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AnDante 2017 

TOIMITTAJAN TERVEHDYS 

Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme AnDanten 
 käsin kosketeltavana versiona.  

Lehteen on koottu seuran perustamisen vuosipäivänä 21. lokakuuta 2017 
pidettävän juhlaseminaarin esitelmät. Pietro Rosellin artikkeli käsittelee 

suureen suosioon noussutta kirja- ja tv-sarjan Montalbanoa ja hänen 
luojaansa sisilialaista kirjailijaa Andrea Camilleria ja linkittää näitä myös 
laajemmin sisilialaisuuteen. Eero Jarva käsittelee etelästä päin tulleen 

esineellisen kulttuurin ilmenemismuotoja, tuoden esimerkit Oulusta. Italian 
vaikutteisiin Suomessa keskittyy myös Jorma Mikolan kirjoitus, jonka 

pohjana on hänen taidehistorian väitöskirjansa 'Alttarilta alttarille. 
Alttaritaulumaalaus Suomessa autonomia-ajan loppupuolella' (2015). 

Saamme luettavaksemme esimerkkejä Italian vaikutuksista suomalaiseen 
alttaritaiteeseen joita hän antaa myös lähiympäristöstämme. Timo Sironen 
ottaa käsittelyyn itsensä Dante Alighierin, Italian kielen isän tittelin saaneen 

kirjallisuuden voimahahmon merkityksen maailmankirjallisuutessa. Timo 
Sirosen kaunokirjallinen harrastuneisuus saa ilmaisunsa myös runouden 

alalla. Timo on kääntänyt Anne Siikaluoma-Tervon Campaniasta 
inspiraatiota saanutta runoutta ja mukana on myös Timon käännös 

Quasimodon runosta Isola. 
Oulun Italian suhteiden historiasta ei voi unohtaa Acerbia, jolle omistettu 

muistolaatta Rauhalan edessä on tänä vuonna kunnostettu, siitä lyhyt juttu 
välipalaksi. Lisäksi Päivi Pienimäen tunnelmakuvia Oulun Dante-seuran 

edellisestä Campanian jäsenmatkasta sekä mainosta tulevasta matkasta.  
 

Kiitämme samalla AnDanten tukijoita ja lukijoita. AnDante on tarjonnut 
mielenkiintoista luettavaa ja samalla dokumentoinut seuran historiaa aina 

vuodesta 1984, jolloin lehden ensimmäinen numero ilmestyi. Jäsenlehti 
tekee nähtäväksi seuratoiminnan sisältöjä, jotka muutoin olisivat kadonneet 

historian sumuihin, ja samalla se tekee tunnetuksi niin paikallisten kuin 
laajemminkin Italian ystävien asiantuntijuutta, kokemuksia ja näkemyksiä 

aina niin kiehtovan Saapasmaan ihmeitä kohtaan.  
Kiitämmekin kaikkia vuosien varrella lehteemme kirjoittaneita ja toivomme 

jatkossa myös uusia kirjoittajia mukaan rikastuttamaan Italia-tietoutta! 
 

Tervetuloa tutustumaan myös Vitriininäyttelyyn Dante-seuran 50-
vuotishistoriasta Kaupunginkirjastossa, joka on esillä 30.10.2017 asti. 

 
Buona lettura! 

Pirkko Kukkohovi 
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Dottor Pietro Rosselli  
Andrea Camilleri, non  solo Montalbano 

La grande popolarità del Commissario Montalbano come personaggio televi-

sivo (Luca Zingaretti) e come successo editoriale in Italia e all’estero  porta 

naturalmente a chiedersi chi sia il suo autore, il siciliano, sicilianissimo addi-

rittura, Andrea Camilleri. Non sono uno studioso né tanto meno un critico 

letterario o televisivo ma vi propongo alcune mie riflessioni come risposta a 

questo interrogativo. Dico riflessioni e non risposte, proprio perché sarei 

presuntuoso a presentarle come risposte compiute ed esaurienti. 

Ecco alcuni elementi da considerare  a proposito di Andrea Camilleri  che  

aiutano anche a comprendere il suo personaggio, Salvo Montalbano, com-

missario di Pubblica Sicurezza, siciliano come il suo autore. Spero di poter 

seguire un filo logico che mi permetterà alla fine di tornare sul commissario 

Montalbano. Innanzitutto la Sicilia fa da sfondo alle sue avventure. Quindi, 

Andrea Camilleri è uno scrittore di tradizione letteraria siciliana che qui si 

riassume in Giovanni Verga, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia.  

Pirandello significa anche, se non soprattutto, teatro e Andrea Camilleri si è 

formato soprattutto come uomo di teatro. Sciascia, quasi suo coetaneo,  

scrittore  famoso  anche per il suo impegno civile, con opere che sofferman-

dosi su vicende particolari della storia siciliana (Il Consiglio d’Egitto) ne 

suggerivano una chiave interpretativa non priva di valenza politica, o con 

altre che possono rientrare nel genere poliziesco (Il giorno della civetta). E 

Camilleri procedendo appunto anche dai precedenti polizieschi  di Sciascia – 

dove non poteva mancare la mafia - ha sviluppato il filone nuovo, fortuna-

tissimo della serie del  Commissario Montalbano, letteraria e televisiva.  

Ma Camilleri ci ha dato anche opere che si ricollegano almeno in parte  al 

filone storico-civile di Leonardo Sciascia: Il birraio di Preston, La bolla di 

componenda, La banda Sacco.  Del resto anche il già citato Pirandello ci ha 

dato un romanzo storico, a suo modo politicamente impegnato, quale I 

vecchi e i giovani. Ma soffermarsi sul romanzo storico siciliano ci porterebbe 

troppo lontano. Ma ho ricordato prima Giovanni Verga, uno dei più grandi 

scrittori italiani, autore di capolavori come I Malavoglia e Mastro don 

Gesualdo, ma anche di testi teatrali, da notare come nella sua scrittura, nella 

lingua dei suoi romanzi e racconti, almeno in quelli più numerosi legati alla 

Sicilia, affiora in vocaboli e strutture il dialetto siciliano e del resto, per 
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rimanere fra i nomi citati, in siciliano sono alcune delle opere di Pirandello  e, 

per tornare a noi,  in un italiano sicilianizzato o in un siciliano italianizzato (ci 

sono studi al riguardo) scrive quasi sempre Camilleri (1).  

Si potrebbero citare, a proposito degli scrittori e intellettuali siciliani molti 

altri nomi, più o meno legati al nostro, ma aggiungerei qui soltanto un altro 

nome, Vitaliano Brancati, per l’ironia, che sconfina con il sarcasmo, con cui 

tocca temi, stereotipi della sicilianitudine come ne Il bell‘Antonio. E tratti 

satirici, dalla comicità irresistibile si trovano in opere di Andrea Camilleri, 

sorta di divertissement (La scomparsa di Tatò, La concessione del telefono), 

che riecheggiano un mondo popolare di cronache, pettegolezzi e farse popo-

lane, ma anche con connotazioni satiriche la burocrazia, i ben pensanti e 

l’ordine costituito (2).  

Soffermiamoci un momento sull’importanza del Teatro per comprendere 

meglio Andrea Camilleri. Prima qualcosa sulla biografia di Andrea Camilleri: 

nato a Porto Empedocle (Vigata), provincia di Agrigento (Montelusa) nel 

1925 ne aveva quindi quindici quando l’Italia entrò in guerra a fianco della 

Germania di Hitler e già nel ’42, a diciassette anni, si era accostato al mondo 

del teatro, della regia teatrale, successivamente, nel ‘44, aveva iniziato gli 

studi universitari (Facoltà di lettere e filosofia) senza però arrivare alla 

laurea, sempre nel ’44 si era iscritto al PCI, quando la guerra in Italia sotto la 

linea gotica era finita. Nel 1949 si era iscritto alla Accademia d’arte 

drammatica Silvio D’Amico di Roma studiando soprattutto regia diploman-

dosi nel 1952, ma già prima si era distinto pubblicando poesie e racconti. 

Così non sorprende se dopo alcune esperienze nella RAI potè vincere un 

concorso come funzionario nel’54 per entrarvi effettivamente nel ’58, il 

ritardo fu dovuto probabilmente alle sue idee politiche non proprio filo-

governative nell’Italia democristiana. Lasciamo Camilleri in RAI come un 

giovane  intellettuale con le carte in regola e fermiamoci un momento per 

ricapitolare gli elementi che ci possono aiutare a comprendere meglio la 

personalità di Camilleri e in qualche modo anche quella di Salvo Montalbano. 

Finora sono stati menzionati come suoi tratti costitutivi:  la Sicilia e il dialetto 

siciliano, il Teatro, l’Impegno civile, politico per finire con il genere 

poliziesco, in Italia noto come Giallo, altrettanto popolare nella letteratura 

soprattutto di consumo come nel cinema e più ancora nella televisione come 

serie televisiva. 
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A quel mondo, al poliziesco, al poliziesco televisivo come serie Camilleri 

arriva  gradualmente curando negli anni ’60 delle serie televisive molto 

popolari quali Il tenente Sheridan e, soprattutto, Le inchieste del Commis-

sario Maigret di George Simenon con il grande attore Gino Cervi (noto anche 

fuori d’Italia come il Sindaco Peppone della serie cinematografica del  Don 

Camillo di Giovanni Guareschi). Indubbiamente Andrea Camilleri ha cono-

sciuto a fondo il genere letterario del Giallo, italiano e non solo. infatti,  il 

cognome Montalbano è un omaggio allo scrittore catalano, giallista, giorna-

lista impegnato, saggista  e gastronomo, Manuel Vasco Montalban, al quale 

Camilleri si sentiva affine per le idee politiche, come per la gastronomia, di 

cui da testimonianza il suo Commissario Montalbano. 

Naturalmente quanto finora ho detto è un tentativo, temo poco riuscito, di 

tratteggiare la complessità della figura di Andrea Camilleri, contastorie e non 

solo, mancano almeno alcuni approfondimenti, sulla sua lingua, italiana, ma 

intrisa di siciliano, come sulle ambientazioni siciliane della serie televisiva, sul 

suo atteggiamento verso gli stereotipi del siciliano (3) e sul successo interna-

zionale sia delle serie televisive sia dei suoi libri, limitato quest’ultimo in 

Finlandia, se non sbaglio, ai soli gialli del Commissario Montalbano in 

parallelo con le sue serie televisive.  

Per saperne di più sul nostro autore vorrei indirizzare i lettori curiosi con una 

anche piccola conoscenza dell’italiano, al sito www.vigata.org  Camilleri fans 

club (a proposito, Vigata rispecchia Porto Empedocle, il paese nativo di 

Camilleri; per l’attaccamento al paese di nascita in ambito siciliano ricorderei 

qui Giuseppe Bonaviri e la sua Mineo), mentre Montelusa è Agrigento, prima 

del 1927 Girgenti, che diede i natali a Luigi Pirandello. 

Nel sito www.vigata.org troviamo anche le traduzioni delle opere di Andrea 

Camilleri. Montalbano oggi è conosciuto da francesi, tedeschi, portoghesi, 

spagnoli, greci, olandesi, danesi, norvegesi, finlandesi, svedesi. E poi da 

croati, polacchi, cechi, ungheresi, lituani, russi. Lo leggono anche in Turchia, 

Israele, Giappone, Corea, Stati Uniti. Come è stato però possibile riprodurre 

(e far piacere) storie così circoscritte a un ambiente e a una cultura tanto 

diversa, e scritte in una lingua così particolare? Insomma, che razza di vita 

hanno fatto i traduttori di Camilleri, per mettere nella loro lingua quel 

“Montalbano sono”?  Dovremmo chiederlo a Helinä Kangas,  WSOY.  

Ma arrivando finalmente a qualche considerazione su Salvo Montalbano e 

sul suo interprete principe Luca Zingaretti (va ricordato che accanto alla più 

http://www.vigata.org/
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famosa serie ve ne è anche un’altra intitolata Il giovane Montalbano, inter-

pretato da Michele Riondino. Indubbiamente Luca Zingaretti (Roma 1961), 

fratello maggiore del politico Nicola Zingaretti (1965), attualmente Presi-

dente della Regione Lazio, ha contribuito al successo della serie televisiva 

con la sua bravura: attore con robuste esperienze teatrali e cinematografi-

che: dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, la 

stessa dove si era formato e aveva insegnato Andrea Camilleri, esordio nei 

primi anni ’80 con vari registi fra cui Ronconi,  e poi a cavallo degli anni ’90 

nel cinema con registi quali Giuliano Montaldo, Marco Risi per raggiungere 

gradualmente una certa popolarità negli anni ’90 come interprete televisivo 

e poi il successo nel 1999 con l’esordio di Salvo Montalbano (RAI 1). Dunque 

anche lui una figura professionalmente con tutte le carte in regola, su cui 

quindi ci sarebbe altro da ricordare, ma  mi limiterei ad aggiungere che si è 

cimentato anche nel doppiaggio e nella regia, dunque un attore completo. 

Fra le miniserie televisive di successo da lui interpretate citerei  Perlasca, Un 

eroe italiano del 2002.  

A questo punto tornerei al personaggio Montalbano e comincerei toccando 
un tasto un po’ delicato, la sua caratterizzazione politico o politico ideolo-
gica, importante anche per capire il successo del personaggio. Mi sembra che 
si possa attribuirgli un carattere genericamente di sinistra, un po’ anarcoide, 
un po’ populista, ma con una forte carica morale. Mettergli una moglie 
accanto lo avrebbe forse banalizzato, farne un irregolare avrebbe significato 
esagerare nel senso opposto, negargli un fascino mascolino sarebbe stato 
controproducente, farne un seduttore avrebbe rinforzato il cliché del 
siciliano ossessionato dal sesso, dunque ne è venuto fuori sostanzialmente 
un monogamo, anche se non sposato, che quindi poteva dedicarsi anima e 
corpo al suo lavoro piuttosto che, come la stragrande maggioranza del suo 
pubblico, alla  famiglia.  

Montalbano non ama la gerarchia, il suo superiore, il questore, è un pavido 
che vuole la tranquillità innanzitutto (ma un precedente questore era invece 
in piena sintonia con Montalbano), tuttavia in fondo  Montalbano accetta 
l’ordinamento gerarchico, non è un eversivo. Altra connotazione hanno i 
magistrati, soprattutto i procuratori dell’accusa, amano troppo la stampa e 
sono piuttosto ingenui oltre che presuntuosi. Dunque un certo qualun-
quismo. Ovviamente la mia è un’analisi molto superficiale, in sintonia, credo, 
col tono leggero che caratterizza la serie. C’è però un aspetto che secondo 
me meriterebbe di essere approfondito il che non è affatto facile: la figura 
del padre di Montalbano, il dissidio fra i due, o meglio l’ostilità di Montal-
bano, anche se Camilleri riferisce che secondo sua moglie, cito a memoria, 
nel rigore morale di Montalbano si rispecchierebbe quello del padre di 
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Camilleri, un galantuomo, ma... un fascista, mi pare federale della sua città, 
peraltro persona onestissima, mentre Camilleri del fascismo è, e lo è da più 
di settant’anni, un dichiarato oppositore.  

Ma, e qui concludo, forse altrettanto interessante sarebbe analizzare da un 
punto di vista tecnico, teatrale, le figure di contorno a Montalbano, il suo 
vice, Mimì Augello (Cesare Bozzi), appunto uno sciupa femmine, superficiale 
rispetto al suo capo, ma onesto e devoto, poi l’ispettore Fazio (Peppino 
Mazzotta), poliziotto modello, efficiente al massimo, il collaboratore che 
tutti vorremmo avere, e infine Agatino Catarella (Angelo Russo) una conces-
sione alla tradizione comica popolare siciliana, una specie di Giufà cresciuto, 
una maschera della commedia dialettale italiana se non un pupo peraltro 
esperto d’informatica.  

Ovviamente andrebbero tratteggiate anche le figure femminili: l’eterna 
fidanzata Livia, settentrionale emancipata, ma non troppo, Ingrid Sjostroem, 
svedese decisamente poco convenzionale, Beba, fidanzata e poi moglie di 
Mimì, donna posata, una specie di sintesi ben pensante delle due.  

Conclusioni da trarre non ne ho e sarebbe difficile averne. Mi auguro 
soltanto che possiate seguire con più interesse le avventure di Montalbano, 
con più curiosità critica la Sicilia e le sue bellezze e magari confrontarvi con 
altre opere di Andrea Camilleri che potrebbero essere pubblicate in 
Finlandia. 

 
(1) Alcuni degli scrittori in dialetto più noti Carlo Goldoni (1707-1793), Giuseppe Gioacchino  Belli 

(1791-1863), Carlo Porta (1775.1821), Luigi Pirandello (1867 – 1936), Edoardo De Filippo 

(1900 – 1984), Pier Paolo Pasolini (1922-75). 

Camilleri non scrive in siciliano ma è riuscito a trovare il modo di diffondere questa lingua in 

Italia e nel mondo. I suoi romanzi sono scritti con un linguaggio molto particolare, con una 

sintassi decisamente siciliana e un lessico italiano infarcito di siciliano come fece già nel XIX 

secolo Giovanni Verga. Il romanzo storico Il re di Girgenti è l'unica sua opera scritta 

interamente in siciliano. Da ricordare il film  La terra trema (1947) di Luchino Visconti, tratto 

da I Malavoglia di Giovanni Verga, doppiato nel diletto di Aci Reale (post-verismo, realismo 

socialista). 

(2) Un caso a parte è il romanzo La presa di Macallè quasi un atto d’accusa illuministico contro il 

fascismo, specie nella sua versione piccolo borghese siciliana, rinforzata dai pregiudizi  

maschilisti dai toni tragici e insieme farseschi, il cui piccolo protagonista, Michelino, fa 

ricordare in qualche modo nella sua carica di odio incolpevole Oskar, il protagonista del 

Tamburo di latta di Gunter Grass. 

(3)  L’atteggiamento  di Camilleri verso la sicilitudine mi sembra alquanto ambiguo, a volte ne 

prende le distanze, a volte la guarda con benevola sufficienza, a volte sembra rimpiangerlo, 

come cose care del mondo di una infanzia provinciale e … regionale viste da una città del 

Continente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_re_di_Girgenti
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Pietro Roselli 

Andrea Camilleri, ei vain Montalbanoa  

Käännös italiasta suomeen, Pirkko Kukkohovi 

Comissario Montalbanosta tuli Luca Zingarettin tulkitsemana erittäin suosittu 
televisiohahmo, samoin menivät kirjatkin kuumille kiville niin Italiassa kuin 
maailmalla. Sen saavuttama valtava suosio saa ihmettelemään, millainen 
niiden luoja Andrea Camilleri oikein on. En ole tutkija enkä kirjallisuuskriitik-
ko, joten esitän tähän kysymykseen vastaukseksi muutamia mietteitäni, jotka 
eivät ole mitenkään täydellisiä eivätkä tyhjentäviä.   

Tarkastelen muutamia Andrea Camilleriin liittyviä tekijöitä, jotka voivat 
auttaa ymmärtämään hänen luomaansa komissaari Salvo Montalbanoa, 
pesunkestävää sisilialaista, kuten Camilleri itsekin on. Ennenkaikkea Sisilia 
muodostaa taustan hänen seikkailuilleen. Sisilialaisena kirjailijana Camilleri 
jatkaa Giovanni Vergan, Luigi Pirandellon ja Leonardo Sciascian sisilialaista 
kirjallisuuden perinnettä.  

Pirandelloa ja Camilleria yhdistää teatteritausta. Pirandellon aikalainen 
Sciascia tunnetusti paneutui yhtäältä sisilialaisen yhteiskunnan sosiaalisiin 
kysymyksiin ja historiaan poliittisesti kantaa ottaen, kuten esimerkiksi teok-
sessaan Il Consiglio d'Egitto, joka keskittyy muutamaan erityiseen Sisilian 
historian tapahtumaan. Tätä teosta on tulkittu poliittisesti kantaaottavaksi. 
Sciascia on kirjoittanut teoksia, jotka voidaan katsoa kuuluvan dekkari-
romaanin genreen (il giorno della civetta). Perinne - jossa myös mafia on aina 
läsnä - saa jatkoa nyt uutena ja erittäin onnekkaana juonteena, painettuna 
tekstinä ja televisioversiona, Camillerin Comissario Montalbanossa. (1) 

Camillerilla on teoksia, jotka linkittyvät myös Sciascian historiallis-sosiaali-
seen juonteeseen, kuten: Il birraio di Preston, La bolla di componenda, La 
banda Sacco. Pirandellollakin on poliittisesti kantaa ottava historiallinen 
romaani I vecchi e i giovani. Giovanni Verga, yksi merkittävimmistä italialai-
sista kirjailijoista, jonka tärkeimpiä teoksia ovat I Malavoglia ja Mastro don 
Gesualdo, kirjoitti hänkin teoksia näyttämölle, mikä näkyy hänen Sisiliasta 
kertovien romaaniensa ja novellien tyylissä ja kielessä. Verga viljelee run-
saasti sanastossaan ja kielen rakenteissaan sisilialaista puheenpartta, sisilian 
murteella ovat myös Pirandellon muutamat teokset, Camillerikin kirjoittaa 
italiaa sisilialaisittain murtaen tai sisiliaa italialaisittain. Camillerin murteen ja 
italian kielen taidokasta yhteen kudontaa on tutkittukin.     

Tässä yhteydessä runsaasta sisilialaisten kirjailijoiden joukosta on mainittava 
vielä yksi: Vitaliano Brancati, joka ironian ja sarkasmin keinoin käsittelee 
sisilialaisuuden stereotypioita, kuten hän tekee kirjassaan Il Bell'Antonio 
(Kaunis Antonio). Myös Camillerin teoksista löytyy vastuttamattoman 
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koomisia satiirisia kohtia, viihdyttävyttä, kuten teoksissa La Scomparsa di 
Tatò ja La concessione del telefono, joissa kaikuu tavallisten maantallaajien 
tekemiset, turhamaisuudet ja farssit. Samoja satiirisuutta liittyy byrokraat-
teihin, yleistä etua ajatteleviin ja järjestyksen pitäjiin.(2)  

Mutta mikä merkitys erityisesti teatterilla saattoi olla siihen, että Andrea 
Camilleri päätyi kirjoittamaan Comissario Montalbanon tarinoita? Ensin 
hieman Camillerin taustoista. Camilleri syntyi Porto Empedoclessa (Vigata), 
Agrigenton provinssissa (Montelusa) vuonna 1925. Hän oli 15-vuotias Italian 
liittyessä sotaan Hitlerin Saksan rinnalle. Jo vuonna 1942, ollessaan 18-
vuotias Camilleri pääsi tutustumaan teatterimaailmaan ja ohjaukseen. 
Vuonna 1944 hän aloitti kirjallisuuden ja filosofian yliopisto-opinnot kuiten-
kaan koskaan valmistumatta. Sodan loputtua vuonna 1944 Camilleri liittyi 
Italian kommunistipuolueeseen. Vuonna 1949 hän aloitti Roomassa opinnot 
teatteriakatemiassa, josta hän valmistui teatteriohjaajaksi 1952. Jo tätä 
ennen hän oli kunnostautunut kirjoittaen runoja ja novelleja.  

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että Camilleri pääsi virkailijaksi RAI:hin, 
Italian valtion Radio- ja TV-yhtiöön, vaikkakin sitä saattoi hidastaa hänen 
poliittinen suuntautumisensa, joka ei ollut yhtenevä vallassa olevien kristillis-
demokraattien kanssa. Jätettäköön hänet hetkeksi RAI:ihin nuorena intellek-
tuellina, jonka paperit olivat kunnossa, ja keskitytään tarkastelemaan 
Camillerin persoonaa ja samalla myös Salvo Montalbanoa. 

Tähän mennessä olen käsitellyt Camillerin teosten perusaineksia: Sisilia ja 
sisilian murre, teatteri, yhteiskunnallinen ja poliittinen kantaaottavuus sekä 
salapoliisiromaanien genre, jota italiassa kutsutaan nimellä Giallo (keltainen 
kirjallisuus), joka on erityisesti kaupalliselle viihdekirjallisuudelle tyypillinen ja 
suosittu elokuvien muodossa ja vieläkin suositumpi tv-sarjoina.  

Näissä lajeissa Camilleri kunnostautui pikku hiljaa aloittaen suosittujen tv-
sarjojen toimittajana 1960-luvulla kuten Il tenente Sheridan ja erityisesti 
George Simenonin Le inchieste del Commissario Maigret, jossa pääosassa 
näytteli Gino Cervi, tunnettu maailmalla Guareschin Don Camillo elokuvista 
(pormestari Pepponen roolista). 

Giallo lajina oli siis tullut Camillerille todella tutuksi. Commissario Montal-
bano on saanut nimensä katalanialaisen dekkarikirjailijan, toimittajan, 
esseistin ja kastronomin Manuel Vasco Montalbanin mukaan, jolta hän oli 
saanut vaikutteita poliittisten näkökantojensa osalta ja jolta juontaa myös 
Commissario Montalbanon rakkaus ruokaan.  

Andrea Camillerin, monisäikeisen ja moniulotteisen henkilönkuvan ymmärtä-
minen vaatii tarkempaa syventymistä hänen kieleensä, joka on italiaa, höys-
tettynä sisilian murteella. Sen lisäksi vaaditaan syventymistä televisiosarjan 
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sisilialaiseen toimintaympäristöön sekä sen tarkastelua, millainena asenne 
Camillerilla on sisilialaisiin kohdistuvia stereotypioita kohtaan.(3) Näiden 
lisäksi on tutkailtava niin tv-sarjan kuin kirjojen kansainvälistä menestystä, 
mikä Suomessa näyttää rajoittuvan lähinnä Commissario Montalbanon 
romaanaeihin tv-sarjojen rinnalla. 

Lisätietoa saa Camillerin fanisivuilta Camilleri fans club www.vigata.org. 
Kuten varmaankin on jo tiedossa, Montalbanon Vigata viittaa Porto 
Embdocleen, Camillerin syntymäpaikkaan (sisilialaisten voimakkaat siteet 
kotipaikkaan käyvät ilmi myös mm. Giuseppe Bonavirin teoksessa Mineo), 
Montelusa taas viittaa Agrigentoon (ennen vuotta 1927 Girgenti), jossa 
Pirandello oli syntynyt. 

Sivustolta www.vigata.org löytyy käännökset Andrea Camillerin teoksista 
useammilla kielillä. Montalbanoa luetaan Suomessa ja laajasti Euroopassa, 
Aasiassa ja Amerikassa. Täytyy ihmetellä, miten on onnistuttu kääntämään 
niin erityiseen paikkaan ja kulttuuriin sidoksissa olevia tarinoita, jotka on 
kirjoitettu niin omaperäisellä kielellä, ja samalla on onnistuttu vieläpä 
miellyttämään yleisöä? Miten ihmeessä kääntäjät ovat osanneet vääntää 
kielelleen sen maineekkaan lausahduksen "Montalbano sono"? (Tämän 
artikkelin suom. huom: Oululaisittain murtaen se voisi taipua "Montalbano 
s'oon" tai "s'on Montalbano".) Asiaa pitäisi kysyä tarkemmin suomalaiselta 
kääntäjältä Helinä Kankaalta (WSOY).  

Mutta vihdoin jotain Salvo Montalbanosta ja hänen loistavasta tulkinnastaan 
Luca Zingarettina. (Montalbanoa on tulkinnut myös näyttelijä Michele Rion-
dino sarjassa, jonka nimi on Il giovane Montalbano). Luca Zingaretti (synt. 
Roomassa 1961) on kuitenkin vakuuttanut niin syvästi taidoillaan näytteli-
jänä, että on osin hänen ansiotaan, että sarjasta on tullut niin suosittu. 
Zingarettilla on vankka kokemus teatterista ja elokuvista, sekä sama taide-
akatemia taustanaan, jota kävi Camillerikin. 

Zingaretti sai kokemusta näyttelijänä Ronconin, Giuliano Montaldon, Marco 
Risin ohjaamissa elokuvissa ja alkoi saada suosiota 1990-luvu tv-sarjoissa, 
kunnes 1999 tapahtui läpimurto Montalbanon roolissa (RAI1-kanavalla). 
Zingaretti on tehnyt vakuuttavaa töitä myös dubbaajana eli ääninäyttelijänä 
antaen äänensä monille käännöselokuville. Näyttelijän kokonaisvaltaisuutta, 
jolla on vahva ammattillinen taustakoulutus, osoittaa se, että hän on toimi-
nut myös ohjaajana. Hän on esiintynyt mm. minisarjassa Perlasca, Un eroe 
italiano vuodelta 2002.  

Montalbanon suosion ymmärtämiseksi kokeilen nyt jäätä kepillä ja tarkas-
telen arkaluontoisempaa asiaa eli roolihahmon poliittista luonnetta ja ajatus-
maailmaansa, mikä on lähinnä vasemmistoon kalllistuvaa, hän on vähän 

http://www.vigata.org/
http://www.vigata.org/
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anarkistinen, vähän populistinen, mutta hänellä on kuitenkin vahva moraali-
nen selkäranka. Vaimo olisi tehnyt hänestä banaalin, naisseikkailut taas olisi-
vat vieneet toiseen ääripäähän, toisaalta maskuliinisen viehätysvoiman 
kieltäminen olisi toiminut häntä vastaan, viettelijänä taas hän olisi vah-
vistanut kliseitä sisilialaisesta, jolla on pakkomielle seksistä. Niinpä hänestä 
muovautui pääasiassa vakiintuneessa parisuhteessa elävä, muttei kuitenkaan 
naimisissa oleva, joten hän pystyy omistautumaan täysin työlleen, päin-
vastoin kuin valtaosa hänen yleisöstään, joka omistautuu perheelleen. 

Anarkistisuutta Montalbanossa ilmentää piirre, ettei hän pidä hierarkiasta. 
Hänen esimiehensä poliisipäällikkö on arkajalka, joka halua pysyä rauhassa 
(edellinen poliisipäällikkö sen sijaan oli täysi samoilla linjoilla Montalbanon 
kanssa). Pohjimmiltaan Montalbano hyväksyy hierarkian eikä halua murtaa 
sitä. Oikeuslaitoksen edustajat sen sijaan, erityisesti syyttäjävirastosta, ihan-
noivat liikaa julkisuutta ja ovat yksinkertaisia ja omahyväisiä.  

Montalbanoon liittyy siis tiettyä välinpitämättömyyttä. Analyysini on ehkä 
yhtä pinnallista kuin kevyt äänensävy, joka on tyypillistä sarjalle. Vaikeampi 
on kuitenkin ymmärtää Montalbanon luojaa, josta Montalbano eroaa viha-
mielisyyden osalta. Vaikka Camillerin vaimon mukaan  Montalbanon tiukka 
moraali heijastaa Camilleria, Montalbano on silti herrasmies. Pohjimmiltaan 
hän on fascisti, kotikaupungilleen uskollinen, erittäin rehellinen, kun taas 
Camilleri on jo yli puoli vuosisataa ollut vannoutunut fascismin vastustaja.   

Mielenkiintoista olisi ollut analysoida teknisestä, teatraalisesta näkökulmasta 
myös henkilöhahmoja Montalbanon lähipiiristä: hänen apulaistaan Mimì 
Augelloa (Cesare Bozzi), joka on todellinen naistenmies, pinnallinen verrat-
tuna pomoonsa, mutta rehellinen ja omistautunut työlleen, tai rikostutkija 
Faziota (Peppino Mazzotta), joka on mallipoliisi, todella tehokas, hyvä yhteis-
työkumppani, jonka jokainen haluaisi työkaverikseen, tai Agatino Catarellaa 
(Angelo Russo), joka on myönnytys suositulle sisilialaiselle kansanhuumorille, 
sillä hän muistuttaa aikuistunutta Giufàa, roolihahmoa italialaisesta kansan-
näytelmästä, mutta Catarella on sattumoisin tietokone-ekspertti.   

Naishahmoja olisi voinut myös käsitellä, ikuista kihlattua Liviaa Pohjois-
Italiasta, joka on emansipoitunut, muttei kuitenkaan liikaa, tai ruotsalaista 
Ingrid Sjöströmiä, joka ei ole mikään tavanomainen tyyppi, tai Bebaa, Mimìn 
kihlattua ja sittemmin vaimoa, jolla on kaikki kohdallaan, eli heistä voisi 
tehdä jonkinlaisen synteesin.  

Lopputulemaa minulla ei artikkelissani ole, mitä olisikin vaikea tehdä. Toivon 
kuitenkin, että tämän jälkeen kiinnostuksenne on kasvanut  ja seuraatte 
Montalbanoa ja tunnette kriittistä uteliaisuutta myös Sisiliaa ja sen ihanuuk-
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sia kohtaan, ja ehkä tutustutte muihinkin Andrea Camillerin teoksiin, joita 
voisi julkaista myös Suomessa.  
 
(1) Tunnetuimpia murrekirjailijoita ovat: Carlo Goldoni (1707-1793), Giuseppe Gioacchino  Belli 

(1791-1863), Carlo Porta (1775-1821), Luigi Pirandello (1867-1936), Edoardo De Filippo 

(1900-1984), Pier Paolo Pasolini (1922-75). 

Camilleri ei kirjoita sisilian murteella, mutta hän on onnistunut löytämään muodon levittää 

tätä kieltään Italiassa ja maailmalla. Hänen romaaninsa on kirjoitettu erityisellä kielellä, jossa 

lauserakenteet ovat sisilian murteesta ja sanasto italian kieltä, johon sulautunut sisilian 

murretta. Tätä tekniikkaa käytti kirjoissaan jo 1800-luvulla Giovanni Verga, jonka historialli-

nen romaani Il re di Girgenti on ainoa hänen teoksensa, joka on kirjoitettu täysin sisilian 

murteella. Vergan teos I Malavoglia on ollut pohjana Luchino Viscontin elokuva La terra 

trema (1947) elokuvaan on dupattu Aci Realen murteella (edustaa post-verismoa, sosialistista 

realismia).   

(2) Muista teoksista poikkeava romaani La presa di Macallè on suorastaan illuministinen syytös 

fascismia kohtaan. Se kuvaa sisilialaista pikkuporvaristoa, jonka vaikuttimina toimivat 

maskuliiniset ennakkoluulot saavat traagisia sävyjä ja tekevät siitä täydellistä farssia. Teoksen 

päähenkilö, pikkuinen Michelino, muistuttaa vihanlastinsa osalta viatonta Oskaria Günter 

Grassin Peltirummusta.  

(3) Camillerin asenne sisäänpäinkääntynyttä sisilialaisuutta kohtaan tuntuu todella ristiriitaiselta, 

välillä hän ottaa siihen etäisyyttä, joskus taas hän tarkastelee sitä hyväntahtoisesti tyytyen 

siihen, toisinaan hän tuntee sitä kohtaan samanlaista kaihoa, jota voi tuntea rakkaita asioita 

kohtaan pikkukaupungissa vietetystä lapsuudesta... ja kotimaakunnasta nähtynä mantereelta 

päin.  
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Eero Jarva 
Tutte le strade portano a Roma? 
Etelän/Italian aineellista kulttuuriperintöä Pohjolassa 
 
Vanhan sanonnan mukaan “kaikki tiet vievät Roomaan” (it. tutte le strade 
portano a Roma; lat. omnes viae Romam ducunt). Tämän sanonnan lähtö-
kohta on ensisijaisesti tosiasia, että keisariajan Rooman valtakunnassa oli 
varsin kattava tieverkosto, josta paljon on jäljellä ja käytössä vielä nyky-
äänkin. Sanontaa käytetään myös jossain määriin viittaamaan yleisemmin 
eurooppalaiseen ja jopa globaaliin kulttuuriperintöön.  
 
Rooman lisäksi yleistä kulttuurikehitystä on luonnehdittu sanonnalla ex 
oriente lux, “idästä valo [tulee]”, siis Lähi-Idän ja etäisemmistä Aasian kult-
tuureista: esim. assyrialainen astrologia, matematiikka, ym. levisivät länsi-
maiseen kulttuuriin, mistä jäänteenä on mm. kellotaulun 60-järjestelmä. Idän 
perinnön välittäjinä toimivat antiikin Kreikka ja Rooman valtakunta.1 
 
Mitä on perintö? Perintö tavanomaisessa kielenkäytössä voi viitata esim. 
vainajan jäämistöön tai verenperintöön. Voidaan siis tarkoittaa sekä henkisiä 
ominaisuuksia (kuten musikaalisuus) että aineellista (perikunnalle jäävää 
vainajan) perintöä. 
 
 Aineellisella tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti erilaisia kosketettavia 
asioita, “esineellistä kulttuuria” ja muita aineellisia asioita, joita ihmiset 
käyttävät, mukaan lukien elintarvikkeet. Verenperintöön liittyen todettakoon 
kuinka DNA-tutkimukset paljastavat nykyään esiäitiemme ja -isiemme kult-
tuurisuhteita ja osoittavat kuinka menneisyys, historia ja esihistoria elävät 
konkreettisesti meissä. 
 
Miten aineellinen perintö kulttuuriprosesseissa muodostuu? Nurkkakuntai-
sesti ja kansallisesti pohtien (= erotellen jyvät akanoista!) on houkuttelevaa 
ajatella, että esimerkiksi ns. kansankulttuurin aineellinen puoli on koti-
kutoista, autonomisesti syntynyttä. Lähempi tarkastelu osoittaa nopeasti, 
että hyvin suuri osa siitä, mitä pidämme aidosti suomalaisena, onkin saanut 
keskeisiä vaikutteita muualta, aivan kuten nykykulttuurin ilmiötkin. Mitä 
kauemmas menneisyydessä menemme, ovat kulttuurivaikutteet kulkeutu-
neet ihmisten kohdatessa fyysisesti, kasvotusten (a quattr’occhi!). Viimeisen 
jääkauden jälkeen Pohjolaan, Suomenniemi mukaan lukien, on tullut ja täältä 

                                                 
1 Osa tässä yhteydessä sivuttavista ilmiöistä on seurausta pendelöinnistä Oulu-Rooma -
akselilla vuodesta 1976 alkaen. Etenkin autolla harjoitettu pendelöinti johti useisiin 
kansankulttuurin déjà vu -havaintoihin, kuten esimerkiksi ‘suomalaisiin’ heinäseipäisiin 
Puolassa ja kovin kotimaisen näköisten heinäsuovien näkemiseen Italiassa. 
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lähtenyt lukemattomia maahanmuuttajia saaden aikaan aineellisen ja 
henkisen tason vuorovaikutusta, joka on muodostunut kulttuuriperinnöksi. 
  
Kulttuuriperintöön liittyy läheisesti käsitys ajasta. Epäilemättä ammoisista 
ajoista alkaen on aikaa mitattu sukupolvien ketjuna, kuten vieläkin joskus 
kuulee puhuttavan, jopa tietotekniikassa. Päivittäisen ajan mittaaminen 
aurinkokelloilla alkoi ehkä muinaisessa Babyloniassa kuten Herodotos 
(2.109.3) toteaa, vaikka jotkut kreikkalaiset pitivät filosofi Anaksimandrosta 
(n. 610/609–547/546 eaa.) sen keksijänä. Rooman valtakunnassa aurinko-
kellot olivat hyvin yleisiä ja tätä perintöä nähdään nykyisin etenkin puutar-
hojen koristeina. 
 
Arkeologinen aikakäsitys on tunnetusti materiaalinen: kivikausi, pronssikausi, 
rautakausi. Nykyisin puhutaan myös kuparikaudesta, mistä tunnettu esi-
merkki on Italian alpeilta löydetty ‘jäämies’ Ötzi, jonka varusteissa on yhty-
miä Pohjolaan. Hänen jalkojaan kylmältä suojasivat kenkäheinät, jotka ovat 
Pohjolassa tunnettu saamelaiskulttuurin elementti. Nykyisin kuparikauden 
heijastumia voidaan nähdä jopa Yli-Iin Kierikistä löytyneessä kupariveitsessä. 
 
Rautaa on kutsuttu sen yleisyyden vuoksi “demokraattiseksi metalliksi”. Tuo 
heettiläisten ‘valtakunnan salaisuus’ levisi jo varhain Pohjolaankin paljon 
ennen ajanlaskun taitetta. Raudan työstö on mielenkiintoisella tavalla ikuis-
tettu Kalevalan (IX 1-266) Seppo Ilmarisen pajakuvauksessa, jossa karkaisu-
taito on keskeinen tekijä. 
 
Esihistoriasta siirtymisen historiaan teki joko sumerien tai egyptiläisten aloit-
tama kirjoitustaito. Jo antiikin oppineet näkivät taidon siirtyneen Egyptistä 
lähtien Foinikian kautta Kreikkaan ja sieltä etruskien kautta roomalaisille. 
Roomalaisten perintönä meillä on latinalaiset aakkoset.  
 
Laajalti Pohjois-Euroopasta tunnetut riimukirjoitukset on arveltu heijasteeksi 
etruskien kreikkalaistyylisistä kirjaimista. Mikkelin Tuukkalan ristiretkiaikai-
sesta kalmistosta on löydetty Suomessa harvinainen riimu, mutta myös lati-
nalaisilla aakkosilla koristeltu solki. On arveltu, että riimusauvat, puumerkit, 
pirkkasauvat ja kylänvanhimpien sauvojen merkit olisivat osoituksia riimujen 
ja siten etruskien kulttuuriperinnöstä. Näin ollen sanonta “päivä pulkassa” 
heijastaa samaa perintöä, mutta kahteen identtiseen esineeseen tehtyjen 
sopimusmerkintöjen juuria on myös arveltu löytyvän jo paleoliittisessa 
esineistössä. Tämä ilmiö esiintyy myös Roomasta löydetyssä arkaaisessa 
leijonakoristeisessa luisessa ystävyysliiton merkissä, tessera hospitalis, jossa 
on etruskinimi Araz Silqetenas Spurianas. 
 
Juice Leskisen siteeraama vanha sanonta “Ihminen on mitä hän syö” sisältää 
kulttuuriperintöä monin tavoin. Maanviljelyskulttuurin leviäminen on tuonut 
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mukanaan kivikaudelta alkaen lukuisia ravintoon liittyvä piirteitä. Rooma-
laiset ja keskiaikaiset kalenterit kuvaavat viljelijäyhteisöjen vuosittaisia 
käytäntöjä. Keskiajalla ja uuden ajan alussa Suomeenkin virtasi monipuoli-
sesti ruokakulttuuriin uusia aineksia. Esimerkiksi tiedetään kuinka Juhana 
III:n hoviin Turussa tuli italialais-puolalaisen puolison, Katariina Jagellonican 
kera mm. keittiöhenkilökuntaa, josta tunnetaan nimeltä kokki Nicola Calda-
rolo ja juomanlaskija Antonius Palma. Kulttuuriperinnön historiaa ovat jo 
myös 1900-luvun itaaliset uutuudet suomalaiseen ruokakulttuuriin, Adriano 
Vinciguerran v. 1964 Lappeenrantaan perustamasta pizzeriasta lukien nykyi-
siin kahvi- ja pastavalikoimiin kaupoissamme. 
 
Juhana III:n aikana Pohjolaan tuli myös rakennusalan ammattilaisia, mutta 
rakentamiskulttuurissa voidaan nähdä yhteisiä itaalisia ja eteläisiä element-
tejä jo aiemmin. On esitetty, että saamelainen kota liittyy samaan rakenta-
misen perintöön kuin Laziossa vielä 1920-luvulla dokumentoidut paimento-
laisten majat (capanne). Näiden juuret voitaneen jäljittää kauas kivikaudelle. 
Merkillepantavia yhtäläisyyksiä esiintyy myös Italiassa ja Pohjolassa arkeolo-
gisesti tunnetussa tyypillisessä pronssikautisessa ja rautakautisessa rakenta-
mistekniikassa, jolle on tunnusomaista etenkin savi-risupunos-tekniikka ja 
ruokokatot. Näitä jälkimmäisiä löytää vielä nykyisin helposti Tanskasta.  
 
Antiikin rakennustekniikassa kaksi erittäin merkittävää uudistusta olivat 
poltetun tiilen (lat. tegula) ja valumuuritekniikan käyttöönotto. Kattotiilien 
käyttö alkoi Kreikassa ja Italiassa liki samanaikaisesti 600-luvun puoliväliin 
tultaessa eaa. Nykyisten kattotiilien käyttö on jäljitettävissä niihin, olkoonkin, 
että nykytiilet ovat usein betonia. Valumuuritekniikan käyttö puolestaan 
alkoi Rooman tasavallan aikaan ja sen perillinen on nykyinen betonirakenta-
minen, jossa käytetään sementtiä; tuon harmaan jauhon nimi tulee kuitenkin 
latinan sanasta caementum, -ta, joka viittaa alkujaan valumuurin täytteeseen 
kivilohkareina. Ajanlaskun alun tienoolta alkaen valumuurien pintoihin 
käytettiin Roomassa poltettuja tiiliä. Suomessa puolestaan tiilen käyttö 
lienee alkanut 1200-luvulla, mihin viittaavat tiililöydöt Räntämäen (Koroinen) 
piispankirkon kaivauksista. 
 
Valumuuritekniikan huippua yhdistettynä tiilen käyttöön edustaa Roomassa 
kupoleineen Pantheon. Engelin suunnitteleman Nikolainkirkon pipomaista 
kupolia Helsingissä voidaan pitää Pietarin Kazanin katedraalin, Pariisin 
Pantheonin ja Rooman Pietarinkirkon kautta Pantheonin perillisenä Suo-
messa. Oulun tuomiokirkossa (duomo) Engel pisti paremmaksi puolipalloi-
sella kupolilla; sisäpuolen kasettikoristelukin (Kuva 1) käsittää viisi vyöhy-
kettä kuten Pantheonissa. Sen sijaan Oulun tuomiokirkon portaali (Kuva 2) 
edustaa yllättäen toisenlaista perinnettä: sen rakenne vastaa hyvin tarkasti 
kuningas Kustaa III:n Salo[iste]n ja Karttulan tapuleihin piirtämän doorilaisen 
järjestyksen mukaista luonnosta (1.2.1785). 
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Inspiraation luonnokseen kuningas oli saanut vuosina 1783-84 Hagan 
kreivinä tekemästään matkasta Italiaan. Näin ollen Oulun pantheonisen 
duomon portaali edustaa puhdasta kustavilaista arkkitehtuuria. 
Lars Pettersonin tutkimusten valossa Oulun duomon edeltäjäkin, tukipilari-
kirkko vuodelta 1613 löytää juurensa etelästä, varhaiskristillisistä basilikoista 
alkaen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myös maallinen arkkitehtuuri Euroopassa ja erityisen näyttävästi USA:ssa on 
saanut vaikutteita Kreikasta, mutta varsinkin Rooman valtakunnasta. 
Rooman kulttuuriperintöä Oulun kaupunkikuvassa edustavat Tuomiokirkon 

Kuva 1 Oulun tuomiokirkon kupolin kasettikoristelu (kuva: E. Jarva) 

Kuva 2 Oulun tuomiokirkon portaali (kuva: E. Jarva) 
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lisäksi esimerkiksi Lyseo-rakennus doorilaisine triglyfi-metooppi-friisineen, 
kaupungintalo ja Franzenin talo. Kauppahalli (Kuva 3) puolestaan on uus-
goottilaisesta kuorrutuksesta huolimatta ilmiselvä roomalainen basilica (kr. 
stoa basilike) eli kuninkaallinen pylväshalli; rakennusajankohdan ottaen 
huomioon (1901) kuitenkin ‘tsaristinen’. Vielä säilyneet rippeet ns. nikkari-
arkkitehtuurista (Kuva 4) sisältävät myös antiikin arkkitehtuurista lainattuja 
elementtejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjolan kaupunkien rakentamista ei voida ymmärtää ilman etelästä 
saapuneita vaikutteita: aluksi keskiajalla kaupungit olivat seurausta 
kristinuskon (Rooman perintöä) levittämisestä. Uudella ajalla kaupunki-

Kuva 3 Oulun kauppahalli (kuva: E. Jarva) 

Kuva 4 Doorilaisen temppelin triglyfi-metooppi -koristeaiheen tulkintaa Oulussa: 

Albertinkatu 2 (kuva: E. Jarva) 
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rakentaminen sai inspiraatiota antiikin säännöllisestä urbanistiikasta. Tätä 
piirrettä Suomessa löytyy Oulu lisäksi useiden kaupunkien pohjapiirroksissa. 
 
Kaikki tiet eivät siis vie Roomaan. Esimerkiksi Pohjolassa tärkeät ‘lumitiet’ eli 
talvisin suksin kuljettavat taipaleet eivät tiettävästi vie sinne, vaan pikemmin-
kin päinvastoin. Poikkeuksena voidaan kuitenkin todeta rautakautinen suksi 
Kinnulasta (“Keski-Suomen Lapista”), jonka koristelu löytää vastineen 
lombardialaisesta koristelusta 500-luvulta jaa. Tuhatkunta vuotta myöhem-
min asiaa tuntematon italialainen piirtäjä kuvasi väärin Olaus Magnuksen 
teokseen (1555) saamelaisten sukset. 
 
Rooman renessanssiperintöä on Suomen kaupungeissa vielä jäljellä jalkojen 
alla mukula- ja nupukivityksinä, joiden esikuvat palautuvat paavi Sixtus V:n 
(1585-90) ajan sampietrino-kiveyksiin Roomassa. Nykyisin tuon perinnön 
ylläpitäjä on Kiina, josta kiviä tuodaan. 
 
Vesiteillä varhaista liikkumista edustavat suurista puista koverretut ruuhet, 
joita on käytetty nykyaikaan asti niin Italiassa kuin Suomessakin, tässä 
tapauksessa ehkä todennäköisesti autonomisina ratkaisuina. Sen sijaan 
varsinaisten veneiden ja laivojen osalta on oletettavaa, että 700-luvulta eaa. 
tunnetuista foinikialaisista laivoista on johdettavissa nykyaikaan ulottuvaa 
perintöä. Yhtälailla merenkulkijoiden nykyaikaan asti tarvitsemat majakka-
rakennukset heijastelevat v. 280 eaa. Egyptiin Faros-saarelle rakennettua 
majakkaa, joka luettiin antiikin seitsemän ihmeen joukkoon. Roomalaisten 
lisäksi Faroksen majakka oli keskiajalle asti esikuvana meri-infran rakentajille. 
 
Varhaisilla teillä ja tiettömilläkin taipaleilla liikuteltavissa rattaissa on säilynyt 
nykyaikaan asti osittain kivikaudelta periytyvää tietotaitoa. Antiikin ratastek-
nologia kehittyi kauan ennen ajanlaskun taitetta jokseenkin siihen asti mitä 
käytettiin suomalaisissa hevosvetoisissa keikkalavaisissa sontakärryissä pari 
sukupolvea sitten. Vetopuolella tapahtui kuitenkin radikaali siis muutos 
Aiskhyloksen (k. 456 eaa.) Prometheuksen ajoista: “- - juhdat valjastin - - 
töihin raskaimpiin; - - kilpavaunun eteen - - hevoset, rikkaan loistokkuuden 
koristeet”. 
 
On oletettava, että antiikin rattaiden raideväli siirtyi aikanaan rautateille, 
ensin hevosvetoisina, myöhemmin höyryn voimalla. Syy siirtymään on luon-
teva, roomalaisen tieverkoston vuosituhantinen käyttö raideuurteineen: se 
houkutteli säilyttämään vanhat mitat, jotta kulkuneuvot eivät olisi alttiina 
rikkoontumisille. 
 
Nykyisten autojen teiden osalta todettakoon, että tiet eivät vie Roomaan, 
vaan pikemminkin Milanoon, jossa vihittiin Vareseen johtava maailman 
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ensimmäinen autostrada 21.9.1924. Suomi seurasi perässä vuonna 1962 
Munkkiniemi-Espoo -välillä. 
 
Mikäli tarkastelua jatkettaisiin erilaisten ‘kansallisten’ käyttöesineistöjen 
kulttuuriperintöön, niin siitä nouseva kuva olisi varsin samansuuntainen yllä 
esitetyn kanssa. Sekä edellä todettuihin asioihin että muuhun aineelliseen 
kulttuuriperintöön liittyy myös henkisiä ulottuvuuksia kuten aineksia kieles-
sämme, joskus yllättävällä tavallakin. Nykysuomalaisten jonottamien muovi-
sankojen kulttuurihistoria johtaa tietysti ämpäriin, alkuperäisimmillään 
kimpipuiseen sellaiseen, ja ämpäri puolestaan kreikkalaiseen anforaan, 
kahdelta puolelta kannettavaan astiaan.  
 
On selvää, että aineellista kulttuurihistoriaamme, kulttuuriperintöämme ei 
ole läpikotaisin tutkittu, eikä sitä tule nykyisellä historiattomuutta edistävällä 
menolla tapahtumaankaan. Joka tapauksessa, teoreettisesti ottaen, tässä 
olisi edesottamusten paikka mihin tarvittaisiin edesottaja. Edesottajahan oli 
‘kansankulttuurin’ aikaan tyypillisesti naispuolinen tai nuori henkilö, joka 
kulki jo kivikaudella auraa vetävän nautaparin edellä (ehkä usein lankaa 
kehräten) ja suostutteli jatkamaan ikeen alaista (eli jukon; lat. iugum; it. 
giogo) raatamistaan. Auran takana tuli puolestaan miespuolinen henkilö, 
joka piikkipäinen tutkain (ks. Apostolien teot 26:14: kr. kéntron, lat. stimulus) 
kädessään stimuloi nautoja arkoihin paikkoihin tökkimällä. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki kulttuuriperinnön ‘tiet’ eivät vie 
Suomesta ja Pohjolasta Roomaan edes tarkasteltaessa keskiaikaa ja sitä 
vanhempaa aikaa. Joka tapauksessa antiikin kulttuuri itäisine juurineen on 
jättänyt näillekin alueille huomattavassa määrin henkisen perinnön lisäksi 
aineellisia ilmentymiä jopa kansanomaisella ruohonjuuritasolla. Jos tämä 
tuntuu isänmaallisesti ajatellen masentavalta, voidaan lohduttautua sillä, 
että ulkoisten vaikutteiden soveltamisessa on usein käytetty omaperäisiä 
ratkaisuja, oli sitten kyse nikkariarkkitehtuurin klassisista elementeistä tai 
poronlihatäytteisestä pizzasta. Niin tehtiin antiikin kulttuureissakin itäisten 
innovaatioiden suhteen. 
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Pirkko Kukkohovi 

Giuseppe Acerbi -muistolaatta Åströmin puistossa Oulussa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerbi-muistolaatalla Åströmin puistossa 13.8.2017 (kuva Pirkko Kukkohovi) 

 
Oulun Italian yhteyksien historiasta puhuttaessa on muistettava kulttuuri-
matkailija Giuseppe Acerbin pariksi kuukaudeksi venähtänyt vierailu  Oulussa 
keväällä 1799 hänen matkatessaan Grand Tourillaan kunnian arvoisine 
seurueineen Nordkappiin. Tärkeäksi Oululle Acerbin tekee se, että hän 
julkaisi matkastaan kirjan Travels through Sweden, Finland and Lapland to 
the North Cape in the years 1798 and 1799, joka toi Oulun maailmankartalle 
laajempaan tietoisuuteen. Matkakertomus on tärkeä historian teos, jossa 
Acerbi kuvaa Oulun elämää ja paikallista kulttuuria 1700-luvun lopulla.  

Nykyisen muistomerkin paikalla on sijainnut 1730-luvulta prunni- eli kaivo-
huone ja se eli loistokauttaan aina 1700-luvun lopulle eli juuri aikaan, jolloin 
Acerbi vieraili Oulussa. Kaivoveden uskottiin parantavan sairauksia ja se oli 
erittäin suosittu kohtaamispaikka Hupisaarten vieressä.  

Muistomerkin Acerbille pystyttivät Oulun Dante-seura yhdessä Oulu-seuran 
kanssa vuonna 1996. Tänä kesänä 2017 Oulun Dante-seura on entisöinyt 
laatan kultakirjoituksen. Kuvissa elokuun 13. päivänä Dante perinteisen 
piknikin yhteydessä juhlistettiin laatan entisöintiä. Kuvassa oikealla näkyy 
Rauhala, jonka edustalla muistomerkki sijaitsee.  

Oulun Dante-seura on ylläpitänyt vuosikymmenten ajan suhteita Mantovan 
lähellä sijaitsevaan Castel Goffredoon, mistä Acerbi oli kotoisin, ja vierailuja 
on tehty molempiin suuntiin. Castel Goffredossa toimiva vireä kulttuuri-
yhdistys l'Associazione Giuseppe Acerbi järjestää mm. Premio Acerbi -
tapahtuman, jossa jaetaan kirjallisuuspalkinto teokselle, jolla on merkitystä 
eri kulttuurien ja kansojen lähentämisessä toisiinsa. Näin yhdistys vaalii 
Acerbin henkistä perintöä arvostaa kansainvälistä kulttuurien moninaista 
kirjoa ja sen tunnetuksi tekemistä.  
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Jorma Mikola 
Tuulahduksia Italiasta maamme alttaritaulumaalauksessa 

Erityisesti kaksi Italian täysrenessanssin maalausta on vaikuttanut maamme 

luterilaisen kirkon alttaritauluihin. Toinen on Milanosta löytyvä Leonardo da 

Vincin (1452–1519) seinämaalaus Pyhä ehtoollinen, maalattu noin 1495–98. 

Toinen maalaus on Rafaelin (Raffaello Sanzio, 1483–1520) maalaus 

Kristuksen kirkastus. Teos on vuosilta 1516–20 ja nykyään nähtävissä 

Vatikaanin Pinacotecassa. 

Toisinaan jopa maamme maalaustaiteen isänä mainittu, Tukholman taide-

akatemiassa ja lopulta ympäri Eurooppaa opiskellut, menestynyt ja kunin-

kaallisen hovimaalarin arvon saanut R.W. Ekman (1808–73) luonnollisesti 

tunsi molemmat maalaukset. Kävi myös niin, että Ekman maalasi lopulta 

alttaritaulut kaikkiaan 41 maamme kirkkoon. Olisi kai ollut jo suurempi ihme, 

jos Leonardon ja Rafaelin vaikutus ei olisi näkynyt hänen uskonnollis-

aiheisissa maalauksissaan kuin, että se näkyi. 

Niinpä Nauvon kirkon alttaritaulussa vuodelta 1850 on nähtävissä melko 

pikkutarkasti maalattu kopio Leonardon Pyhästä ehtoollisesta. (Kuva 1) 

1850-luvun alkupuolella Ekman maalasi tunnetut freskonsa Turun tuomio-

kirkkoon ja käytti tuolloinkin yhtenä aiheen Jeesuksen ja opetuslasten 

viimeistä ateriaa. Suoranaista kopiota Leonardon maalauksesta ei Ekman 

enää kuitenkaan maalannut. 

Aiheena ehtoollinen oli alttaritaulumaalauksessa hyvin suosittu 1800-luvun 

alkupuolella, mutta sen käyttö loppui lähes kokonaan vuosisadan loppu-

puolen aikana. Suuri poikkeus alttaritaulujen kokonaisuudessa onkin näin 

Pekka Halosen Ehtoollinen vuodelta 1896, jonka hän maalasi Pedersören 

kirkkoon (Kuva 2). Alttaritaulu oli Halosen ensimmäinen. Aihe tuli mitä ilmei-

simmin kirkon alttarilla olleesta Margareta Capsian (1682–1759) maalauk-

sesta, joka tuolloin siirrettiin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kokoelmiin. 

Capsian Ehtoollinen vuodelta 1725 – nykyään nähtävissä Kansallismuseossa – 

koettiin niin arvokkaaksi, että se haluttiin siirtää pois kirkon tiloista. Halosen 

maalauksen muodonkin saneli vanha, jo vuonna 1705 alttarille hankittu 

hieno kehys. 

Capsian maalauksen taustalla ei ole Leonardon Pyhä ehtoollinen vaan 

Matthäus Merianin (1593–1650) Raamatun kuvitus vuodelta 1630. Onkin 

huomattava, että maamme ehtoollisaiheisten alttaritaulujen takana on 

monia muitakin vaikuttajia kuin vain Leonardo. Halonen kuitenkin tukeutui 

häneen.  
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Pedersören kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1985, jolloin myös Halosen 

maalaus kärsi suuria vaurioita, mutta konservoinnin jälkeen se on palautettu 

uudelleen rakennettuun kirkkoon. Maalaus ei luonnollisesti ole enää 

alttarilla, johon on maalattu jo uusi Ehtoollinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 1 Ekman, Pyhä ehtoollinen, 1850. Nauvo (kuva J. Mikola) 

Kuva 2  Halonen, Ehtoollinen, 1896. Pedersöre (kuva J. Mikola) 
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Maamme maalaustaide oli 1800-luvun kuluessa kaksijakoinen siinä mielessä, 

että vuosisadan alkupuoli oli vielä ammattikuntalaitoksen aikaa. Tuolloin 

alttaritaulujen maalaaminen kuului koristemaalauksen piiriin, ja monet 

taulut ovatkin mestarinäytteinä maalattuja. Vasta vuosisadan puolivälissä 

alkaa maassamme nykyaikaisessa mielessä taiteilijakoulutus ja laajemmin 

koulutukseen hakeutuminen maamme rajojen ulkopuolelle. 

Ammattikuntalaitoksen ja käsityöläismaalareitten aika ei kuitenkaan tarkoit-

tanut, että vaikutteita ulkomailta ei olisi jo tuolloin saatu ja otettu. 

 Kuva 3  Hedman, Ehtoollinen, 1847.  Säräisniemi, Vaala (kuva J. Mikola) 

Kuva 4  Stadigh, Ehtoollinen, 1847. Temmes (kuva J. Mikola) 
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Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita erityisesti Pohjois-Suomessa paljon 

maalanneen J.G. Hedmanin (1800–66) ja hänen Säräisniemen kirkkoon 

(Vaala) vuonna 1847 maalaama alttaritaulukokonaisuus. Taulu on kaksi-

osainen ja yläosassa kuvataan ristiinnaulittua, alaosassa ehtoollista. On 

helppo nähdä, että Leonardon Pyhä ehtoollinen on myös Hedmanilla ollut 

mielessä omaa Ehtoollista maalatessaan (Kuva 3). 

Sama voidaan todeta myös C.G. Stadighin (1807–63) maalaamasta Temmek-

sen kirkon alttaritaulusta, vuodelta 1847 sekin. Kuten Säräisniemen kirkossa 

alttaritaulu on kaksiosainen, ylhäällä pääkuvana Ristiinnaulittu ja sen alla 

predellakuvana Ehtoollinen (Kuva 4). Hienoisesta kömpelyydestä ja teknisistä 

puutteista huolimatta myös Stadigh on hienosti levittänyt tietoa Italian 

renessanssista maamme asukkaiden keskuuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieman ehkä yllättäen Leonardon Pyhä ehtoollinen tulee vastaan myös 

maamme ortodoksisen kirkon perinteessä. Valamon luostarin vanhan kirkon 

ikonostaasista, jonka ikonit ovat peräisin Laatokan Valamosta ja maalattu 

1800-luvun lopulla2, löytyy myös ikoni, jonka esikuvana on ollut Leonardon 

maalaus (Kuva 5). Kuten tiedetään, venäläisessä ikonimaalauksessa elettiin 

                                                 
2 https://valamo.fi/luostari/kirkot/vanhakirkko. Viitattu 14.9.2017. 

Kuva 5  Ikoni Valamon vanhan kirkon ikonostaasista (kuva J. Mikola) 

https://valamo.fi/luostari/kirkot/vanhakirkko
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1800-luvun loppupuolella vahvasti läntisten taidekäsitysten vallassa, ja 

esikuvina toimivat renessanssin ja barokin suuret nimet.3  

Kirkastusvuoren tapahtumien kuvaamisella on Euroopan taiteessa vuosi-

sataiset perinteet, ja kuvaustavassa on kaksi varsin vakiintunutta käytäntöä. 

Vanhemmassa perinteessä Jeesus seisoo jalat maassa, yleensä vielä lujalla 

kalliopinnalla, kun taas nuoremmassa Jeesus on irti maasta ilmassa leijuen. 

Uudemman perinteen tunnettu edustaja Euroopassa on Rafaelin Kristuksen 

kirkastus. 

Maamme alttaritaulumaalauksessa aihe on 1800-luvulla ensi kerran käytössä 

Turun tuomiokirkon alttaritaulussa, jonka maalasi ruotsalainen Fredrik 

Westin (1782–1862) vanhemman perinteen mukaisesti. Liekö tuo vaikut-

tanut sen, että suurin osa luterilaisten kirkkojemme Kristuksen kirkastuksista 

on maalattu samoin vanhemman perinteen mukaisesti. Näin teki myös 

Ekman, kuten esimerkiksi Oulun tuomiokirkon alttaritaulusta on todetta-

vissa. Hammarlandin kirkon alttaritaulua (Kuva 6) maalatessaan hänen 

mielessään on kuitenkin selvästi ollut Rafaelin teos. 

B.A. Godenhjelm (1799–1881) – Ekmanin ohella toinen ahkera alttaritaulujen 

maalaaja – maalasi Kristuksen kirkastuksen Ikaalisten kirkkoon (Kuva 7). 

Vuodelta 1874 oleva maalaus osoittaa, kuinka hän kuvasi taulun yläosan 

vanhemman perinteen mukaisesti. Jeesus seisoo Mooseksen ja Eliaan välissä 

jalat maassa. Alaosan opetuslasten kokonaisuus – Pietari, Jaakob ja Johannes 

– on kuitenkin sommittelun ja figuurien asentojen osalta suoraa lainaa 

Rafaelin maalauksesta. 

Rafaelin maalaus jätti vielä edellä mainittuja esimerkkejä selvempiä jälkiä 

maahamme. Kokemäen kirkossa on alttarilla varsin tarkasti tehty kopio. 

Taulu on vuodelta 1876 ja venäläisen (?) S. Tvoroschnikoffin maalaama (Kuva 

8). Selvää eroa Rafaelin Kristuksen kirkastukseen ei juuri ole. Vain kuvan 

vasemmasta reunasta vuoren rinteeltä puuttuvat henkilöt – kaksi mies-

figuuria, jotka ovat Rafaelin maalauksessa. Näin Italian täysrenessanssin 

taiteesta oli ja on edelleen saatavissa aavistus kirkossa käymällä. 

Edelleen tietoa Rafaelin maalauksesta välitti ja välittää hyvin myös Parikkalan 

kirkon alttaritaulu vuodelta 1880 (Kuva 9). Sen on maalannut venäläinen (?) 

Grevischevcky. Taulu ei ole kopio Rafaelin koko maalauksesta, vaan 

ainoastaan sen yläosasta – Jeesuksen, kolmen läheisimmän opetuslapsen ja 

Vanhan Testamentin profeettojen osalta. 

 

                                                 
3 Ks. esim. Arseni 2005, 69. 
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Kuva 6 Ekman, Krist. kirkastus 1869. Hammarland 

 

Kuva 7 Godenhjelm, Kirst. kirkastus 1874. Ikaalinen 

Kuva 8 Tvoroschnikoff, Krist. kirkastus, 1876. Kokemäki 
Kuva 9 Grevischevcky, Krist. kirkastus 1880.  

              Parikkala 
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Kuva 10 Liljelund, Krist. kirkastus 1883. 

Pyhämaa 

Kuva 12 Camuccini, Saulin kääntymys 1834. 

Paavalin kirkko, Rooma 

Kuva 11 Järnefelt, Saulin kääntymys 1932. 

1932. Johanneksen kirkko, Helsinki 

Kuva 13 Anitshkovin sillan yksi neljästä 

 hevosen kesyttäjästä 

Aukeaman  kuvat J. Mikola. 
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Vielä voi mainita Arvid Liljelundin (1844–99), joka maalasi sekä Pyhämaan 

(1883) uuteen kirkkoon (Kuva 10) että Kalannin keskiaikaiseen kirkkoon 

(1892) alttaritaulut kirkastusvuoren tapahtumista. Molemmat ovat selviä, 

hieman mukailtuja toisintoja Rafaelin Kristuksen kirkastuksesta. 

Hieman uudempaa, 1900-luvun kerrostumaa vaikutteiden kulkeutumisesta 

Italiasta maamme alttaritaulumaalaukseen edustaa Eero Järnefeltin (1863–

1937) maalaama Helsingin ”uuden kirkon”, Johanneksenkirkon alttaritaulu 

Saulin kääntymys (mainitaan myös Paavalin kääntymyksenä) vuodelta 1932 

(Kuva 11). Vaikutteiden antajana Järnefeltillä on selvästi ollut Vincenzo 

Camuccinin (1771–1844) Saulin kääntymys Paavalin kirkossa (Basilica di S. 

Paolo fuori le Mura) Roomassa (Kuva 12). Maalaus on vuodelta 1834. 

Järnefeltin jäämistössä on säilynyt valokuva Camuccinin maalauksesta, ja 

myös Wennervirta viittaa Johanneksenkirkon alttaritaulun yhteydessä 

Camucciniin.4 

Suoranaisesta kopiosta tai toisinnosta ei kuitenkaan ole kysymys, ja on 

selvää, että Järnefelt on ottanut vaikutteita useammasta suunnasta. Jo 

maalauksen yläosan Kristus viittaa selvästi tanskalaisen Bertel Thorvaldsenin 

(1768 tai 1770–1844) kuuluisaan Kristukseen vuodelta 1821. Pirjo Hämä-

läinen-Forslund mainitseekin alttaritaulun mahdollisina esikuvina myös 

Anitshkovin siltaa Pietarissa koristavat hevosenkesyttäjä-veistokset (Kuva 

13), jotka aikanaan veisti Eero Järnefeltin äidin Elisabeth Järnefeltin setä, 

kuvanveistäjä Pjotr Karlovitsh Clodt (1805–67).5 

Monista eroistaan huolimatta Camuccinin maalauksella ja Johanneksen-

kirkon alttaritaululla on kuitenkin niin paljon samaa, että on perusteltua 

nähdä edellinen suurimpana vaikutteiden antajana. Sommittelujen rakenne, 

keskellä oleva hevonen, maassa makaava Saul ja roomalaiset sotilasasut 

yhdistävät. Maallisen vallan tunnus, Camuccinilla Saulin maahan pudonnut 

keihäs, on Järnefeltillä muuttunut miekaksi, mutta pudonnut juuri samalle 

paikalle ja samaan asentoon kuvan alareunaan. Järnefeltin luonnoksessa 

vanha palvelija vielä myös kurottautui vasemmalta kohden Saulia aivan 

samoin kuin Camuccinin maalauksen sotilas.  

  

                                                 
4 Wennervista 1950, 356–358. 
5 Ks. lähemmin Hämäläinen-Forslund 1999. 
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Timo Sironen 
Dantesta (1265-1321) maailmankirjallisuuden merkkihahmona 

Hyvät lukijat & Gentili lettori! Olen ammatiltani antiikin kielten, siis lähinnä 
muinaiskreikan ja latinan, ja antiikin kulttuurin asiantuntija, joka on harras-
tanut Italian 1900-luvun kirjallisuutta 80-luvulta alkaen, ja satunnaisesti 
1500-luvun ja jopa myöhäiskeskiajan italiankielistä runoutta, mutta se 
harrastelija ei voi olla pätevä asiantuntija, varsinkaan Danten suhteen, joten 
paremman puutteessa joudutte tyytymään klassillisen filologin humanisti-
seen käsittelytapaan. Oulun Dante-seura täyttää tänään kunnioitettavat 50 
vuotta, Suomen Tasavalta puolentoista kuukauden kuluttua juhlavat sata 
vuotta ja Dante Alighierin, “italian kirjakielen isän” kuolemasta tulee jo 
vajaan neljän vuoden kuluttua 700 vuotta, laittakaapa jo kalentereihinne, siis 
13./14. syyskuuta 2021! Varmasti ainakin kuolinkaupungissaan Ravennassa 
lienee tuolloin odotettavissa jotain tapahtumaa ja kenties synnyinkaupungis-
saankin Firenzessä. Tuon verran riittäköön klassisen retoriikan sääntöjen 
mukaiseksi captatio benevolentiaeksi eli kuulijoiden hyväntahtoisuuden 
tavoitteluksi, vaikkei tämän pitänyt olla mikään juhlapuhe. 

Länsimainen kirjallisuus alkaa yli 2700 vuotta sitten Homeroksen eepoksista, 
mutta vaikka Ilias ja Odysseia ovat eurooppalaisen kulttuurin varhaisimpia 
tuotteita, ne eivät ole primitiivistä runoutta, vaan merkitsevät eepillisen 
runouden esikuvallista, ylittämätöntä huippusaavutusta. Niissä on luotu 
länsimainen runotyyli, jonka ansiosta Ilias ja Odysseia yhä edelleen ovat 
elävää runoutta. On väitetty, että nykyajan lukija voi nauttia niistä välittö-
mämmin kuin ajallisesti paljon läheisemmästä Dante Alighierin ‘Jumalaisesta 
näytelmästä’, joka valmistui “vain” noin 700 vuotta sitten. Voi todeta että 
Danten Divina Commedia voittaa Homeroksen eepokset muotoilun kiintey-
dessä, ajatuksen syvyydessä ja näkemyksen tulisessa voimassa. Ilias ja 
Odysseia ovat kuitenkin inhimillisesti avarampia ja monipuolisempia: niissä 
avautuu nähtäväksemme ihmiselämä koko runsaudessaan, usein kovana ja 
raakana, mutta myös onnellisena ja ihanana. Sen, joka vertaa toisiinsa 
Homeroksen ja Danten edellä mainittuja teoksia, on muistettava, että 
Dantella on ollut esikuvanaan roomalaisen kansallisrunoilijan Vergiliuksen 
Aeneis-runoelma, johon Ilias ja Odysseia ovat vaikuttaneet ratkaisevasti. 

Suora kehitysviiva kulkee siis Homeroksesta Vergiliuksen kautta Danteen, 
joka valitsi Infernoon oppaakseen nimenomaan Vergiliuksen, jota keskiajalla 
pidettiin järjen symbolina ja erityisesti tietäjänä, koska tämä oli muka osan-
nut ennustaa v. 40 eaa. laatimassaan neljännessä Eclogae-runossaan kultai-
sen aikakauden paluun ja ennen kaikkea jumalallisen poikalapsen syntymän, 
jota mm. kirkkoisä Augustinus v. 426 julkaisemassaan teoksessa ‘Jumalan 
valtakunnasta’ pitää Kristuksena. Tämän kristillisen tulkinnan eli interpretatio 
Christianan esittää Dante hieman eri muodossa, kun hän antaa runoilija 
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Statiuksen (45-96 jaa.), jota piti salakristittynä, kertoa Vergiliukselle käänty-
myksestään Infernon kohdassa 22,67-73: facesti come quel che va di notte, / 
che porta il lume dietro e sé non giova, /ma dopo sé fa le persone dotte, / 
quando dicesti: "Secol si rinova; /torna giustizia e primo tempo umano, / e 
progenie scende da ciel nova.” Per te poeta fui, per te Cristiano. Eino Leinon 
suomennoksena: Teit niinkuin se, mi kulkee öin ja kantaa / takana lyhtyä 
eik’itseänsä / valaisekaan, vaan jälkeentulevia, kun sanoit: “Vuosisata 
uudistuvi; / taas palaa oikeus ja ens ihmiskausi, / taivaasta alas astuu heimo 
uusi.” Sa teit mun laulajaks, sa kristityksi. 

Täsmennettäköön, että Danten suorana mallina Manalassa käymisessä oli 
siis Vergiliuksen historiallisen (kansallis)eepoksen Aeneiksen kuudes kirja, 
jossa troijalaislähtöinen sankari Aeneas (alunperin Homeroksesta alkaen 
kreikaksi Aineias) käy Keski-Italian Kampanian rannikolta, Cumaesta (kr. 
Kyme) käsin Manalassa tapaamassa mm. isävainajaansa Ankhisesta ja tylysti 
hylkäämäänsä Karthagon leskikuningatarta Didoa, joka tosin kääntää 
kylmästi selkänsä Aeneaalle. Vergiliuksen mallina toimi taas Homeroksen 
Odysseian 11. laulu, jossa Odysseus käy Manalassa tapaamassa mm. sankari-
vainaja Akhilleusta. Se Danten Commedian Infernon suorasta ja epäsuorasta 
elikkä välillisestä mallista. Oli miten oli, Danten kerrotaan muistaneen Vergi-
liuksen Aeneis-eepoksen ulkoa. Jätettäneen kuitenkin myöhempi jälkivaiku-
tus pois tästä, siis lähinnä James Joycen modernin romaanin Odysseuksen 
sivuilta luettavissa oleva “manalassakäynnin vastine” Dublinissa kesäkuussa 
1904. 

Valitettavan usein Danten muut teokset jäävät Divina Commedian varjoon, 
siis muutkin kuin latinaksi kirjoitetut – kerron niistä pian, siis heti kun olen 
saanut puristettua pääteoksesta haluamani seikat esiin. Itse teoksen nimellä, 
joka alunperin oli vain La Commedia, on selkeä tyylilajillinen viesti itse 
Dantelta: teos ei ole laadittu latinaksi, vaan volgareksi, siis italiaksi, eikä edes 
korkeakirjalliseen ylevään tyyliin (stile aulico), jolloin sitä olisi voitu kutsua 
nimellä tragedia. Attribuutti Divina teoksen nimessä on venetsialaisen kirjal-
lisuudentutkijan ja kirjailijan Ludovico Dolcen v. 1555 tekemä yli-innostunut 
lisäys, yllykkeenään Giovanni Boccaccion (1313-1375) laatiman Danten 
elämäkerran (1351-1360) vähintäänkin siellä täällä peräti haltioitunut tyyli. 

‘Jumalainen Näytelmä’, ei siis todellakaan ‘Jumalainen Komedia’, on vision 
muodossa kerrottu kuvaus mielikuvitusmatkasta Tuonpuoleisen kolmessa 
valtakunnassa, Infernossa, Purgatoriossa ja Paradisossa, siis Helvetissä, 
Kiirastulessa ja Paratiisissa. Kertomuksella on allegorinen merkitys: Danten 
“matka” tarkoittaa myös ihmisen vaellusta: syntien anteeksi antamisesta 
ikuisen onnellisuuden saavuttamiseen kuoleman jälkeen. On tärkeä muistaa 
ja muistuttaa, että La Divina Commedia tiivistää koko keskiajan kulttuurin, ja 
teoksen elävöittäjänä on runollinen nero; teos pohjautuu henkilökohtaiseen 
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kokemukseen, koska Dante itse oli omana elinaikanaan joutunut osallistu-
maan aktiivisesti mm. merkittäviin ideologisiin keskusteluihin ja poliittisiin 
kamppailuihin. Italian kieli pääsee Danten pääteoksessa yltämään ensim-
mäistä kertaa ilmaisun korkeimmille huipuille, lähtien Infernon realistisista ja 
dramaattisista sävyistä Purgatorion elegisiin, ja Paradison mystisiin ja 
pohdiskeleviin sävyihin. 

Sitten niistä Danten muista teoksista, joita tavataan kutsua italiaksi ‘le opere 
minori’, eli pienemmät teokset, kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäinen 
varma Danten kirjallinen teos on proosa- ja runomuodossa italiaksi vv. 1292-
93 laadittu Vita nuova, joka kertoo Danten rakkaudesta Beatriceen. Convivio 
(1304-07) on Danten italiaksi kirjoittama opillinen teos, joka oli tarkoitettu 
sekä oppineille ja teologeille, mutta ennen kaikkea laajalle lukijakunnalle, 
luonnontieteellisistä ja filosofisista aiheista; niistä kirjoitettiin yleensä 
latinaksi, mutta Dante ylistää uutta ilmaisuvälinettä – hän oli tässä yli 400 
vuotta aikaansa edellä. Tärkeä teos on myös latinankielinen De vulgari 
eloquentia, jonka Dante kirjoitti 1304-05 (jäi kesken), vapaasti suomennet-
tuna se voisi olla ‘Kansankielisestä puhetaidosta’; siinä Dante käsittelee 
ihmiskielen syntyä (hepreasta) ja Baabelin kieltensekaannuksen jälkeen 
syntyneitä kolmea kieltä, kreikkaa, germaania ja latinaa; viimeksi mainitusta 
syntyi kolme kansankieltä, provensaali, ranska ja italia. Dante tunnistaa 14 
italian murrevarianttia ja yrittää sopia kriteerejä “loistavan” kansankielen 
arvoiksi, jotka pitäisi poimia eri murteiden parhaimmistosta, ideaaliksi yhteis-
kieleksi, ‘yleisitaliaksi’. Niin ikään latinaksi laadittu De monarchia (n. 1312-
13), jossa Dante eräänlaisessa poliittisessa utopiassaan kannattaa universaa-
lia monarkiaa sekä maallisten vallanpitäjien erottamista hengellisistä vallan-
pitäjistä. Lisäksi tulee vv. 1304-1319 kirjoitettua latinankielistä kirjettä, 
Epistolae. Viimeisen vuosikymmenensä vaihteessa (1319-20) Dante laati 
kaksi latinankielistä Egloga-runoa bolognalaiselle grammaatikko Giovanni del 
Virgiliolle. Maantieteellis-filosofinen tutkielma, tietysti latinaksi, v. 1320 
Questio de aqua et terra, ‘Kysymys vedestä ja maasta’, saattaisi olla mielen-
kiintoinen tai ainakin ajankohtainen näin ilmastonmuutoksen aikoina. Lisäksi 
on laskettava italiankieliset runot Rime (ennen vanhaan puhuttiin nimellä 
Canzoniere), joita on peräti 88, mutta niistä 25 on jo Vita nuovassa. 

Suurelta osalta Danten teokset ovat kansankielellä eli italiaksi, vaikka latinan-
kielinen tuotantokin on melko runsas. Mutta kuten sanottu, Dante oli aikaan-
sa edellä oleva vedenjakaja, kansankielen arvostaja ja tuottaja, populari-
soijakin, mikäli (myöhäis)keskiajalla oli aivan uutta ja ennenkuulematonta. 

Loppulöräyksenä tai filologin käpälänjälkenä: Danten nimi oli virallisemmassa 
muodossaan Durante, latinaksi Durans eli ‘kestävä’, aivan kuten Otto 
Mannisen Homeros-suomennoksissa taajaan esiintyvä epiteetti ‘jalo jaksaja, 
oiva Odysseus’. Kiitos kärsivällisyydestänne & Grazie per la vostra pazienza!  
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Timo Sironen 
Anne Siikaluoma-Tervosen runosatoa 

Anne Siikaluoma-Tervosen usein Italiassa syntyneet suomenkieliset runot 
italiannoksineen saavat jatkoa tähän seuramme 50-vuotisjuhlanumeroon, 
tällä kertaa oikein kaksin kappalein: ‘Kore’ ja ‘Anacaprin sfinksi’. Suomentaja 
ja lakoninen kommentoija on edelleen Timo Sironen ja italian syntyperäinen 
kielentarkastajamme Luigi Cesarano. Lisäksi tulee huhtikuun jäsenillassa 
esitetyistä italiankielisistä runoista vuoden 1959 nobelisti Salvatore Quasi-
modon ‘Isola’ suomennoksen ja parin kommentin kera. 

Antiikin kreikan sana korê on suomeksi ‘tyttö’, ‘nuori nainen’, aivan samoin 
kuin kûros tarkoittaa ‘nuorukaista’ Termi korê esiintyy arkeologis-taidehisto-
riallisessa kielenkäytössä ja se viittaa tietyntyyppistä veistosta, joka esittää 
seisovaa naispuolista hahmoa. Näitä veistettiin, yleensä marmorista, vanhim-
massa kreikkalaisessa monumentaalisessa veistotaiteessa, 600-luvun puoli-
välistä aina arkaaisen kauden loppuun eli 400-luvun alkuun eaa – esikuvat 
lienevät olleet Egyptistä ja Kaksoisvirran maasta. Asento oli vuosikymmenien 
ajan jäykkä, kädet tiukasti sivuilla, kiinni kyljissä, silmät saattoivat olla eri 
materiaalista ja joskus vartalo oli maalattu eloisin värein, ja jopa puettu 
pellavaisen khiton-mekon lisäksi villaiseen peplos-päällysviittaan. Kore-veis-
toksia on edustavimmin Ateenassa Akropolis-museossa, kûros-veistoksia 
puolestaan Ateenan Kansallismuseossa ja Samoksella kûros-museossa sekä 
Sisilian Agrigentossa. 

Yhdellä kreikkalaisen mytologian hahmolla oli ‘peitenimenä’ Kore, mutta 
hänet tunnettiin myös nimellä Persefonê, ei vähäisempi kuin ylijumala Zeun 
ja viljavuuden jumalattaren Dêmêtêrin, ‘Maaäidin’ tytär, jonka manalan 
jumala Hâdês ryösti tarinan mukaansa manan majoille, tosin vain puoleksi 
vuodeksi kerrallaan. Legendan mukaan kyseinen ryöstö tapahtui itäisen 
Sisilian sisämaassa, Ennan lähellä. Toki muuallakin Välimeren alueella luonto 
herää keväällä kukkimaan – silloin Kore pääsee taas maan päälle kukoistutta-
maan maisemaa. 

Annen runon lopussa viittaus rauhan ja autuuden löytämiseen sopii hyvin 
Koreen Persefone-tulkintaan, koska Persefone liikkui kahden maailman 
välillä ja saattoi omata tietoa, jota kuolevaisilla ei ollut. 
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 KORE 

Puhaltavat laaksoon 

aikojen tuulet 

toinen toisensa perään 

Seisoo jalustallaan 

Kore, kivettynyt 

Ikuinen hymy kasvoillaan 

kukkaistuoksua 

nuuhkaisee sieraimillaan 

  

Kevään enteitä 

tuuli laaksoon lennättää 

Hymyilevä Kore 

ja minäkin 

lymyilen hymyni takana 

Ei yllä se silmiin ja sieluun asti 

  

Vedän sieraimiini 

aikojen tuoksua 

ja mietin tuota hymyä 

Kunpa pystyisin minä 

joka olen elävää lihaa 

Löytämään 

tuon saman rauhan 

ja autuuden, 

jonka marmori kätkee 

  

 

KORE 

Soffiano nella valle i venti  

    dei tempi 

uno dopo l’altro 

Sta sulla sua base 

la Kore pietrificata, 

il sorriso eterno sul suo viso, 

con le sue narici fiuta 

fragranza floreale 

  

Segni di primavera 

il vento fa volare nella valle 

la Kore sorridente e anch’io 

mi nascondo dietro un sorriso, 

che non raggiunge  

     gli occhi e l’anima 

 

Tiro nelle mie narici 

la fragranza dei tempi 

e rifletto su quel sorriso 

Oh, se potessi io, 

che sono di carne viva, 

trovare 

quella medesima pace 

ed euphoria, 

che il marmo cela 
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‘Anacaprin sfinksi’ on saanut alkunsa paikan päällä, kun Anne teki sinne 
perheensä kanssa Sorrentosta käsin retken lokakuussa 2015. Mieleen tulee 
elävästi seuramme Campanian jäsenmatkalla 19.4.2016 aurinkoisessa, mutta 
melko tuulisessa säässä Sorrentosta tekemämme retki Caprille, ja siellä 
päivän pääkohteenamme ruotsalaisen lääkärin ja kirjailijan Axel Munthen 
(1857-1949) museoitu Villa S. Michele -huvila puutarhoineen ja viehättävine 
huoneineen. Munthe, joka oli rakastunut Italiaan, ja aivan erityisesti Caprin 
ainutlaatuiseen saareen, rakennutti 1900-luvun alussa Anacaprin kylän 
koillislaidalla sijaitsevan San Michelen kappelin lähelle ison huvilan, jota on 
“sisustettu” osittain esineistä, jotka ovat peräisin itsensä keisari Tiberiuksen 
huvilan tienoilta, siis kahden vuosituhannen takaa. Itse sfinksi on laivattu 
ilmeisesti juuri Tiberiukselle Egyptistä, se on punertavaa graniittia – lähem-
pänäkin olisi toki ollut graniittia, vain 300 kilometrin päässä lännessä, 
Sardinian pohjoisrannikolla, mutta sepä ei olekaan sfinksien kotiseutua. 
Anacapri on n. 7 km pitkän Caprin länsipään tuntumassa; saaren pinta-ala on 
vain 10,4 neliökilometriä. Caprin itäpää on Sorrenton niemimaan länsi-
kärjestä vain kuutisen kilometriä länteen. 

Villa S. Michelen rakennuskompleksi on upean avarassa maisemassa 
korkealla, peräti 327 metriä merenpinnan yläpuolella, alttiina Välimeren 
auringon säteille, tuulille ja meren äänille, kuin kreikkalainen temppeli tai 
pala paratiisia, Caprin helmi. Moniväriset marmorinpalasista tehdyt lattia-
pinnat heijastelevat keskipäivällä lähes pystysuoraan tulevaa auringonvaloa, 
pikkulinnut laulavat, eksoottisen tuntuiset kukat tuoksuvat makeasti. Huvilan 
itäisimmässä päädyssä sfinksi odottaa matkailijaa – se katselee aina yhtä 
levollisesti maailman menoa allaan ja ympärillään henkeäsalpaavasta 
korkeudesta. Tuntuu kuin aika olisi lakannut olemasta. 

Runon ensimmäisessä säkeistössä mainitut Faraglioni ovat kolme luonnon 
muodostamaa ‘jättimajakkaa’ Caprin itäpäässä, aivan sen etelänpuoleisen 
rannan eli kaakkoiskärjen tuntumassa. Toisessa säkeistössä mainittu ‘kallion 
aukosta läpi lipuva vene’ viittaa em. Faraglioneista lähinnä rantaa olevaa, 
jossa on läpi veneiltävä aukko – siitä myös Anne perheineen kulki. Kolman-
nessa säkeistössä viitataan ‘Caprin jyrkillä rinteillä vielä laiduntamassa oleviin 
vuohiin, kuten silloin joskus’: saaren antiikinaikainen latinankielinen nimi on 
Capreae, ‘vuohiensaari’ – tosin vaihtoehtoinen nimiehdokas tulee kreikan 
sanasta kapros, ‘villisika’. Mitä sfinksi on nähnyt Caprilla antiikista lähtien 
nykyhetkeen asti ja mitä se nähnee vielä tulevaisuudessa? 1900-luvun alussa 
Caprilla asui vuosikausia venäläisiä kommunistisia vallankumousaktivisteja, 
mm. Maksim Gorki 1909-1911 ja vielä toisen jakson 1920-luvun alussa. Jopa 
itse Lenin kävi siellä Gorkin vieraana, vajaat 110 vuotta sitten. Venäjän 
kommunisteilla oli kuulemma runsaasti rahavaroja jo ennen vallankumousta. 
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Runon neljännessä säkeistössä on viite saaren ‘kukkaistuoksuihin, jotka vielä 
viipyilevät iholla’: Caprilla valmistetaan omia parfyymeja, joita myydään 
ainakin ns. Augustuksen puutarhan lähellä olevassa myymälässä. Neljännen 
säkeistön loppupuolella mainittu ‘jyrkänne, jolta muinainen hallitsija sysäsi 
ihmisiä mereen’ on Caprin itäpäässä 334 metriä merenpinnan yläpuolella 
oleva Monte Tiberio, jossa sijaitsi keisari Tiberiuksen suurin Caprin huvila, 
Villa Jovis eli (roomalaisten pääjumala) ‘Juppiterin huvila’. Se valmistui 1990 
vuotta sitten ja Tiberius vietti siellä elämänsä viimeiset 10 vuotta eli vuoteen 
37 jKr. asti, tehden siis keisarin hommia etätöinä, parisataa kilometriä 
Roomasta eteläkaakkoon. Saman vuosisadan lopulla elänyt historioitsija 
Tacitus tiesi kertoa, että Tiberiuksella oli 11 muutakin huvilaa Caprilla – 
ilmeisesti keisari pystyi välttelemään salamurhaajia asumalla eri huviloissaan 
eri ajanjaksoina. Salamurhaajiksi epäiltyjä ja muita vihamiehiään tämä 
muinainen hallitsija antoi sysätä Monte Tiberiolta äkkijyrkkää kalliorinnettä 
alas, satoja metrejä päistikkaa varmaan kuolemaan; uhri huuhtoutui 
merivirtojen kuljetettavaksi. 

Viidennessä säkeistössä viitataan Caprilla käyvien turistien massiivisiin 
määriin ja vilinään. Caprin satamaan saapuu tiuhaan laivoja ja kantosiipi-
aluksia ainakin Sorrentosta, Napolista ja Ischian saarelta. Ja mukaan on 
laskettava yhtä vilkas paluuliikennekin, tuhansia matkustajia joka päivä, 
ainakin sesonkiaikaan, maaliskuulta lokakuuhun. Caprilla käy vuosittain 
arviolta yli 400 000 eli lähes puoli miljoonaa matkailijaa. Ennen 1960-lukua 
Capri oli lähinnä varakkaan eliitin lomakohde, mutta nykyään, kun matkusta-
minen on edullisempaa, on keskiluokallakin varaa käydä siellä. 

Runon lopussa taitaa olla viittaus nykyajan ihmisen mukanaan aina kuljet-
tamaan maanvaivaan, joka pilaa, häivyttää tai ainakin typistää esteettiset 
nautinnot ikiaikaisista hulppeista luonnon- ja kulttuurimaisemista: älypuhe-
lin, josta on koko ajan ‘aivan pakko’ seurata uutisia, sähköposteja ja 
YouTubeja, ottaa selfieitä sekä pelata vaikka mitä peliä.  
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ANACAPRIN SFINKSI 
Lyövät laiskasti aallot 

Faraglionin kallioita vasten 

Kehrää aurinko, jumalainen, 

viime säteitään kimmeltävän meren ylle 

Ajan kovertamat kalliot,  

    meren armoille joutuneet 

Silti uhkuen voimaa ja pysyvyyttä 

  

Vaikka se on vain harhaa, 

kuten usein rakkauden valat, 

jotka veneessä vannotaan 

samalla kun vene lipuu  

    kallion aukosta läpi 

Silti usko rakkauteen on vahva, 

kuin meren ja kiven vuosituhantinen liitto 

Se kovertaa, se nakertaa hitaasti 

mutta pitää kasassa, pinnalla kuitenkin 

  

Katse kääntyy ylös Caprin jyrkille rinteille, 

vuohet vielä laiduntamassa  

      kuten silloin joskus 

Silmät etsivät turhaan Anacaprin sfinksiä 

Voin nähdä sen kuitenkin sisimmässäni, 

kuinka se korkeuksissaan  

     katsoo jyrkänteeltä 

tyynenä eteenpäin,  

     taivaan ja meren välissä 

Ylitse meren aaltojen aavikon 

Ja mietin, mitä se näkee, mitä on nähnyt 

Mitä tulee näkemään 

Saari loittonee, 

käy pienemmäksi, epätodellisemmaksi 

Silti sen kukkaistuoksut  

     viipyilevät vielä iholla 

Ja jostain nousee tämä halu uskoa 

huomiseen ja ihmiseen 

vaikka ohitimme juuri jyrkänteen, 

jolta muinainen hallitsija  

     sysäsi ihmisiä mereen 

 

 

 

 

Ja nyt nämä tuhannet,  

     päivittäiset matkaajat 

tällä lumoavalla, pienellä saarella 

Ihmiset, joita laivat tuovat  

     jatkuvana virtana satamaan, 

jotka täyttävät saaren kahvilat,  

     vieri vieressä istuen, 

puhuen lukemattomia kieliä,  

     näyttäen erilaisilta 

Lapset, naiset ja miehet, 

tämä maailman kirjo 

ettei se kuihtuisi, hajoaisi pois 

Tämä rauhanomainen sopusointu, 

johon me ihmisinä kykenemme 

Jos vain tahdomme 

  

Ja kuulen, miten Anacaprin tuulet 

puhaltavat korkeuksissa 

Miten kielten, puheen sekamelska 

on haihtunut tuulen kuiskaukseen 

Ja näen, miten ihmisten  

     sumeat ajatukset 

alhaalla kiinnittyneet kaikkeen 

mitä maailman yltäkylläisyys  

     pystyy tarjoamaan 

Silti meri ja taivas ympärillä läsnä 

Ja jos haluaa, voi viipyilevä katse 

löytää silloin hetkeksi rauhan, 

hypätä pois tavanomaisesta 

Ja on katsojan valinta 

näkeekö hän silloin 

pinnan vai syvyyden 
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LA SFINGE DI ANACAPRI 
Sbattono pigramente le onde 

contro le scogliere dei Faraglioni 

Il sole fila, divino, 

i suoi ultimi raggi sul mare luccicante 

Le scogliere incavate dal tempo,  

finite nelle mani del mare 

Pur essendo piene di forza e  

     di permanenza 
  

Benché sia solo illusione, 

come spesso i giuramenti d'amore 

che si prestano in barca 

mentre essa s’infila nel passaggio  

     della scogliera 

Eppure la fiducia nell'amore è forte 

come l'unione millenaria  

     tra mare e pietra 

Incava, rode lentamente  

ma tiene insieme, sulla superficie,  

     comunque 
  

Lo sguardo si volge in alto  

     sui declivi ripidi di Capri, 

le capre pascendo ancora come una volta 

Gli occhi cercano invano 

      la sfinge di Anacapri 

Tuttavia posso vederla nel mio intimo 

come nelle sue altezze  

     guarda dalla scarpata 

serena avanti, tra cielo e mare 

Oltre il deserto delle onde del mare 

E penso cosa vede, cosa ha visto 

Cosa vedrà 
  

L'isola si allontana,  

diventa più piccola, più irreale 

Eppure i suoi profumi floreali restano  

     ancora sulla pelle 

E da qualche parte si alza  

     questa voglia di credere 

nel domani e nell'uomo 

anche se siamo appena passati  

     sotto la scarpata 

da cui un regnante antico  

     spingeva gente in mare 

 

 

 

 

E adesso migliaia di viaggiatori  

     giornalieri 

su questa piccola isola incantevole 

Un flusso continuo di gente 

che viene portato da navi al porto 

che riempie i caffè, sedendo  

     fianco a fianco, 

che parla innumerevoli lingue,  

che appare diversa 

Bambini, donne e uomini, 

lo spettro del mondo 

che non appassisca e non si disperda 

Un'armonia pacifica 

di cui noi come persone umane  

     siamo capaci 

Se solo vogliamo? 

  

E sento come i venti di Anacapri 

soffiano nelle altezze 

Come la confusione di lingue e di brusio 

è evaporata nel bisbiglio del vento 

E vedo come i pensieri torbidi della gente 

giù si sono fissati a tutto quello 

che la sovrabbondanza del mondo 

      può offrire 

  

Eppure il mare e il cielo attorno presente  

Volendo, uno sguardo restante 

può trovare pace per un momento, 

saltare via dal convenzionale 

E sarà la scelta dello spettatore,  

se vedrà allora 

la superficie o la profondità 
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Timo Sironen  
Salvatore Quasimodon (1901–1968) runo Isola 

Quasimodo syntyi 20.8.1901 Sisilian kaakkoiskulmalla Modicassa, 13 km 

etelään Ragusasta, nykyisen provinssin pääkaupungista – tosin 1900-luvun 

alussa Modica kuului Siracusan provinssiin, minkä vuoksi Siracusa “kummit-

telee” runoilijan syntymäpaikkana. Isä oli töissä rautateillä, joten Salvatoren 

lapsuus oli liikkuvaa lajia, mutta lapsuuden ja nuoruuden tuleva runoilija 

vietti isovanhempiensa kodissa Roccalumerassa Messinan ja Taorminan 

puolivälissä, vaikka ehti aloittaa alakoulun v. 1908 etelärannikon Gelassa. 

Isälleen tämän 90-vuotispäivänä kirjoittamassaan Al Padre -runossa Quasi-

modo muistelee kauhunäkymää Messinassa joulukuun lopulla v. 1908 riehu-

neen tuhoisan maanjäristyksen ja jättitsunamin jäljiltä, 50 vuoden takaa. 

Quasimodo suoritti Messinan Teknillisessä oppilaitoksessa tutkinnon v. 1919 

ja muutti samana vuonna Roomaan, jossa alkoi opiskella yksityisoppilaana 

latinaa ja kreikkaa. Antiikin klassikoista, joita hän sota-aikana käänsi lähinnä 

kreikasta italiaksi, tulikin myöhemmin hänen suuria inspiraation lähteitään. 

Roomasta Quasimodo muutti v. 1926 ansiotöiden perässä etelään, Reggio 

Calabriaan. 

V. 1930 Quasimodon lanko, siracusalaislähtöinen kirjailija Elio Vittorini kutsui 

tämän Firenzeen, jossa hän tutustui mm. viisi vuotta itseään vanhempaan 

milanolaislähtöiseen runoilija Eugenio Montaleen, v. 1975 nobelistiin. Quasi-

modon tuotannon ensimmäinen kausi, vv. 1930-1942, on hermetismiä, joka 

oli Firenzessä kehittynyt 20-40-lukujen italialaisen runouden modernistinen 

suuntaus. Käsitteen lanseerasi Francesco Flora v. 1936 teoksessaan La poesia 

ermetica. Sille on ominaista mystiikan sävyttämä moniselitteisyys, vaikea-

selkoisuus ja hämäryys – sen keskeisiä edustajia ovat Giuseppe Ungaretti 

(1888-1970), em. Eugenio Montale (1896-1981) ja Quasimodo. Ensimmäisen 

runokokoelmansa Acque e terre Quasimodo julkaisi v. 1930 firenzeläisessä 

kirjallisuuslehdessä Solaria, toisen (Oboe sommerso) genovalaisessa Circoli-

lehdessä v. 1932. Kolmannen kokoelman, Odore di eucalyptus ed altri versi, 

julkaisi Antico Fattore v. 1933 Firenzessä ja neljännen, Erato e Apollion, 

julkaisi Scheiwiller Milanossa v. 1936. Ansiotyö kierrätti Quasimodoa 

Genovaan, Sardinian Cagliariin ja lopulta 30-luvun puolivälissä Milanoon, 

jossa hän v. 1938 päätti omistautua kokopäiväisesti kirjallisuudelle (viides 

kokoelma Nuove Poesie, Milano, Primi Piani, 1938). V. 1941 Quasimodo 

nimitettiin Milanon Giuseppe Verdi -konservatorion Italian kirjallisuuden 

professoriksi, jossa hän toimi kuolemaansa asti 1968. Ermetismin kauden 
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viimeisenä runokokoelmanaan Quasimodo julkaisi v. 1942 Mondadori-

kustantajalla Milanossa & Veronassa Ed è subito sera (suom. Elli-Kaija Köngäs 

1962 ‘Ja äkkiä on ilta’). 

Quasimodon tuotannon jälkimmäistä kautta on tapana kutsua nimellä 

‘Periodo della poesia impegnata’ eli ‘kantaaottavan runouden kausi’ (1945-

1966). Quasimodo liittyi v. 1945 Italian kommunistiseen puolueeseen ja 

julkaisi jo seuraavana vuonna uuden kokoelman Con il piede straniero sopra 

il cuore, joka julkaistiin uudelleen v. 1947 vähemmän dramaattisella nimellä 

Giorno dopo giorno, jossa näkyy selkeästi runoilijan moraalinen ja yhteis-

kunnallinen into. Vielä syvällisemmin muutos näkyy seuraavissa kokoelmissa, 

1949-1958 (La vita non è sogno, Il falso e il vero verde ja La terra impareggia-

bile), joita voisi luonnehtia eeppissävyiseksi, esimerkillisen kuulaaksi yhteis-

kunnalliseksi runoudeksi. 

Ensimmäisessä runokokoelmassaan Acque e terre (1930) Quasimodon 

teemana on synnyinsaarensa: Sisiliasta tulee menetetyn onnellisuuden sym-

boli, jonka vastakohtana on ‘maanpakolaisen’ kova elämä, jossa hänen on 

pakko elää. Menneen ajan muistelusta syntyy olemassaolon ahdistus, joka 

tuntuu raskaana taakkana. Tämä pakottava tuska hellittää vasta silloin kun 

muistoon liittyy esimerkiksi jokin naishahmo. Vaikutteita on havaittavissa 

Gabriele D’Annunziolta (1863-1938), ainakin taipumus identifioitua luonnon 

kanssa. Oboe sommersossa (1932) ja Erato e Apollionissa (1936) Quasimodo 

saavuttaa täyden ja persoonallisen ilmaisukypsyytensä. Sisäisen rauhan etsi-

minen uskotaan jumalallisuuden kanssa olevan yhteyden haltuun; Sisilia 

esiintyy myytin maana, kreikkalaisen kulttuurin tallentajana. Alempana sekä 

alkutekstinä että vapaahkona proosasuomennoksena oleva Isola on 

kokoelmasta Oboe sommerso. 

Nobelin kirjallisuuden palkinnon saamisen jälkeen Quasimodo kävi 60-luvulla 

myös kansainvälisissä konferensseissa sekä lukemassa runojaan ulkomailla, 

Euroopassa (mm. Isossa Britanniassa ja Neuvostoliitossa) ja Amerikassa. Hän 

sai mm. Messinan yliopiston kunniatohtoriuden v. 1960 sekä samoin 

Oxfordin yliopiston v. 1967. Quasimodon runoja käännettiin 60-luvulla lukui-

sille eri kielille. Viimeiseksi runokokoelmaksi jäi Dare e avere (1966). 

Quasimodo oli 14.6.1968 Amalfissa, jossa hänen piti toimia puheenjohtajana 

runokilpailussa, mutta hän sai sydänkohtauksen ja kuoli sydämen pysähdyk-

seen autossa, joka oli viemässä häntä sairaalaan Napoliin. Hänen ruumiinsa 

kuljetettiin haudattavaksi Milanoon, jossa hän oli ehtinyt asua vakituisesti jo 
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yli 30 vuotta, lähes puolet elämästään. Joissain lähteissä kuolinpaikaksi on 

virheellisesti ilmoitettu Milano. 

Runoa edeltää myöhemmin lisätty kaksisäkeinen motto, joka vahvistaa 

runon teemaa. Varsinainen runo koostuu kahdesta vapaarytmisestä kuusi-

säkeisestä säkeistöstä, joissa dominoivat yhdeksän-, kahdeksan- ja seitsen-

tavuiset säkeet. Riimejä, konsonansseja ja toistoja on vähän (säkeet 1 ja 10: 

‘amore’/‘rakkaus’, jonka merkitys artikkelittomana on kyllä pikemminkin 

‘kaipaus’ [johonkin ikuiseen], minkä olen jättänyt suomennokseeni). Jo 

otsikkoa hallitsee myytti Sisiliasta, joka on menetetty, ja joka on jatkuvasti 

muisteloissa – se liittyy liikkumattoman narsistisen loppulauselman teemaan. 

Avainsana ‘isola’ esiintyy Quasimodon runoudessa erittäin usein. Säkeessä 5 

viitataan virran pyörteisiin, jotka ovat kukkien (terälehtien ja varrenpään) 

kaltaisia. Säkeet 7 ja 8: vrt. Acque e terre -kokoelman runo Terra, säe 5: 

”...canta alla riva la mia gente”, ‘...rannalla laulaa väkeni’.  

Säkeen 9 ‘chiama’/’kutsuu’, oikeastaan merkityksessä ‘herättää henkiin’. Säe 

11 ilmaisee maanpakolaisen jatkuvaa tyytymättömyyttä. Toisaalta jo 

muinaisroomalainen Horatius totesi puolestaan, että henkilökohtaiset huolet 

eivät ihmiseltä haihdu, vaikka tämä matkustaisi vieraille kaukorannoille asti 

lomailemaan. Quasimodo muutti aluksi Sisilian taivaan alta Keski-Italian 

Roomaan, sitten taas Etelän Calabriaan, sitten Firenzeen ja myöhemmin, 

tämän runon syntymisen ja julkaisemisen jälkeen, vielä pohjoiseen 

Genovaan, taas Etelään Sardinian etelärannikon Cagliariin ja lopulta 

sumuisen pohjoisen Milanon taivaan alle. 
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ISOLA 

  Io non ho che te 

cuore della mia razza.  

Di te amore m’attrista, 

mia terra, se oscuri profumi 

perde la sera d’aranci,  

o d’oleandri, sereno, 

cammina con rose il torrente 

che quasi n’è tocca la foce. 

  

Ma se torno a tue rive 

e dolce voce al canto 

chiama da strada timorosa 

non so se infanzia o amore, 

ansia d’altri cieli mi volge, 

emi nascondo nelle perdute cose. 

 

SAARI 

  Minulla ei ole kuin sinut  

                         rotuni sydän. 

Kaipaus sinuun, maani,  

    tekee minut surulliseksi, 

jos ilta päästää hämäriä tuoksuja 

appelsiineista, 

tai oleantereista, kirkkaana 

virta soljuu ruusuineen 

niin että meille se pohjaa lähes joen suuhun. 
 

Mutta jos palaan törmillesi 

ja ihana laulava ääni 

kutsuu tieltä pelokkaana 

en tiedä lapsuutta vai kaipaustako, 

vieraiden taivaiden ahdistus käärii minua, 

ja piiloudun menneisiin asioihin. 

 

  



Sivu 42  AnDante 2017  

Päivi Pienimäki  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AnDante 2017  Sivu 43 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


