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Pääkirjoitus
Mikko Mäkelä

Vuoden ensimmäisen Rost-
ran pääkirjoituksessa on ollut ta-
pana todeta, että alkava vuosi tuo 
muutoksia. Tämä Rostran nume-
ro itsessään on harvinaisen suuri 
muutos. Paperiversiosta luopumi-
nen ei ollut kevyt päätös: jatkuvas-
ti kasvavat painokustannukset ja 
vastaavasti pienenevät avustukset 
pakottivat meidät siihen. Painotan 
kuitenkin verkkojulkaisun olevan 
väliaikainen ratkaisu ja toivon, että 
voimme jo ensi vuonna palata leh-
teilemään paperista Rostraa.

Toinen, ei ehkä yhtä näkyvä, 
mutta siitä huolimatta merkittävä, 
muutos on Symposionin uusien 
sääntöjen voimaan astuminen. Kii-
tos kaksi edellistä vuotta puheen-
johtajana toimineelle Miralle siitä, 
että hän jaksoi ajaa läpi tämän tar-
peellisen uudistuksen.

Juhlatoiminnan kannal-
ta huomattavin asia on syksyllä 
vietettävä Symposionin 55-vuo-
tisjuhla. Mutta ei pidä unohtaa 
muuta järjestötoimintaa, joka jat-
kuu perinteisin tavoin. Ehdotukset 
uudenlaisista tapahtumista ovat 
lämpimästi tervetulleita, eikä nii-
den esittämistä kannata arastella. 
Talven mittaan on ollut ilahdutta-
vaa havaita, että kahvihetket ovat 

taas tulleet hieman suositummiksi, 
koska syksyllä sympoottien osallis-
tumisinto väheni huolestuttavasti. 
Kahvittelijoita ei koskaan voi olla 
liikaa, joten suosittelen kaikille pis-
täytymistä oppiaineen keittiössä 
perjantaisin klo 14. 

Lopuksi pieni anekdoot-
ti: Kun valmistauduin edelliseen 
yleiskokoukseen, mieleeni nousi 
muistikuva syksyn 2012 yleisko-
kouksesta. Tämän kokouksen jäl-
keen päädyin jatkoille, joilta lähdin 
kuitenkin melko aikaisin. Olisin 
kovasti tahtonut jäädä, mutta seu-
raavana päivänä oli Caesar-luento, 
enkä halunnut jättää sitä väliin. 
Seuraavana päivänä kuulin muiden 
jatkoilleen vielä kauan minun pois-
tumiseni jälkeen. Ja minua harmitti 
aikainen lähtöni. Kun nyt muistelin 
tapausta, en voinut kuin ihmetellä, 
että miksi ihmeessä en jäänyt? En 
halua missään nimessä väheksyä 
opetuksen arvoa, mutta kehotan, 
että seuraavan kerran, kun on ai-
keissa jättää Symposionin tilaisuu-
den väliin ”koska huomenna on lu-
ento”, kannattaa miettiä: Kumpaa 
katuu kymmenen vuoden kuluttua 
enemmän, menetettyä luentoa vai 
menetettyä tilaisuutta viettää aikaa 
ystävien seurassa?
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Opintomatkakertomus
Antti Lindgren, Lauri Lönnström, Mikko Mäkelä ja Mira Harjunpää

Kaikki alkoi yön pimeinä 
tunteina. Matkalaiset ryömivät 
silmiä siristellen ja aurinkolaseja 
sovitellen koloistaan ja suunnistivat 
kohti Helsinki-Vantaan 
lentokenttää. Münchenissä 
pääsimme jaloittelemaan, kun 
henkilökunta siivosi jälkiämme. 
Matka jatkui aikataulun mukaisesti 
Ateenaan, Kreikan Jyväskylään. 
Loput saapumispäivästä kului 
kotiutuessa asuntolaamme 
Koroneos-taloon ja etsiessä 
ravintoa. Ja alkoholia.

Ensimmäisenä maanantaina 
suuntasimme kävellen asuntolasta 
instituutille, missä tapasimme 

Viime joulukuussa suuntasi kahdeksanhenkinen joukkio pohjoisen barbaareja 
kohti läntisen sivistyksen pinnasänkyä. Ennen varsinaisia kauhutarinoita on 
siis syytä muistaa myös neljää muuta henkilöä, jotka olivat mukana menossa ja 
karkeloivat kanssamme tasangoilla ja kukkuloilla; sekalaisen sakin täydensivät 

Paula, Johanna, Virva ja Heidi. Mutta nyt asiaan.

arvoisan matkanjohtajamme Martti 
Leiwon. Alkuun tutustuimme 
instituutin ja yhteispohjoismaisen 
kirjaston tiloihin, minkä 
jälkeen suuntasimme kohti 
eteerisen rauhallisia kukkuloita, 
Pnyksiä ja Filopapposta. Oi, 
kuinka kauniisti savusumun 
läpi siivilöityvä valo heijastui 
Parthenonin rakennustelineistä! 
Vaikutelma oli henkeäsalpaava! 
Hengityksen jälleen vapautuessa 
lähdimme Koroneoksen 
kautta kohti instituutin lähellä 
sijainnutta ravintolaa, missä 
pääsimme nauttimaan instituutin 
vieraanvaraisuudesta. Osa 
seurueestamme jatkoi iltaa vielä 
Eksarkhian aukion laidalla 
sijainneessa tunnelmallisessa 
anniskeluravintolassa.

Tiistaina suuntasimme 
edellisenä päivänä 
hengenahdistuksia aiheuttaneelle 
pääkallopaikalle, Akropoliille. 
Nautimme auringonpaisteesta ja 
hiekasta silmissä marmorisahan 
laulaessa taustalla. Niin kuin 

Symposionin ylintä johtoa nauttimassa 
Filopappoksen näkymistä. Kuva: Lauri 
Lönnström.
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moni muukin asia, oli Parthenon 
silmälle suotuisampi takaapäin. 
Laskeuduimme kukkulalta 
Akropolis-museon hellään ja 
ravitsevaan syleilyyn. Yllättävän 
edullisen museoravintolan 
jälkeen jaksoimme mainiosti 
kierrellä näyttelyä. Museo oli 
pedagogisesti hyvin järjestetty ja 
muutenkin vallan erinomainen. 
Päivä saavutti kliimaksinsa illalla, 
kun puolet seurueestamme 
tarttui kutsuun saapua Red Lion 
-pubiin viettämään iltaa ja jatkoi 
myöhemmin kokeneempien 
akateemikkojen opastuksella vielä 
syvemmälle alueen syövereihin.

Keskiviikkona koitti 
ensimmäinen päiväretki Ateenan 
ulkopuolelle, kun lähdimme 
kiertämään Marathonia, 
Rhamnousta ja Brauronia. 
Ensimmäinen koitos oli työntyä 
Dieterin1 sisään, mikä sujui 
kiitettävän rivakasti. Marathonin 
visuaalinen anti oli varsin rajallinen 
ja ehdimme piipahtaa myös 
läheisellä rannalla, jolta yksi jos 
toinenkin keräili matkamuistoja. 
Tämän jälkeen ilahdutimme 
paikallista ravintoloitsijaa 
ja faunaa. Ehdimme vielä 
Rhamnousiin ennen sulkemisaikaa 
ja nautimme päivän toisesta 
kohde-esittelystä rautatammen 
varjossa. Nälkäisimmät järsivät 
1 Instituutin minibussi

oliiveja suoraan puusta. Ei 
kannata. Päiväohjelman päätti 
kiinni mennyt Brauron. Pääsimme 
kuitenkin aidan takaa toteamaan 
alueen pääpiirteet. Illalla Ateenassa 
virkeimmät päätyivät vielä 
Lykavittoksen hupulle ihailemaan 
maisemia.   

Torstain päiväohjelma jäi 
varsin lyhyeksi, koska illalla odotti 
Suomen itsenäisyyden juhlinta 
suurlähettiläs Pauli Mäkelän 
residenssissä. Päivä alkoi Agoran 
avointa sisäänkäyntiä etsiessä. 
Päästyämme alueelle sisään 
kiertelimme hetken päätyen 
lopulta Sokrateen kuolinpaikalle, 
kaupunginvankilan raunioille. 
Suuntasimme Attaloksen 
rekonstruoidussa stoassa sijainneen 
museon kautta takaisin kadulle. 
Kävimme vielä perehtymässä 
Hadrianuksen kirjaston raunioihin 
sekä roomalaiseen agoraan. 
Iltapäivään sisältyi ruokailua ja 
ulkoisen habituksen päivittämistä 
juhlakuntoon. Illan tarjoilut 
olivat varsin anteliaat, varsinkin 
prosenttien suhteen, ja johtivat 
spekulointiin mahdollisesta 
visiitistä suurlähettilään uima-
altaaseen. Kansainvälisen 
selkkauksen välttämiseksi 
luovuimme kuitenkin ajatuksesta, 
vaikka meitä tempaukseen 
useampaankin otteeseen 
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kannustettiin. Ilta jatkui vielä jo 
edellä mainittuun Eksarkhiassa 
sijainneeseen anniskeluravintolaan 
– tosin suurin osa seurueestamme 
peljästyi paikallista selkkausta. 
Jostain syystä kaikkien 
päiväjärjestykseen eivät palavat 
roskikset sovi.

Perjantaina ohjelma oli 
jälleen lyhykäinen: vuorossa 
olivat Kerameikos museoineen 
sekä islamilaisen taiteen museo. 
Olympieion oli jäänyt virallisesta 
ohjelmasta tiukkojen aukiolojen 
takia, mutta innokkaina 
suuntasimme kuitenkin sitä kohti. 
Iloksemme saatoimme todeta 
alueen yllättävän pitkän aukiolon. 
Hyvän onnen ryydittämänä 
osa ryhmästä päätti suunnata 
Lykavittoksen huipulle, joka sattui 
sopivasti reitin varrelle.

Lauantaina kävimme 
omatoimisesti arkeologisessa 
museossa, minkä jälkeen saatoimme 
ryhtyä itsenäisyyspäivän viettoon 
Koroneos-talon kattoterassilla. 
Iltaan sisältyi upea juhlapiirakka, 
hieman kuplivaa sekä suora lähetys 
itsenäisyyspäivän vastaanotosta. 
Saatoimme myös ilahduttaa 
naapurustoa reippaalla ja 
isänmaallisella laulannalla.

Sunnuntaina suuntasimme 
Peloponnesokselle aamuvarhain ja 
saavutimme Mykenen linnavuoren 
raikkaan aamun herättelemänä. 

Huomio kiinnittyi erityisesti 
Atreuksen aarrekammion kokoon 
ja akustisiin ominaisuuksiin sekä 
linnavuorella olleeseen vesisäiliöön. 
Seuraava etappi oli Nauplio, 
missä valitettavasti ehdimme 
vain pikaisesti lounastamaan. Se 
onnistuikin heti, kun kokki oli saatu 
paikalle. Lopuksi suuntasimme 
Epidaurokseen, missä saimme 
jälleen nauttia kreikkalaisen 
arkkitehtuurin hienosta 
akustiikasta. Myös muut teatterissa 

liikkuneet saivat nauttia akustisista 
kokeiluistamme. Palatessamme 
Ateenaan oli poliisi päättänyt 
levottomuuksia ehkäistäkseen 
sulkea Koroneos-taloa 
ympäröiviä pääkatuja ja viereisen 
kaupunginosan liikenteeltä.

Maanantai oli vapaapäivä 
ja joukkiomme hajaantuikin 
tehokkaasti ympäri kaupunkia 
sekä kulttuurisia että ostoksellisia 
kokemuksia metsästäen. Illalla osa 
meistä kokoontui illalliselle tällä 
hetkellä Ateenassa majailevan 

Heidi ja opetuslapset Epidauroksen teatter-
issa. Kuva: Lauri Lönnström
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sympootin kanssa.
Tiistaille oli kaavailtu 

alun perin Benaki-museo ja 
Kykladinen museo, mutta 
päädyimme suuntaamaan 
päiväretkelle Sounioniin. Ratkaisu 
osoittautui onnistuneeksi, 
minkä jokainen paikan nähnyt 
ymmärtää: Poseidonin temppeli 
seisoo jylhästi kukkulalla, jonka 
juureen iskevät meren tyrskyt. 
Alue soveltui mainiosti myös 
pienen harrastelijainventoinnin 
kohteeksi, sillä maan pinnalla oli 
näkyvillä runsaasti keramiikkaa. 
Paluumatkalla pääsimme 
nauttimaan erinomaisen lounaan 
läheisen kylän ravintolassa, 
kun meille tarjoiltiin täydellistä 
kalmaria ja mainiota ouzoa. 
Loppumatka sujui etenkin 
takapenkillä hyvin rattoisasti. 
Poikkesimme vielä katsastamassa 
Thorikoksen erikoisenmuotoisen 
teatterin ja hopeakaivoksen.

Keskiviikkona suuntasimme 
jälleen Peloponnesokselle. Ensin 
kävimme iljakkaalla Nemean 
stadionilla ja Zeuksen kulttipaikalla, 
minkä jälkeen tutustuimme läheisen 
viinitilan tuotantoon. Seuraavaksi 
lähdimme tutustumaan Korinttiin. 
Kävimme myös kokeilemassa 
Korintin linnavuoren portteja, 
mutta ilmeisesti portit pidettiin 
vielä Lucius Mummiuksen pelossa 
kiinni. Joka tapauksessa paikallinen 

ravintoloitsija oli sen verran otettu 
tuomastamme kassavirrasta, 
että päätti lahjoittaa meille 
matkaevääksi kymmenisen kiloa 
mandariineja.

Torstaina lähdimme varhain 
kohti Delfoita rusosormisen Eon 
vasta ojennellessa sormiaan – 
tällä kertaa kädet olivat kuitenkin 
hieman tahmaiset. Delfoin 
majesteettista näkymää häiritsivät 
hiukan koululaisten vilkkaat laumat, 
mutta paikan luonnonkauneutta ei 
käynyt kiistäminen. Myös kissoja 
oli. Paljon.

Perjantaina päätimme vielä 
suunnata aiemmin käymättä 
jääneisiin Benaki-museoon ja 
Kykladiseen museoon. Kieltämättä 
olimme suhtautuneet kyseisiin 
museoihin varauksella, mutta 
Benakin kokoelmat ja kykladisen 
museon neljännen kerroksen 
pederas… pedagoginen  anti 
olivat kovin virvoittavia. Päivä 
huipentui illalliseen suomalaisten 
omistamassa ravintola Safkassa. Ilta 
jatkui Kerameikoksen bilealueella, 
jonka hintataso paikoin jopa ylitti 
seduloiden hintatason – tunnelman 
kuitenkin jäädessä vähemmän 
lihalliseksi.

Lauantai kuluikin sitten itse 
kunkin itseään ja omaisuuttaan 
keräillessä, sillä sunnuntaina oli 
edessä lähtö kohti kotia ja arkea. 
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Irene Lelekou syntyi vuonna 
1926 Korintin lähellä sijaitsevassa 
Khiliomodin pikkukylässä. Siellä 
hän aloitti lapsena opinnot 
paikallisessa teatteritaiteen 
oppilaitoksessa, ja siirtyi 
myöhemmin Ateenaan jatkamaan 
draamaopintojaan. Uransa 
alkuvaiheessa hän esiintyi muun 
muassa laulajana ja tanssijana, mutta 
nousi pian Kreikassa kuuluisuuteen 
näyttelijänä. Samoihin aikoihin 
hän solmi näyttelijä Alkis 

Papasin kanssa avioliiton, joka 
ei kuitenkaan kestänyt kauan. 
1940- ja 1950-luvuilla Irene Papas 
näytteli vuonna 1943 perustetun 
Finos Filmin tuotannoissa, joka 
aikoinaan oli Kreikan johtavia 
elokuvayhtiöitä.
 1950-luvulta lähtien Papas 
sai rooleja myös englantilaisissa, 
yhdysvaltalaisissa ja etenkin 
italialaisilla elokuvissa, joihin 
kuului historiallisia filmatisointeja, 
länkkäri ja ainakin yksi komedia. 
Tuolloin alkoi yhteistyö Rooman 
elokuva-alan jättiläisen Cinecittàn 
kanssa, joka 1950- ja -60-luvuilla 
tuli tunnetuksi kuvauspaikkana 
monille amerikkalaisille 
suurtuotannoille, kuten Ben Hur 
(1959), Kleopatra (Cleopatra, 
1963) sekä vähemmälle huomiolle 
jäänyt Troijan Helena (Helen of 
Troy, 1956), ja jonka vakio-ohjaajiin 
kuului Federico Fellini.
 Irene Papas saavutti 
1950-luvulta alkaen kansainvälistä 
mainetta ja asui välillä Kreikassa, 
välillä muualla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Hän näytteli 
sivuosaa elokuvassa Navaronen 

Irene Papas ja antiikin klassikot, osa i
Jamie Vesterinen

Irene Papas (Ειρήνη Παππά) tunnetaan monista elokuvarooleistaan 
1950-luvulta aina 2000-luvun alkuun asti. Erityisesti hän on ansioitunut 

antiikin kirjallisuuden tuomisessa televisioon ja valkokankaille.

Irene Papas vuonna 1956.
Lähde: Wikimedia Commons.
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tykit (The Guns of Navarone, 
1961) ja esiintyi lesken 
roolissa Nikos Kazantzakisin 
romaaniin perustuvassa, Mihalis 
Kakogiannisin ohjaamassa 
menestysfilmissä Kerro minulle, 
Zorbas (Αλέξης Ζορμπάς, 1964), 
joka muistetaan myös Mikis 
Theodorakisin säveltämästä 
musiikista. Sotilasjuntan astuttua 
valtaan vuonna 1967 Papas 
kieltäytyi palaamasta Kreikkaan; 
haastattelussa vuodelta 19691 
hän kertoo asuvansa sitä nykyä 
hotelleissa. Tuolloin hänen uransa 
keskittyi yhä enemmän Italiaan ja 
kansainvälisiin tuotantoihin.
 Papasin filmografiaan 
kuuluvat muun muassa algerialais-
ranskalainen poliittinen jännäri 
Z - hän elää! (Z, 1969), profeetta 
Mohammadin elämästä ja 
islamin synnystä kertova Pyhä 
sota (The Message, 1977), ja 
toisen maailmansodan aikaiselle, 
italialaisten miehittämälle 
Kefalonian saarelle sijoittuva 
Kapteeni Corellin mandoliini 
(Captain Corelli’s Mandolin, 
2001). Pitkän uransa aikana 
hän on näytellyt yli 70 
filmatisoinnissa ja saanut useita 
tunnustuksia ja palkintoja työstään. 
Elokuvatähteytensä vuosina 
1  http://www.rogerebert.com/
interviews/interview-with-irene-papas

Papas jatkoi esiintymistä myös 
teatterilavoilla.
 Mutta syy, jonka vuoksi 
Irene Papasista haluan kirjoittaa, 
on se, että hän on aivan erityisesti 
ansioitunut antiikin kirjallisuuden 
tuomisessa televisioon ja 
valkokankaalle. Italian kansallisen 
tv-yhtiö RAI:n (Radiotelevisione 
Italiana) vuonna 1968 lähettämässä, 
monikansallisena yhteistyönä 
toteutetussa kahdeksanosaisessa 
Odysseia -sarjassa (l’Odissea) 
hän esiintyi nimihenkilön 
aviopuolisona Penelopeiana. Itse 
en valitettavasti ole sarjaa päässyt 
näkemään, mutta isäni, joka joskus 
nuorena poikana katsoi sen, kun se 
näytettiin Suomenkin televisiossa, 
on sitä kovasti kehunut. Ja onhan 
sen täytynytkin olla tosi jännä, 
sillä se saavutti aikoinaan suuren 
suosion Euroopassa ja teki Irene 
Papasin tunnetuksi Italiassa. Sarjan 
ohjasivat Franco Rossi, Mario Bava 
ja Piero Schivazappa, ja Odysseusta 
näyttelee Jugoslaviassa syntynyt 
Bekim Fehmiu.
 Vajaat kolmekymmentä 
vuotta myöhemmin Papas tähditti 
Odysseuksen äidin Antikleian 
roolissa elokuvaa Odysseia (The 
Odyssey, 1997), jossa Odysseusta 
näyttelee Armand Assante ja 
Athene-jumalatarta mielestäni 
oikein onnistuneesti (sinisilmäinen) 
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Isabella Rossellini. Elokuva on kyllä 
taatusti katsomisen arvoinen ja 
saanut joitakin palkintoja, vaikkei se 
lunastane paikkaa merkittävimpien 
Odysseia-tulkintojen joukossa. Se 
on kuvattu Turkissa, Englannissa ja 
eri puolilla Välimerta, ja maisemat 
lukeutuvat sen nautittaviin puoliin. 
Näyttelijäntyö ja ohjaus pysyvät 
pääasiassa ihan tasaisen hyvällä tai 
vähintään menettelevällä tasolla. 
Käsikirjoituksessa on otettu 
joitakin vapauksia alkuteokseen 
nähden, esimerkiksi seireenit ja 
muitakin harharetkien vaiheita on 
jätetty kokonaan pois, luultavasti 
keston rajaamiseksi. Jos ei odota 
elokuvalta ehdotonta uskollisuutta 
eepokselle, ja sallii sen sovittamisen 
nyky-yleisölle, niin se täyttää 
kyllä tehtävänsä kiitettävästi. 
Ja käsittelihän Homeroskin 
kaiketi eeppistä traditiota oman 
runoilijanvaistonsa mukaan. 

Irene Papasin sivurooli sankarin 
lujamielisenä äitinä, joka lopulta 
murtuu kaipauksesta poikaansa 
kohtaan, lukeutuu Odysseian 
traagisimpiin. Hänen dramaattinen 
tulkintansa on itsessään vaikuttava, 
mutta jättää vastanäyttelijät 
jotenkin arkisemmalle tasolle ja on 
siksi vaarassa tehdä kohtauksista, 
joissa hän esiintyy, tahattoman 
koomisia.
 Niin sanotusti 
elementissään Irene Papas onkin 
juuri tragediassa. Hänen tavassaan 
näytellä on etenkin varhaisemmissa 
elokuvissa vahvoja piirteitä 
teatterissa esiintymisestä, kuten 
taipumus suorittaa jokainen ele ja 
ilme huolellisesti ja korostetusti; 
kaikki turha ja harkitsematon 
on jätetty pois. Hän ei pyri 
jäljittelemään arkielämän ilmaisua, 
rentoa tai keveää “aitoutta”, vaan 
hänessä on tragediaan sopivaa 
ylevyyttä ja teatraalisuutta. Mutta ei 
hänen taitonsa perustu hillittömien 
tunnepurkausten näyttelemiseen, 
vaan pikemmin tiettyyn pathoksen 
ja pidättyväisyyden yhdistämiseen, 
mikä saa aikaan läpi näytelmän 
kantavan voimakkaan, intensiivisen 
jännitteen. Aristoteleen mukaan 
“tragedia ei ole ihmisten jäljittelyä 
[mimesis], vaan se jäljittelee 
toimintaa ja elämää ja onnellisuutta 
ja onnetonta kohtaloa. – – Toiminta 

Antikleia odottaa kärsimättömänä poikansa 
kotiinpaluuta elokuvassa Odysseia.
Lähde: http://kebekmac.blogspot.fi/2014/07/
kontchalovski-1997-lodyssee.html
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ei näytelmässä tapahdu luonteiden 
jäljittelemiseksi, vaan luonteet 
sisältyvät siihen tekojen takia.”2 
Tässä mielestäni Irene Papas 
näytellessään onnistuu.
 Saatuani tietää 
lomaviikkoa, joka ei kuulemma ole 
lomaviikko, edeltävänä sunnuntai-
iltana, ettei tulevalla viikolla 
olisi normaalisti luentoja, päätin 
käyttää odottamatonta vapaa-aikaa 
kirjoittaakseni jotain Rostraan. 
Katsoin sitä varten kolme Irene 
Papasin tähdittämää antiikin 
tragedioiden filmatisointia, sekä 

2  Arist. Poet. 1450a.15-21, suom. 
Paavo Hohti (Aristoteles., Paavo Hohti, 
Päivi Myllykoski, and Juha Sihvola. 1997. 
Teokset. osa 9, retoriikka ; runousoppi. 
Classica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 
s.165) 

yhden, jonka olin aiemmin nähnyt, 
katsoin muistin virkistämiseksi 
uudestaan. Ja leffat ovat: Giorgos 
Tzavellasin ohjaama, Sofokleen 
näytelmään perustuva Antigone 
(1961), sekä Mihalis Kakogiannisin 
ohjaamat Elektra (Ηλέκτρα, 1962), 
Troijan naiset (The Trojan Women, 
1971) ja Ifigenia - jumalten kosto 
(Ιφιγένεια, 1977), joiden taustalta 
löytyvät Euripideen näytelmät.
 Nyt näistäpä te ette 
pääsekään tällä kertaa lukemaan, 
vaan vasta Rostran seuraavissa 
numeroissa, jos nimittäin toimitus 
katsoo julkaisukelpoiseksi sen, mitä 
saan elokuvista kynäiltyä.

Kirjallisuutta:

Kaimio, Maarit, H. K. Riikonen, 
and Teivas Oksala. 1998. Antiikin 
kirjallisuus ja sen perintö. Helsinki: 
Yliopistopaino. 
MacKinnon, Kenneth. 1986. Greek 
tragedy into film. London: Croom 
Helm. 
Winkler, Martin M. cop. 2001. 
Classical myth & culture in the 
cinema. Oxford: Oxford University 
Press.

Troijan naiset -elokuvan markkinointikuva.
Lähde: Wikimedia Commons.
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Filosofit ja keisarit viheriöillä
Lauri Lönnström

Brasilialaisten jalkapalloilijoiden 
lukumäärä ja brasilialaisten 
vanhempien halu nimetä lapsiaan 
miten sattuu loivat mainiot 
lähtökohdat tämän tuotoksen 
taustatyölle. Vajaa puolet 
kentällisestä olivat ennestään 
tuttuja ja jäljelle jäi loppujen 
pelipaikkojen täydentäminen.

Kentällisen voisi käydä 
läpi luetellen kyseisten pelurien 
meriittejä, mutta lienee kuitenkin 
mielenkiintoisempaa lukijoiden 
kannalta suoltaa täyttä kukkua 
ja miettiä millaisen joukkueen 
mahtaisivat muodostaa nuo 
jalot kreikkalaiset ja roomalaiset 
sankarit.

Maalivahtina toimii 
isänmaan järkähtämätön suojelija 
ja vankkumaton taistelija Júlio 
César (Gaius Julius Caesar). Hänen 
valtava taktinen osaaminen ja kyky 
voittaa lähes jokainen kamppailu 
antavat itseluottamusta koko 
joukkueelle.

Tämä artikkeli on kytenyt jo pidemmän aikaa mieleni syvissä syövereissä, 
mutta vasta nyt, kun Egyptin vitsaukset ovat ryhtyneet runtelemaan 
sieluni temppeliä, löysin sopivasti aikaa tyhjän tekemiselle. Tänään aiheena 
ovat jalkapallo ja antiikin suurmiehet. Tarkemmin sanottuna antiikin 
suurmiesten ”reinkarnaatiot” brasilialaisilla viheriöillä. Olen koko elämäni 
ajan saanut paljon iloa erikoisista jalkapalloilijoiden nimistä. Mieleen tulee 
ainakin brasilialainen Creedence Clearwater Couto, tsekki Pavel Kuka ja 
portugalilainen Argel Fucks. Mutta jätetään horinat sikseen ja siirrytään 

asiaan.

Puolustuslinjaa komentaa 
niin ikään kokenut johtaja Marcos 
Aurélio (Marcus Aurelius). 
Fanit yltyvät jokaisen voitetun 
kamppailun jälkeen ”keisari, 
keisari!” huutoihin. Oikealla 
laidalla järjestystä pitää yllä 
Pericles (Perikles), joka kykenee 
myös rakentamaan peliä ylöspäin. 
Puolustuslinjan oikea puoli 
omaa enemmän johtajuutta ja 
fyysistä osaamista, mutta vasen 
keskuspuolustaja Euclydes Barbosa 
(Euklides) on puolustuspään 
todellinen älykkö, joka toteuttaa 
peliään matemaattisella 
tarkkuudella. Vasemmalla laidalla 
on poikkeuksellista luovuutta jo 
varhain osoittanut Homero Sartori 
(Homeros).

Keskikentän pohjalla 
häärii äänekkäästi keskikenttää 
ohjaileva Démosthenes Magalhães 
(Demosthenes). Toisessa tukevassa 
roolissa toimii Zezé Procópio 
(Prokopios), joka on usein nähty 
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tarkkailemassa vastustajan otteita. 
Keskikentän moottorina toimii 
Sócrates (Sokrates), joka on 
todellinen viheriöiden älykkö ja 
hakee vertaistaan teoreetikkona. 
Vasenta laitaa dominoi joukkueen 
kenties monipuolisin osaaja 
Cícero (Cicero), jonka on huhuttu 
aiheuttaneen eripuraa joukkueen 
sisällä ja ottaneen erityisesti yhteen 
Júlio Césarin kanssa. Cíceron 
taidot kuitenkin takaavat hänelle 

paikan avauskokoonpanoon. 
Oikean laidan Luciano (Lukianos) 
ei pärjää monipuolisuudessa edellä 
mainituille, mutta tunnetaan 
älykkäänä ja suulaana pelaajana.

Piikissä pelaa Guilherme 
Lucrécio (Lucretius), jota Cícero 
on kehunut erinomaiseksi ja 
äärimmäisen taitavaksi, mikä 
kertoo hänen arvostuksestaan 
joukkuetoveriensa keskuudessa.
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Tapahtumia
Menneitä tapahtumia:
7.11. Symposionin ja Fibulan togabileet, kerhohuone.
13.11. Yleiskokous, Punavuoren Ahven.
27.11. Saturnalia, Alina-sali.

30.1. Hallituksenvaihtajaiset, Ravintola Pompeii ja kerhohuone.

7.2. Lupercalia, kerhohuone.
21.2. Laskiais-Cena, kerhohuone.

17.3. Pyhän Patrickin päivän hohtokeilaus, Urheilutalon keilahalli.
30.3. Peli-ilta, kerhohuone.

9.4. Mikael Agricolan päivän käännöskarnevaalit, Lingva.

Tulevia tapahtumia:
15.4. klo 16 Yhteislähtö Taidetta meille -tapahtumaan Ateneumiin.
16.4. klo 17 Symposion <3 Augustus Imperator, kerhohuone.

7.5. klo 20 Floralia, Alina-sali.

23.6. Kesätenttipiknik I, Tervasaari.

29.7. Kesätenttipiknik II, Tervasaari.


