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PÄÄKIRJOITUS
Uuden vuoden alku tarjoaa aina uusia mahdollisuuksia muutokseen ja
tilaisuuksia kasvuun. Mitä lupauksia
tulinkaan taas tehneeksi uutenavuotena? Lupasinko keski�yä uu�erammin opintoihini? Uudistaa ote�ani
elämään? Muistaa useammin ystäviäni? Vielä mitä! Lupauduin jatkamaan Symposionin puheenjohtajana.
Puheenjohtajan pestin uusimisessa on
kuitenkin se plussapuoli, e�ä pääsen
julkisesti tunnelmoimaan muisteloilla kuluneesta toimikaudesta ja peilaamaan niitä tulevan vuoden tavoitteisiin.
Viime vuonna Symposion astui pitkän askeleen keski-iän tiellä. 45-vuotisjuhlavuosi huipentui marraskuussa
juhlanäy�elyyn sekä vuosĳuhliin,
mu�a nämä olivat vain huippuna
vuoden uurastuksesta. Ei toiminta
ollut kuitenkaan pelkkää raatamista.
Kulunu�a vuo�a voi kuvailla eritoten
monipuoliseksi – kuuluihan siihen
suorastaan
ennenkuuluma�oman
runsaasti kul�uuritarjontaa elokuvien, oopperan, tea�erin sekä näyttelyiden muodossa puhuma�akaan
Tukholman ja Hämeenlinnan ekskursioista. Juhlatoiminta oli oma lukunsa: 45-vuotisjuhlien lisäksi juhlimme
Lupercaliaa (perinteisen vaisusti), Floraliaa (epäonnekkaiden tähtien alla),
Ludeja (näkyipä mukana druidikin:
”bar-bar”) ja pahnanpohjimmaisena
Saturnaliaa toga-bileiden tunnelmissa. Lisäväriä tähän kirjoon tarjosivat
mukavasti vielä symposionlaisten kotonaan järjestämät erilaiset tilaisuudet
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kotibileistä suklaakerhoon. Iloisena
merkkinä voi myös mainita fuksien
aktiivisen osallistumisen syksyn aikana. Onnistuneesta vuodesta on
kii�äminen kaikkia symposionlaisia,
mu�a erityisesti niitä ihmisiä, jotka
ovat pistäneet peliin vapaa-aikansa –
ja hermonsa. Mielestäni tämä on ollut
merkki aidosta väli�ämisestä ja siitä,
e�ä Symposionin toiminta koetaan
mielekkääksi ja tärkeäksi.
Kun nyt paljon resursseja vaatinut
juhlavuosi on takana, voikin ryhtyä
mie�imään alkavaa toimikau�a.
Vaikka voimavaroja tänä vuonna
säästyykin jokapäiväisen toiminnan
ja juhlajärjestelyjen ohella myös muuhun, ovat haasteet kaltaisellemme
erikoistuneen aineryhmän pienelle
ainejärjestölle alati samat: vähäinen
jäsenmäärä, niukat kontaktit muihin järjestöihin ja tiukkeneva rahoituspolitiikka HYY:n taholta aiheu�avat varmasti harminaihe�a
jatkossakin. Tämän kauden tavoitteista tärkeimpänä näen vanhojen
yhteyksien vahvistamisen ja uusien
muodostamisen. Köyden päähän
onkin jo ava�u vierailemalla Jyväskylässä joulukuun alussa. Tulevan vuoden aikana pääsemme toivo�avasti
käymään Turussakin ja näemme myös
kollegojamme täällä pääkaupungissa.
Pyrkimyksenä on myös avata väyliä
yhteystyöhön muiden helsinkiläisten
järjestöjen kanssa.
Hallitukseen on vali�u sekä vanhoja konkareita e�ä nuoria innokkaita symposionlaisia. Myös Rostran
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toimitus on uudistunut ja laajentunut: kädessäsi arvioitavaksi uuden
toimituskunnan ensimmäinen tuotos.
Vaikka tämän vuoden viranhaltĳat
onkin paperilla osoite�u, ovat kaikki tietenkin tervetulleita tuomaan
oman lisävärinsä niin Symposionin
kuin Rostrankin toimintaan. Uudet
ideat ovat aina yhtä tervetulleita - eikä

ylimääräisestä käsi- tai aivopuoliskoparista ole koskaan hai�aa! Kaikki
innolla mukaan jatkamaan Symposionin pitkiä perinteitä, jo�a pääsemme
vielä juhlimaan sitä 50. juhlavuo�akin.
Jari Kleme�i
Symposionin puheenjohtaja

AQUINCUM – UNKARIN POMPEJI
Vuonna 1879 Aquincumissa aloitettiin systemaa�iset kaivaukset. Ne
aloite�iin Csiga-kukkulalta, missä
toinen Aquincumin amﬁtea�ereista
sĳaitsee. 1885 pide�iin ensimmäinen
kaivauksilta löytyneiden esineiden
näy�ely Unkarin kansallismuseossa.
Osaksi tämän näy�elyn suuren suosion, esineiden määrän sekä löytöjen saaman kansainvälisen huomion
vuoksi pääte�iin Aquincumiin perustaa oma museo, joka ava�iin 10.5.
1894. Museon perustaja ja johtaja oli
Bálint Kuzsinszky, joka oli johtanut
kaivauksia vuodesta 1882. Hän kutsui
Aquincumia Unkarin Pompejiksi.
1881 kaivaukset aloite�iin Papföldin alueella, jossa sotilasleirin
(castrum) ja siihen lii�yneen kaupungin (canabae) olete�iin sĳainneen. Bálint Kuzsinszkyn alaisuudessa tutkittiin forumeita, ja hän identiﬁoi katuja
sekä rakennuksia. 1910–1913 päästiin
tutkimaan käsityöläisten kor�eleita
kiitos alueella tehtävien rakennustöiden. Ensimmäisen maailmansodan
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jälkeen nuori arkeologi Lajos Nagy
keski�yi kaupungin ulkopuolisiin
kohteisiin ja aloi�i kaivaukset, joissa
löytyivät sotilasamﬁtea�eri, kristillinen kappeli, suuret sotilaille tarkoitetut termit, linnoitus sekä roomalainen villa. Tärkein hänen löytämänsä
ja identiﬁoimansa kohde oli kuitenkin
kel�iläinen kaupunki, Eraviscus, joka
sĳaitsi Gellertin kukkulalla ja oli alueen keskus ennen roomalaisaikaa.
Kaivauksissa on löytynyt paljon
sotilaselämään lii�yviä esineitä, kuten aseita, kilpiä, kypäriä sekä rintapanssareiden kappaleita. Alueelta on
myös löyde�y paljon reliefejä ja piirtokirjoituksia, joista suurin osa on julkaistu C.I.L:ssa (Vol.III). Aquincumin
museossa ja Unkarin kansallismuseossa on yksi Euroopan suurimmista lapidariumeista, johon kuuluu n.
1000 inventoitua esine�ä, erityisesti
hautasteelejä, votiiviesineitä sekä
sarkofageja. Erityisesti kylpylöistä
ja rikkaiden perheiden asuintaloista
on löyde�y myös la�iamosaiikkeja ja
1/2006

seinämaalauksia. Erikoisin esine löyde�iin paloaseman kellarista: ainoat
antiikin ajalta tunnetut urut, jonka
jäänteet ja toimiva kopio ovat Aquincumin museossa. 1960-, 70- ja 80-luvuilla tutkimuksia jatke�iin lähinnä
pelastuskaivausten ja rakennusten rekonstruoinnin muodossa. Kaivaukset
jatkuvat edelleen.

K ELTEISTÄ KEISAREIHIN
Kel�iläiset heimot ase�uivat Tonavan rannoille nykyisen Budapestin
alueelle 200-luvulla eKr. Roomalaiset
kuitenkin rakensivat alueelle ensimmäisen laajemman siirtokunnan valloite�uaan nykyisen Länsi-Unkarin
(Transdanubia) ja Tonavan itäpuolella olevan kel�iläisen siirtokunnan nimeltä Ak-Ink, josta Aquincum
sai nimensä. Octavianus rauhoi�i
Pannonian alueen 35 eKr. 9 jKr. sii-
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tä tuli provinssi, joka jae�iin läntiseen Pannonia Superioriin ja itäiseen Pannonia Inferioriin. 41–54 jKr.
viidensadan miehen ratsuväki saapui alueelle ja vuoteen 89 menessä
Aquincumissa oli kuudentuhannen
miehen sotilasleiri aikaisemmin alueelle tulleiden auxiliajoukkojen leirin
läheisyydessä. Myöhemmin Pannonia
Superiorissa oli kolme legioonaa
ja konsulinarvoinen käskynhaltĳa.
Pannonia Inferiorissa oli yksi legioona ja preetorinarvoinen käskynhaltĳa. Legioonien tehtävä oli turvata
Rooman valtakunnan rajaa ja limestä
jatkuvilta barbaarien hyökkäyksiltä.
Vuonna 106 jKr. keisari Trajanuksen
kaudella Aquincumista tuli Pannonia
Inferiorin provinssin pääkaupunki,
josta provinssin käskynhaltĳa johti
valtakuntaansa. Tämä johti sotilaskaupungin syntyyn leirin ympärille
sekä Aquincumin siviilikaupungin

5

294 jKr. rakenne�iin myös linnoitus
Tonavan rannalle. Sen tehtävänä oli
vartioida rajoja ja joenylityspaikkoja.
Lähes jokaisen 50-luvun jKr. ja 300luvun lopun välillä vallassa olleen
keisarin kerrotaan käyneen Aquincumissa. Nimite�iin Aquincumissa
yksi keisarikin; sotilaat huusivat augustukseksi keisari Valentinianus II
(375–392) Aquincumissa hänen ollessaan vasta neljävuotias.
Roomalaiset hallitsivat Aquincumia
neljä vuosisataa ja parhaimmillaan sen
asukasluvun on arveltu olleen 20 000
– 30 000. 300-luvun lopulla alkoi kaupungin asukasluku laskea barbaarien
hyökkäysten vuoksi. 400-luvulla roomalaiset joutuivat evakuoimaan kaupungin idästä tulleiden germaanien ja
hunnien hyökkäysten takia.

K AHDEN KAUPUNGIN KAUPUNKI

vilkkaaseen kehi�ymiseen. Hadrianus toimi Pannonia Inferiorin käskynhaltĳana ennen kuin hänestä tuli
keisari. Keisarina hän antoi alueelle
municipiumin oikeudet 118 jKr. Keisari Septimius Severus teki siitä kolonian vuonna 194 ja siitä tuli alueensa
taloudellinen keskus, mikä johti asukasluvun nousuun. Kaupungissa asui
lähinnä roomalaistunu�a alkuperäiskansaa sekä roomalaisia veteraaneja
perheineen.
Diocletianuksen
hallintouudistuksen jälkeen Aquincumista tuli
vuonna 294 jKr. yksi neljästä ns. Valerianuksen provinssin osasta. Vuonna
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Aquincum muodostui sotilasleiristä
sekä sen ympärille muodostuneesta
kaupungista ja siviilikaupungista,
joilla molemmilla oli omat amﬁtea�erit ja kylpylät. Tällä hetkellä näkyvissä
olevat rauniot käsi�ävät noin kolmasosan Aquincumin siviilikaupungista
ja ne ajoi�uvat 100- ja 200-luvun vaihteeseen. Aquincumissa ei ole merkkejä kaupunkisuunni�elusta vaan sitä
säätelee alueen geograﬁa sekä aikaisemmat rakennukset ja arkkitehtuuri. Viemärĳärjestelmä, akveduktit,
suuret hypokaustilla lämmite�ävät
termit, ikkunalasit ja kivetyt kadut
osoi�avat, e�ei Aquincum ollut pelkkä kylänpahanen.
Kaupungin muurissa on linnakkeita länsisivulla sekä portit pohjoisella,
eteläisellä ja läntisellä sivulla. Muurin ulkopuolella kaupungin pohjois1/2006

puolella sĳaitsee ovaalinmuotoinen
amﬁtea�eri sekä gladiaa�orikoulu ja
länsipuolella akveduktit. Aquincumin suhteellisen pieneltä forumilta
on identiﬁoitu keisarille omiste�u pyhäkkö, basilika, kuuria, suuret julkiset
termit ja kauppoja (tabernae). Syrjässä
pohjois- ja kaakkoisosissa kaupunkia
olivat käsityöläisten pajat. Syrjässä
keskustasta sĳaitsivat myös varakkaiden perheiden asuintalot, joissa oli
yksityiset pikku temppelit ja mosaiikein koristellut kylpyhuoneet.
Savenvalajat työskentelivät suurimpien teiden varsilla ja Tonavan
rannalla. 200-luvun alussa itä-länsisuuntaisen tien, joka toimi pääväylänä Tonavalle, tärkeys korostui, mikä
vii�aa tällä linjalla käytävän kaupan
lisääntymiseen. Samoihin aikoihin
rakenne�iin forumin lähistölle lihatori (macellum). 200-luvulla kaupungin
asukasluku ja merkitys tuntuivat kasvavan, mistä kertovat entistä tiiviimpi
rakentaminen kaupungissa sekä sen
ulkopuolelle rakenne�u asuinalue
ja iso majatalo, jossa oli kylpyläsiipi.
Sekä asuinalueen talot e�ä majatalo
oli koristeltu mosaiikein ja seinämaalauksin. Kaupungin ympärillä sĳaitsi
maataloja ja käsityöläisten taloja. Hautausmaat sĳaitsivat kaupungista ulos
johtavien teiden varsilla kuten tavallisesti roomalaisissa kaupungeissa.

JUMALTEN LUVATTU MAA
Kul�uurisia vaiku�eita Aquincumiin
tuli alussa Italiasta ja Reinin alueelta
sekä myöhemmin idästä. Myös alueen
alkuperäisväestö vaiku�i kaupungin kul�uuriin läpi roomalaisajan.
Vaikka Aquincum oli Pannonian provinssin pääkaupunki ja alueen talou1/2006

dellinen keskus, se oli ensisĳaisesti
sotilaskaupunki ja, kuten muuallakin
valtakunnassa, siellä vallitsi uskontojen sekasotku. Vanhat jumalat ja
mytologia pitivät edelleen pintansa,
mu�a olivat mene�äneet merkitystään erityisesti Italian ulkopuolella ja
legioonalaisten keskuudessa. Idästä
tulleet ns. mysteeriuskonnot lisäsivät suosiotaan nimenomaan paikoissa kuten Aquincum, jossa esimerkiksi Mithraan kul�i oli suosiossa.
Mithraan kul�i vaati kuuliaisuu�a
ja oli hierarkkinen uskonto, joka hyväksyi jäsenikseen vain miehiä. On
sanoma�akin selvää, e�ä kul�i oli
suuressa suosiossa sotilaiden keskuudessa. Aquincumista onkin löytynyt
neljän Mithraeumin jäännökset sekä
Mithraan kul�ipatsaita.
Myös kristinuskolla oli kannattajia kaupungissa, ja kaupungin ulkopuolelta onkin löyde�y varhaisen
kristillisen kappelin jäännökset noin
vuodelta 360 jKr. Luonnollisesti myös
roomalaiset kultit ja jumalat sekä kelttiläiset jumaluudet pitivät pintansa.
Alueelta on identiﬁoitu ainakin Fortunan, Apollonin, Aesculapiuksen,
Hygieian, Sironan, Silvanuksen ja
Sol Invictuksen pyhäköt sekä alkuperältään todennäköisesti kel�iläisen
ja gallialaisen jumala�aren Eponan
al�ari sekä Juppiterille, Junolle ja Minervalle omiste�u etrusko-itaalinen
temppeli. Kaupungin länsipuolella
amﬁtea�erin lähellä sĳaitsi freskoilla
koristeltu Nemesiksen temppeli, jonka kul�ipatsaasta ja al�arista on löyde�y osia.
Laura Aho
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HUIPPUYKSIKÖN PROJEKTIT
OSA 1: PAPYRUSTUTKIMUS
Klassillisen ﬁlologian laitoksella toimii Suomen Akatemian ja Opetusministeriön tukema huippuyksikkö. Yksikkö peruste�iin vuonna 2000, ja siihen kuuluu tällä hetkellä
viisi projektia. Näistä kolmea johtaa Jaakko Frösén. Rostran seuraavissa numeroissa
kerrotaan hänen koordinoimastaan tutkimuksesta Aaroninvuorella sekä Aleksandrian
ortodoksisen patriarkaatin kirjastossa. Tässä haasta�elussa keskitytään projekteista ensimmäisenä aloite�uun ja kenties parhaiten tunne�uun eli papyrustutkimukseen.
Papyrustyöryhmä aloi�i julkaisutyönsä Helsingin yliopistossa jo
professori Henrik Zilliacuksen aikana vuonna 1969. Vuonna 2000 siitä
tuli huippuyksikön runkoprojekti.
Tutki�avien papyrusten kirjo on suuri. Tutkĳat uurastavat hiiltyneen materiaalin, muumiokartonkien sekä jo
valmiiksi konservoitujen papyrusten
parissa. Tutki�avaa aineistoa on
Helsingin lisäksi etupäässä Wienissä,
Kölnissä, Lontoossa, Budapestissa ja
osa Jordaniassa. Näin erilaisille lähteille voi vaiku�aa vaikealta keksiä
yhdistävää punaista lankaa, mu�a
yksi projekti on johtanut loogisesti
toiseen.
- Ensimmäiseksi julkaistiin Englannista lainaksi saatuja Oksyrhynkhoksen tekstejä ja vuodesta 1975
lähtien tutki�iin Wienin Kansalliskirjaston papyruskokoelmia, koska
materiaali oli julkaisematonta eikä
Itävallassa silloin ollut omia tutkijoita työtä tekemään. Wienissä saatiin
myös kosketus konservointiin paikallisen konservaa�orin työtä seuratessa,
Frösén kertoo.
- Muumiokartongit olivat houkutteleva kohde, koska niitä purkamalla oli mahdollista päästä käsiksi ei
pelkästään julkaisema�omaan vaan
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myös täysin tuntema�omaan materiaaliin. Pienen syrjäisen laitoksen on
yleensä vaikea päästä ensimmäisenä
tutkimaan uu�a ja tärkeää materiaalia.
Frösén on kehi�änyt uusia menetelmiä niin muumiokartonkien kuin
hiiltyneiden papyrustenkin konservoimiseksi. Koska innostusta menetelmien ope�elemiseen ei tunnu maailmalta löytyvän, voi Suomella sanoa
olevan monopoli näiden tekstien esiin
tuomisessa.
- Petran arkiston löydy�yä meidän on täytynyt keski�yä sen pelastamiseen, koska ilmasto-olosuhteet
tuhoaisivat muuten materiaalin. Meillä onkin nyt kädet täynnä hiiltyneiden papyrusten kanssa – toivo�avasti
uusia löytöjä ei tehdä lähitulevaisuudessa, Frösén naurahtaa.
Petran papyrusarkisto oli poikkeuksellinen löytö. Useimmiten tekstikatkelmat ovat säilyneet eri�äin
huonossa kunnossa jätetunkioissa,
harvemmin esimerkiksi ruukkuihin piilote�uina tai vainajien kanssa
hauda�uina. Frösénin mukaan papyrusten olennainen anti onkin niiden
antama kuva tavallisen ihmisen arkielämästä.
- Muumiokartonkien ja hiiltynei1/2006

den papyrusten tekstit ovat usein asiakirjoja, kirjeitä tai kirjallisia lähteitä.
Kirjalliset lähteet tarjoavat varhaisia
versioita jo tunnetuista teksteistä tai
täysin uu�a materiaalia. Asiakirjat ja
kirjeet taas kertovat tavallisen ihmisen
arkielämästä, josta muut lähteet usein
vaikenevat. On myös mielenkiintoista
vertailla samasta muumiokartongista
löytyneitä kreikan- ja egyptinkielisiä
tekstejä.
Tutkimukseen osallistuvat sekä jo
yliopiston viroissa työskentelevät e�ä
opiskelĳat. Myös valintaperusteet ovat
akateemisen maailman perinteistä
poikkeavat, Frösén kertoo.
- Huippuyksikön papyrusprojektissa on mukana kymmenisen henkeä.
Koska tutkimusmenetelmät joudutaan ope�elemaan alusta pitäen, on
mukaan hae�u ilmoituksilla myös
opiskelĳoista. Suurin osa heistä on tehnyt gradunsa papyruksiin lii�yvästä
aiheesta. Tutkĳoita etsi�äessä on kiinnite�y huomiota myös pitkään pinnaan ja kädentaitoihin, joita tarvitaan
vaikkapa hiiltyneen papyrusmöykyn
eri kerrosten tarkassa ero�elussa.
Maailmassa on vain kolmisensataa papyrusjulkaisuja tekevää tutkijaa, joten kansainvälinen yhteistyö
on väl�ämätöntä. Toisaalta Frösénin
mielestä on tärkeää proﬁloitua ja erottua muista. Se avaa tiet ulkomaisiin
kokoelmiin.

- Kiitos esimerkiksi erikoistumisen
hiiltyneisiin papyruksiin meidän
osaamisemme tunnetaan maailmalla.
Kun uusia löytöjä tehdään, meidät
kutsutaan ensimmäisinä tutkimaan
niitä.
Useimmiten
papyrusmateriaalia
tutkitaan maassa, josta se on löytynyt tai johon se on jo kauan si�en
varastoitu.
- Ilmastonvaihtelu ja liiku�elu vahingoi�aa hauraita papyruksia. Lisäksi useimpien papyrusten alkuperä on
tuntematon ja ne ovat eräässä mielessä
salakuljete�ua, usein jopa varaste�ua
tavaraa, joten niitä ei senkään takia
liikutella mielellään maasta toiseen,
Frösén kertoo.
- Suomessa on pieniä kokoelmia
jo tutki�uja papyruksia ja jonkin
verran vielä julkaisema�omia. Poikkeustapauksissa saadaan lainaksi
materiaalia kokoelmista, joiden ylläpitäjiin on hyvät suhteet. Tutkĳan
kannalta juuri nyt harmillisinta on
kokoelmien rahapulassaan suorittama papyrusten myynti yksityisille
keräilĳöille. Tällöin alkuperäislähteet
eivät aina ole enää tutkĳoiden ja tiedeyhteisön ulo�uvilla.
Papyrusprojekti jatkuu huippuyksikön alaisuudessa vuoteen 2011
asti. Tutkimusta kuitenkin jatketaan
todennäköisesti tämänkin jälkeen
projektirahoituksen turvin.
Elina Salminen
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ETYMOLOGEION
SANOJEN ALKUPERÄÄ ETSIMÄSSÄ
SUOMI: PIRAATTI
Termin piraa�i juuret ovat kreikan sanassa πεῖρα, joka merkitsee koetusta tai
yritystä tehdä jotakin. Tästä on johde�u verbi πειράω / πειράοµαι, yri�ää,
jota voidaan käy�ää myös vihamielisessä merkityksessä: yri�ää (käydä jonkin
kimppuun), koe�aa (onneaan jοtakin vastaan). Esimerkkinä Thukydideeltä
πειράεσθαι τοῦ τείχους, koe�aa saada muuri itselleen, ts. hyökätä muuria vastaan. Merellisessä kontekstissa verbi on niin ikään saanut merkityksen käydä
(laivojen) kimppuun, eli harrastaa merirosvou�a. Tästä on si�en johde�u tekijää ilmaiseva substantiivi πειρατής, jonka nykykielisten jälkeläisten joukossa
on muun muassa suomen piraa�i.
Vieraskielisiä sanoja vierastaville voisi siis suositella tämän tilalle merirosvon synonyymiksi vaikkapa kansanomaisempaa ilmaisua yri�äjä.

ENGLANTI: RECORD (MERKITÄ MUISTIIN)
Englannin verbi record tulee suoraan latinan verbistä recordor, muistaa. Sana on
muodoste�u substantiivista cor sydän ja etulii�eestä re-, joka merkitsee takaisin / jälleen. Sanatarkasti siis palau�aa sydämeen. Antiikin Roomassa, kuten
monissa muissakin kul�uureissa, sydän oli mielen tyyssĳa ruumiissa. Siitä
johtuu verbin merkitys: palau�aa mieleen, toisin sanoen muistaa.
Lauri Kälviäinen

LÄHTEET:
Salmi, J.W. & Linkomies, Edwin 1970: Latinalais-suomalainen sanakirja.
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Liddle & Sco� 1889: An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford
University Press.
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HOMERIDIT
Homeridit lienevät useimmille klassikoille tu�uja Platonin tarjoamista sivumaininnoista, esimerkiksi Ion-dialogista. Mu�a kuinka paljon heistä itse asiassa tiedetään ja
mihin tämä informaatio perustuu?
Tietomme homerideista ovat peräisin
antiikin auktorien ja skholiastien maininnoista, joiden tarjoama informaatio on valite�avan niukkaa; maininnat
homerideista ovat pisimmilläänkin
vain parin-kolmen lauseen mi�aisia.
Tästä syystä homeridit ovat toistaiseksi jääneet lähinnä Homeros-kirjallisuuden alavii�eeksi. Heidän tiedetään
toimineen Vähän-Aasian rannikolla
sĳaitsevalla Khioksen saarella, mikä
seikka toimi myös argumen�ina, jolla khioslaiset perustelivat väite�ään,
jonka mukaan heidän saarensa olisi
ollut myös itse Homeroksen kotipaikka. Ilmeisesti heidän päätoimenaan oli
ainakin alun perin Homeroksen runouden resitointi; Pindaros mainitsee
heidät toisen nemealaisoodinsa alkusäkeissä, jossa hän käy�ää heistä epitee�iä ”lukuisten yhteenneulo�ujen
runojen laulajat” (ῥαπτῶν ἐπέων τὰ
πόλλ᾽ ἀοιδοί), joka on varsin selvä runollinen parafraasi sanalle ῥαψῳδός.
Hän myös mainitsee homeridien esittäneen Zeuksesta kertovia ”alkulauluja” (προοίµιον), joka viitannee runoresitaatioiden alukkeina käyte�yihin
homeerisiin hymneihin. Sen sĳaan
Pindaroksen maininta, jonka mukaan nämä hymnit olisivat lii�yneet
Zeukseen on varsin kyseenalainen,
sillä säilyneistä kolmenkymmenestä kolmesta homeerisesta hymnistä
vain yksi on itse asiassa omiste�u
1/2006

Zeukselle. Mahdollisesti Pindaros
käy�ääkin homerideja ainoastaan
aasinsiltana siirtyessään tämän lyhyehkön epinikionin varsinaiseen
aiheeseen, Zeuksen kul�ipaikkojen
väli�ömässä läheisyydessä pidetyissä
Nemean kisoissa kunnostautuneen
pankration-o�elĳa
Timodemoksen
ylistämiseen.
Tarkkaa tietoa homeridiyhteisön
luonteesta ei ole. Eräät tutkĳat ovat
propagoineet käsitystä, jonka mukaan
he olisivat muodostaneet Khioksella vaiku�aneen klaanin tai perheen,
kuten leksikograﬁ Harpokration mainitsee kahden varhaisen logograﬁn,
Akusilaoksen ja Hellanikoksen esi�äneen. Toiset taas pitävät heitä jonkinlaisena kiltana tai yhdistystä muistuttavana organisaationa. Pindaroksen
homerideihin lii�yvää mainintaa seli�änyt skholiasti mainitseekin homeridien olleen alun perin ainakin
omien sanojensa mukaan Homeroksen sukulaisia, jotka lauloivat hänen
runou�aan perinnöllisellä oikeudella,
mu�a e�ä he eivät enää myöhemmin
johtaneet sukujuuriaan Homerokseen.
Onkin periaa�eessa mahdollista, e�ä
homeridit olivat alun alkaen sukua
toisilleen; muuten he tuskin olisivat
voineet väi�ää olevansa Homeroksen
biologisia jälkeläisiä.
Kreikasta tunnetaan useita patronyymisesti nime�yjä sukuja, joi11

den kantaisät ovat enemmän tai vähemmän historiallisia henkilöitä,
esimerkiksi Hippokrateen säilyneessä
sukupuussa hänen sukunsa kantaisäksi mainitaan Asklepios, kun taas
sotapäällikkö Miltiadeen esi-isän kerro�iin olleen Aias Telamonin poika.
Toisinaan näillä suvuilla oli myös perinnöllinen amma�i, joka saa�oi olla
myös, hieman anakronisesti sanoen,
taideamma�i. Esimerkiksi Euneidessuvun jäsenet olivat amma�imaisia
tanssĳoita ja kitharansoi�ajia, Pamﬁdes-suvun naiset taas perimätiedon
mukaan laulaja�aria. Myös Homeroksen sukupuusta on säilynyt monenlaisia versioita antiikin kirjailĳoilla,
ja he johtavat hänen sukujuurensa
Orfeukseen. Nämä kertomukset eivät
kuitenkaan tarjoa mitään tietoa hänen mahdollisista jälkeläisistään, joista kyllä liikkui muuten monenlaisia
tarinoita. Myöskään ajatus runoilĳan
tuotannon periytymisestä hänen jälkeläisilleen ei ole mitenkään ainutlaatuinen; Pindaros kertoo tarinan, jonka mukaan Homeroksella olisi ollut
tytär, jonka myötäjäisiksi tämä olisi
sepi�änyt Kyprian. Jamblikhos taas
kirjoi�aa Pythagoraan elämänkerrassa,
e�ä tämän tytär olisi julkaissut erään
tämän teoksista postuumisti. Lisäksi antiikissa tunne�iin tarina, jonka
mukaan Thukydideen Peloponnesolaissodan kahdeksas kirja olisi itse asiassa
hänen ty�ärensä käsialaa.
Luultavinta on, e�ä homeridit muodostivat jonkinlaisen koulukunnan
hieman platonisen, pythagoralaisen ja
muiden oppi-isän mukaan nime�yjen
ﬁlosoﬁkoulujen mukaan. Se ei olisi ennenkuulumatonta: Pausanias kertoo
Thespeiassa toimineesta Hesiodoksen
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seuraajien muodostamasta kollektiivista, jolla oli hallussaan mestarinsa
elämään ja runouteen lii�yviä tietoja ja
anekdoo�eja, sekä virallinen, lyĳyyn
kaiverre�u editio tämän teoksesta
Työt ja päivät, jota he pitivät Hesiodoksen korpukseen kuuluvista teksteistä
ainoana alkuperäisenä Hesiodoksen
kirjoi�amana teoksena. Myös homeridien voidaan päätellä kertoneen mestarinsa elämään lii�yviä legendoja.
Isokrates mainitsee Helenassa homeridien tienneen kertoa Iliaan olevan tulosta Homeroksen näkemästä unesta,
jossa Helena antoi hänelle tehtäväksi
kirjoi�aa runoelma Troĳassa sotineiden kunniaksi sekä valoi Homerokseen jumalallista inspiraatiota. Myös
Platonin Valtion kymmenennessä kirjassa vihjataan homerideilla olleen tapana ylistää oppi-isäänsä; Sokrates on
puhu�elevinaan Homerosta, sanoen:
”Parahin Homeros... Mikä kaupunki
kii�ää sinua siitä, e�ä olet ollut sille
hyvä lainsäätäjä ja hyödy�änyt sitä?”,
mihin hänen keskustelukumpaninsa Glaukon vastaa: ”En minä tiedä ...
edes homeridit eivät puhu tuollaisia”.
(Pl. R. 599 d-e)
Platon tarjoaa myös muuta informaatiota homeridien toimintatavoista.
Varsin tunne�u on Ion-dialogissa
esiintyvä maininta, jossa teoksen nimihenkilö, rehentelevä rapsodi, uhoaa
Homeros-tuntemuksensa olevan sitä
luokkaa, e�ei kukaan vedä hänelle
vertoja tällä alalla. Hän pää�ää puheenvuoronsa toteamalla: ”...niinpä
uskonkin olevani homeridien myöntämän kultaisen seppeleen arvoinen”.
Tämän kohdan perusteella on yleensä olete�u, e�ä homeridit esiintyivät
jonkinlaisena ylimpänä auktoritee�i1/2006

na Homerokseen ja tämän runouteen
lii�yvissä asiossa, ja e�ä he palkitsivat erityisen ansioituneita homeeristen eeposten esi�äjiä tai muuten
Homerokselle kunniaa tehneitä henkilöitä. Ylitulkinnan ja tyhjäkäynnille
lipsahtavan spekulaation vaara on
kuitenkin läsnä näin suppeaa aineistoa tulki�aessa, eikä Ionin uhoa voi
väl�ämä�ä o�aa kirjaimellisesti. Hän
kerskailee olevansa kaikkien aikojen
paras Homeros-asiantuntĳa ja pyrkii
si�en alleviivaamaan tätä vaikutelmaa; on mahdollista, e�ä myös ajatus,
e�ä homeridit myöntäisivät kultaisen
seppeleen tunnustaakseen tämän on
Platonin ironista liioi�elua, olkoonkin, e�ä kultainen seppele todella oli
useissa kisoissa voi�ajille jae�u palkinto. Tätä nimenomaista kohtaa on
joka tapauksessa yleensä tulki�u liian
kritiiki�ömästi ja toisinaan myös selkeästi väärin.
Faidroksessa Platon mainitsee homeridit jälleen kerran, taas sangen ironisessa valossa. Faidros-nuorukaisen
kanssa rakkaudesta keskusteleva Sokrates kertoo eräiden homeridien lausuvan kahta Homeroksen kirjoi�amaa
julkaisematonta Eroksesta kertovaa
säe�ä, ”joista toinen on hyvin röyhkeä
ja menee mitallisestikin hieman metsään. He laulavat tällä tavoin:
siivekkääksi Erokseks’ nimi�ävät
kuololliset vain / kuolo�omat taas
Siivekkääks’, ne sen kasva�aa täytyy” (Pl. Phdr. 252 b-c)
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Vaikka nämä äärimmäisen ontuvat
säkeet taatusti ovatkin Platonin kynästä lähteny�ä parodiaa, voidaan
tästä kohdasta päätellä homerideilla
olleen hallussaan julkaisema�omia
(ἀπόθετα) Homeroksen korpukseen
kuuluvia runoelmia tai ainakin säkeitä. Tällaisia säkeitä oli muutenkin
liikenteessä, esimerkiksi Poseidoniokselta tunnetaan maininta Apellikonnimisestä keräilĳästä, joka oli erikoistunut tällaisiin säkeisiin ja koostanut
niistä kokoelman, joka tunne�iin nimellä Apellikonin Ilias.
Huomionarvoista on, e�ä Pindarosta myöhäisemmässä kirjallisuudessa
homeridit tuntuvat mene�äneen
alkuperäisen roolinsa rapsodeina.
Tämä lienee seurausta 400-luvulla
alkaneesta kehityksestä, jonka myötä rapsodien rooli muu�ui: henkilökohtainen karisma ja esiintymistaito nousivat rapsodin tärkeimmiksi
ominaisuuksiksi ja esiintymisiin kehite�iin spektaakkelimaisia elementtejä, minkä myötä perinnölliseen
ammatinharjoi�amiseen perustuva
rapsoditoiminta kävi mahdo�omaksi. On mahdollista, e�ä tämän prosessin seurauksena rapsodit keskittyivät jossain vaiheessa 400-luvulla
vaalimaan Homeroksen muistoa ja
hänen nimissään kulkevia tekstejä.
Homeridiyhteisön tarkka luonne ja
toimintatavat jäävät kuitenkin, ainakin toistaiseksi, spekulaation varaan.
Tuomo Virolainen
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ROME: TOTAL WAR
ANTIIKIN VIRTUAALINEN MAAILMA
Eletään vuo�a 235 ennen Kristusta. Rooma on liekeissä. Kreikkalaiset ja samnilaiset
palkkasotilaat kiertelevät pitkin kaupunkia, ryöstäen minkä irti saavat ja pol�aen kaiken muun.
Kolme vuosikymmentä jatkuneen
sotimisen jälkeen Syrakusan tyranni
Dionysios ja hänen jälkeläisensä ovat
alistaneet valtaansa koko Sisilian ja
suurimman osan Italian niemimaasta.
Rooman tasavalta on kadonnut maan
päältä ja Karthagon ennen niin mahtavasta valtakunnasta on jäljellä vain
muutamia köyhiä kaupunkeja, jotka
yri�ävät epätoivoisesti pitää puoliaan
kreikkalaisten valtavilla summilla tukemia numidialaisia aavikkoheimoja
vastaan. Uudesta Suur-Kreikan kuningaskunnasta on sen sĳaan hyvää
vauhtia tulossa läntisen Välimeren
mahtavin valtio ja varteenote�ava
kilpailĳa itää hallitseville Aleksanteri
Suuren seuraajille...
Mu�a hetkinen! Maailmanhistorian
pikkujä�iläinen ei kyllä puhu tämmöisestä mitään. Vuonna 235 eKr. Sisilian
pitäisi olla jo roomalainen provinssi
eikä toisinpäin. Mistä oikein on kysymys?
Vastaus kuuluu e�ä tietokonepelistä. Pelinjulkaisĳa Activisionin
suositun historiallisten sotapelien
sarjan viimeisin tekele, pelo�avan
addiktiivinen Rome: Total War, tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden hypätä
antiikin maailmaan ja luotsata jonkin hellenistisen ajan valtakunnista
kohti tunnetun maailman herruu�a.
Näitä on vali�avina toistakymmentä,
roomalaisista ja karthagolaisista aina
14

Ptolemaiosten Egyptiin ja Britannian
kel�eihin. Jokaisella kul�uuripiirillä
ja siihen kuuluvilla kansoilla on oma
tyylinsä niin rakennusten ulkonäön
kuin sodankäynnin hienouksienkin
tasolla: hellenistisessä idässä pitkien
keihäiden falangi on edelleen pop,
roomalaiset suosivat raskasta mu�a
joustavaa legioonalaista, ja Karthagon
joukot ovat halpaa roskaväkeä, joita
tuetaan ensiluokkaisella ratsuväellä
ja elefanteilla.
Pelkistä näy�ävistä taisteluista pelissä ei silti ole kyse, vaan aikaa kuluu
joukkoja liikutellessa ja hallintoasioita järjestellessä. Nämä eivät olekaan
aivan yksinkertaisia toimituksia,
vaan hyvän kuninkaan on pide�ävä
alamaisensa kurissa ja tyytyväisenä,
rakenne�ava näy�äviä julkisia rakennuksia, pide�ävä yllä valtion talou�a
ja siinä sivussa huolehdi�ava kuningassukunsa tulevaisuudesta. Jos vielä
aikaa rii�ää, voi aina työntää kapuloita kilpailĳoi�ensa ra�aisiin antamalla
salamurhaajalle tehtäväksi listiä turhan kyvykkääksi osoi�autunut viholliskenraali! Alussa valtioiden alueet
ja keskinäiset voimasuhteet vastaavat
suunnilleen historiallista tilanne�a
vuonna 270 eKr., mu�a pelin kuluessa
historia kirjoitetaan uudestaan – usein
radikaalillakin tavalla.
Lyhyesti sano�una, Rome: Total
War on kiite�ävän yksityiskohtainen
1/2006

ja upeasti toteute�u, eikä sen saavuttama suosio yllätä. Ovathan kaikki
sentään kuulleet roomalaisista, ja
antiikin kaupungit ja sotajoukot ovat
ruudulla komea ilmestys vaikkei niistä muuten olisikaan kiinnostunut.
Klassikko-opiskelĳalle peli tarjoaa
kuitenkin jotain muutakin: nimi�äin
mielenkiintoisen näkökulman siihen,
miten pitkälle viihdealan amma�ilaiset ovat valmiita näkemään vaivaa
historiallisen oikeaoppisuuden eteen,
ja missä kohtaa viihteellisyyden tarve alkaa nakertaa faktatietoa tieltään.
Pelinlaatĳoiden tavoi�eena kun on
toki ensisĳaisesti rahan tekeminen, ja
peleissä panostetaan tavallisesti pikemminkin näy�ävään toimintaan ja
viihteellisyyteen kuin viimeisen päälle viimeisteltyihin yksityiskohtiin.
Näin on viime kädessä Rome-pelinkin kohdalla, mu�a tekĳät ansaitsevat
silti paljon kiitosta moniulo�eisesta ja
yksityiskohtaisesta luomuksestaan.
Paljon heikompiakin
esityksiä on nähty, olipa kyse si�en peleistä,
elokuvista tai kirjoista.
Historiallista taustaa
valo�avat
erilaisten
valtakuntien kuvaukset ovat asiallisia ja ainakin enimmäkseen
oikein. Ulkonäöltään
pelissä on hienoa taisteluiden lisäksi var-

sinkin valtava, kolmiulo�einen Välimeren alueen kar�a, jonka ansiosta
ahkera pelaaminen saa�aa jopa olla
hyödyksi opinnoissa: sellaisten kuuluisien kaupunkien kuten Pergamonin
ja Antiokian sĳainnit olivat allekirjoittaneen päässä jo ennen arkeologian
johdantokurssia (syynä tietenkin se,
e�ä olin itse joukkoineni piiri�änyt
kumpaakin jo useampaan o�eeseen...)
ja muutenkin pelatessa saa jonkinlaisen käsityksen antiikin alueiden koosta ja välimatkoista.
Yksinkertaistuksiakin pelin maantieteestä silti löytyy. Esimerkiksi kaupungit ovat niin tärkeitä ja yksityiskohtaisia kohteita, e�ä vain kunkin
alueen kaikkein merki�ävimmät ovat
mahtuneet kartalle - muutoin koko
kar�a olisi yhtä kaupunkia. Näin ollen
Italian niemimaalla sĳaitsee pelissä
vain huimat 9 asutuskeskusta – muun
muassa Rooma, Capua ja Tarentum.
Samalla tavoin koko Rooman tasaval-

Legioonalaiset lataamassa
hei�okone�a (The Creative
Assembly ja Activision
www.totalwar.com)
1/2006
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ta, joka ei ole (vielä...) yhden miehen
hallitsema on jae�u senaatin itsensä
hallinnoimaan Roomaan sekä kolmen
suuren aatelissuvun hallinnoimiin
alueisiin – nämä ovat ”Juliuksiksi” nime�y suku Pohjois-Italiassa, ”Brutukset” Apulian sekä Calabrian alueella
ja ”Scipiot” Capuan ympäristössä
sekä koillis-Sisiliassa. Tämä on pelin
suurin poikkeama historiallisesta todellisuudesta ja antiikintutkĳan näkökulmasta uskoma�oman karkealta
tuntuva tapa mallintaa myöhäisen
tasavallan ajan valtataisteluita ja sisällissotia, mu�a vaikeaa se kai olisi
muutenkaan ollut toteu�aa antama�a
koko tasavaltaa pelaajan käsiin. Roomalaisilla pelatessa kun pelin ideana on nimenomaan kilpailla muiden
ylimyssukujen kanssa polii�isesta
vaikutusvallasta ja ennen pitkää kukistaa kilpailĳat sisällissodassa á la
Caesar Octavianus, sekä tietysti julistaa itsensä roomalaisen maailman
yksinvaltiaaksi.
Muitakin
hieman
vähemmän
silmiinpistäviä mu�a yhtä kaikki hassuja yksityiskohtia löytyy. Esimerkiksi
roomalainen nimikäytäntö vaiku�aa
olleen tekĳöille hieman ylivoimainen
käsi�ää, joten he ovat tyytyneet englantilaiseen, kantama�a juuri huolta siitä mitkä sopivan roomalaiselta
kuulostavista nimistä ovat etu- ja
mitkä sukunimiä: tarkkasilmäinen
bongaa pelistä helposti vaikkapa sotapäällikkö Flavius Juliuksen, jolla
on peräti kaksi sukunimeä. Samalla
tavoin Egyptin Ptolemaios-suvun helleeniset juuret tuntuvat unohtuneen
siinä määrin e�ä sen jäsenet kuvataan
täysin egyptiläisissä pukeissa egyptiläisiltä kalskahtavine nimineen... La16

tinistia taas kiusaa Scipio- nimen omituinen monikkomuoto Scipii, jonka
ainakin minun sanakirjani mukaan
kuuluisi olla Scipiones. Viimeiseksi,
tekĳät eivät ole voineet vastustaa kiusausta o�aa taistelukentille mukaan
erikoisempiakin sotilaita, joiden teho
on joskus hieman liioiteltu ja legendoihin nojaava ollakseen täysin aidon
tuntuinen. Niinpä Spartan punaviittaiset hopliitit pysäy�ävät keihäineen
lyhyeen vaikka elefan�ilauman rynnistyksen.
Loppujen lopuksi Rome: Total War
on kuitenkin niin puoleensavetävä,
e�ä vannoutunut historiaihminenkin
huomaa antavansa sille yhtä ja toista anteeksi. Yksinkertaistuksista ja
suoranaisista mokista huolima�a pelistä paistaa läpi sen tekĳöiden innostus luoda kerrankin edes jotenkuten
aidontuntuinen antiikin maailmaan
sĳoi�uva seikkailu tietokoneruudulle. Ja kukapa kieroutunut, pelaamista
harrastava kreikan pääaineopiskelĳa
voisi vastustaa kiusausta marssi�aa
falanginsa Italiaan, pol�aa ja hävi�ää
Rooman kaupunki ja pyyhkiä mokomat barbaarit maailmankartalta...
No niin. Voisin kirjoi�aa lisääkin,
mu�a hellenistisen maailman tulevalla päämiehellä rii�ää kiireitä, ja juuri
nyt minua odotetaan Sisiliassa: karthagolaiset ovat taas sotapolulla. Kurjat, eivätpä taida tietää kenen kanssa
haastavat riitaa.
Lauri Kälviäinen
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Σάββατον σκατό Σάββατον
(M. Leiwo)

AQUALUNG

(H. Halla-Aho ja M. Leiwo)

είδες τη ζωή σαν στραβός
ξέρεις και θα µάθεις
την πραγµατοποίηση σου
πρέπει να τ'αλλάξεις,
τελείωσε, ανεγνώται
το βιβλίο, ψέµµατά σου
δεν θέλεις να ξέρεις
η αλήθεια είναι 'δώ

Sedens in subsellio
lustrans puellulas animo malo.
Mucus naso permanat
pinguibus digitis pannos palpat.
Sub sole frigido siccans
spectat feminalia currere.
Ut anas exanimata
frusta sputat sortis suae iniquiae.

οὐδείς θα σου λέγει ποτέ
όταν ερωτάς το γιατί
µόνο σου λένε έτσι παει
ψευδής είναι ο ντουνιάς

Sol striat frigidus
senem solum errantem.
Consumit
tempus quo novit modo.
Crura dolent
cum tabaculam legit,
in latrinam intrat
calfacit pedes.

ο κόσµος που σε τσάκιζε
τους θέλεις να καίονται
οι πόρτες της ζωής κλείνουν
δεν έχει δρόµος τώρα
ελπίζεις ότι σε παίρνουν
της κρίσης τα χέρια
δεν πειράζει αν το φως της µέρας
δεν το βλέπεις
οὐδείς θα σου λέγει ποτέ
όταν ερωτάς το γιατί
µόνο σου λένε έτσι παει
ψευδής είναι ο ντουνιάς
πού τρέχεις τώρα
δεν έχεις άλλο
ούτε αύριο
µπορέις να ζεις πια
όνειρα εφιάλτες
ουρανό κόλαση
θα γίνουν για σένα
τίποτε αλλο
όλα γύρω σου
µαλακίες σου
ο θεός ξέρει
Σάββατον Σάββατον
σκατά είναι όλα
ζωή για το Χάρο
ο Χάρος για σένα
1/2006

Solitarius
videt arma in via
salvationis, eheu,
et mulsi vas.
Aqualung amice,
noli exire anxius,
miserabilis, vides, ego sum.
Meministine tu
Decembres nebulas,
glacies cum
barbae adhaerescit
dolorem faciens.
Et ultimam nunc stridorem
ﬂas ut urinator,
ﬂorent et ﬂores ut
insania vere.

Kappaleet esite�iin Symposion ry:n 45vuotisjuhlassa. Ne ovat käännöksiä Black
Sabbathin ja Jethro Tullin kappaleista
“Sabbath Bloody Sabbath” ja “Aqualung”.
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HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU
- SEPPO SEPPÄ Kuka on tuo Antiquitasin kotiton�u, Seppo Seppä, suuri tuntematon, joka pitää
kirjamme ojennuksessa? Tutkiva journalisti lähti selvi�ämään mysteeriä, tonkimaan likaisia yksityiskohtia ja löysi jos ei suuria paljastuksia niin ainakin varsin
puheliaan miehen, joka selvästi rakastaa kirjojaan ja työtään, johon tie on kulkenut mutkitellen klassisesta koulusta. Psykologistakin silmää Sepältä taitaa löytyä.
Kauanko olet työskennellyt Antiquitasissa?
Nyt tulee täyteen 4,5 vuo�a.
Miten päädyit alalle?
Alun perin opiskelin psykologiaa, mu�a töihin päädyin elokuva- ja musiikkialalle. Lamavuosien
jälkeen
olin
sotakorkeakoulun kirjastossa ja sieltä päädyin
Porthanian humanistisen tiedekunnan kirjaston kau�a Antiquitasiin.
Oudoin asia, mitä sinulta on
tiedusteltu Antiquitasissa?
Tikkakoskelle rakenne�iin ilmasotakoululle uusi rakennus ja sille pyyde�iin keksimään nimi. Nimesin
sen Aquilaksi. Yleisesti o�aen yleisiä
kyselyjä ovat sanojen etymologiat.
Kirjastossa on 23 000 nide�ä ja kun
ne on tullut viisi kertaa lue�eloitua,
materiaalin tuntee jo läpikotaisin.

Mitä Antiquitasin kirjoista vaalit?
Oikeastaan
kaikkia.
Valikoima
on
monipuolinen,
täältä
löytyy tutkimuskirjallisuuden ohella Asterixia ja Harry Po�eriakin latinaksi. Uutuuksista Nykylatinan
sanakirja on varsin oiva teos.
Millä kolmella adjektiivilla kuvailisit klassillisen ﬁlologian opiskelijoita?
Iloinen, kaunis, eteenpäin pyrkivä.
Mikä on maailman kirjastojen helmi?
Maailmanlaajuisestikin
ajatellen
meidän Antiquitasimme on hyvä
alan kirjasto. Tietenkin Pariisista
löytyy laaja valikoima samoin kuin
Etelä-Saksasta, jossa Heidelbergin
yliopiston kirjasto on alan huippuja.
Maĳa Pohjanpalo

Mikä antiikin jumala olisit ja miksi?
Kun nimi on Seppo Seppä, niin
joku sepän hommien kanssa tekemisissä oleva sen täytyisi olla.
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PIKKU-UUTISIA
Edellisen Rostran ilmestymisestä on
vierähtänyt jo kuu jos toinenkin, ja
Symposion on ehtinyt järjestää useammatkin juhlat. Syksyn ensimmäiset
kekkerit olivat 21.9. vietetyt fuksiaiset,
joissa nähtiin muun muassa mysteerikul�ien palvontamenoja sekä vapaita
– tai yksinkertaisesti epäonnistuneita – käännöksiä antiikin lyriikasta.
Huhujen mukaan yön pimeinä tunteina Alina-salista raikasi ABBA, mu�a
juhlĳat kieltäytyvät kommentoimasta
asiaa.

14. joulukuuta kimaroitiin jälleen parhaisiin pukeutuneina. Tyyli tosin oli
hieman vanhanaikainen – kyseessä
olivat nimi�äin togabileet. Asujen
kirjo oli kiite�ävä peploksista togiin.
Nähtiinpä juhlakansan joukossa
seeprakuosinen khlamyskin. Juhlaan
sopivasti tarjolla oli mulsumia. Juhlat
olivat vähintäänkin yhtä menestyksekkäät kuin klassiset esikuvansa,
joskin antiikki-innostus lopahti osalla
ennen seuraavan aamun kreikan tenttiä.

Hieman juhlallisemmissa tai ainakin paremmin pukeutuneissa merkeissä viete�iin 45-vuotisjuhlia 12.11.
Käpylän työväentalolla. Tarjolla oli
paitsi hyvää ruokaa ja seuraa myös
musiikkia, jonka sanoitukset löytyvät
tämän Rostran sivuilta, sekä katkelma Ampiaisista. Pitkään suunnitellut
juhlat olivatkin kaikkien osano�ajien
mukaan mitä onnistuneimmat.

Talven juhlat jatkuivat hallituksen vaihtajaisilla 27.1. ravintola
Zorbaksessa. Herkullisen aterian
jälkeen siirry�iin irlantilaismaltaiden pariin, mu�a keskustelunaiheet
pysy�elivät antiikissa – ainakin hetki�äin. Odotamme mielenkiinnolla,
miten suuret suunnitelmat draamaspektaakkelin valmistamiseksi edistyvät.

Syksyn aikana sympootikot
vierailivat Jyväskylän sisarjärjestön
Taberna Latinan illanistujaisissa.
Symposionin edustus oli melko vähäinen, mu�a kaksi retken osanottajaa tarjosivat tuleville kollegoille
ka�avan kuvan laitoslaistemme kirjosta käy�äytyen keskimäärin hyvin.
Jyväskyläläiset puolestaan olivat kuulemma erinomaisen anteliaita isäntiä
ainakin viinin suhteen.

Viimeinen juhla, jota ehdi�iin viettää ennen lehden painoon menoa, oli
Lupercalia 8.2. Oivallisten kandidaattien joukosta löytyi susipoika, joka
tosin traagisesti kado�i fasciksensa illan aikana. Syvällisimmät keskustelut
käytiin kei�iössä, mu�a tanssila�iallakin oli kiite�ävästi elämää. Etenkin
sirtakiin ote�iin innokkaasti osaa,
vaikkakin askeleita pitää kenties vielä hieman hioa. Perinteinen ”kakkuarvonta” toi lisäjännitystä iltaan.
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