militaire” (Kielioppi allegorisissa kuvissa sotataiteeksi 

kuvattuna) ja on anonyymi. Se oli lahja Gaston d’Orléansille, Ludvig XIII pikkuveljelle, ja sen oli 

tarkoitus auttaa pikkupoikaa oppimaan latinaa. 

Kuten näemme, kyseessä oli erittäin ”demokraattinen” teksti – se saattoi viihdyttää 59 vuotta 

vanhaa Englannin kuningatarta, tai saman tekstin avulla pikkupoika, tuleva Ranskan kuningas, voisi 

oppia latinaa, tai kuka tahansa kaikkialla Euroopassa, riittää kun oli lukutaitoinen, voisi lukea kirjan 

latinaksi tai käännöksenä. 

 

5. Bellumista tulee protestantti ja se saapuu Suomeen 

Andrea Guarna oli erittäin selkeä siinä, että hän tarkoitti Italiaa kuvaillessaan kieliopin 

valtakuntaa, Alpit eriävät kaikista muista sitä ympäröivistä maista, joita tekstissä kutsutaan 

tietämättömyyden maiksi. Toinen tärkeä seikka on se, ettei hänen kirjansa ollut tarkoitettu 

koululaisille alun perin lainkaan, tämä ei ole kieliopillinen tai pedagoginen teksti, vaan hauska, 

kevytmielinen parodia. Mutta kohtalo halusi tehdä muutokset: pikkuhiljaa kirjan lukijat näkevät 

siinä yhä enemmän koulutukseen sopivan tekstin, ja tämä tapahtuu pikemminkin ulkomailla kuin 

Italiassa, missä teksti jää melkein täysin tuntemattomaksi. Juuri maissa, joita Guarna oli kutsunut 

tietämättömyyden valtakunnaksi, Bellum vastaanotettiin eniten kiitollisuudella.  

Vuonna 1534 Johannes Spangenberg (1484–1550), Erfurtin yliopistosta valmistunut 

protestanttinen pappi, julkaisee Wittenbergissä erään ”Bellum grammaticalen”. Guarnan nimi 

katoaa pois ja alkuperäisestä tekstistä jää vain puolet: Spangenberg poistaa kaikki viittaukset 

antiikin teksteihin, jotka tuntuvat hänestä epäselviltä, sensuroi, tietenkin, paavin ylistyksiä ja 

Saksasta Tietämättömyyden maasta tule Italian liittolainen. Näin syntyy Bellumin protestantti 

versio, joka keskittyy eniten juoneen, on hyvin hillitty ja jota näin ollen voi käyttää koulun 
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 Actus I, sc. 2, 84 – 85. 
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opetuksessa. Vaikka tästä uudesta versiosta tulee heti hyvin kuuluisa ja kysytty, on mielenkiintoista, 

että Spangenbergin amputoidun version rinnalla myös alkuperäinen (ja hyvin katolinen) Andrea 

Guarnan teksti jatkoi kuitenkin leviämistään Pohjois-Euroopan protestanttisissa maissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Kuva 2: Bellum Grammaticale, Turun vuoden 1687 painoksesta. 

 

Ja juuri jälkimmäinen versio on painettu Turussa piispa Gezeliuksen kustannuksella. 

Suomen kansanopetuksen isäksi nimetty Turun piispa Johannes Gezelius vanhempi (1615 - 1690) 

paneutui seurakuntalaisten sivistystason nostamiseen. Turun akatemian kirjapainoon tyytymätön 

Gezelius piti Suomesta saatavia kirjoja liian kalliina, joten hän päätti ryhtyä itse kirjankustantajaksi. 

Hanke oli omana aikanaan varsin suurisuuntainen.  
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Gezelius perusti Pohjan pitäjään Thomasböleen paperitehtaan 1667 ja kehotti papistoa 

toimittamaan tehtaalle lumppuja raaka-aineeksi. Hankkimansa kirjapainon palvelukseen hän pestasi 

kirjanpainaja Johan Winterin (jonka painossa Bellum grammaticale olikin painettu) sekä sitojan, 

koska säädösten mukaan kirjojen myynti kuului sitojalle. Siten hän sai mahdollisuuden harjoittaa 

kirjakauppaa, jonka hän suunnitteli ulottavansa jopa Ruotsiin ja Saksaan. Kustantamistaan kirjoista 

hän painatti julkaisuluettelot.  

 

Gezeliuksen yksityinen kustannustoimi ei ollut välttämättä taloudellisesti kannattavaa, sillä 

hänen kuolinpesäänsä selvitettäessä hänen poikansa Johannes Gezelius nuorempi sai hoitaakseen 

vaikeasti markkinoitavan kirjavaraston. On mahdollista, että koko Bellumin painos kuuluikin näihin 

myymättömiin kirjoihin, mutta saattaa hyvinkin olla päinvastoin, erityisesti jos ottaa huomioon, että 

se oli painettu kahdesti: ensin vuonna 1669 ja sitten 1687. Miksi tilata toinen painos jos 

ensimmäinen on vielä kaupassa? Toivottavasti tiedämme sen pian, sillä tutkimus jatkuu. 
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