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Pääkirjoitus
Antti Lindgren

Niin se on taas vuosi vieräh-
tänyt ja uuden vuoden uusia kujeita 
kohti mennään jo kovaa vauhtia. 
Symposionin uusi hallitus on jo va-
littu, ja muutenkin alkavat jo kat-
seet ja suunnitelmat siirtyä kohti 
kevättä. Allekirjoittanutkin siirtää 
Rostran päätoimittajuuden uusiin ja 
osaaviin käsiin.

Ennen kuin nyt ihan koko-
naan siirrytään tulevaisuuteen, voi-
daan ainakin tämän lehden sivuilla 
palata hetkeksi menneisyyteen. 
Käännöskomitea on taas jatkanut 
kunnioitettavaa työtään ja sen tä-
mänkertaisen tuotoksen kautta 
pääsemme syventymään Rooman 
keisarillisen perheen elämään. 
Lisäksi tämän vuoden lehdessäm-

me ilmestynyt antiikin klassikko-
jen filmatisointeihin johdattanut 
juttusarja tulee kunniakkaasti pää-
tökseensä.

Eikä sovi tietenkään unoh-
taa, että vielä muutaman viikon 
jatkuva Symposionin 55. vuosi sai 
täyttymyksensä vuosijuhlissamme 
31.11. Tässä lehdessä juhlallisiin 
tunnelmiin meidät palautta vielä 
Reijo Pitkärannan tilaisuuteen laa-
tima onnitteluruno.

Tässä vaiheessa haluan enää 
toivottaa kaikkea hyvää teille, ar-
von sympootit ja muut lehtemme 
lukijat, ja kannustaa yhdistystäm-
me ja sen nykyisiä ja tulevia jäseniä 
jaksamaan innokkaina vielä seu-
raavat 55 vuotta. 
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Käännösrunoutta
Käännöskomitea

Symposionin käännöskomitea laati viime kokoontumisessaan suomen-
noksen eräästä Juvenaliksen kuudennen satiirin otteesta. Se kuvaa keisari 
Claudiuksen kevytkenkäisyydestään tunnetun vaimon Messalinan öisiä 

puuhia. Runossa mainittu Britannicus oli keisariparin lapsi.

Juvenalis VI satiiri, säkeet 114–132

Huolehditko, mitä yksityisen puolen
asioita Eppia teki? Ota huomioon jumalallinen 
kilpailu. Kuule kuinka Claudius kärsi, 
kun vaimo tiesi miehensä nukkuvan:
Keisarinna uskalsi öisin kantaa huoran viittaa
ja hän suosi mattoa Palatiumin sijaan.
Hän kulki vain palvelijan kanssa.
Näin pukeutuneena hän hiuksensa peitti vaalealla peruukilla
Hän astui sisään kuumaan käytetyiltä lakanoilta haisevaan ilotaloon
ja tyhjään kammioonsa; sitten myi itseään,
kullatut rinnat paljaana hän omaksui Lyciscan nimen
ja paljasti kohdun, josta sinä, Britannicus, tulit.
Hän liehitteli tulijoita ja otti heiltä maksun,
ja pysytellen pitkällään hän nielaisi lastin itse kultakin.
Kun sutenööri jo pian lähetti tyttönsä pois,
hän lähti vastahakoisesti ja niin myöhään kuin suinkin huoneensa
sulki. Julkean elimensä palaessa kiimasta,
miehen väsyttämänä, mutta ei tyydyttämänä, hän poistui.
Maineettomana ja kasvot soihtujen nokeamana
hän toi ilotalon löyhkän keisarin patjalle.
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Irene Papas ja antiikin klassikot: Osa III
Jamie Vesterinen

Matkamme antiikin klassikoiden ja Irene Papaksen seurassa päättyy.

Alkuun varoitus: tämä kirjoitus 
sisältää paitsi juonikuvauksia an-
tiikin tragedioista, myös niihin 
perustuvia elokuvia koskevia "juo-
nipaljastuksia", joita lukija saattaa 
haluta välttää.

Kyproksella syntynyt kreik-
kalainen elokuvaohjaaja Mihalis 
Kakogiannis (Michael Cacoyannis, 
1921–2011), joka tunnetaan muun 
muassa elokuvasta Kerro minulle, 
Zorbas (1964), loi vaikuttavan 
"Euripides-trilogiansa" vuosina 
1961–1977. Elokuvat perustuvat 
Euripideen (485/480 – 406 eKr.) 
Troijan sodan tapahtumiin liitty-
viin näytelmiin Elektra (esitettiin 
ennen v. 415 eKr.), Troijan nai-
set (415 eKr.), ja Ifigenia Auliissa 
(postuumisti n. 405 eKr.), ja ne 
tehtiin juonellisesti käänteisessä 
aikajärjestyksessä. Elokuvat eivät 
muodosta yhtenäistä trilogiaa, 
kuten eivät muodostaneet alkuper-
äiset näytelmätkään, mutta kunkin 
aihepiirissä ja toteutustyylissä on 
tunnusomaisia samankaltaisuuksia, 
jotka oikeuttavat Kakogiannisin 
teoksistaan käyttämän trilogia-

nimityksen. Kaikesta huolimatta 
elokuvissa on myös merkittäviä 
eroja, minkä ansiosta ne eivät to-
ista samaa kaavaa, vaan kullakin 
on omat ansionsa ja heikkouten-
sa. Ohjaajan kädenjälki ja kehit-
tyvä suhde antiikin klassikoihin 
näkyvät jokaisessa kolmesta eloku-
vasta.

Mustavalkoinen Elektra 
kuvattiin 1961 Mykenen pronssi-
kautisen linnavuoren sekä Attikan 
niemimaan karuissa ja vaikutta-
vissa maisemissa. Alussa näytetään 
jokseenkin surrealistisena tap-
ahtumana Mykeneen kuninkaan 
Agamemnonin voittoisa paluu 
Troijan sodasta ja tämän murha, 
jonka Klytaimnestra-puoliso 
(Aleka Katselli) ja tämän rakastaja 
Aigisthos (Foibos Rhaziz) suo-
rittavat palatsin kylpyhuoneessa 
saalistamalla uhrinsa verkolla 
ja pistämällä tämän kuoliaak-
si labryksella. Siitä saa alkunsa 
hallitsijaparin lasten, isosisko 
Elektran ja pikkuveli Oresteen, 
äitiään kohtaan tuntema kauna, 
joka on eräs näytelmän ja elokuvan 
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pääteemoista.
Nuorena aikuisena Orestes 

(Giannis Fertis) elää maanpaossa 
fokislaisen serkkunsa Pyladeen, 
antiikin näytelmäkirjallisuuden 
"mykän hahmon", luona, kun taas 
Irene Papaksen näyttelemä Elektra 
naitetaan köyhälle maanviljelijälle. 
Maaseudulle muutettuaan Elektra 
kohtaa jälleen kuolleeksi luule-
mansa veljensä, joka on saapunut 
kostaakseen Klytaimnestralle ja 
Aigisthokselle, ja lunastaakseen 
valtaistuimensa. Kummankin si-
saruksen lopulta tunnistettua 
toisensa lyhyt jälleennäkemisen 
ilo kääntyy äidinmurhan suunnit-

teluun ja päättyy sen toteutukseen: 
Aigisthoksen ja Klytaimnestran 
surma ei tuokaan autuutta, vaan 
sen myötä sukukirous toteutuu 
myös nuorten kohdalla ja syöksee 
nämä aiempaa syvempään pimey-
teen.

Mielenkiintoinen yk-
sityiskohta on, että Elektran 
kuvausaikoihin valmist-
uneessa George Tzavellasin 
ohjaamassa Antigonessa, jos-
ta kirjoitin Rostran edellisessä 
numerossa (2/2015), kunin-
gas Kreonia näytellyt Manos 
Katrakis nähdään Elektrassa 
iäkkään paimenen roolissa.

Elektra ja argoslaisten naisten kuoro odottavat Oresteen paluuta Aigisthoksen pidoista eloku-
vassa Elektra. Kuva: http://www.mcf.gr/
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Troijan naiset (The Trojan 
Women, 1971) valmistui aikana, 
jolloin sekä ohjaaja Kakogiannis 
että näyttelijä Irene Papas olivat 
mielenosoituksellisessa maanpaos-
sa sotilasjuntan kaapattua vallan 
Kreikassa muutamaa vuotta aiem-
min. Kuten muinoin Euripideen 
näytelmä oli ollut ajankohtainen 
peloponnesolaissodan muuttuessa 
yhä raaemmaksi, myös elokuva oli 
ilmestyessään teemaltaan erity-
isen ajankohtainen, ei ainoastaan 
Kreikan poliittisen tilanteen vaan 
myös meneillään olleen Vietnamin 
sodan vuoksi. Troijan naiset ku-
vattiin Espanjassa Atienzan kylän 
vähintään roomalaisaikaan peri-
ytyvien linnoitusten raunioilla ja 
sen jylhissä, helteen kärventämissä 
maisemissa. Toisin kuin trilogian 
kaksi muuta, (nyky-)kreikaksi 

puhuttua osaa, Troijan naiset on 
englanninkielinen, ja siinä esiintyy 
kansanvälisesti tunnettuja amerik-
kalaisia ja brittinäyttelijöitä. Tähän 
vaikuttivat ehkä osaltaan Elektran 
ja etenkin Zorbaksen saamat 
myönteiset arvostelut ja menestys.

Elokuvan alussa Hekabe, 
suuren lapsikatraan ja aviomiehen-
sä sodassa menettänyt, jo iäkäs 
Troijan kuningatar, makaa tomussa 
kaupunkinsa savuavien raunioiden 
edustalla. Hänen kanssaan ovat 
muurien juurelle kokoontuneet 
muut troijattaret odottamaan ti-
etoa kohtalostaan – kuka vietäisiin 
sotavankina mihinkin kreikkal-
aiskaupunkiin. Juonenkäänteitä ei 
ole paljon, ja näytelmää on osuv-
asti verrattu murheelliseen orato-
rioon. Sen alkuosa rakentuu vali-
tuksista, joita vuodattavat Hekabe 

Hekabe (Audrey Hepburn) 
ja Kassandra (Genevieve 
Bujold) odottavat uutisia 
kohtalostaan Troijan 
naisissa. 

Kuva: http://www.mcf.gr/
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(Katherine Hepburn) sekä tämän 
jälkeen vuoron perään näyttämölle 
tai valkokankaalle astuvat (tai tuo-
tavat) hurmahenkinen Kassandra 
(Geneviève Bujold) ja lakonisempi 
Andromakhe (Vanessa Redgrave), 
joka yltyy intohimoiseen tunteen-
p u rk au k s e e n 
vasta kuullees-
saan pienelle 
p o j a l l e e n 
Ast yanaksi l le 
l a n g e t e t u -
sta kuole-
m a n t u o m i o -
sta. Kassandra, 
H e k a b e n 
"hullu tyttö" ja 
Apollonin us-
kottavuutensa 
m e n e t t ä n y t 
profeetta, en-
nustaa tuhon 
o d o t t a v a n 
k reikka la isia 
kotona ja koti-
matkalla. Hänen määräkseen 
koituu joutua Agamemnonin mat-
kassa Mykeneen, missä hän ateen-
alaisten kirjailijoiden mukaan sai 
Klytaimnestran ja Aigisthoksen 
käsissä surmansa. Toisen an-
tiikinaikaisen version mukaan 
Kassandra päätyi Spartaan, missä 
hänellä oli kultti Aleksandrana. 
Hän sekä Andromakhe, Troijan 

suurimman sankarin ja Hekaben 
pojan Hektorin leski, saavat vuo-
rollaan kuulla määränpäänsä ja 
heidät viedään kreikkalaisten 
lähtövalmiina odottaviin laivoihin.

Kuvauspaikka vaihtuu ja 
eräänlaisena kliimaksina valkokan-

kaalle saapuu 
viimein Helena 
(Irene Papas), 
jonka ilmaan-
tumista ovat 
e n n a k o i n e e t 
Troijan naisten 
häneen kohdis-
tamat parjauk-
set ja syytökset. 
Kaunis spar-
tatar, jonka 
lähtö Troijaan 
s i k ä l ä i s e n 
prinssi Pariksen 
seurassa av-
i o m i e h e n s ä 
k u n i n g a s 
Menelaoksen 

luota oli aiheena sodan syttymis-
een, on vartioitavana majahökke-
lissä joko oman turvallisuutensa 
vuoksi tai siksi, ettei pakenisi en-
nen kuin hänen puolisonsa olisi 
päättänyt hänen kohtalostaan. 
Ikimuistoisessa avauskohtauksessa 
kuningatar kylpee janosta kärsiv-
ien troijalaisnaisten katsellessa, ja 
saa näiden raivon purkautumaan 

Troijan naisten Helena (Irene Papas) valmiina 
kohtaamaan Menelaoksen.
Kuva: http://www.mcf.gr/
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kivityskuurona. Lopulta Menelaos 
(Patrick Magee) ja Hekabe saa-
puvat kumpikin tahoiltaan rat-
kaisemaan Helenan kohtaloa. 
Retorisessa kiistassa Hekabe yrit-
tää puheellaan vakuuttaa empivän 
Menelaoksen siitä, että Helena 
ansaitsee tulla surmatuksi, kun 
taas viettelevä Helena pyrkii yhtä 
lailla fyysisillä avuillaan kuin re-
torisin keinoin saamaan puolisonsa 
leppymään. Menelaos on vätys, 
lykkää päätöksentekoa, ja lähtee 
vaimoineen purjehtimaan kotiin. 
Elokuvan lopussa kreikkalaisjou-
kot pistävät illan suussa Troijan 
rauniot vielä liekkeihin ja jättävät 
armoneleenä Hekaben seuraamaan 
kaupunkinsa luhistumista (sen si-
jaan että veisivät hänet sotavankina 
orjuuteen). Ei ole enää Troijaa.

Troijan naiset on trilogian 
elokuvista kenties ainoa, joka on 
välillä vaarassa sortua lattean kari-
katyyrin puolelle. Osittain tämä 
vaara on ehkä läsnä jo Euripideen 
näytelmätekstissä, joka kaikessa 
vaikuttavuudessaan ja kosket-
tavuudessaan on erittäin pateet-
tinen. Pateettisia tosin ovat myös 
Elektra ja Ifigenia, mutta Troijan 
naisten heikkoutena on lisäksi, ai-
nakin elokuvan näkökulmasta, ju-
onen minimaalisuus. Jos elokuvaa 
katsoo nimenomaan antiikin tra-
gedian filmatisointina, tämä ei to-

sin haittaa, mutta Kakogiannis on 
Euripides-tulkinnoissaan pyrki-
nyt ja onnistunut saavuttamaan 
jotain muuta kuin suoria filmati-
sointeja Euripideen näytelmätek-
stien pohjalta. Hänen keinonsa on 
ennemminkin tulkita Euripideen 
sanomaa ja ehkä käydä jonkin-
laista vuoropuhelua tämän teosten 
kanssa. Loppujen lopuksi Troijan 
naisistakin suoriudutaan kunni-
alla, uskottavuus sinnittelee viime 
minuuteille, ja elokuva ansaitsee 
kiitosta onnistuneena kunniano-
soituksena antiikin tragedialle. 
Juonen niukkuutta kompensoi 
henkilöhahmojen värikäs kaarti.

Ifigenia – jumalten kosto 
(Ifigeneia, 1977) on mielestäni kai-
kkein onnistunein trilogian eloku-
vista. Kakogiannis ohjasi elokuvan 
aiemman näyttämötuotantonsa 
pohjalta. Elokuvan kuvauspaikka 
on ilmeisesti jossain päin Attikan 
rannikkoa, jälleen kerran karun 
kauniissa, kivikkoisissa maisem-
issa. Se sijoittuu Boiotiaan 
Euripoksen salmen rannalle, va-
stapäätä Euboiaa, Auliksen sata-
maan, jonne kreikkalaiset sotajou-
kot ovat kokoontuneet laivoineen 
odottamaan sopivaa tuulta lähteäk-
seen Troijaan sotimaan.

Tuuli ei nouse, ja helteestä 
kärsivät miehet alkavat käydä 
levottomiksi. Tietäjä Kalkhas 



10 Rostra 4/2015

(Dimitri Aronis) tuo sotajoukko-
jen ylipäällikölle Agamemnonille 
(Kostas Kazakos) viestin, että 
Auliin suojelusjumalatar Artemis 
on suuttunut kreikkalaisten sur-
mattua hänelle pyhitetyn kauri-
in, ja vaatii lepyttelyuhriksi sekä 
hinnaksi tuulen nostattamisesta 
Agamemnonin nuorta tytärtä 
Ifigeniaa (Tatiana Papamoskhou). 
Agamemnon epäröi, uhratako tyt-
tärensä vai kunniansa ja luotet-
tavuutensa kreikkalaisjoukkojen 
silmissä, kunnes lopulta hänen 
veljensä Menelaos (Kostas Karras) 
ja kelmi kansankiihottaja Odysseus 
(Khristos Tsagas) painostavat 
hänet kutsumaan tyttärensä kotoa 
Auliiseen. Agamemnon kirjoittaa 
kotiin vaimolleen Klytaimnestralle, 

että tytön on määrä mennä nai-
misiin kreikkalaisten suurimman 
sankarin Akhilleuksen (Panos 
Mikhalopoulos) kanssa, ja että 
häitä tultaisiin viettämään Auliissa 
ennen sotaan lähtöä. Kiellosta 
huolimatta Klytaimnestra (Irene 
Papas) lähtee saattamaan tytärtään 
ja tapaamaan tulevaa vävypoikaan-
sa.

Akhilleus ei kuitenkaan 
tiedä avioliittovalmisteluista 
mitään, ja pian juoni paljastuu hän-
elle, Klytaimnestralle ja Ifigenialle. 
Kreikkalaisjoukot vaativat tyttöä 
(uhri-)alttarille päästäkseen han-
kkimaan mainetta ja purkamaan 
turhautumistaan Troijassa, eikä 
Agamemnon enää kykene vastu-
stamaan joukon painostusta vaan 

Agamemnon (Kostas Kazakos) joutuu kovan paineen alaiseksi elokuvassa Ifigenia – jumal-
ten kosto. Kuva: http://www.mcf.gr/
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päättää luovuttaa lapsensa uhratta-
vaksi. Yksin ritarillinen Akhilleus 
tarjoutuu puolustamaan neitoa vai-
kka koko muuta armeijaa vastaan. 
Klytaimnestra ja Ifigenia yrit-
tävät epätoivoisesti taivuttaa ja ru-
koilla Agamemnonia pyörtämään 
päätöksensä, mutta yllättäen 
Ifigeniassa syttyy reipas ja patri-
oottinen uhrimieli, joka saa hänet 
itse tarjoutumaan uhrattavaksi. 
Kuten kahden aiemman eloku-
vansa, Kakogiannis jättää myös 
Ifigenian lopun auki, poiketen 
Euripideesta, joka ainakin antaa 
yleisön kuulla raportin neidon ih-
meellisestä pelastumisesta. Tuuli, 
joka elokuvan lopussa nousee, 
ja jonka myötä elokuvan äärim-
mäisen jännittynyt tunnelma pur-
kautuu sotajoukkojen eläimellis-
ten riemunhuutojen saattelemana, 
antaa kuitenkin hyytävän vihjeen 
Ifigenian kohtalosta ja jäi ainakin 
omaan mieleeni kummittelemaan.

Yhteistä Kakogiannisin 
Euripides-trilogian elokuville 
ovat muun muassa mestaril-
lisen Mikis Theodorakisin niihin 
säveltämä musiikki, Irene Papas, 
sekä Euripideen käsittelemien 
teemojen ja henkilöiden osittain-
en uudelleentulkinta, kuitenkin 
vahvasti euripidesläisessä hen-
gessä. Tällä tarkoitan sitä, että 
Kakogiannis vaikuttaa tuntevan 

hyvin Euripideen teokset ja niiden 
taustat, ja vaikka hänen elokuvansa 
onkin tehty nyky-yleisölle, ne pe-
rustuvat Euripideen asettamiin 
lähtökohtiin ja noudattavat joissain 
asioissa, esimerkiksi vaatetuksen 
yksinkertaisuudessa ja juhlallisen 
rekvisiitan niukkuudessa, kirjoitta-
jan omia tyylikeinoja. Lopputulos 
on jossain arkisen realismin ja 
tragedian muodollisen, ylätyyl-
isen ja kohtalonomaisen unimaail-
man välillä. Ehkä hieman kaukaa 
haettuna vertailukohtana nousee 
mieleeni Ateenan klassisen kauden 
taiteen "idealisoiva realismi". 
Henkilökuvaus ei kuitenkaan ole 
idealisoivaa, vaikka Kakogiannis 
käsitteleekin joitakin hahmoista 
Euripidesta sympaattisemmin, ai-
nakin Elektrassa, mikä osin saattaa 
edesauttaa hahmoihin samastumis-
ta. Tärkeänä huomionkohteena 
elokuvissa onkin juuri henkilöiden 
luonteen, ajattelun ja tunteiden ku-
vaus. Jumalat sen sijaan on karsittu 
pois Kakogiannisin elokuvista – 
heidät mainitaan, mutta he eivät 
näyttäydy.

Arkikokemuksesta elokuvien 
maailmat eroavat myös sen vuok-
si, että niiden suuren osan ajasta 
läsnä olevat kuorot – Elektrassa 
maaseudun naiset, Troijan naisissa 
troijalaisnaiset, ja Ifigeniassa so-
tilaita ja Ifigenian seuralaisneitoja 
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– toimivat kollektiivisina ryhminä, 
joiden huomio ja liikkeet koordi-
noituvat päähenkilöiden teke-
misten mukaan. Kakogiannis ei 
seuraa näytelmien tekstejä sanasta 
sanaan, ja suurin osa vuorosanoista 
on hiottua proosaa, vaikka muu-
tama (uusi) laulukin on otettu mu-
kaan; tärkeä osa on kuitenkin reto-
risella dialogilla, kuten Euripideen 
näytelmissäkin. Vaikka näyttelijät 
eivät käytä naamioita, elokuvien 
intensiivinen vakavamielisyys, 
hahmojen pateettisuus ja (lievä) 
muodollinen jäykkyys, sekä ylein-
en painajaismaisuus etäännyttävät 
katsojaa hieman ja luovat aika ajoin 
melkein ritualistisen tunnelman. 
Luontoa on tässä käytetty avuksi 
taidokkaasti: jylhät ja lohduttomat 
maisemat heijastelevat elokuvien 
yleistä ilmapiiriä ja muistutta-
vat toisaalta luonnonmaiseman 
merkityksestä antiikin kreikkalai-
sissa teattereissa, ja luonnonilmiöt, 
kuten ukkosenjyrinä, lintujen liik-
keet ja ääntelyt, sekä vuorokauden 
aikojen vaihtuminen, myötäi-
levät tapahtumien etenemistä. 
Taitavimmin luontoa on käytetty 
hyväksi Ifigeniassa, jossa se liittyy 
lisäksi läheisesti elokuvan juon-
een. Hiostava, pysähtynyt helle ja 
kreikkalaisten patoutuva kärsimät-
tömyys välitetään katsojalle tehok-
kaasti niin sanallisin kuin kuvalli-

sin keinoin.
Aloitin tämän juttusarjan 

kirjoittamisen Irene Papasista, joka 
on muun näyttelijänuransa ohessa 
tehnyt merkittävää työtä näyttel-
emällä antiikin tragedioiden tuo-
tannoissa niin näyttämöllä kuin 
valkokankaalla. Hänen taitavaa 
näyttelemistään Kakogiannisin 
draamojen kolmessa keskeisessä 
roolissa on mielenkiintoista ja ilah-
duttavaa seurata. Ainakin elokuvis-
sa hän vetää vahvalla läsnäolollaan 
ja persoonallisella olemuksellaan 
helposti päähuomion itseensä, tai 
vähintäänkin hänen roolisuori-
tuksensa ovat eräitä Euripides-
trilogian mieleenpainuvimmista. 
Toisaalta elokuvien onnistuminen 
on yhtä lailla muun näyttelijäkaar-
tin erinomaisen suoriutumisen an-
siota. Mainittakoon esimerkkeinä 
erityisen taitavista roolisuorituksis-
ta Tatiana Papamoskhoun Ifigenia, 
ja Brian Blessedin Talthybios-
sanansaattaja Troijan naisissa.

Lopuksi haluan vielä mai-
nostaa Kenneth MacKinnonin 
kirjaa Greek Tragedy into Film 
(Worcester 1986), jota olen käyttä-
nyt lähdeaineistona elokuvien taus-
tatietojen selvittämisessä. Kirjan 
alkuosa koostuu antiikin kreik-
kalaisen tragedian filmatisoinnin 
teoreettisesta käsittelystä, kun taas 
jälkiosassa kirjailija käsittelee aika-
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järjestyksessä ja toteutustavan mukaan tragedioihin pohjautuvia elokuvia 
vuosilta 1927–1978 elokuvahistorian ja antiikin draaman tuntemuksensa 
pohjalta. Kirja on mielenkiintoista luettavaa ja sisältää runsaasti ainakin 
itselleni täysin uutta tietoa sekä oivaltavia näkökulmia antiikin draamoi-
hin ja niiden rooliin nykymaailmassa. 

Ifigenian ja Klytaimnestran matka Aulikseen saa traagisen käänteen heidän saadessaan tietää 
kuningas Agamemnonin todelliset aikeet elokuvassa Ifigenia – jumalten kosto.
Kuva: http://www.mcf.gr/
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Onnitteluruno 55-vuotiaalle Symposionille

Rostra on saanut kunnian julkaista dos. Reijo Pitkärannan Symposionin 
vuosijuhlia varten laatiman onnittelurunon. Palatkaamme siis juhlien tun-
nelmaan vielä näiden säkeiden muodossa ensin latinaksi, ja sitten suomeksi.

Reijo Pitkäranta

Carmen Gratulatorium 31.10.2015

(1) Symposion iubilaeum      in praesenti celebrat,
cum iam quinquaginta quinque       annos secum habeat.
Symposion est vox Graeca      Platonis et Socratis;
eam vocabulo ’Pidot ’      Finnice  reddideris.  

(2) Meminimus adhuc bene     hanc domum opificum,
ubi ante quinque annos   egimus  convivium
ad honorem Symposii     saeculi dimidii
frequentes huc congregati cives academici.

 (3) Conditum est Symposion       anno sexagesimo, 
Linkomies cum rectoratu       fungebatur  maximo,
cum in Fontana di Trevi      nabat Anita Ekberg,
principatum Americae      cepit John F. Kennedy.

(4) Conditores Symposii       erant illi iuvenes 
huius universitatis     excellentes homines,
studentes antiquitatis,      quibus linguae classicae
dico Graecam et Latinam      tum placebant maxime.

(5) Historiam Symposii      longum est narrare hic, 
sed de hac societate      dici certe potest sic:
is est ordo studentium      quo magis praecipuum
in hac universitate       nullum novi alium.
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(6) Bis in anno apparari      solent festa propria:
primo vere Floralia,      deinde  Saturnalia,
quibus mos est hospitibus      praebere spectacula
nec non cibos delicatos      aliaque gaudia.

(7) Omnes, qui de Symposio      optime sunt meriti,
et priores et qui nunc sunt,      curatores maximi,
omnibus de rebus gestis      miram laudem habeant
et se tantum effecisse       magnopere gaudeant!

 (8) Memoria amicorum,      quos mors  nobis abstulit,
servetur in corde nostro      atque semper cara sit.
Dolorem diem levare      dixerunt iam veteres, 
quamvis  saepe, an sit verum,      iusto iure dubites.

(9) Restat, ut huic unioni      lustrorum iam undecim 
tota mente gratulemur       publice et privatim,
atque simul exoptemus      futura decennia 
ut sint semper Symposio     fausta et felicia! 

Onnitteluruno 31.10.2015

(1) Symposionin riemujuhlaa     parast’aikaa vietetään,
viisikymmenviisi vuotta     kun on sillä perässään.
Kreikan sana ’Symposion’    Platonin ja Sokrateen,
meille ilmaisulla ’Pidot’      oikein suomennettaneen.

(2) Tämän talon yhä vielä    varsin hyvin muistamme:
tänne viisi vuotta sitten   suuntasimme kulkumme.
Symposion silloin ehti    viiteen vuosikymmeneen,
civikset siis kokoontuivat    juhlaan akateemiseen.

 (3) Symposion perustettiin      vuonna kuusikymmentä,
Linkomies kun rehtorina      näytti suuret kykynsä,
Fontana di Trevin vesiss’      kylpi Anita Ekberg,
Amerikan johtovallan      otti John F. Kennedy. 
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(4) Symposionin ideoivat      eräät nuoret klassikot,
joilla yliopistossa      hyvin meni opinnot,
joita suuret muinaismuistot       sekä kielet antiikin,
kreikka niin kuin latinakin,      kiinnostivat varsinkin.

 (5) Symposionin historiaa      ei voi tässä kertoa,
se vain tuosta yhteisöstä      voidaan hyvin sanoa,
että ainejärjestöä,      joka on sen vertainen,
koko yliopistosta      toista minä tunne en.

(6) Kaksi kertaa joka vuosi      järjestetään juhlia:
kevään tullen Floralia,      sitten Saturnalia;
niissä vieraat ilomielin      näytelmiä seuraavat,
hyvää ruokaa syödä saavat      sekä muutoin nauttivat.

(7) Symposionin tehtävissä      kaikki ansioituneet,
jotka niitä nyt tai ennen      hyvin ovat hoitaneet,
tekemistään urotöistä      suuren maineen niittäkööt
sekä aikaansaannoksiaan      riemumielin kiittäkööt!

 (8) Niiden muisto, jotka meiltä      kuolema on riistänyt,
olkoon aina mielessämme      arvokkaana säilynyt.
Aika kyllä murheen poistaa,      ennen muinoin sanottiin,
vaikka joskus epäilemme,     onko tämä aina niin.

9) Siispä tälle yhteisölle      yhdentoista lustrumin
onnea nyt toivokaamme      kaikki täysin sydämin!
Kunpa uudet kymmenvuodet      menestystä toisivat,
jotta symposionilaiset      aina hyvin voisivat!


