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1. Johdanto
Tämän tutkielman aiheena on Kleobiksen ja Bitonin tarinan esiintyminen roomalaisessa
primaariaineistossa ja tarinan hyödyntäminen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun
Suomessa. Tarinan mukaan argoslaiset veljekset Kleobis ja Biton kuljettivat vaunuja
vetäen äitinsä, Heran papittaren, jumalattaren pyhäkköalueelle ja saivat tästä työstä
jumalattarelta lahjaksi kuoleman unessa.
Veljesten tarina on lähtöisin kreikkalaisesta kulttuuripiiristä. Antiikin kulttuurin alaan
kuuluva tutkimukseni selvittää, miten Kleobis ja Biton -kertomuksen käsittely kehittyy ja
mahdollisesti muuttuu roomalaisessa kontekstissa.1 Latinankieliset tarinaversiot levisivät
myös antiikin jälkeen klassisesta sivistyksestä vaikutteita ottaneessa Euroopassa, ja niihin
perehtyminen valottaa Kleobiksen ja Bitonin tarun jälkivaikutuksen laajuutta. Sisällytän
tutkielmaani yhden jälkivaikutuksen ilmenemismuodon, Kleobiksen ja Bitonin
esiintymisen suomalaisessa kulttuurisessa ympäristössä. Argoslaisveljekset ovat
löytyneet vuodesta 1878 alkaen nyky-Helsingin paraatipaikalta, Vanhan ylioppilastalon
julkisivun friisistä. Harva kuitenkaan tuntee nykyään tarinaa Walter Runebergin tekemän
taideteoksen takana, ja vaikka tarina itsessään olisikin tuttu, sen yhteys Ylioppilastaloon
saattaa jäädä hämäräksi. Tässä tutkielmassa tuon esille niin friisin aihevalintaan
vaikuttaneita seikkoja kuin Kleobiksen ja Bitonin myöhempää symboliarvoa Suomessa
suhteessa tarinan esitystapoihin antiikissa.2
Työn tutkimuskysymyksiä ovat: Miten ja missä yhteyksissä Kleobiksen ja Bitonin tarinaa
kuvataan latinankielisessä kirjallisuudessa? Miten tarinaa kuvataan roomalaisessa
taiteessa ja missä yhteyksissä? Miten materiaalinen kulttuuri suhteutuu antiikin
kirjoitettuihin lähteisiin? Miten ja missä yhteyksissä myyttiä on hyödynnetty Suomessa?

1.1.

Edeltävä tutkimus, aineisto ja metodit

Kleobista ja Bitonia käsittelevä aiempi tutkimus painottuu vahvasti tarinan ensimmäisen
välittäjän Herotodoksen ympärille ja siten vahvasti kreikkalaiseen kulttuuriin. Veljekset
ovat olleet vain harvoin tutkimuksen pääosassa: heidän tarinaansa on tähän saakka
lähestytty

lähinnä

tarkasteltaessa

Herodotoksen

narratiivia

ja

myyttikäsitystä

(Regenbogen 1965, Boedeker 2002, Chiasson 2005), Heran olemusta (O'Brien 1993) tai

1

'Roomalainen' viittaa tässä Rooman valtakuntaan ja sisältää näin ollen myös kreikkalaisen kulttuuripiirin
roomalaisvallan alla. Käytän termiä myös viitatessani latinankieliseen kirjallisuuteen. 'Kreikankieliset
lähteet' viittaavat kreikaksi kirjoittaneisiin kirjailijoihin.
2
Käsittelen tarinan hyödyntämistä sekä Suomen suuriruhtinaskunnan että itsenäisen Suomen aikana, mutta
käytän tutkielmassani johdonmukaisuuden vuoksi vain "Suomea".
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Heraia-juhlaa (Burket 1983, Sansone 1991, O'Brien 1993, Pötscher 1997). Niinpä on
korkea aika tarkastella veljeksiä roomalaisissa kirjallisissa ja kuvallisissa lähteissä, joissa
heihin liittyvä tutkimus on ollut aiemmin lähinnä viitteellistä ja muita tutkimuskohteita
palvelevaa. Roomalaista Kleobis ja Biton materiaalia on kattavimmin käsitellyt Catia
Caprino artikkelissaan 'Ara Romana con la Raffigurazione della Leggenda di Kleobis e
Biton' (1953), johon tutkimukseni monelta osilta pohjautuu. Kyseessä on oivallinen
analyysi, mutta artikkelin ilmestymisen jälkeen uutta materiaalia on löytynyt ja
artikkelissa sivurooliin jäänyt kirjallinen lähdeaineisto ansaitsee tarkempaa tarkastelua.
Olen tietyiltä osin esitellyt Kleobiksen ja Bitonin esiintymistä antiikissa ja uudella ajalla
laajalle yleisölle suunnatussa artikkelissani (Wilskman 2018). Pro gradu -tutkielmani on
kuitenkin painopisteiltään erilainen ja kokonaisuudessaan itsenäinen työ, jossa laajennan
ja tarkennan artikkelissa vain lyhyesti käsiteltyjä asioita.
Roomalaislähteitä koskien käytän kaikkia löytämiäni Kleobista ja Bitonia käsitteleviä
roomalaisia primaarilähteitä: kirjallisuutta, veistoksia ja rahoja.3 Olen kerännyt antiikin
lähdemateriaalin pohjaten Johannes Toepfferin artikkeliin Paulys Real-Encyclopädie der
Classischen Altertumswissenschaft (RE) -hakuteoksessa, Thesaurus Linguae Latinae
(TLL) Online -verkkotietokantaan, Paolo Ariaksen Lexicon Iconograficum Mythologiae
Classicae -hakuteoksen (LIMC) Kleobis ja Biton -artikkeliin ja sekä Catia Caprinon
kokoamaan luetteloon.4 Joitakin lähteitä on saattanut jäädä tarkasteluni ulkopuolelle,
esimerkiksi rahoja niiden osittain hajanaisen (ja puutteellisenkin) julkaisutilanteen
tähden.5 Olen jättänyt tarkemman käsittelyni ulkopuolelle sellaisen kuvallisen aineiston,
joka ei ole säilynyt meidän päiviimme saakka, mutta joka tunnetaan kirjallisista lähteistä.
Samoin jätän erikseen käsittelemättä kreikankieliset tekstit. Ajoittain on kuitenkin
hyödyllistä viitata myös tarkemman käsittelyn ulkopuolelle jätettyyn aineistoon, joten
olen koonnut tästä taustamateriaalista luettelon liitteeksi tutkielmani loppuun (liite 1).6
Koska tarkoituksenani on kartoittaa Kleobiksen ja Bitonin esiintymistä Rooman
valtakunnassa säilyneissä roomalaislähteissä kattavasti, ja koska primaarilähteiden
3

Olen tarkastellut myös piirtokirjoitusmateriaalia Epigraphik Datenbank Clauss-Slabyn
(http://www.manfredclauss.de/gb/index.html) hakujen kautta. Kleobis ja Biton eri kirjoitusasuineen
esiintyvät vastaavasti kuin muutkin kreikkalaiseen mytologiaan kytkeytyvät henkilönimet, mutta
piirtokirjoitusmateriaalista ei ole noussut esille tämän tutkielman kysymysten kannalta olennaisia seikkoja.
Katso esim. Solin 2003, 507 ja 541.
4
Caprino 1953, loppuviite 2.
5
Rahojen suhteen olen erityisesti hyödyntänyt Roman Provincial Coinage Online -tietokantaa (RPC), joka
kattaa tällä hetkellä vuodet 96–192, 222–244 (vain osa provinsseista) ja 249–254. Online-tietokannan
ulkopuoliset aineistot olen tarkistanut painetuista julkaisuista, sikäli kuin niitä on tähän mennessä julkaistu.
Olisi työläisyydessään ollut tälle työlle liikaa käydä järjestelmällisesti kaikki väliin jääviä aikoja koskevat
julkaisut.
6
Käsittelen kreikkalaisia auktoreita myös artikkelissani, katso Wilskman 2018, 77–80.
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lukumäärä on suhteellisen vähäinen, en aseta antiikin aineisoa koskevalle tutkimukselleni
maantieteellisiä tai ajallisia rajalinjoja tämän tarkemmin.
Lähestyn Kleobiksen ja Bitonin tarinan hyödyntämistä Suomessa Walter Runebergin
taideteosten kautta. Tarina esiintyy kahdessa Runebergin työssä: vuonna 1878 paikalleen
asetetussa Ylioppilastalon friisissä sekä vuonna 1921 valmistuneessa Ernst ja Magnus
Dahltrömin muistomitalissa. Tarkastelen tutkielmassani, mitkä seikat ovat mahdollisesti
vaikuttaneet Ylioppilastalon friisin aihevalintaan, miten aiheeseen suhtauduttiin
suomalaisessa lehdistössä ja miten Kleobis ja Biton alkoivat elää suomalaisessa julkisessa
keskustelussa ja kulttuurissa. Lähdeaineistonani on friisin ja mitalin itsensä lisäksi
Runebergin

kirjeenvaihto

erityisesti

äitinsä

Fredrika

Runebergin

kanssa,7

mitalitoimikunnan arkisto8 ja sanomalehdet. Sanomalehtiaineiston olen kerännyt
hyödyntäen Kansallisarkiston digiaineistoja.9 Suomen aineiston pääasiallisen käsittelyn
rajaan aikaan ennen toista maailmansotaa.
Tutkin sekä kirjallisia että kuvallisia lähteitä, sillä taiteiden tarkastelu mahdollistaa
laajemman kuvan saamisen yhteisön arvostamista asioista ja se tarjoaa mahdollisuuden
arvioida yhteiskunnan muuttuvia arvoja ja tarpeita. Tutkimusaineistoni sisältää monia eri
lähdetyyppejä, joita lähestyn hyödyntäen erityisesti hermeneuttista ja komparatiivista
menetelmää.

Lisäksi

käytän

kullekin

lähderyhmälle

soveltuvia

menetelmiä

tutkimuskysymykseni huomioiden. Tutkimukseni on aineistolähtöistä, ja tarkastelen
myytin hyödyntämistä latinankielisessä kirjallisuudessa kontekstilähtöisesti vertailevana
lähilukuna. Tuon esille lähteiden eri kirjallisuudenlajien erityispiirteet niiltä osin, kuin
katson niiden vaikuttavan tarinan esittämiseen, jolloin sisällytän mukaan myös
lähdekritiikin. Antiikin materiaalisen kulttuurin osalta käytän lisäksi deskriptiivistä ja
kvalitatiivista metodia.10 Tutkimukseni pääpaino ei ole taidehistoriallinen, enkä pyri
analysoimaan kuvallisia esityksiä tästä näkökulmasta tai taideteoksia arvottaen.
Kuvallisissa esityksissä tarkasteluni kohteena ovat ensisijaisesti tarinan hyödyntämisen
konteksti, ikonografinen vertailu ja kuvallisten esitysten suhde kirjallisiin esityksiin.
Tutkielmani viimeinen kysymys koskee tarinan ilmenemistä Suomessa. Suomen
materiaalia käsittelevät luvut poikkeat antiikin materiaalia käsittelevistä luvuista

7

Osa Fredrika Runebergin kirjeistä on julkaistu kokoelmassa Brev till sonen Walter (toim. Allardt Ekelund,
1971). Mainitun kokoelman lisäksi olen tutustunut Walter Runebergin lähettämiin kirjeisiin Svenska
Litteratursällskapetin arkistossa.
8
Åbo Akademin arkistossa.
9
Olen käyttänyt hakusanoja "Kleobis", "Biton", "Studenthus", "Runeberg".
10
Meinander 1999, 17.

5

lähdeaineiston erilaisuuden vuoksi. Lähtökohtanani on tuoda esille taustoja Kleobiksen
ja Bitonin esiintymiselle Suomessa. Myytin hyödyntäminen suomalaisessa taiteessa
keskittyy Walter Runebergin töihin, ja tärkeänä lähdeaineistonani ovat hänen
kirjoittamansa tai vastaanottamansa kirjeet. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole tutkia
Runebergia, joten pohjaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tämän vuoksi suhtaudun
varovaisen kriittisesti myös kirjeisiin lähdeaineistona, sillä kirjeiden konteksti ja niiden
vastaanottaja olisi syytä tuntea perinpohjaisesti väärien tulkintojen välttämiseksi.
Runeberg esimerkiksi kirjoittaa äidilleen varsin eri tavalla kuin monille muille. Näin ollen
keskityn siihen, mitä Runeberg kirjoittaa kirjeissään friisistä ja sen työstämisestä, mutta
en ota kantaan siihen, mitä hän mahdollisesti on ajatellut. Täten kaikki viittaukset
Runebergin motiiveihin jäävät välttämättä pohjimmiltaan spekulatiivisiksi. Kleobis ja
Biton alkoivat esiintyä suomalaisissa sanomalehdissä itsenäisesti eri konteksteissa friisin
asettamisen jälkeen, usein yliopistopoliittisessa yhteydessä. Tutkielmani loppuosa liittyy
suomalaiseen poliittiseen- ja ylioppilashistoriaan, mutta lähestyn näitä teemoja tiukasti
Kleobiksen ja Bitonin tarinan hyödyntämisestä käsin.11
Aluksi esittelen lyhyesti tarinan varhaisimman tunnetun version ja siitä ammennetut
tulkinnat poikien roolista ja merkityksestä kreikkalaisessa kontekstissa. Luvun
tarkoituksena on tarjota taustatietoa ja lähtökohdat tarinan hyödyntämiselle roomalaisissa
lähteissä. Tämän jälkeen esittelen roomalaisen lähdemateriaalin jakaen kirjallisen ja
kuvallisen aineiston omiksi luvuikseen. Latinankielisiä auktoreita käsitellessäni tuon
esille myös tarinan myöhempään levinneisyyteen ja hyödyntämiseen vaikuttaneita
seikkoja, jotka osaltaan avartavat tarun jälkivaikutusta. Tutkielman neljännessä luvussa
analysoin roomalaista materiaalia vertaillen kuvallista ja kirjallista materiaalia
keskenään. Loput käsittelyluvut keskittyvät Kleobiksen ja Bitonin esiintymiseen
Suomessa. Luvun viisi ensimmäisessä alaluvussa esittelen lyhyesti tarinan hyödyntämistä
uuden ajan Euroopan taiteissa, sillä tämä osaltaan taustoittaa tarinan esiintymistä
Suomessa. Luvun toisessa alaluvussa käsittelen Walter Runebergin Kleobis ja Biton aiheisia töitä ja niiden taustoja. Kuudennessä luvussa käsittelen Kleobista ja Bitonia
vertauskuvina Suomessa. Seitsemäs luku on tutkimustulosten yhteenveto. Tutkielman
lopussa ovat kirjallisuusluettelo ja liitteet.

11

Erityisesti Liisa Suvikummun Kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaiset taiteilijat ja Rooma 1800-luvulla
(2009) ja Matti Klingen Ylioppilaskunnan historia. Ensimmäinen osa 1828–1852 (1967) Ylioppilastalon
historia (1970) ovat olleet suurena apunani.
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1.2. Herodotos, Historiateos 1,31
Kleobiksen ja Bitonin tarinan ensimmäinen ja tunnetuin versio esiintyy Herodotoksella
(n. 484–425 eKr.), jossa se sisältyy Historiateoksen ensimmäisen kirjan kertomukseen
Solonista ja Kroisoksesta. Lyydian kuningas Kroisos kysyy ateenalaiselta Solonilta (n.
640–560 eKr.), kuka on onnellisin mies, jonka Solon on nähnyt tai tuntee. 12 Kroisos
odottaa Solonin vastaavan kuninkaan itse olevan onnellisin/siunatuin kaikkien
rikkauksiensa vuoksi, mutta Solon nimeääkin maanmiehensä Telloksen. Syy Solonin
mukaan on, että Tellos asui onnellisessa valtiossa, suku jatkui lasten ja lastenlasten kautta,
hänellä oli riittävä toimeentulo ja – ennen kaikkea – loistava loppu: hän kaatui
puolustaessaan isänmaata. Ateenalaiset hautasivat hänet valtion kustannuksella ja
kunnioittivat häntä. Kroisos ei kuitenkaan lannistu, vaan tahtoo tietää toiseksi
onnellisemman henkilön, jolloin Solon kertoo Kleobiksen ja Bitonin tarinan:
" Näillä [Kleobiksella ja Bitonilla] näet, jotka syntyperältään olivat argolaisia, oli riittävä toimeentulo ja
sen lisäksi tällaiset ruumiinvoimat: molemmat olivat yhtäläisesti saaneet palkintoja kilpailuissa, ja
kerrotaanpa heistä myös seuraava tarina. Argolaiset viettivät Hera-juhlaa, ja nuorukaisten äidin täytyi
ehdottomasti ajaa pyhättöön, mutta härät eivät ajoissa saapuneet pellolta. Kun siis aika pakoitti,
nuorukaiset itse astuivat ikeen alle ja vetivät vaunuja, joissa heidän äitinsä kulki; ja suoritettuaan
neljäkymmentäviisi stadionia he saapuivat pyhättöön. Sittenkun he olivat tämän tehneet, ja koko
kansanjoukko oli heidät nähnyt, osoitti heidän suhteensa jumala, että ihmisen on paljon parempi kuolla
kuin elää. Argolaiset näet ympäröivät nuorukaisia ja onnittelivat heitä heidän ruumiinvoimiensa vuoksi,
argottaret taas äitiä, että oli sellaisia lapsia saanut. Mutta äiti, ylen iloisena sekä heidän teostaan että
maineestaan, seisahtui jumalankuvan eteen ja rukoili, että jumalatar antaisi hänen lapsilleen Kleobiille ja
Bitonille, jotka olivat hänelle niin suurta kunniaa tuottaneet, sen, minkä saavuttaminen ihmiselle oli
parasta. Tämän jälkeen uhrattuaan ja aterioituaan nuorukaiset panivat maata itse pyhättöön eivätkä enää
sen koommin nousseet, vaan päättivät näin päivänsä. Mutta argolaiset teettivät heidän kuvansa ja
pystyttivät ne Delfoihin, koska olivat olleet miesten parhaimmat." (Suomennos: Edvard Rein).13

Tarinan ensimmäinen versio liittyy täten vahvasti käsitykseen ihmisen onnellisuudesta,
sillä Herodotoksen Solonin mukaan ihmistä voi kutsua onnelliseksi vasta tiedettäessä,
miten hänen elämänsä on päättynyt. Ajatus kuolemasta parhaana asiana ihmisille esiintyy
lukuisia kertoja kreikkalaisessa ajattelussa: parasta ihmiselle on olla syntymättä ja
toiseksi parasta on kuolla mahdollisimman pian syntymän jälkeen.14 Charles Chiassonin

12

Ensimmäisen kirjan alussa Herodotos kertoo Kroisoksen sukupuusta ja sodista, joita helleenit ja muut
kansat ovat käyneet keskenään. Hän mainitsee (1,29) Solonin tulleen, kuten kaikki muutkin ajan viisaat,
jossain vaiheessa Sardeikseen. Solonin matka sijoittuu Herodotoksen mukaan kymmenen vuoden sisälle
siitä, kun Solon oli säätänyt Ateenan kymmenen lakia.
13
Hdt. 1, 31; Herodotos, Historiateos 1–2.
14
Muun muassa Theognis 425–28; Soph. OC 1224–27; ja Aristoteleen Eudemus fragmentissa (44 Rose).
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näkemyksen mukaan tämä ajatus on hienoisesti muuttunut Herodotoksen kappaleessa:
parasta ihmiselle on olla kuollut tai kuolla oikeaan aikaan elämänsä kohokohdassa – kuten
Kleobis ja Biton palvellessaan nuorina äitiään ja jumalatarta tai Tellos, joka hyveellisen
elämän päätteeksi kuoli kunniakkaasti taistellen.15

1.3. Herodotoksen tarina ja sen merkitys
Tapahtumapaikkana on Argoksen lähellä sijaitseva Heran kulttipaikka, ja jumalatar
esiintyykin yhtenä tarinan päähenkilönä poikien ja näiden äidin ohella. Heraa pidettiin
varhaisissa kulteissa kaupunkien ja erityisesti nuorten miesten sekä avioliiton, lasten ja
vaimojen

suojelusjumalattarena.16

Jumalattareen

liitettiin

avioliiton

suojeluominaisuudessaan epiteetti Ζυγία, johon liittyy myös ikeeseen valjastamisen
aspekti.17 Vastaavasti iestäminen liittyy myös Heran varhaiseen palvontaan Argoliksen
alueella ja tämän olemukseen sankarien "kesyttäjänä".18 Iestäminen tarjoaa metaforan
kesyttämiselle, ei ainoastaan avioliiton suhteen vaan myös alistumiselle ihmisen osaan ja
viime kädessä kuolemaan, kuten Kleobiksen ja Bitonin tapauksessa.19
Veljesten kuolema tapahtuu Hera Argivan juhlan yhteydessä. Herodotos ei mainitse
tapahtumaa erikseen nimeltä, mutta viittaa selvästi Hekatombaia-juhlaan, josta käytettiin
myöhemmin nimitystä Heraia.20 Kyseessä oli Argoksen suurin, monista rituaaleista
koostuva vuosittain vietettävä uskonnollinen juhla, jota vietettiin uuden vuoden
aloittavassa Panamos-kuussa.21 Uhritoimituksen lisäksi juhlaan kuului kulkue,
musiikkikilpailuja,22 sekä urheilukisoja, joissa rituaalisen juoksukilvan voittaja sai
seppeleen sijasta Heran pronssisen kilven (aspis).23 Argoksen Hekatombaia-juhlassa
15

Chiasson 2005, alaviite 19. Katso myös Shapiro 1996, 351–352. Chiasson (2005, 51) esittää yhtenä syynä
Telloksen asettamista onnellisimmaksi ihmiseksi sen, että Tellos ehti saamaan lapsia ja lapsenlapsia ja hän
näki heidän kasvan, kun taas veljekset eivät ehtineet tuottaa jälkikasvua ja siten vaikuttavat myös heitä
edeltävien sukupolvien onnellisuuteen.
16
Graf 1998, 357. Joan V. O'Brien tarjoaa kattavat katsauksen Heran eri attribuuttien ja roolien kehityksestä
sekä hänen kultistaan Argoksen alueella. O'Brien 1993.
17
LSJ s.v. ζύγιος II.
18
O'Brien 1993, 136.
19
O'Brien 1993, 191. Muita Heran taltuttamia sankareita ovat muun muassa Herakles ja Akhilleus. O'Brien
1993, erityisesti sivut 188–201.
20
Herodotoksella ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että kyseessä on
tämä juhla. Juhlaa kutsuttiin Argoksessa Hekatombaiaksi 400–200-luvuilla eKr., jonka jälkeen Heraiaksi
ensimmäiselle vuosisadalle eKr. saakka. Hekatombaia-nimitys viittaa Ateenan rituaaliin, jossa argoslaisena
uutena vuotena uhrattiin sata härkää paikalliselle jumalattarelle. Myöhemmin Argoksen juhlan nimi oli
jumalattarelle dedikoituun kilpeen viittaava Aspis 200-luvulle jKr. saakka. O'Brien 1993, 143 ja alaviite 74.
21
Hekatombaian rituaalit periytyvät Joan V. O'Brienin mukaan mykeneläiseen aikaan. O'Brien 1993, 143.
Walter Pötscher tulee päättelyssään siihen tulokseen, että Argoksen Heraia-juhla oli yksipäiväinen.
Pötscher 1997, 36.
22
Graf 1998, 359; Asheri – Lloyd – Corcella 2007, 101.
23
Hyg. Fab. 170.; Kilven yhteydestä Argoksen kuninkuuden perustamiseen, katso O'Brien 1993, 145–147.
Arkeologista ja epigrafista tietoa kilpailuista tarjoaa Amandry 1980.
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kaupunki perustettiin symbolisesti uudelleen Heran suojeluksessa ja suuri juhlakulkue
matkasi Argoksesta Heran kulttialueelle Prosymnan alueelle, noin kahdeksan kilometrin
päähän Argoksesta.24 Fragmentaaristen lähteiden perusteella kulkueessa oli jumalattaren
pyhää kilpeä kantavia nuorukaisia, mahdollisesti valkoisiin vaatteisiin pukeutuneita
tyttöjä, iestämätöntä, uhrattavaksi tarkoitettua karjaa sekä nautojen vetämillä vaunuilla
kulttialueella matkaava papitar.25 Uhrieläinten kallein ryhmä oli nautakarja, ja näin ollen
se oli usein varattu valtiollisiin rituaaleihein, jollainen myös Argoksen Hekatombaiajuhla oli.26 Lisäksi argoslaiset uhrasivat jumalattarelle lekherna-vuoteen.27
Kleobiksen ja Bitonin tarinaa on tarkasteltu erityisesti Heran roolin ja juhlan merkityksen
näkökulmasta. Juhla on tulkittu initiaatioriitiksi poikuudesta sotakelpoisuuteen.28
Initiaatioon liittyvä kuolema on Kleobiksen ja Bitonin kohdalla kirjaimellinen
tavanomaisen symbolisen kuoleman sijasta.29 Charles Chiassonin tulkinnan mukaan
tarina on murrosikäisten poikien initiaatiota yhteisön aikuisiksi jäseniksi, joka tarinan
tapauksessa tapahtuu argoslaisten postuumisti osoittaman kunnioituksen myötä.30
Ajatusta initiaatiosta tukee myös Herodotoksen Solonin suulla mainitsema, nuoruuteen
liittyvä urheilukilpailun voittaminen: saavutettuaan tietyn iän nuoret valjastavat fyysisen

24

Heran varhaiset pyhäkköalueet sijaitsevat kaupunkien ulkopuolella, ja Herodotos mainitsee Kleobiksen
ja Bitonin vetäneen äitiään vaunuissa 45 stadionin mittaa, eli noin kahdeksan kilometriä. Tämä pitänee
paikkansa, sillä Argoksen ja Heraionin arkeologisen alueen välinen matka on kävellen 8,5 kilometriä.
Argoksen Heraion oli Heran tärkein kulttipaikka Samoksen, Crotonin ja Paestumin lisäksi läpi koko antiikin
(Graf 1998, 358–359). Pausanias kuvailee Heraionia (Paus. 2,17) Argokseen liittyi kaksi muutakin Heran
temppeliä: kaupungin akropoliille johtavan tien varressa Hera Antheia (Paus. 2,22,1) ja kolmas stadionin
lähellä (Paus. 2,24,2).
25
Graf 1998, 359.; Seaford 1988, jossa myös antiikin kirjallisuusviitteet. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä,
että vaunuissa kuljetettiin jumalattaren, kuten Demeterin kuvaa papittaren sijasta. Viitteet käytyyn
keskusteluun, katso Caprino 1953, 99. Käsittelen tulkinnan suhdetta Kleobiksen ja Bitonin tarinaan
myöhemmin tässä tutkielmassa.
26
Kreikkalaisessa kontekstissa pääsääntöisesti auraa vetäviä härkiä tai iestettyä eläintä ei uhrattu, mutta
joissain tapauksissa työnautoja vaikuttaa uhratun – tai niiden lihaa ainakin tarjoiltiin uhriaterioiden
yhteydessä. Ateenassa esiintyi Boufonia-rituaali, jolla ehkä legitimoitiin myös työeläinten uhraaminen.
Ekroth 2014, 331–332. Argoksen kaupungin, Argos-sankarin ja nautaeläinten yhteydestä katso esimerkiksi
Burket 1983, 164–166.
27
Hsch. s.v. 'λεχέρνα'. Pausanias mainitsee Heraionissa olleen jumalattaren kline-vuoteen. Paus. 2,17,3;
Graf 1998, 358. Walter Pötscher käsittelee Argoksen Heraian hääjuhla-aspektia artikkelissaan, Pötscher
1997, 25–36.
28
Walter Burket tulkitsee Heraia-juhlan merkitsevän efebien initiaatiota, sillä lähteet mainitsevat poikien
kantavan kilpiä ja ollen siten sotakelpoisia. Burket 1983, 162–64. Richard Seaford näkee samoin veljesten
astumisen ikeen alle osana sotakelpoisuuden osoittamista. Seaford 1988, 123.
29
Chiasson 2005, 56.
30
Aluksi pojat ovat äitinsä palveluksessa, sitten he saavat poliksen miehiltä julkisen tunnustuksen ja lopulta
heidän maineensa on kansainvälinen argoslaisten lahjoitettua heitä kuvaavat veistokset Delfoihin. Chiasson
2005, 42; 56. Varsinaiseen veljesten heeroskulttiin ei säilyneissä lähteissä ole näyttöä, vaikkakin Meineke
spekuloi heeroskultin puolesta. Hänellä ei kuitenkaan ole tarjota kunnollisia argumentteja asian suhteen.
Meineke 1851, 187.
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voimansa urheilun sijaan taisteluun.31 David Sansonen mukaan Kleobis ja Biton voidaan
ajatella uhreina jumalattarelle, sillä he vastaavat uhrattavien luonnetta: he ovat nuoria ja
valioyksilöitä, jumalatar tarjoaa heille uhreille sopivan kivuttoman kuoleman, ja lisäksi
poikia ylistetään postuumisti ja he kuolevat jumalattaren pyhäkköalueella.32 Sansone
hyödyntää veljesten tarinaa argumentoidessaan, että antiikin urheilu voidaan määritellä
olevan fyysisen energian rituaalista uhraamista.33 Chiasson lisää, että Herodotos on
Solonin suullakin tarinan varsinainen kertoja ja esittää historioitsijan pitävän uskottavana,
että pojat olivat voittoisia urheilijoita, vaikka tämä ei menekään takuuseen tarinan jatkon
historiallisesta paikkansapitävyydestä.34
Kleobiksen ja Bitonin episodi on Herodoksella tarina tarinan sisällä. Historiankirjoittajan
käyttämät kielelliset keinot ohjaavat lukijaa historiallisesta diskurssista myyttiseen.35
Sansone esittää, että Herodotos ja hänen yleisönsä yleisönsä ajattelivat veljesten ja
ateenalaisen Telloksen olevan jotakuinkin Solonin aikalaisia, sillä Kroisos kysyy, onko
Solon nähnyt (εἴδω) jonkun häntä onnellisemman.36 Toisaalta käytetty termi esiintyy
myös abstraktimmassa merkityksessä ja etymologisesti lähellä tietämistä tarkoittavaa
verbiä.37 On lopulta vaikea arvioida, onko Kleobiksen ja Bitonin tarina nähty varsinaisena
myyttinä vai ei. Vaikka tarina saatettiin jossain määrin kokea historiallisena totena, sitä
voi joka tapauksessa käsitellä samalla tavalla kuin myyttisten tarinoiden kuvauksia.38
Kleobiksen

ja

Bitonin

alkuperäinen

konteksti

liittyy ihmisten

onnekkuuden

ilmentämiseen. Veljesten tarina on aiemmassa tutkimuksessa nähty toisaalta yhteisön
jäseneksi

liitettävien

nuorten

ja

toisaalta

jumalattarelle

osoitettujen

uhrien

henkilöityminä. Herodotos ei tietenkään ole ainoa kreikkalainen kirjailija, jolla tarina
esiintyy, ja tarkasteltaessa roomalaista materiaalia on hyödyllistä pitää silmällä
31

Chiasson 2005, 53, joka viittaa muun muassa Aristoteleeseen, Rhet. 1.1361b7–14.
Sansone 1991, 123. Sansone huomioi myös kreikkalaiselle ajattelulle ominaisen ajattelun siitä, että
kuolemaa pyhäkköalueella tulee välttää, mutta argumentoi tämän mahdollisuutta sillä, että veljet olivat
ottaneet nautojen roolin. Myös Seaford huomioi poikien kuolevan pyhäkköalueella kuten uhrieläimet ikään.
Seaford 1988, 123.
33
Sansone 1991, 125. Samoin Kurke tulkitsee Herodotoksen narratiivin luovan alluusion urheilukilpailujen
voittajiin ja heidän muistamiseensa. Kurke 1993, 154–155.
34
Chiasson 2005, 44.
35
Tarkemmin Herodoksen käyttämistä kielellisistä keinoista katso Chiasson 2005, 43–44; Griffiths 1999,
179.
36
Sansone 1991, 121–122.
37
LSJ s.v. 'εἴδω'.
38
Myös Zahra Newby huomioi tämän. Newby 2016, 292 alaviite 73. Myytillä viittaan jumalais- tai
sankaritaruun, joka on yleisinhimillinen ja opettavainen. Castrén – Pietilä-Castrén 2006, s.v. 'myytti.' Klaus
Junker siteeraa Walter Burketin määritelmää kreikkalaisesta myytistä: "traditional tale with secondary,
partial reference to something of collective importance." Junker 2012, 19; Burketin määritelmä on teoksessa
Structure and History in Greek Mythology and Ritual (Berkeley 1979; non vidi).
32
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kreikankielistä kirjallisuutta. Koska kirjallisten lähteiden osalta tutkielmani painopiste on
kuitenkin latinankielisessä aineistossa, en käsittele muita kreikankielisiä kirjailijoita
tämän tutkielman puitteissa muuten kuin latinankielistä kirjallisuutta täydentävinä ja
selittävinä. Tarjotakseni lukijalle yleiskuvan Kleobiksen ja Bitonin esiintymisestä
kreikankielisessä kulttuurissa olen koonnut työni loppuun luettelon tärkeimmistä
kirjallisista ja kuvallisista materiaaleista työni loppuun liitteeksi (liite 1).39

2. Kleobis ja Biton roomalaisessa kirjallisuudessa
Kleobiksen ja Bitonin tarina esiintyy latinankielisessä aineistossa tasavallan ajan lopulta
lähtien,40 ja sitä hyödynnettiin monenlaisissa teksteissä aina filosofisesta proosasta
retoriikan käsikirjaan ja kristilliseen manifestiin. Tässä luvussa esittelen säilyneet
latinankieliset tarinaversiot kronologisessa järjestyksessä, kiinnittäen huomiota niiden
kirjalliseen kontekstiin ja siihen, minkä vuoksi kyseinen auktori on merkityksellinen
tarun myöhemmälle hyödyntämiselle. Luku siis vastaa kysymykseen, miten ja missä
yhteyksissä Kleobiksen ja Bitonin tarinaa kuvataan latinankielisessä kirjallisuudessa.
Vertailen ja tulkitsen kirjailijoiden versioita laajemmin neljännessä luvussa. Käännökset
ovat omiani ja latinankielinen teksti on alaviitteenä. En liitä työhöni erikseen
tekstikriittistä apparaattia, sillä tekstin tulkintaan vaikuttavaa hajontaa ei yleisesti
merkittävästi, mutta poikkeukset käsittelen erikseen. Samasta sekä tilan säästämisen
syystä jätän käsikirjoitustradition käsittelyn mahdollisimman vähäiseksi.41

2.1. Cicero, Tusculanae disputationes
Argoslaisveljesten tarina esiintyy ensimmäisen kerran latinankielisenä versiona Marcus
Tullius Ciceron (106–43 eKr.) filosofisessa teoksessa Tusculanae disputationes
(Keskusteluja Tusculumissa). Cicero kirjoitti teoksen syksyllä 45 eKr., jolloin hän kärsi
takaiskuja sekä yksityiselämässään että politiikassa: Caesarin diktatuuri oli huipussaan,
ja Cicero koki poliittisen uransa olevan lopussa. Hänen tyttärensä Tullia oli menehtynyt
samana vuonna, ja teosta pidetään Ciceron itseterapiakeinona käsitellä ja voittaa

39

Olen käsitellyt aihetta myös artikkelissani, katso Wilskman 2018, 77–80.
Nimien latinalaiset kirjoitusasut ovat Cleobis ja Bito, vaikkakin joitain variantteja esiintyy eri auktoreilla.
Kreikkalaiset kirjoitusasut ovat Κλέοβις ja Βίτων. Koska tarina on kreikkalaista alkuperää ja veljekset
tunnetaan Suomessa ennen kaikkea kreikkalaisen tarinan kautta, käytän nimien kreikkalaisperäistä
kirjoitusasua myös käsitellessäni latinalaista aineistoa. Yhdenmukaisuuden vuoksi viittaan myös muihin
kreikkalaisiin henkilöihin kreikankielisellä kirjoitusasulla, vaikka heitä käsiteltäisiinkin latinankielisissä
teksteissä.
41
Kaikkien kirjoittajien tekstitraditiota on käsitelty Reynolds (1983) ja lähdeluettelostani löytyvien
editioiden esipuheissa.
40
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surunsa.42 Niinpä hän vetäytyi huvilalleen ja omistautui filosofialle, tarkoituksenaan
tuoda filosofinen viisaus esille latinankielisessä kirjallisuudessa ja saada se
kukoistamaan.43 Teoksessaan valtiomies ja reetori käsittelee erityisesti kuolemaa ja sen
pelon voittamista sekä henkisen ja fyysisen kivun selättämistä.
Katkelma Kleobiksesta ja Bitonista kerrotaan Keskusteluja Tusculumissa -teoksen
ensimmäisen kirjan lopussa. Teos koostuu kokonaisuudessaan viidestä luennosta, jotka
Cicero on pitänyt ystävilleen huvilallaaan viitenä eri päivänä. Cicero etenee dialogissa
sokraattisin metodein, vastaten vastaväitteillä hänelle esitettyyn väitteeseen.44 Cicerolle
esitetty ensimmäinen teesi kuuluu: "Kuolema on paha asia." Välittömästi ennen kirjan
loppua ja tarkastelemaani katkelmaa Cicero puhuu kuolemasta ja ihmisen hyvästä
maineesta.45
Dialogi on rakennettu puhujanharjoituksen tapaan, ja Cicero tiedustelee vielä tarvetta
liittää puheeseensa reetoreiden harrastama päätös (epilogus).46 Keskustelukumppani
myöntää olevansa jo vakuuttunut, mutta tahtoo vielä kuulla puhetaidostaan kuulun ja
kunnioitetun Ciceron loppusanat. Tämän epilogi alkaa:
Kouluissa on tapana tuoda julki kuolemattomien jumalien ratkaisuja kuolemasta,
eivätkä he suinkaan keksi tapauksia itse, vaan käyttävät Herodotoksen ja muiden
kertomia. Ensimmäisenä ylistetään argoslaisen papittaren poikia Kleobista ja
Bitonia. Tarina on tunnettu. Papitar oli näet määrä kuljettaa vaunuilla melko kauas
kaupungista pyhäkköön juhlaan ja määrättyyn uhritoimitukseen, ja vetojuhdat
sattuivat olemaan myöhässä. Silloin nuo pojat, jotka jo mainitsin nimeltä, riisuivat
yltään vaatteet, voitelivat kauttaaltaan kehonsa oliiviöljyllä ja kävivät kiinni
ikeeseen. Kun papitar oli näin kuljetettu perille pyhäkköön poikien vetämänä,
kerrotaan hänen rukoilleen jumalattarelta, että tämä antaisi pojille näiden
tunnollisuuden tähden suurimman palkinnon, jonka jumala voisi antaa ihmiselle.
42

Graver 2002, xv. Cicero kirjoitti jo tätä ennen myös teoksen Consulatio ('Lohdutus'), mutta se on säilynyt
vain fragmentaarisesti. Cic. Tusc. 1,66.
43
Cic. Tusc. 1,6.
44
Cic. Tusc. 1,8.
45
Cic. Tusc. 1,109–112. Tätä ennen hän onnistuu saamaan vastaväittäjänsä myöntämään, että kuolleet eivät
ole onnettomia (Cic. Tusc. 1, 9–15). Tämän jälkeen hän pyrkii todistamaan myös sen, että kuolema ei paha
asia, vaan pikemminkin hyvä: alkaa monologi, joka keskeytyy vain muutaman kerran (Cic. Tusc. 1,18–
119). Luennoituaan sielun olemuksesta ja sen kuolemattomuudesta Cicero todistaa vielä, että vaikka sielu
ei olisikaan kuolematon, ei kuolema kuitenkaan ole paha asia (Cic. Tusc. 1,77–92).
46
On itsestään selvää, mutta silti muistamisen arvoista, että vaikka roomalaisella Cicerolla oli kreikkalaisia
opettajia; Ciceron kreikkalaisista yhteyksistä katso esimerkiksi Gigon 1970, 410. Sullan hävitettyä Ateenaa
86 eKr. monet filosofit olivat tulleet Roomaan, ja Cicero oli tutustunut nuorena ainakin stoalaiseen
Diodotokseen ja epikurolaisiin Faidrokseen ja Zenon Sidonilaiseen. Cicero itse nimeää tärkeimmäksi
filosofiseksi esikuvakseen Filon Larissalaisen (159–84), skeptikon. Keskusteluja Tusculumissa edustaa
Ciceron stoalaista puolta, ja tästä koulukunnasta hän ihaili erityisesti Panaitios Rhodoslaista (185–110),
tuntien henkilökohtaisesti myös ajan tunnetuimman stoalaisen, Poseidonios Apameialaisen (135–51);
Sihvola 2009, 11. Cicerosta ja stoalaisesta tunneteoriasta, katso Sihvola 2009, 14–21. Ciceron kreikkalaiset
esikuvat ovat taustalla myös tarkastelemassani tekstikatkelmassa. Kleobista ja Bitonia käsittelevässä
kappaleessa hän viittaa ilmeisesti juuri kreikkalaisiin puhujiin ja heidän tapaansa liittää puheeseensa
epilogi; Gigon 1970, 432.
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Äidin kanssa nautitun juhla-aterian jälkeen nuorukaiset antautuivat uneen, ja
aamulla heidät löydettiin kuolleina.47

Kleobiksen ja Bitonin tarinan jälkeen Cicero antaa muita esimerkkejä kuolemasta
jumalten lahjana.48 Puhujan mukaan kuoleman kohdatessa on kaksi mahdollisuutta: joko
sielu tuhoutuu ruumiin mukana tai se irtautuu ja kohoaa korkeammalle, autuaalle
asteelle.49 Cicero hyödyntää retorisena keinona myyttisillä, historiallisilla alluusioilla ja
runoudella rikastettua argumentointia, johon myös Kleobiksen ja Bitonin tarina
lukeutuu.50
Kyseessä on filosofinen teos, ja argoslaisten veljesten tarinan pohtiminen filosofisesta
näkökulmasta käsin tarjoaisi ponnahduslaudan kokonaan omalle tutkimukselle
kreikkalaisten ja roomalaisten käsitykselle kuolemasta. Jätän sen tämän tutkimuksen
ulkopuolelle teemaan laajuuden ja tilan rajallisuuden vuoksi. Filosofiset käsitykset
ihmisen onnekkuudesta häilyvät taustalla Herodotoksellakin, mutta Ciceron työ on
aineistoni ainoa varsinainen filosofinen teos. Ciceron tarinaversio on merkityksellinen
myös seuratessa tarinan hyödyntämisen kehitystä, sillä se on varhaisin tunnettu
latinankielinen kuvaus Kleobiksen ja Bitonin myytistä. Cicero noudattaa pitkälti
Herodotoksen tarinaversiota ja kuten työn edetessä käy ilmi, hän on lisäksi ainoa
roomalainen kirjailija, joka liittää tarinan ensisijaisesti kuolemaan ja sen selittämiseen.
Silti suurena vaikuttimena esittää tarina on myös sen tarjoama lohdutus.

2.2. Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia
Roomalainen kirjailija Valerius Maximus (fl. ensimmäisellä vuosisadalla jKr.) omistaa
teoksensa Facta et dicta memorabilia keisari Tiberiukselle (14–37 jKr.). Alkujaan
kymmenestä kirjasta koostuvassa, mutta jo antiikissa yhdeksään kirjaan supistetussa
teoksessa hän kokoaa yhteen ja järjestää aihepiireittäin muistamisen arvoisia tarinoita
sekä Roomasta että sen ulkopuolelta, jotta tietystä teemasta kiinnostuneet välttyvät

47

Cic. Tusc. 1,113. Deorum immortalium iudicia solent in scholis proferre de morte, nec uero ea fingere
ipsi, sed Herodoto auctore aliisque pluribus. Primum Argiae sacerdotis Cleobis et Bito filii praedicantur.
Nota fabula est. Cum enim illam ad sollemne et statum sacrificium curru uehi ius esset satis longe ab
oppido ad fanum, morarenturque iumenta, tum iuuenes ii quos modo nominaui ueste posita corpora oleo
perunxerunt, ad iugum accesserunt. Ita sacerdos aduecta in fanum, cum currus esset ductus a filiis, precata
a dea dicitur, ut id illis praemi daret pro pietate, quod maxumum homini dari posset a deo; post epulatos
cum matre adulescentis somno se dedisse, mane inuentos esse mortuos.
48
Käsittelen näitä tarinoita myöhemmin luvussa 4.
49
Douglas 1985, 17. Cicero suosii jälkimmäistä, platonista ja stoalaista näkökantaa ja jättää huomiotta
käsityksen Manalasta. Tarkemmin Ciceron teesistä katso Douglas 1985, 17.
50
Douglas 1985, 16.
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pitkiltä etsinnöiltä.51 Roomalaisten esimerkkien jälkeen Valerius tarjoaa ei-roomalaisia
esimerkkejä, joihin myös kappale Kleobiksesta ja Bitonista sisältyy.
Teoksensa viidennessä kirjassa Valerius Maximus käsittelee ensin lempeyttä ja laupeutta
(De humanitate et clementia Val. Max. 5,1.), sitten kiitollisuutta (De Gratis Val. Max.
5,2.), epäkiitollisuutta (De ingratis Val. Max. 5,3) ja lopulta vanhempiin, veljiin ja
isänmaahan kohdistuvaa kunnioitusta (de pietate erga parentes et fratres et patriam Val.
Max. 5, 4.):
Kuuluisampia ovat veljesparit Kleobis ja Biton sekä Amfinomos ja Anapios, edellä mainitut
sen vuoksi, että kuljettivat äitinsä perille Junon uhrimenojen toimitusten tykö, ja jäljeksi
mainitut puolestaan, koska kantoivat hartioillaan isän ja äidin tulen halki. Kumpikaan
veljespari ei kuitenkaan ollut aikonut vanhempiensa hengen puolesta heittää omaansa.52

Valerius Maximuksen versio tarinasta on erittäin riisuttu verrattuna Ciceron välittämään
versioon. Ehkäpä tarina oli niin hyvin tunnettu, ettei sitä tarvinnut erikseen selitellä, vaan
lähinnä muistuttaa lukijoiden mieleen juuri tämä tarina osoituksena kunnioituksesta
vanhempia kohtaan – Kirjailija itsekin mainitsee, kuinka tämä on kuuluisampi tarina kuin
esimerkiksi sitä ennen esitetty tarina isäänsä imettäneestä Perosta. Valerius ei myöskään
mainitse lainkaan jumalattaren osuutta veljesten kuolemassa, saati veljesten
urheilullisuutta tai äidin kiitosta.53
Vaikka Valerius Maximuksen versio on Ciceron vastaavaa suppeampi, se on merkittävä
tarkasteltaessa tarinan hyödyntämisen leviämistä. Valerius Maximusta luettiin antiikissa
paljon, ja muiden muassa Plinius Vanhempi käyttää häntä selvästi lähteenään.54
Samankaltaisia tarinakokoelmia on muillakin Valeriuksen aikaisilla ja häntä edeltävillä
kirjailijoilla, joiden tarinoita Valerius Maximus laajensi oman lukemistonsa perusteella.55
Kirjailijan suosio säilyi myös keskiajalla: pelkästään 1100-luvulta hänen teoksestaan
tunnetaan 35 käsikirjoitusta.56 Lähestulkoon kokonaisten käsikirjoitusten määrä on noin
350, joiden lisäksi teoksesta on olemassa lukuisia kommentaareja ja käännöksiä.57
Kirjailijan kokoelma helposti sulatettavia esimerkkejä eri hyveistä, mikä selvästi innoitti
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Rüpke 2002, 1116; Val. Max. 1, praef.
Val. Max. 5,4 ext.4: Notiora sunt fratrum paria Cleobis et Biton, Amphinomus et Anapius, illi quod ad
sacra Iunonis peragenda matrem vexerint, hi quod patrem et matrem umeris per medios ignes portarint,
sed neutris pro spiritu parentium exspirare propositum fuit.
53
Junosta Valeriuksella, katso Mueller 2002, 21–43.
54
König–Winkler 1975, 246–247.
55
Muun muassa Cicero. Rüpke 2002, 1116.
56
Shackleton Bailey 2000, 4. Valerius Maximuksen käsikirjoitushistoriasta, katso Briscoe 1998 ja
Shackleton Bailey 2000.
57
Teosta käännettiin jo 1300-luvulta lähtien muun muassa italiaksi, ranskaksi ja katalaaniksi. Rüpke 2002,
1116.
52
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ja hyödytti lukijoita vuosisatojenkin päästä. Tämä käy ilmi muun muassa tarkasteltaessa
myöhempiä taide-esityksiä (katso luku 6.1.).
Lähes kaikki Valerius Maximuksen käyttämät esimerkit voidaan nähdä historiallisina:
roomalaisten esimerkkien osalta kaikki henkilöt on nimetty, ja tarinoissa viitataan
historiallisiin tapahtumiin. Silti myyttisiäkin esimerkkejä esiintyy, kuten dioskuurit, ja
olisi vaarallista tulkita tämän perusteella roomalaisten pitäneen Kleobista ja Bitonia
mahdollisesti historiallisina henkilöinä.58 Yhtä kaikki, yritys erotella myyttinen ja
historiallinen ei ole tässä järin hedelmällinen, sillä Valerius käyttää historiallisia
esimerkkejä topoksina, irrotettuina niiden alkuperäisestä historiallisesta kontekstista,
tarkoituksenaan ainoastaan tuoda esille muistamisen arvoisia hyveitä ja paheita
opetustarkoituksessa ja moraalisiksi esimerkeiksi retoriikassa.59

2.3. Hyginus, Fabulae
Latinaksi kirjoittaneen mytografi Hyginuksen (tai Pseudo-Hyginuksen) Fabulae -teos60
sisältää ennen kaikkea kreikkalaisia myyttejä, jotka on mukautettu latinankieliselle
lukijakunnalle. On myös mahdollista, että teos on alun perin kirjoitettu kreikaksi tai sama
kirjoittaja on kirjoittanut molemmilla kielillä.61
Tekijän henkilöllisyys on epävarma. Teoksen ensimmäisen edition (1535) tehnyt Jacobus
Micyllus identifioi kirjoittajan Gaius Julius Hyginukseksi, Augustuksen vapautetuksi,
grammaatikoksi ja Palatinuksen kirjaston johtajaksi. Tämä sinänsä viehättävän kuuloinen
identifikaatio ei kuitenkaan ole aukoton – ja nykykäsityksen mukaan melko
epätodennäköinenkin. Ajan saatossa Hyginuksen tekstiä järjesteltiin uudelleen,
lyhennettiin ja laajennettiin, joten tutkijat puhuvatkin mieluummin kirjoittajista, mistä
syystä teosta myös on vaikea ajoittaa tarkasti. Selkein terminus ante quem on vuosi 207
jKr., jolloin Pseudo-Dositheus mainitsee Hyginuksen teoksen olevan erittäin tunnettu.
Jonkin version teoksesta on siten täytynyt tuolloin olla saatavilla jo pitkään. Nykyään
tunnettu kokonaisuus kuitenkin sisältää myös 400-luvulla lisättyä materiaalia. 62

58

Kastor ja Pollux (5,5,3). Muita myyttisiä esimerkkejä ovat muun muassa Alkestis ja Admetos (4,6,1).
Cameron 2004, 246. Cameron kuitenkaan ei mainitse tässä listauksessa Kleobista ja Bitonia.
59
Cameron 2004, 246. Roomalaisten runoilijoiden harjoittamasta myyttilistausten hyödyntämisestä, katso
Cameron 2004, 243–246. Valerius Maximus ilmentää tarinan kontekstin muuttumista enemmän
moraaliseen suuntaan. Valerius Maximus oli elänyt Augustuksen ajan uskonnollisen ja moraalisen
"reformaation" ja niiden tärkeyden. Mueller 2002, 2–3 ja 6–9.
60
"Fabulae" on ensimmäisen edition tehneen Jacobus Micylluksen (Jacob Molsheim) kokoelmalle antama
nimi. Antiikissa Hyginuksen teksti tunnettiin nimellä Genealogia. Smith–Trzaskoma 2007, xliv.
61
Cameron 2004, 36–37 ja 307.
62
Smith–Trzaskoma 2007, xlii–xliv.
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(Pseudo-)Hyginuksen Fabulae-teos edustaa mytografisia luetteloita, joita oli runsaasti
saatavilla Rooman valtakunnassa varhaisella keisariajalla.63 Teoksen alun kappaleet
keskittyvät yksittäisiin myyttisiin hahmoihin, ja viisikymmentä viimeistä kappaletta ovat
nimiluetteloita, joiden kulloisenkin tarkoituksen ilmaisee otsikko. Kleobis ja Biton
(käsikirjoitustradition välittämissä muodoissa Cleops ja Bitias) sijoittuvat tässä
nimenomaisesti jälkimmäiseen ryhmään. Velvollisuudentuntoisimpia henkilöitä (Quae
piissimae fuerunt vel <qui> piissimi) käsittelevässä luvussaan Hyginus tarjoaa lukuisia
esimerkkejä,

joista

Kleobiksen

ja

Bitonin

tarina

on

kuitenkin

kaikista

yksityiskohtaisimmin esitetty muiden esimerkkien jäädessä lähinnä nimimainintojen
varaan.64
Cleops ja Bitias, Cydippen pojat. Cydippe, argoslaisen Junon papitar, oli lähettänyt naudat
laitumelle, eivätkä ne ilmaantuneet takaisin oikeaan aikaan, kun pyhät esineet oli määrä
kuljettaa Junon temppelille ja toimittaa menot, ja olivat myöskin kuolleet. Jos pyhiä asioita
ei toimitettaisi ajallaan, papitar surmattaisiin. Tästä johtuvan levottomuuden vallitessa
Cleops ja Bitias valjastivat nautojen sijasta itsensä ikeen alle ja kuljettivat pyhät esineet ja
Cydippe-äidin kuormavaunuissa pyhäkölle. Kun uhrit oli toimitettu, Cydippe rukoili
hartaasti Junolta, että mikäli hän oli toimittanut tämän pyhät menot hurskaasti ja pojat olivat
olleet äitiään kohtaan tunnollisia, hänen poikansa saisivat osakseen, mitä tahansa hyvää
kuolevaisille voisikaan tulla. Rukouksen suorittamisen jälkeen pojat veivät vaunut ja äidin
takaisin kotiin ja nukahtivat uupuneina. <….> Mutta Cydippe tunnollisesti myönsi oikeaksi,
ettei mikään ole kuolevaisille parempaa kuin kuoleminen, ja sen tähden hän kävi
vapaaehtoisesti kuolemaan.65

On todennäköistä, että reetorit ja puhujat hyödynsivät myöhemmin tällaisia laajalle
levinneitä listoja ja tiiviitä kokoelmia sen sijaan, että olisivat tarkastaneet kaiken
esimerkiksi Homerokselta tai valtavista eepoksista.66 Hyginuksen teos ilmentää toisaalta
sitä yhteyttä, mihin Kleobiksen ja Bitonin tarina antiikin maailmassa sisällytettiin –

63

Cameron 2004, 239. Muun muassa papyrusfragmenttien mytografisista listoista, katso van RossumSteenbeek 1998, Ch. 4.
64
Hyg. Fab. 254. Muita esimerkkejä ovat muun muassa Antigone veljeään kohtaan, Elektra Orestesta
kohtaan, Pelopia isäänsä kohtaan, Ksanthippa isäänsä Mykonia kohtaan ja Tyro isäänsä kohtaan. Muissa
tarinoissa usein tytär tai sisar osoittaa velvollisuudentuntoa isäänsä tai veljeänsä kohtaan. Viittaan näihin
paralleelitarinohin myös luvussa 4.2.2.
65
Hyg. fab. 254,5–7. Cleops et Bitias Cydippae filii. Cydippe sacerdos Iunonis Argiuae cum boues in
pastionem misisset neque ad horam, quam sacra in monte ad Templum Iunonis duci et fieri deberent,
apparerent et essent mortui, quae nisi ad horam sacra facta essent, sacerdos interficiebatur; inter quam
trepidationem Cleops et Bitias pro bubus sub iugo se iunxerunt et ad fanum sacra et matrem Cydippen in
plaustro duxerunt; sacrificioque peracto Cydippe precata est Iunonem, si sacra eius caste coluisset, si filii
aduersus eam pii fuissent, ut quicquid bonum mortalibus posset contingere, id filiis eius contingeret.
precatione peracta plaustrum et matrem filii domum reduxerunt et fessi somno acquieuerunt <…> at
Cydippe diligenter agnouit nihil esse melius mortalibus quam mori, et ob hoc obiit uoluntaria morte.
66
Tämänkaltaiset Hyginuksen listat vastaavat monelta osin hyvin papyrusfragmentteja, joissa on esitetty
samalla tavalla mytografisia luetteloita. Cameron 2004, 240–241; van Rossum-Steenbeek 1998, numerot
58–78 ja luku 4. Papyrusfragmenttien ajoitus on ensimmäiseltä vuosisadalta kolmannelle vuosisadalle.
Valtaosa on Oksyrhynkhoksesta. Katso tarkemmin van Rossum-Steenbeek 1998, 148–149.
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toisaalta se on osoitus siitä, että Kleobiksen ja Bitonin tarina koettiin tärkeänä ja
esimerkillisenä.
Toisinaan Hyginuksen teoksen kaltaisissa luetteloissa tarjotaan tietoja, joita aiemmat
meille säilyneet lähteet eivät mainitse lainkaan – tai jotka toisaalta voivat olla tekijän
omia keksintöjä: esimerkiksi Hyginuksen viittausta äidin itsemurhaan ei esiinny muissa
tunnetuissa antiikin lähteissä. Veljesten äidin nimi Kydippe (lat. muoto Cydippe)
puolestaan esiintyy jo aiemmin kreikankielisessä kirjallisuudessa.67
Micylluksen ja tässä seuratun Marshallin ja Boriaud'n editioissa eläinten todetaan olevan
kuolleita (essent mortui), kun taas jotkut tulkitsevat lukutavaksi eläinten olevan
ainoastaan myöhässä (essent morati). Esimerkiksi Smith ja Trzarkoma noudattavat
herodotoslais-cicerolaista traditiota ja toteavat härkien olevan myöhässä.68 Olen valinnut
tässä yhteydessä tulkinnan siitä, että eläimet ovat kuolleita, osin tuodakseni myös lukijan
tietoon, että tällainen tarinaversio esiintyy myös myöhemmässä taiteessa (katso luku
5.1.). Lisäksi myöhemmin esittelemäni auktori Servius yhdistää tarinan karjaruton
kuvaukseen, jolloin Kydippen tarvitsemat eläimetkin lienevät kuolleet (katso luku 2.5.).
Hyginus ei mainitse lähteitään, mutta hän on oletettavasti käyttänyt useampaa
mytografiaa ja epäilemättä pohjaa vahvasti kreikkalaisiin lähteisiin.69 On mahdollista, että
tarinasta on ollut olemassa tällainen versio kreikankielisessä kirjallisuudessa, joka ei
kuitenkaan ole säilynyt meidän päiviimme.
Ensimmäisen edition tehnyt Micyllus löysi noin vuonna 900 tehdyn, erittäin
heikkokuntoisen käsikirjoituksen, joka oli kirjoitettu vaikeaselkoisella käsialalla.
Käsikirjoitus katosi pian ensimmäisen edition ilmestyttyä, mutta siitä vuosina 1864 ja
1942 löydettyjen fragmenttien perusteella Micyllus on tulkinnut tekstiä välillä varsin
vapaasti.70 Lisäksi teoksesta on säilynyt yksi 400-luvulle ajoitettu, 600- tai 700-luvulla
uusiokäytetty palimpsestisivu.71 Niukan tekstitradition perusteella voitaneen sanoa, että
Hyginus ei ollut suosittu keskiajalla.

2.4. Tertullianus, Ad nationes
Quintus Septimius Florens Tertullianus, karthagolaissyntyinen ja kristillinen apologeetti
(n. 155 – n. 220), viittaa argoslaisiin veljeksiin vuonna 197 kirjoittamassaan teoksessaan
67

Äidin nimestä katso luku 4.1.1
Smith–Trzarkoma 2007, 174
69
Smith–Trzarkoma 2007, xlvii; Cameron 2004, 34.
70
Cameron 2004, 35; Reeve 1983, 183–90.
71
Cameron 2004, 308. Reeve 1983, 189–90.
68
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Ad

Nationes

('Kansakunnille').

Teos

on

suunnattu

kristinuskoa

kritisoiville

pakanakansoille.72 Ad nationes voidaan nähdä uskontohistoriallisena keskusteluna, jossa
huomioidaan antiikin ajattelijat, runoilijat ja valtiolliset kulttitoimijat.73 Toisen kirjan
yhdeksännessä luvussa Tertullianus käsittelee erityisesti sellaisia roomalaisia jumalia,
jotka olivat alkujaan kuolevaisia ihmisiä, mutta jotka julistettiin jumaliksi: käsittelyn
kohteena ovat muun muassa Aeneas, Romulus ja Faunus. Näistä Tertullianus hyökkää
erityisesti Aeneasta vastaan. Toisin kuin Aeneasta, argoslaisia veljeksiä tai isäänsä
imettänyttä tytärtä ei ole kunnioitettu nostamalla heitä jumaliksi, vaikka he yhtä lailla
pelastivat vanhempansa:
Jos kunnioittavat pojat istuvat taivaassa, miksi ei pikemmin pidetä argoslaisia nuorukaisia
jumalina, koska he veivät äitinsä perille sopien ikeeseen paremmin, kuin olisi ihmiselle
tavallista, jottei hän tekisi pyhässä toimituksessa rikkomusta? 74

Tertullianus ei mainitse lainkaan Kleobiksen ja Bitoinin nimeä, vaan viittaa heihin
ainoastaan etnonyymillä. Voi olla, että kirjailija ei halunnut mainita veljesten tai näiden
äidin nimeä syystä tai toisesta, ehkäpä juuri sen vuoksi, että pojat liittyvät vahvasti
pakanajumalatar Heraan/Junoon.75 Nimien mainitsematta jättäminen viittaa toisaalta
myös siihen, että tarina on tunnettu. Tertullianus ei vaikuta suhtautuvan kriittisesti itse
tarinoihin, vaan ennemmin siihen, miten tarinoita hyödynnetään ja ketkä kohotetaan
muiden yläpuolelle. Tertullianuksen tavan käyttää Kleobista ja Bitonia voi nähdä tässä
yhteydessä positiivisena verrattuna esimerkiksi Aeneas-kuvaukseen. Hän tuntuu
hyväksyvän tarinan ja nostavan sen esimerkilliseksi hyveeksi, kuten Valerius Maximus
ja Hyginus tekivät. Merkittävää on myös se, että tarina esiintyy kristillisessä kontekstissa
osoituksena lähimmäisenrakkaudesta, joka on tärkeimpiä kristillisiä arvoja.

2.5. Servius Grammaticus, Georgica
Hyginuksen mytografian jälkeen Kleobiksen ja Bitonin tarina on säilynyt aikaamme
grammaatikko Maurus Servius Honoratuksen (viitataan usein nimellä Servius
Grammaticus, noin 420) välityksellä.76 Servius kirjoitti Vergiliuksen teosten
kommentaarin, joka pohjautuu mahdollisesti hänen opettajansa Aelius Donatuksen
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Tertullianus hyödynsi teoksen ensimmäistä kirjaa myös Apologeticum-teoksessaan.
Myös M. Terentius Varron Libri rerum divinarum. Haidenthaller 1942, 7.
74
Tert. nat. 2,9,16: Filii si pietate parentum in caelo sedent, cur non potius Argiui iuuenes dei habiti, quod
matrem, ne in sacris piaculum committeret, plus quam humano more iugales prouexerunt?; Kappaleen alku
on erittäin korruptoitunut, ja editiot tarjoavat siihen tekstikriittisissä apparaateissaan eri vaihtoehtoja..
75
Kristittyjen apologeettien tavasta kirjoittaa pakanoista katso esimerkiksi Luise Ahmedin väitöskirja
Bilder von den Anderen. Christliches Sprechen über Heiden bei den lateinischen Apologeten (Universität
Münster 2017, non vidi).
76
Servius esiintyy myös Macrobiuksen Saturnaliassa, katso esim. Sat. 1,2,15.
73
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vastaavaan (noin 350).77 Serviusta edeltäviä Vergilius-kriitikoita tai -kommentaattoreita
on tiedossa noin kaksikymmentä, joihin kaikkiin myös Aelius Donatus mainitsee
tutustuneensa.78 Veljekset mainitaan Vergiliuksen Georgica-teoksen (Maanviljelijän työt)
kommentaarissa, joka koskee Noricumin karjaruton kuvausta.79
Servius kommentoi Vergiliusta seuraavasti. Aloituksen suluissa esitetty säe on
Vergiliuksen teoksen kommentoitava säe:
(epäparisten metsähärkien vetämä vaunu tuli vedetyksi korkealle uhrialttarille.)
Jalostamattomilla ja juuri siksi epätasaisilla naudoilla: nimittäin metsähärät ovat
jalostamattomia nautoja, kuten olen sanonut yllä. Ja näin hän sanoo runollisesti. Muuten
tämä on totuus. Koska tapana oli, että argoslainen papitar kulkee Junon pyhäkköalueelle
nautavaljakolla, ja juhlapäivänä/määrättynä päivänä lehmiä ei löydetty – sillä kulkutauti,
joka oli tullut Attikan kautta, kuten kerroimme, oli hävittänyt kaiken – kaksi papittaren
poikaa, Cleobis ja Bito, vetivät äitinsä pyhäkköalueelle ikeen alle asettuneina.
Silloin Juno arvostaen heidän tunnollisuuttaan soi äidille, mitä tämä halusi pyytää pojille.
Tämä vastasi hurskaasti, että jumalatar osoittaisi itse sen, minkä tietäisi kuolevaisille
kelvolliseksi. Niinpä seuraavana päivänä papittaren nuorukaiset löydettiin kuolleina. Tämän
kautta tuli todistetuksi, ettei mikään vie voittoa kuolemasta. Tämän Herodotos kreikkalaisten
keskuudessa kertoo täydellisimmin historiateoksensa ensimmäisessä kirjassa. Muuten
donaria (uhrialttarit) ovat tunnusomaisesti paikkoja, joihin jumalten lahjat asetetaan, ja jota
[sanana] käytetään väärin viitatessa pyhäkköihin. Nimittäin sillä tavalla asetamme myös
jumalanpatjat patjakkoineen temppeleiden eteen, koska ne ovat varsinaisesti leposijoja, joille
laskeudutaan pitkälleen pyhäkköalueilla ja joita monet [paikalle saapuvat] täyttävät
(käytöllään).80

Serviuksen itsensä kirjoittama teksti on säilynyt yllä esitettynä lyhyenä versiona.
Kommentaarista on säilynyt myös pidempi versio, johon tuntematon kirjoittaja oli tehnyt
lisäyksiä: tämä vuonna 1584 löytynyt ja vuonna 1600 editiona julkaistu käsikirjoitus
kulkee nimellä "Servius auctus", "Servius Danielis" tai "Scholia Danielis" edition
julkaisseen Pierre Danieliksen mukaan. Lisäys on otettu mukaan Georg Thilon tekemään
Teubnerin editioon ja se edeltää varsinaiselle Serviukselle attribuoitua passusta. "Servius
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Suerbaum 2001, 471.
Cameron 2004, 187–188.
79
Verg. Georg. 3,351–353: Tempore non alio dicunt regionibus illis / quaesitas ad sacra boves Iunonis et
uris / imparibus ductos alta ad donaria currus. Tuolloin etsittiin – niin kerrotaan – noilla seuduilla turhaan
lehmiä Junon uhritoimitukseen: pari metsähärkiä veti vaunut alttarin ääreen. (Suom. Teivas Oksala).
Runoilija on mahdollisesti hyödyntänyt Lucretiuksen kuvausta Ateenan rutosta, joka pohjautuu
Thukydideen Peloponnesolaissodassa esittämään kuvaukseen. Luc. 6,1138–1286; Thud.
Peloponnesolaissodat 2,47–57; Oksala 1976, 212.
80
Serv. georg. 3,532: (ET URIS INPARIBUS DUCTOS A. A. D. C.) bubus agrestibus et ipsis inaequalibus:
nam uri agrestes boves sunt, ut diximus supra. et hoc poetice dicit. ceterum veritas haec est. cum mos esset,
sacerdotem Argivam iunctis bubus ire ad templa Iunonis, et sollemni die boves noninvenirentur —
pestilentia enim quae per Atticam, ut diximus, transierat, universa consumpserat—, duo sacerdotis filii,
Cleobis et Bito, matrem, subeuntes iugum, ad templa duxere.
tum Iuno, probans eorum religionem, obtulit matri, ut quod vellet posceret filiis: illa pia responsione ait,
ut quod sciret dea utile mortalibus, ipsa praestaret. altero itaque die sacerdotis iuvenes reperti sunt mortui:
ex quo probatum est, nihil esse morte praestantius. quod Herodotus apud Graecos plenissime commemorat
in prima historia.
'donaria' autem proprie loca sunt, in quibus dona reponuntur deorum, abusive templa: nam ita et pulvinaria
pro templis ponimus, cum sint proprie lectuli, qui sterni in templis plerisque [supervenientibus] consuerunt.
78
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auctuksen" ajoituksesta on käyty keskustelua, ja se vaihtelee Isidorusta (n. 570–636)
edeltävästä ajasta 700-luvulle saakka. Eräänä mahdollisuutena on esitetty, että Servius
auctuksen teksti pohjaa Serviuken opettajan, Aelius Donatuksen kommentaariin.81
Kyseinen lisäys toistaa osan tarinasta tiiviimmin kuin Servius. Myös tässä alun sulkeissa
oleva lause viittaa Vergiliuksen säkeeseen:
(Oli etsitty Junon pyhään toimitukseen lehmiä) Tämä vetoasia on tiedossa Kydippestä,
Argoksen Junon papittaresta. Kun lehmät puuttuivat, hän valjasti poikansa Kleobiksen
ja Bitonin kuormavaunun eteen, ja siten hänet vietiin pyhäkköalueelle, koska hänen ei
ollut sallittua saapua vaunutta. Nähtävästi näet Junon pyhiin toimitukseen tarkoitetut
lehmät puuttuivat noilta alueilta, joilla hän [Vergilius] mainitsee kulkutaudin olleen.
Epäparisilla [metsähärillä] muuten siksi, että ne eivät kanna iestä samalla tavalla, koska
toinen [eläin] on suurempi, toinen pienempi.82

Serviuksen nimissä säilyneiden tekstien yksityiskohtainen informaatiotulva selittää
enemmän, kuin mitä Vergiliuksen kohdepassuksen ymmärtämiseksi tarvittaisiin. Usein
kommentaattori(t) käsitteli(vät) pitkällisesti tiettyä Vergiliuksen ilmaisua vain
osoittaakseen omaa oppineisuuttaan.83 Kleobiksen ja Bitonin tapauksessa lienee juuri
näin: Vergilius ei viittaa millään tavalla argoslaisveljeksiin, vaan käsittelee katkelmassa
Noricumin karjaruttoa. Servius sen sijaan liittää Kydippen poikineen katkelmaan
anekdoottimaisesti ja ehkä tulkitsee, että Kydippen tarvitsemat lehmät olivat menehtyneet
taudin vuoksi (vrt. yllä Hyginuksen version kuolleet eläimet). Katkelma toisaalta osoittaa
sen, että tarina oli tunnettu vielä myöhäisantiikissa.
Servius Grammaticus on ehkä liittänyt veljesten tarinan mukaan kommentaariinsa
ainoastaan osoituksena oppineisuudestaan, mutta hänen versionsa jälkivaikutus ulottuu
kauas. Serviusta luettiin paljon heti teoksen ilmestymisen jälkeen.84 Teos vaikutti myös
myöhempään kirjallisuuteen ja taiteeseen: esimerkiksi myöhemmät Mythographi
Vaticani -versiot ovat vahvasti samankaltaisia ruttomainintoineen Serviuksen välittämän
tarinan kanssa.85 Teosten kielellinen analyysi eivät tuo tässä yhteydessä mitään

81

BTL 2013, Seruius grammaticus (Maurus Seruius Honoratus) ['Seruius auctus']. "Commentarius in
Uergilii Georgicon libros ['Seruius auctus']" BTL s.v. Servius Grammaticus (Maurus Servius Honoratus)
['Servius auctus'], lib. 3, comm. ad vers. 532, p. 317, lin. 20; 25, 'Memento –Notes'.; Marshall 1983, 386;
Tai jopa varhemmaksi: Cameron 2004, 188.
82
Serv. auct. georg. 3,532: (QUAESITAS AD SACRA BOVES IUNONIS) manifestum est a Cydippe, Argivae
Iunonis sacerdote, hoc tractum, quae, cum boves deessent, filios suos Cleobin et Bitonem plaustro subiunxit
et sic ad templum deducta est, quod fas non erat illam venire sine plaustro: nam apparet ad sacra Iunonis
boves in illis regionibus defuisse, in quibus pestilentiam fuisse demonstrat. 'inparibus' autem non simile
iugum ferentibus, cum alter maior esset, alter minor.
83
Cameron 2004, 184–186.
84
Katso esim. Marshall 1983, 385–388.
85
Mythographus I:n teoksesta on säilynyt yksi ainoa 1100-luvun käsikirjoitus. Tämä kirjoittaja
identifioidaan usein irlantilaiseksi tai skotlantilaiseksi, joka käyttämiensä lähteiden perusteella eli vuosien
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lisäinformaatiota veljesten tarinan hyödyntämiselle, joten en käsittele niitä tämän
tarkemmin. On kuitenkin huomioitava, että Kleobiksen ja Bitonin tarinan liittäminen
keskiaikaisiin mytografioihin osoittaa tarinan moraalista esimerkillisyyttä myös
kristillisestä näkökulmasta. Klassisia kirjailijoita luettiin kouluissa ja mytografiat
helpottivat runouden lukemista ja käyttöönottamista myös kristillisessä kirjallisuudessa.86
Tämänkaltaiset teokset ja myyttien tunnettavuus avittivat osaltaan veljesten tarinan
tunnettavuutta keskiajan ylitse.

3. Kleobis ja Biton roomalaisessa aineellisessa kulttuurissa
Tässä luvussa käsittelen roomalaista säilynyttä kuvallista materiaalia Kleobiksen ja
Bitonin tarinasta. Luku vastaa tutkimuskysymykseen, miten tarinaa kuvataan
roomalaisessa taiteessa ja missä yhteyksissä. Esineiden "roomalaisuudesta" puhuttaessa
on pidettävä mielessä, että ihmiset saattoivat liikkua varsin paljon keisariaikana ja
Roomassa taidetta tilaavat henkilöt saattoivat olla alkujaan kotoisin jostain muualta. Näin
ollen esineen "roomalaiseen alkuperään" on suhtauduttava tietyllä varauksella, mutta
koska tutkimukseni päämäärä on kartoittaa tarinan esiintymistä roomalaisessa
kontekstissa Rooman valtakunnan alueella, koen luontevaksi käsitellä näitä esineitä
niiden alkuperän epävarmuudesta huolimatta.
Ainoastaan seitsemän87 kuvausta tunnetaan Kleobiksesta ja Bitonista roomalaisen
aineellisen kulttuurin piirissä: kaksi samankaltaista lasimassakorua, alttari, reliefi ja
kolme rahaa, joista rahat ovat Argoksen lyömiä rahoja Rooman keisariajalta. Näiden
lisäksi on olemassa medaljonki, jota ei ole julkaistu, minkä vuoksi käsittelen sen
ainoastaan lyhyesti. Tässä luvussa kuvailen kyseisiä kuvaesityksiä ja niiden ikonografisia
yhtäläisyyksiä ja poikkeuksia. Liitän kuvauksen yhteyteen pienen kuvan esineestä ja
tarjoan suuremmat kuvat tutkielman lopussa liitteenä. Käsittelen esineet kronologisessa
järjestyksessä siltä osin, kuin ajoitus on tarpeeksi selvästi määriteltävissä, mutta poikkean
tästä rahojen kohdalla niiden keskinäisen samankaltaisuuden vuoksi.

875 ja 1075 välisenä aikana, mutta hänen tarkempi henkilöllisyytensä jää epäselväksi. Kirjoittaja on
kuitenkin käyttänyt lähteinään Serviusta ja mahdollisesti myös Hyginusta.
Tarina esiintyy myös niin kutsutulla Mythographus II, joka niin ikään on anonyymi ja hankalasti ajoitettava
lähde. Varmaa on ainoastaan se, että hän eli Mythographus I:n jälkeen. Pepin 2008, 5–7.
86
Pepin 2008, 4.
87
Caprino viittaa myös kahteen muuhun mahdolliseen 1800-luvun kuvaukseen Kleobiista ja Bitonista,
jotka ovat sittemmin ovat kadonneet ja joita epäiltiin jo aikanaan väärennöksiksi. Caprino 1953, 98, 103 ja
loppuviite 13.
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3.1. Lasimassakorut
Kleobiksen ja Bitonin esiintyvät kahdessa Augustuksen aikaisessa lasimassakorussa
(pasta vitrea), jotka ovat nykyisin Berliinissä Antikvaarisessa kokoelmassa.88
Lasimassakorujen löytöpaikka on tuntematon, joten lasimassakorujen varsinaiseen
"roomalaisuuteen" on suhtauduttava varauksella. Ne on kuitenkin luetteloitu LIMCteoksessa

roomalaisiksi

esineiksi.89

Lasimassakivet

on

istutettu

moderneihin

sormuksiin.90 Valitettavasti kyseisiä lasimassakoruja ei ole digitoitu ja niistä ei ole kuvia
moderneissa katalogeissa, joten joudun tässä esityksessä tyytymään 1800-luvun lopun
kuvaan kipsikopiosta sekä piirustukseen (kuva 1, liite 2).91
Numero 4372 on mustaa lasimassaa, kun taas numero 4373 on niin kutsuttua Nicolomassaa eli lasia, joka jäljittelee nicolo-kiveä. Nicolo-massaiset korut ovat usein
sinertävän harmaita. Kummassakaan esineessä ei ole massan läpi kulkevaa reikää, joten
korukivet on luultavasti alun perinkin upotettu alustaansa. Korukivet ajoitetaan tasavallan
ajan loppuun tai keisariajan alkuun, toisin sanoen Augustuksen ajalle. Molemmat ovat
intaglio-kaiverrettuja.
Äiti seisoo kaksipyöräisissä vaunuissa. Piirroksessa pojat vaikuttavat
yhtä suurilta, ellei jopa suuremmilta kuin äiti. Pojat ovat alasti ja
heidän kehoissaan vaikuttaisi olevan vielä lapsenpyöreyttä. Toinen
pojista on sivuprofiilissa ja hänen kätensä on koukussa sivulla. Toinen
on kääntynyt äitiään kohti ja hänen kätensä ovat hieman suoremmat.
Suora maastoviiva.92

Toisin kuin muut säilyneet kuvaukset Kleobiksen ja
Bitonin myytistä, lasimassakoru on yksityinen esine, joka
oli varattu vain harvojen silmille. Intaglio-koristeltuja kiviä

Kuva 1: Berliinin lasimassakiven
kipsi, 4372. Kuva: Catia Caprino
1953, fig. 2. Sama kuva on
Friedlaender 1869, Taf. 23, 9.

88

Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz: Antikensammlung Altes Museum. Furtwängler
1896, 181. Numerot 4372 ja 4373.
89
Arias 1986, 120.
90
FG 4372 on kultaisessa sormuksessa. Kivi on noin 1,1 cm leveä ja 0,9 cm korkea. FG 4373 on hopeisessa
sormuksessa. Kivi on noin 1,15 cm leveä ja 0,97 cm korkea. Koska kivet on istutettu sormuksiin, tarkkoja
mittoja on vaikea saada. Agnes Schwarzmaierin sähköposti 4.10.2018.
Numero 4372 kuului paroni Philipp von Stoschin kokoelmaan, jonka valistunut itsevaltias, Preussin
kuningas Fredrik II Suuri hankki itselleen 1764. Furtwängler 1896, V. Tarkemmin Kuninkaallisen
antiikkikokoelman synnystä, katso Furtwängler 1896, V–XI. Paroni von Stosch oli innokas
antiikinkeräilijä, joka asui Roomassa ja Firenzessä. Paroni von Stochin elämästä ja työstä, katso Zazoff –
Zazoff 1983. Johann Joachim Winckelmann kuvailee von Stochin kokoelman lasimassaesitystä vuonna
1760 ilmestyneessä teoksessaan. Winckelmann 1760, 410, IV, 17. Samaisena vuosikymmenenä valmistui
useita ranskalaisia Kleobista ja Bitonia käsitteleviä maalauksia, joihin viittaan luvussa 5.1.
91
Museon henkilökunnan vastaus kirjoittajalle 4.10.2018. Numero 4372 piirroskuva Friedlaender 1869,
Taf. 23 ja Caprino fig. 2; 4373 kuva kipsikopiosta Furtwängler 1896, Taf. 32. Furtwänglerin katalogin kuva
on aikain saatossa kärsinyt niin pahoin, että en koe mielekkääksi liittää siitä tähän kuvaa.
92
Lähteistä ei selviä, onko kipsikopioista tehtyjen piirrosten suunta käännetty vastaamaan alkuperäistä
suuntaa vai ei. Tämän vuoksi poikien kulkusuuntaa ei erikseen kommentoida itse kuvauksessa.
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tai lasikaiverruksia saatettiin käyttää myös sormuksiin kiinnitettävinä sinetteinä tai
korukivinä,

ja

keisariaikana

gemmoja

oli

lähes

ainoastaan

sormuksissa

ja

medaljongeissa.93 Usein intagliojen aiheet olivat mytologisia, uskonnollisia tai
esimerkiksi poliittisten merkkihenkilöiden muotokuvia, ja myös aikalaisveistoksia
saatettiin ikuistaa pienoisversiona kaiverrettuna kiveen.94
Tulkintaa ainakin toisen lasimassakorun roomalaisesta alkuperästä tukee se, että
materiaalissa on jäljitelty nicolo-kiveä. Kyseinen kivilaji ja sen massatuotantona
valmistettava lasimassakorvike olivat erityisen suosittuja tasavallan lopulla ja keisariajan
alussa, ja kaiverrettuja kiviä käytettiin erityisesti sormuksissa.95 Huomioiden lasimassa
edullisuuden materiaalina, kuva-aiheen ja sen, että Berliinin lasimassakivet ovat
käytännössä katsoen identtisiä, pitäisin mahdollisena kyseisten esineiden olevan
massatuotantoa. Massatuotantona tuotettuja lasimassakaiverruksia käytettiin erityisesti
poliittisen vaikuttamisen välineenä Augustuksen ajasta eteenpäin, jolloin myyttisiä ja
Rooman historian suuria tapahtumia kuvattiin propagandamaisessa tarkoituksessa.96
Myöhäisen tasavalta-ajan Roomassa grekofilia oli yleistä ja kreikkalaisia esikuvia
hyödynnettiin kaikkiaan laajasti – myös kansallisessa propagandassa.97

3.2. Alttari
Nykyisin Rooman Termimuseossa oleva marmorialttari (inv. 121983) löytyi vuonna 1942
markiisi Giovanni Cassisin tilalta, Via della Giustinialta läheltä Roomasta pohjoiseen
vievää Via Cassiaa. Samassa yhteydessä löytyi kaksi pylväsjalustaa, marmorinen miehen
muotokuvapää sekä hermi, jossa on piirtokirjoitus. Lähistöllä oli antiikkisten rakennusten
raunioita.98 Alttari ajoitetaan ajalle ennen ensimmäisen vuosisadan puoliväliä jKr.99
Ainoastaan alttarin Kleobista ja Bitonia kuvaava etuosa on työstetty kuva-aiheeltaan lähes
loppuun. Alttaria kuvailleen Wolfgang Helbigin mukaan alttari on valmistettu Rooman
lähistöltä saatavasta Lunin marmorista, mutta museo itse on luetteloinut sen kantaa

93

Henig 2006, 217; Zazoff 1983, 345.
Michel 2001, 945–946.
95
Zazoff 1983, 271; 344; Michel 2001, 948–949.
96
Michel 2001, 949.
97
Zazoff 1983, 328.
98
Caprino 1953, loppuviite 1. Kyseessä oli sota-ajan raivaustyöt. Alueella on tämän jälkeen myös tehty
löytöjä, mutta en valitettavasti voinut konsultoida niitä käsitteleviä artikkeleja. Katso Chioffin tarjoama
bibliografia, Chioffi 1990, alaviite 76.
99
Arias 1986, 119–120. Helbigin mukaan alttari ajoitetaan 100-luvulle jKr. Helbig 1969, 351. Museo itse
ajoittaa alttarin keisariajalle tarkentamatta asiaa sen enempää.
94
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ottamattomasti "valkoiseksi marmoriksi".100 Alttari on 75 cm korkea, 50 cm leveä ja 45
cm syvä. (Kuva 2, liite 3.)
Alttarin pääsivulla kuvataan ruumiiltaan jäntevät,
alastomat nuorukaiset vetämässä naista vaunuissa.
Kuva-aiheen kompositio on oikealta vasemmalle.
Poikien vartalot on kuvattu lähes suoraan edestä
(4/5-frontaali), mutta heidän kasvonsa on käännetty
vaunuissa seisovaa naista kohti. Poikien hiukset
ovat lyhyet. Poikien oikeat kädet ovat kohotetut
eteen, kohti alttarin vasenta reunaa. Veljekset
vaikuttavat kantavan soihtuja, mutta kuvan
kuluneisuuden vuoksi tästä ei voi olla täysin varma.
Vasemmalla kädellään pojat pitävät kiinni vaunun
aisaan kiinnitetystä, poikittaisesta ikeestä.
Vaunuissa seisova nainen on kookkaampi kuin
pojat ja täyttää koko kuvakorkeuden. Nainen
kuvataan profiilissa, ja hän on nostanut oikean
kätensä ylös, kämmen auki katsojaan päin. Käden
sormet ovat kiinni toisissaan. Nainen on pukeutunut
rinnan alta vyötettyyn khitoniin, jonka hihat
ulottuvat kyynärpäihin asti. Naisen kampaus on
niskaan kiinnittyvä nuttura, mutta päälaella näkyy
hiuksia. Hänen päässään on stephanos-diadeemi
sekä kredemnon-huntu, jonka liepeestä hän pitää
kiinni vasemmalla kädellään rintansa alapuolella.
Poikien vetämä kaksipyöräinen vaunu on kuvattu
sivuprofiilissa. Vaunun etuosa on koristeltu
seppeleellä ja lehtiköynnöksellä. Kuvaesitystä
Kuva 2: Rooman alttari. Museo nazionale romano, Terme
rajaa yksinkertainen lista, joka muodostaa di Diocleziano (inv. 121983). Kuva: A-M.Wilskman.
maastorajan kuvaesityksen alalaidassa.

Catia Caprino näkee poikien käsissä sytytetyt soihdut ja tulkitsee niiden ilmentävän sitä,
että kulkue tapahtui yöaikaan – Heralle uhrattiin nimittäin aamuisin ja matka pyhäkköön
oli pitkä.101 Naisen asu on Caprinon mukaan villainen khiton.102 Reliefin työstäminen ei
ole varsinaisesti mestarillista: ja esimerkiksi naisen vaatteen drapeeraukset ovat
epätasaiset. Caprinon mukaan alttarin tyylillinen esikuva ajoittuu noin 400-luvun loppuun
tai 300-luvun alkunu eKr., perustellen tätä sekä poikien tyylillä että naisen esittämisellä
sekä sillä, että reliefissä ei ole kuvattu mitään taustamaisemaa.103
Alttarin muut sivut on myös koristeltu, mutta kuva-aiheiden viimeistely on jäänyt kesken.
Alttarin oikealla sivulla on kuvattuna temppeliin astumassa oleva nuorukainen, joka
kuljettaa perässään eläintä tai kahta.104 Caprino tulkitsee etummaisen eläimen lampaaksi
ja vuoheksi, kun taas Helbig näkee eläimet joko vuohina tai Kerberoksena. Etummainen
eläin näyttää mielestäni pässiltä.
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Helbig 1969, 351; Museon alttarin esineteksti.
Caprino 1953, 99.
102
Caprino 1953, 98.
103
Caprino 1953, 100.
104
Helbig 1969, 350; Caprino 1953, 101.
101
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Nuorukainen on alasti hartioilla olevaa taljaa lukuun ottamatta – vaikkakin taljan voi
nykyään hahmottaa lähinnä aiempien kuvausten tuella, sillä alttari on varsin kulunut ja
kuva-aihe keskeneräinen. Nuorukaisen vasemmassa kädessä olkapäähän nojaa sauva tai
keihäs. Helbig tulkitseekin miehen Herakleeksi, Dionysokseksi tai metsästäjäksi, ennen
kaikkea Hippolytos-nuorukaiseksi, joka olisi viemässä eläimiä uhrattavaksi Artemiille.105
Caprino sen sijaan on varma, että kyseessä on Dionysos, sillä hän näkee miehen kehon
'feminiinisenä', ja mielestään hahmottaa miehen kampaukseksi niskaan sidotun
dionysosmaisen nutturan – tämänkin näkeminen vaatii hyvää tahtoa – ja että miehen
kantama sauva olisi thyrsos.
Oli mies kuka tahansa, hän on menossa kohti pientä pylväsrakennusta, joka vaikuttaa
pronaokselta. Miehen vasen jalka on rakennuksen alaportaalla. Caprino esittää
argumenttinsa tueksi muita kuvaesityksiä, joissa Dionysos osallistuu aktiivisesti thiasoskulkueeseensa ja muihin esityksiin jumalista, jotka vievät eläimiä uhrattavaksi.106
Yhtä mieltä sekä Caprino että Helbig ovat kuitenkin siitä, että alttarin vasemmalla sivulla
kuvataan Artemiin ja Aktaionin tarua. Kuva-aihe on varsin keskeneräinen, mutta
hahmotettavissa on vasemmalla kyykistynyt hahmo ja oikealla toinen hahmo, jonka
päästä vaikuttaisi kasvavan sarvet. Hahmon jaloissa on mahdollisesti kaksi koiraa. Lisäksi
Caprino ja Helbig näkevät Artemiin yläpuolella hahmon, joka voisi olla genius, vuori- tai
lähdejumaluus tai Aktaion itse, mutta alttarin nykyasusta tätä on vaikea arvioida.
Reliefissä kuvattaisiin siis sekä kylpemästä yllätetty Artemis että Aktaionin
muodonmuutos. Caprino ja Helbig havaitsevat kauriin alttarin takasivulla, mutta tämäkin
sivu on keskeneräinen. Kyseessä voi olla puhtaasti dekoratiivinen elementti tai viittaus
Aktaionin tarinaan.
Pelkästään kuva-aiheiden perustella saattaisin yhtyä Helbigin tulkintaan siitä, että
kyseessä olisi nuorena kuolleelle miehelle omistettu hauta-alttari.107 Caprino pitää myös
mahdollisena, että alttarin olisi tilannut äiti tai veljespari, jotka halusivat ylistää
vanhempaan kohdistuvaa kunnioitusta.108 Varmuutta on kuitenkaan hankala saavuttaa,
sillä alttarissa ei ole säilynyt piirtokirjoitusta eikä sen muiden sivujen kuva-aiheet olleet
105

Helbig 1969, 350–351. Hippolytos oli Theseuksen poika, joka oli innokas metsästäjä ja hurskas Artemiin
kunnioittaja. Theseuksen vaimo Faidra himoitsi Hippolytosta, mutta nuorukainen kieltäytyi äitipuolensa
lähentelyistä. Tästä suivaantuneena Faidra hirtti itsensä ja syytti viestissään Hippolytosta. Theseus pyysi
Poseidonia rankaisemaan poikaansa, ja nuorukainen kuoli Poseidonin lähettämän merihirviön säikäytettyä
nuorukaisen vaunuja ajaneet hevoset.
106
Muun muassa Hermes ja Herakles. Lisäksi Caprino mainitsee Brendelin tutkimuksen bakkanaalien
uhreista. Caprino 1953, 101.
107
Helbig 1969, 350–351.
108
Caprino 1953, 102.
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valmiita. Lisäksi voidaan huomioida muut alttarin läheltä löytyneet esineet (ks. alla),
jotka puolestaan viittaavat hautakontekstin sijasta asuinympäristöön. Johtopäätösten
vetämisessä muiden löytöjen perusteella täytyy tosin olla varovainen, sillä esineet eivät
välttämättä ole löytyneet in situ.
Alttarin läheltä löytyi piirtokirjoituksella varustettu hermi-fragmentti, joka oli pyhitetty
laareille, perheelle ja Galluksen geniukselle.109 Hermin on pystyttänyt Euaratus, joka oli
taloudenhoitaja (dispensator) 110 ja magister familiae.
EVARATVS DISP
MAG
LARIBUS ET FAMILIAE
DE SVO DD
[]IO GALLI N

Euaratus disp(ensator) / mag(ister) / laribus et familiae / de suo d(onum) d(edit) /
[Gen]io Galli n(ostri)
Dispensator oli usein orja, ja tässä tapauksessa Gallus voi olla hänen isäntänsä.
Piirtokirjoitus ajoitetaan ensimmäiselle vuosisadalle jKr.111 Laura Chioffi esittää
hypoteesin, että Euaratoksen isäntä olisi L. Volusius Gallus, joka tunnetaan vaimolleen
omistamasta hautapiirtokirjoituksesta.112 Chioffin mukaan hermi on varmasti ollut
Galluksen talon ympäristössä, mahdollisesti jopa atriumissa.113 Mikäli oletettaisiin, että
orjan isäntäänsä kunnioittava hermipiirtokirjoitus on ollut Kleobista ja Bitonia kuvaavan
alttarin läheisyydessä, voitaisiin spekuloida myös sillä, että veljekset kuvaisivat tässä
yhteydessä orjan kunnioitusta isäntäperhettään kohtaan. On kuitenkin kysyttävä, miksi
näin keskeneräinen alttari olisi käytössä ja keskeisellä paikalla.

3.3 Reliefilaatta
Nykyisin Venetsian arkeologisessa museossa oleva reliefilaatta (inv. 235) on herättänyt
paljon keskustelua siitä, onko kyseessä Kleobiksen ja Bitonin tarina vai ei. Catia Caprino
mielestään osoittaa artikkelissaan edellä esittelemäni Rooman alttarin vahvistavan sen,
ettei Venetsian reliefi kuvaa Kleobiksen ja Bitonin tarua.114 Nykytutkimuksessa reliefiin
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Fragmentin mitat ovat 40 x 31 x 20 cm, kirjainten koko 3 x 2 cm.
Voi olla myös tilan-, aarrekammion tai rahaston hoitajana. Lewis – Short s.v. 'dispensator'.
111
AE 1990, 51. Solin 2003, 62.
112
Chioffi, 1990, 196 numero 31 ja tav. XIII, 17. L. Volusius Gallus tunnetaan piirtokirjoituksesta CIL VI,
19271. AE 1990, 51 on eksynyt painovirhe, sillä siinä viitattiin piirtokirjoitukseen CIL VI, 19721. Lisäksi
samaisessa lemmassa Caprinon artikkelin mainitaan olevan vuodelta 1983, vaikka se ilmestyi vuonna 1953.
113
Chioffi 1990, 165; 198.
114
Caprino 1953, 98.
110

26

viitataan kuitenkin aina argoslaisveljesten tarinaan liittyvänä esityksenä.115 Reliefilaatta
löytyi Roomasta uuden ajan alussa ja varhaisin kuvaus siitä on vuosina 1532–1536
Roomassa olleen hollantilaisen Maarten van Heemskerckin piirros (katso liite 4).116
Vuonna 1586 Aquilean patriarkka ja innokas antiikin keräilijä Giovanni Grimani lahjoitti
esineen kotikaupunkinsa Venetsian museoon.117 Lorenz Beger tunnisti vuonna 1692
ensimmäisenä kuva-aiheen esittävän Kleobista ja Bitonia.118 Reliefilaatassa on moderneja
restaurointeja erityisesti sen sivuilla ja henkilöiden kasvoissa.119 Se on 147 cm leveä ja
64 cm korkea ja sen säilynyt syvyys noin 10 cm. Esine ajoitetaan noin 160-luvulle jKr.
naisen kampauksen perusteella, joka mukailee keisarinna Faustina Nuoremman
kampausta.120 Kyseessä on loculus-hautaa peittänyt suojalaatta.121 (Kuva 3, liite 4)

Kuva 3: Venetsian reliefilaatta (Museo Nazionale Veneziano, inv. 235). Kuva: A-M. Wilskman

Tarina kuvataan yhdellä sivulla, vasemmalta oikealle episodeittain etenevänä kuvauksena.
Laatan vasemmassa reunassa esitetään vaunuissa seisova nainen, Kleobiksen ja Bitonin äiti.
Vaunu esitetään sivuprofiilissa. Vaunujen näkyvä seinä on puukehikkoa ja ulottuu naisen polven
korkeudelle. Vaunu on kaksipyöräinen ja pyörässä on neljä pinnaa. Vaunuissa seisova nainen
on pukeutunut khitoniin, jonka hihat ulottuvat naisen kyynärpäihin. Vasemmalla kädellä nainen
koskettaa päänsä peittävää huntua tai viitan lievettä, kun taas oikea käsi on koholla hänen
edessään. Käsi on katkennut, joten eleestä ei saa selvää. Naisen katse on suunnattu edessä
oleviin poikiin. Naisen hiukset on työstetty tiukoille laineille. Vaunujen edessä astelee kaksi
varsin pienikokoista lehmää. Taempi lehmä on kuvattu sivuprofiilissa, etualalla oleva ¾profiilissa katse katsojaan päin. Lehmien kauloissa näkyy – ilmeisesti kankaiset – länget.
Valjaista pitelee kiinni kaksi poikaa, Kleobis ja Biton. Pojat ovat alasti, pois lukien kaulalle
kääräistyt lyhyet khlamys-viitat, joita ei näytä olevan kiinnitetty soljella. Veljesten kehoissa on
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havaittavissa vielä poikamaista pehmeyttä eikä niinkään atleettista jäntevyyttä. Heidän
liikettään kuvataan vasemmanpuoleisen pojan hienoisella etukumaralla ja hänen viittansa
liehunnalla. Pojat ovat kääntäneet päänsä naista kohti, mutta etummainen katsoo selvästi sivuun
reliefin ulkopuolelle. Vasemmanpuoleisen pojan hiukset ovat lyhyet ja kiharat, kun taas
oikeanpuoleisella ne on kammattu otsalle. Reliefin vasemmassa reunassa ja poikien taustalla
kasvaa lehtipuita.
Seuraavaksi kuvataan kohtaus, jossa sama nainen seisoo pienen temppelirakennuksen edessä.
Rakennus on korinttilainen tetrastylos, jonka pylvään kanneluurit ovat kierteellä. Pylväiden
kapiteelit vaikuttavat korinttilaisilta. Temppelirakennuksen päätykolmiossa kuvataan
mahdollisesti hedelmäkori kahden käärmeen välissä. Päätykolmion reunassa on
palmettiakroterion. Nainen kohottaa käsissään kahta palavaa soihtua, katse suunnattuna ylös.
Naisen edessä pojat makaavat vatsallaan maassa silmät ummessa.
Reliefin kolmannessa episodissa nainen, joka ei ole sama kuin muissa episodeissa, ajaa
vauhdikkaasti hevosvaljakolla kohti reliefin oikeaa laitaa. Hevoset ovat nousseet takajaloilleen,
ja samat pojat pitelevät kiinni hevosten suitsista. Nainen on pukeutunut khitoniin, joka on
vyötetty hänen rintansa alta. Liehuva viitta muodostaa kaaren naisen pään yläpuolelle. Vaate
on valahtanut pois naisen olkapäältä. Naisen kiharat hiukset vaikuttavat lyhyiltä. Hänen
kasvonsa on kuvattu sivuprofiilissa, kun taas pojat katsovat ulospäin kuvasta.
Samassa ryhmittymässä, kuitenkin eri episodiksi ymmärrettävänä kuvauksena esitetään pojat
polvistuneina lehmävaunuilla matkanneen naisen eteen. Aiemmin vaunuissa ja temppelin edessä
kuvattu nainen istuu kalliolla ja syleilee häntä kohti kurkottavia poikia. Taustalla on viitteellinen
maisema lehtevine puineen. Puut saattavat olla tammia lehtien perusteella.

Epäilyksiä reliefin aiheesta herättävät muun muassa reliefissä esiintyvät naudat. Vastoin
aiheen yhdistämistä Kleobiksen ja Bitonin tarinaan voi argumentoida, että myyttiversiota,
jossa naudat vetävät vaunuja veljesten sijasta, ei tunneta kirjallisuudesta. Päinvastoin
kaikki kirjalliset kuvaukset ovat yksimielisiä siitä, että lehmiä ei saatu paikalle, ja näin
ollen reliefin tapa esittää eläimet vetämässä vaunuja ei käy järkeen.122 Olen kuitenkin yhtä
mieltä Paul Zankerin ja Björn C. Ewaldin kanssa siitä, että kuvanveistäjä on luultavasti
halunnut muistuttaa katsojaa tarinan yksityiskohdista ja lisäksi tuoda esille sen, että
vainaja(t) olivat nuoria lapsia eivätkä vielä voimiensa huipulla kuten Herodotoksen
Kleobis ja Biton.123 Siten he vielä tarvitsevat nautojen fyysistä voimaa, mutta kuljettavat
niitä itse ja täten välillisesti kuljettavat äitiään.
Keskimmäisen episodin vaunuja ajava naishahmo on herättänyt keskustelua ja eri
tulkintoja. Ainoastaan hahmon jumalainen olemus tuntuu olevan kaikkien tutkijoiden
hyväksymää. Hahmo voisi olla sekä Luna, Aurora, Juno Lucina tai Aeternitas. 124 Muun
muassa Arthur B. Cook pitää mahdollisena, että kyseessä on Selene (toisin sanoen Luna),
ja hän tulkitseekin tämän siten, että Hera Argiva oli kuun jumalatar.125 Myös Luigi Sperti
pitää hahmoa mitä luultavimmin Selenenä.126 Olipa jumalatar kuka tahansa, reliefin
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tilaaja on halunnut tuoda esille, että pojat ovat siirtyneet pois tästä maailmasta yhdessä
jumalattaren kanssa.127 Lisäksi laatan esitystapa muistuttaa keisarin apoteoosia.128 Myös
viimeinen episodi, äiti syleilemässä poikiaan, puuttuu Herodotoksen tarinasta. Klaus
Fittschen ja Sperti esittävät, että kyseessä olisi äidin ja poikien välisen rakkauden ja
kunnioituksen ajaton kuvaus.129 Zanker ja Ewald tulkitsevat reliefin viimeisen episodin
menneiden onnellisten päivien muisteluksi.130 Päätykolmion hedelmäkori ja käärmeet
symboloivat osaltaan myös kuolemattomuutta.131 En ota kantaa siihen, esitetäänkö
viimeisessä kuvassa menneiden muistelua vai kenties toivetta kuolemanjälkeisestä
kohtaamisesta, mutta kallistun tulkinnassani mieluummin siihen, että viimeinen episodi
kuvaa äidin ja lasten kohtaamista tuonpuoleisessa Merkityksellistä on, että siinä kuvataan
äidin ja poikien läheisyyttä.
Reliefi on voimakkaan roomalaistettu, mikä ilmenee korinttilaisen temppelin
kuvauksesta.132 Lisäksi huomionarvoista reliefissä on lisäksi, että lasten ja äidin päät on
veistetty muotokuviksi.133 Vaikka reliefiä on restauroitu voimakkaasti tarjoavat nämä
muotokuvat tutkijalle ajoituskeinon. Muotokuvien liittäminen kuvaesitykseen voi
osaltaan vahvistaa tulkintaa pojille kuuluneesta haudasta, mutta varmuutta ei voida saada,
sillä esine on erotettu alkuperäisestä kontekstistaan.134 Laatan tilaaja, luultavasti nuorena
kuolleiden poikien äiti, oli varmasti varsin varakas henkilö korkeatasoisen marmorin ja
hienon käsityön perusteella.135
Toisella ja kolmannella vuosisadalla sarkofagien – joihin Venetsian laatta voidaan
rinnastaa, sillä molemmat kuuluivat hautakontekstiin– kuva-aiheissa keskityttiin vainajan
perheeseen ja tämän huoliin sen sijaan, että niissä olisi kuvattu vainajan odotuksia
kuolemanjälkeisestä elämästä.136 Sarkofageja ja loculus-hautojen laattoja saatettiin nähdä
sekä hautajaisten yhteydessä että silloin, kun hauta avattiin jälleen uutta vainajaa
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varten.137 Zanker ehdottaa, että sarkofageja ei ehkä pitäisi jaotella myytin, vaan sen
viestin mukaan, jota halutaan välittää. Myyttejä käytettiin, koska ne olivat esimerkillisiä
ja ne kuvastivat ja selittivät maailmanjärjestystä ja ihmisten ja jumalten välistä
suhdetta.138
Reliefin kaksi ensimmäistä episodia rinnastuvat Herodotoksen tarinaan, mutta kaksi
viimeistä ilmentävät toivetta kuolemattomuudesta samoin kuin äidin rakkaudesta ja
kaipuusta poikia kohtaan.139 Roomalaisissa mytologisia aiheita kuvaavissa sarkofageissa
kuvataan harvoin naista muussa roolissa kuin rakastajana tai rakastettavana, mutta rooli
äitinä on lähes täysin jäänyt paitsioon.140 Zankerin ja Ewaldin mukaan ainoa keskiössä
kuvattu, selvästi äidin rakkautta ja ylpeyttä esittävä kuvaus on Venetsian reliefilaatassa.141
Venetsian laatan keskiössä on äidin toiminta ja erityisesti hänen uskonnollinen
hartautensa tai hurskautensa sekä poikien osoittama kunnioitus ja apu äidilleen. Tämä
sopii yhteen Valerius Maximuksen kertoman kanssa, jossa argoslaisveljesten tarina on
liitetty nimenomaisesti lasten vanhemmilleen osoittaman kunnioituksen yhteyteen.142
Tämänkaltainen pietas esiintyy myös vanhempien lapsilleen osoittamissa epitafeissa,
joissa se ilmentää roomalaista ajatusta tottelevaisuudesta ja velvollisuudesta.143 Laatan
kuva-aihe ilmentää siis toisaalta lasten vanhempiaan kohtaan esittämää kunnioitusta ja
äidin uskonnollista hurskautta sekä toivetta kuolemanjälkeisestä elämästä tai
kohtaamisesta.144 Reliefi yhdistää surun, lohdutuksen ja naisen omakuvan.145 Samalla
kertaa se esittää Antoninusten kauden sarkofageille tyypillisiä roomalaisia hyveitä: virtus,
pietas ja concordia.146

3.4. Antoninus Piuksen aikainen medaljonki
Venetsian reliefissä on osittain samankaltaista ikonografiaa kuin Antoninus Piuksen
(hallitsi 138–161) aikaisessa medaljongissa,147 jossa myös pietas tuodaan esille expressis
137
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verbis. Medaljongin (kuva 4, liite 5) etusivulla on kuvattu keisari sivuprofiilissa katse
oikealle. Hänen päässään on laakeriseppele ja hänen yllään on rintapanssari. Medaljongin
reunaa kiertää kirjoitus ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS IIII. Toisella puolella
on kuvattu Kleobiksen ja Bitonin tarina.
Medaljongin takasivulla on kuvattu poikien
tarina aiemmin nähtyä yksityiskoisemmin.
Veljekset on kuvattu pystyssä eteenpäin kulkien,
vetäen äitiään vaunuissa vasemmalle. Pojat eivät
vaikuta varsinaisesti rehkivän urotyössään.
Taempi veljeksistä on kääntänyt katseensa
äitiään kohti, kun taas toinen on kuvattu
enemmän sivuprofiilissa. Nuorukaiset on kuvattu
alasti pois lukien ilmeisesti kaulalle sidottua
viittaa, joka hulmuaa etummaisena esitetyn pojan
takana. Veljekset vetävät kaksipyöräistä vaunua,
joka muistuttaa Rooman alttarin vastaavaa.
Vaunu on koristeltu ja sen pyörissä on puolat.
Vaunuissa seisova nainen on pukeutunut
khitoniin ja mahdollisesti pallaan, jonka lievettä
hän kannattelee kädellään. Hänen päässään on
mahdollisesti huntu, mutta siitä ei kunnolla saa
selvää. Naisen vasen käsi on koukussa hänen
vieressään kannatellen vaatteen lievettä. Oikea Kuva 4: Antoninus Piuksen aikainen medaljonki. Kuva:
käsi on nostettu hänen eteensä samankaltaiseen https://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=58063.
eleeseen, joka on kuvattu Rooman alttarissa.
Erityisen kiinnostavaa medallionissa on taustalla esitetty tetrastylos-rakennus, jonka portaiden
edessä hahmot on kuvattu. Rakennuksen – mahdollisesti temppelin – pylväät vaikuttavat
korinttilaistyylisiltä.
Alhaalla kuva-alaa rajaa maastoviiva, jonka alla lukee PIETAS.

Sekä medallionissa että Venetsian reliefilaatassa veljeksillä on kaulassaan lyhyet viitat ja
keskushahmojen takana on kuvattu temppelirakennus, jossa on korinttilaiset pylväät.
Medaljonki on lyöty vuosien 145–161 välisenä aikana.148 Antoninus Pius oli neljättä
kertaa konsulina vuodesta 145 alkaen.149 Tribuunin vallan hän sai ensimmäistä kertaa
vuonna 138, mutta näitä järjestysnumeroita ei ole rajalliseen tilaan listattu.

3.5. Rahat
Kleobiksen ja Bitonin kuvaus rahoissa on erittäin harvinainen teema eikä aikaamme ole
säilynyt montaakaan. Aiemmassa tutkimuksessa on käsitelty ainoastaan Kööpenhaminan
ja Berliinin rahoja, mutta hyödyntämällä huutokauppojen internetkatalogeja tunnettujen
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huutokauppatietohin
(https://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=58063). Medaljonkia ei mainita artikkelistani (Wilskman 2018),
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rahojen määrä on kasvanut kahdella.150 Kaikki tunnetut rahat ovat Argoksesta. Rahojen
suhteen tutkimustani on hieman hankaloittanut se, että Roman Provincial Coinage -sarjan
Severusten aikaiset rahat kattavaa osaa ei toistaiseksi ole julkaistu.151
3.5.1. Hadrianus
Tämän hetkisen tiedon mukaan varhaisin Kleobiksen ja Bitonin kuvaus rahoissa on
keisari Hadrianuksen ajalta (117–138), jolloin Argos alkoi lyödä omia rahoja.152
Hadrianuksen aikaisten argoslaisten rahojen tarkempi ajoittaminen on haasteellista,153
mutta on esitetty ajatus, että rahanlyönnin käynnistäminen Argoksessa kytkeytyi
Panhellenionin luomiseen 131/2.154 Christophe Flamentin ja Patrick Marchettin
argoslaisia keisariajan rahoja käsittelevässä teoksessa on eritelty kaikkiaan 49 rahaa,
joista jokaisessa kuvataan jokin tilanne Argoksen myyttisestä menneisyydestä.155
Hadrianuksen ajan argoslaisrahoissa esitetään Kleobiksen ja Bitonin lisäksi muun muassa
argoslaisia kilpailuja Heraiaa ja Nemeiaa.156
Kupariseoksesta valmistetun rahan halkaisija on 23–24 millimetriä ja massa on 12, 33
grammaa.157 (Kuva 5, liite 6.)
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Raha on heikosti säilynyt. Rahan etusivulla on kuvattu
keisari seppelöitynä ja pukeutuneena rintapanssariin.
Hänen olkapäällään on erotettavissa paludamentum-viittaa
kiinnittävä
fibula-solki.
Hadrianus
on
kuvattu
sivuprofiilissa katse oikealle. Kuva-aihetta kiertää teksti
ΑΥΤ ΑΔΡΙΑ-ΝΟС ΚΤΙСΤΗС. Takasivulla kuvataan Kleobis
ja Biton. Heidän kulkusuuntansa on oikealta vasemmalle.
Hahmoissa on havaittavissa pyöreyttä jäntevyyden sijasta.
Heidän takanaan kuvataan kaksipyöräinen vaunu, jonka
pyörät ovat suuret ja niissä on neljä ratasta. Vaunuissa
näyttää istuvan hahmo, mutta kuva-aihe on liian kulunut
laajemmalle tulkinnalle. Pojat on kuvattu äitiään
kookkaampina. Poikien jalkojen alla on yksinkertainen
maastoviiva. Rahan reunassa kulkee teksti ΑΡΓΕΙⲰΝ.

3.5.2. Septimius Severuksen piiri
Sama kuva-aihe esiintyy tiettävästi kolme kertaa
Septimius Severuksen hallituskauden aikana
(193–211).

Yksi

tunnetuista

rahoista

Kuva 5: Hadrianuksen aikainen raha. Argos.
Kuva: RPC Online, Volume III, number 353.
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk

on

yksityiskokoelmassa ja ainoat siitä olevat tiedot ovat huutokauppojen luetteloissa, joihin
minulla ei valitettavasti ole ollut pääsyä.158 Raha on varsin huonosti säilynyt ja kuvaaiheen yksityiskohtien havaitseminen on haasteellista. Raha on kupariseosta ja sen
halkaisija on 24 mm ja paino 7,24 grammaa.159
Etusivulla on keisari Septimius Severuksen rintakuva oikealle. Takasivulla on kuvattu veljekset vetämässä
vaunua oikealta vasemmalle. Toinen veljeksistä vaikuttaa kääntyneen katsomaan vaunuissa istuvaa
äitiään. Äiti on kuvattu poikia kookkaampana. Vaunujen pyörien lukumäärää on vaikea havaita, mutta yksi
pyörä on havaittavissa vaunujen keskellä.

Berliinin rahakokoelmaan kuuluvassa kupariseoksisessa as-rahassa (kr. ἀσσάριον)
etusivulla on Septimius Severuksen pojan ja kanssahallitsijan Caracallan puolison
Plautillan kuva sivuprofiilissa. Takasivulla on kuvaus Kleobiksesta ja Bitonista (kuva 6,
liite 6):
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LHS Numismatik 96 (2006), 1210.1. (non vidi).
Kuvaus
on
tehty
acsearch.info
-sivuston
kuvan
ja
tietojen
https://www.acsearch.info/search.html?id=3581125. Valitettavasti kuvaa ei voi julkaista.
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Pojat

vetävät

kaksipyöräisissä

äitiään,

joka

vaunuissa.

istuu

Vaunuissa

vaikuttaa olevan pieni selkänoja. Kulkusuunta
on oikealta vasemmalle ja pojat on kuvattu
äitiään pienempinä. Poikien eteenpäin nojaava
asento kuvastaa dynaamista liikettä. Rahan
reunassa kulkee teksti ΑΡΓΕΙⲰΝ. Äidin toinen
käsi on hänen sylissään, kun taas toinen on
nostettu kohti leukaa. Hänellä ei vaikuta olevan
huntua päässään, vaan polkkakampaus (kts.
Plautillan kampauksia). Vaunun pyörissä ei
vaikuta olevan puolia. Pojat ovat alasti melko
frontaalisti ja kääntyneinä naista kohden. Äiti Kuva 6: Berliinin raha. Kuva: Catia Caprino 1953, fig. 2.
Sama kuva on julkaistu Friedlaender 1869, Taf. 23, 9.
on kuvattu poikia suurempina.160

Kööpenhaminan rahan (K XXXIV; Syll. Numm. 103) etusivulla on kuvattu Septimius
Severuksen

puolison,

Caracallan

äidin,

keisarinna

Julia

Domnan

rintakuva

sivuprofiilissa. Kööpenhaminan rahan massa on
6, 29 grammaa. (Kuva 7, liite 6.)
Etusivulla on Julia Domnan rintakuva sivuprofiilissa.
Keisarinnan hartialla on runsaudensarvi. Rahan reunalla
kulkee teksti ΙΟΥΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΔΟΜΝ. Keisarinnan
kampaus on takaraivoon kiinnitetty, letitetty nuttura.
Päälaella olevat hiukset ovat laineilla. Takasivun
asetelma vastaa muutoin toisia rahoja, mutta pojat
vaikuttavat olevan äitiään suuremmilta. Pojat on kuvattu
ennemminkin pystyssä kuin etunojassa. Poikien vetämä
vaunu on kaksipyöräinen ja pyörissä vaikuttaisi olevan
puolat. Pyörät vaikuttavat suurilta vaunujen kokoon
nähden, ja vaunu itsessään vaikuttaa varsin kapealta.
Vaunuissa on kuvattu istuva hahmo, mutta vaunun
seinämät peittävät tämän jalat.161

Berliinin ja Kööpenhaminan rahat voidaan

Kuva 7: Kööpenhaminen raha. Kuva: Sylloge Nummorum
Graecorum. 17. Numero 103.

ajoittaa noin 200-luvun jKr. alkuvuosille. Tarkempaa ajoitusta voi pohtia rakentuen
seuraavien historiallisten seikkojen ympärille: terminus ante quem on Plautillan rahan
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Kuvailu tehty piirroksen pohjalta. Friedlaender 1869, Taf. 23, 9.
Kuvailu tehty valokuvan pohjalta: Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and
Medals. Danish National Museum. Argolis–Aegean Islands. Vol. 17. 1944. Pl. 2, 103.
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suhteen vuosi 211, jolloin Caracalla murhautti vaimonsa.162 Kuitenkin Plautillan nimi
poistettiin julkisista monumenteista jo vuonna 205.163 Caracallan äiti Julia Domna pyrki
sovittamaan Caracallan ja tämän veljen Getan välejä. Pojat olivat toimineet
kanssahallitsijoina vuodesta 211, mutta Caracalla murhasi Getan äitinsä syliin vuonna
212. Julia Domna teki itsemurhan poikansa Caracallan kuoltua vuonna 217. Pidän
mahdollisena, että Plautillan raha ajoitetaan noin vuoteen 205, jolloin Caracalla ja Geta
olivat samaan aikaan konsuleina tai vaihtoehtoisesti sekä Plautillan että Julia Domnan
rahat noin vuoteen 211, jolloin Julia Domna pyrki sovittamaan poikiensa välejä.
Sekä Julius Friedlaender että Friedrich Imhoof-Blumer ja Percy Gardner ovat yhdistäneet
Berliinin ja Kööpenhaminan rahat Pausaniaan kuvaukseen Argoksen nyt jo kadonneesta
kuvaesityksestä (katso liite 1), ja myöhemmin Catia Caprino on pitänyt mahdollisena sekä
rahan että Rooman alttarin pohjautuvan Pausaniaan mainitsemaan reliefiin, mitä ei
kuitenkaan voi todistaa.164

4. Roomalaisen aineiston analyysi ja tulkinta
Tässä luvussa vertailen Kleobiksen ja Bitonin tarinan roomalaisia esityksiä tarkemmin ja
tuon

esille, kuinka

painopisteet

muuttuvat

suhteessa tarinan hyödyntämisen

konteksteihin. Tämä luku pyrkii vastaamaan tutkimuskysymykseen, miten materiaalinen
kulttuuri suhteutuu antiikin kirjoitettuihin lähteisiin. Vertailun keskiössä ovat tarinan
vaiheet ja henkilöt. Ulkoisena vertailupisteenä on erityisesti Herodotoksen välittämä
ensimmäinen versio tarinasta, sillä se tarjoaa kattavimman käsityksen myytin eri
aspekteista

ja

siten

verrantopohjan

myytin

muuttumiselle

roomalaisaikana.

Johdantoluvussa käsittelin myös tutkijoiden tulkintoja poikien roolista ja merkityksestä
juhlassa, esimerkiksi uhreina jumalattarelle. Nämä tulkinnat ovat taustalla myös
seuraavassa analyysissani ja tarkoitukseni on kokeilla, kuinka hyvin ne soveltuvat
roomalaiseen materiaaliin. Herodotoksen tarinaa myös uudelleenkerrottiin antiikissa, ja
roomalaisista kirjailijoista sekä Cicero että Servius attribuoivat tarinan suoraan
Herodotokselle.165 Herodotoksen lisäksi viittaan myös muihin kreikankielisiin lähteisiin
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Birley 1997, 980.
Eck 1998, 702.
164
Paus. 2,20,3; Friedlaender 1869, 98; Imhoof-Blumer–Gardner 1887, 37; Caprino 1953, 101.
165
Warren E. Blake käsittelee Ciceron tekstin suhdetta Herodotokseen artikkelissaan 'Cicero's Greek Text
of Herotodus, I, 31' ja tarjoaa hypoteesin Ciceron käyttämälle kreikankieliselle versiolle. Vertaillen
tarkemmin Ciceron ja Herodotoksen tekstejä Blake tekee seuraavat huomiot: 1) Ciceron kerronnassa
mikään kohta ei vastaa Herodotoksen ilmaisua ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ; 2) poikien riisuutumista ja
öljyämistä ei mainita Ciceroa edeltävissä tunnetuissa lähteissä; 3) Cicero on käyttänyt latinaksi muotoa ad
iugum accesserunt, vaikka Herodotoksen version perusteella odotettavampi muoto olisi sub iugum
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siltä osin, kun ne tarjoavat lisätietoja tutkimuskysymysteni kannalta. Roomalaisia ja
kreikkalaisia aineistoja vertailemalla voidaan havaita, mitä osa-alueita roomalaiset
halusivat tuoda esille tarinasta ja miten sen hyödyntäminen muuttui. Mitä tulee
kreikkalaiseen kulttuuriin, siitä oli tullut keisariajalla erottamaton osa koko valtakunnan
kulttuurista viitekehystä.166

4.1. TARINAN HENKILÖT JA HEIDÄN ROOLINSA
4.1.1. Pojat ja äiti
Kaikissa tarinan versioissa, olipa niiden esitystapa kirjallinen tai kuvallinen, esiintyy
kolme henkilöä: Kleobis ja Biton sekä Junon papitar. Tarinan tunnetuin elementti, pojat
vetämässä papitarta vaunuissa, on tärkein ikonografinen tapa tunnistaa kuvaesitykset
Kleobista ja Bitonia käsitteleväksi. Ainoastaan yhdessä kuvauksessa, Venetsian
reliefilaatassa, pojat eivät itse vedä vaunuja, vaan ohjaavat niitä vetäviä lehmiä ja siten
kuljettavat naista välillisesti.
Kleobis ja Biton ovat nuoria miehiä tai poikia.167 Cicerolla poikiin viitataan ennen heidän
kuolemaansa sanoilla filii ja iuvenes, ja uhritoimituksen jälkeen sanalla adulescentes.
Iuvenis-termin käyttöön liittyy iän aspekti, kuten kreikan sanassa νέος. Iuvenis voi viitata
20–45 vuotiaisiin miehiin, jotka ovat asevelvollisia ja jotka voivat osallistua julkiseen
elämään, ja adulescens taas 15–20-vuotiasiin nuorukaisiin.168 Tästä ei kuitenkaan ole
turvallista vetää mitään johtopäätöksiä, sillä molempia sanoja käytettiin myös
synonyymeina – ja tätä esiintyy varsinkin Cicerolla.169 Hyginuksella poikiin viitataan
ainoastaan nimillä tai sanalla filii. Serviuksen versiossa pojat ovat filii ennen kuolemaa,
ja sen jälkeen iuvenes. Ciceron tekstikatkelmassa poikiin liittyvät ilmaukset vaihtelevat
eniten, ja niissä voi halutessaan nähdä viittauksia ikään samansuuntaisesti kuin
Herodotoksella. Ylitulkinnan vaara on kuitenkin ilmeinen, ja mielestäni kirjoittajat ovat
tässä vaihdelleet käsitteitä ennemmin tyylin kuin tarkkojen merkityserojen vuoksi.

subierunt. Herodotosta luettiin paljon Ciceron aikana, ja Blake arvelee, että Cicerolla saattoi olla joko
käytössään itsensä Herodotoksen nimissä kulkeva versio, joka ei ole säilynyt meidän päiviimme. Pidän
myös mahdollisena, että Cicero soveltaa joskus kuulemaansa tarinaa muistinvaraisesti asiayhteyteen
sopivalla tavalla tarkistamatta Herodotoksen tekstiä – tai ammentaa sen ohella jostakin toisesta lähteestä
viittaamatta siihen nimeltä. Blake 1944, 167–169.
166
Newby 2016, 337.
167
Charles Chiasson huomioi Herodotoksen kielenkäytön tarjoavan joitain tiettyjä aspekteja, jotka tukevat
tulkintaa pojista nuoruuden ja aikuisuuden välillä: Herodotos-Solon viittaa poikiin ennen näiden kuolemaa
joko nuorina miehinä (νεηνίαι; 31.2,3,5.) tai äidin lapsina (τέκνα 31.3,4), kun taas myöhemmin argoslaisten
mainitaan pystyttäneen veistokset sen vuoksi, että nämä olivat mitä parhaimpia miehiä (ὡς ἀνδρῶν ἀριστων
γενομένων). Tarkemmin Herodotoksen tarinan nuoruuteen ja miehuuteen liittyvistä kielellisistä aspekteista,
katso Chiasson 2005, 54–55.
168
TLL s.v. 'iuvenis'.
169
Lewis – Short s.v. 'adulescens'.
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Kirjallisissa lähteissä poikien nimien välittömään läheisyyteen liitetään tieto
sukulaisuudesta vaunuilla vedettävään henkilöön. Cicero, Hyginus ja Servius ilmaisevat
heidät pojiksi (filii), kun taas Valerius Maximuksella ja Tertullianuksella viitataan
nuorukaisiin heidän äitinsä (mater) kautta. Valerius Maximus esittelee nuorukaiset
veljesparina (fratrum par) ja viittaus äitiin esiintyy hieman myöhemmin samassa
virkkeessä. Samoin äidin rooli Junon papittarena tuodaan esiin kaikissa kirjallisissa
kuvauksissa pois lukien Valerius Maximuksen, joka mainitsee vain, että äiti vietiin Junon
pyhäkköalueelle. Muista poiketen Tertullianus ei nimeä äitiä suoraan papittareksi
(sacerdos), mutta viittaa vastaavaan tehtävään mainitsemalla, että äidin täytyy suorittaa
uhritoimitus. Hyginus mainitsee ensimmäistä kertaa latinankielisessä kirjallisuudessa
äidin nimen 'Kydippe', jota myös Servius myöhemmin käyttää. Nimi esiintyy jo kreikaksi
Plutarkhoksen (noin 45 – noin 125) nimiin liitetyn teoksen Myös nainen olisi koulutettava
(Ὅτι καὶ γυναῖκα παιδευτέον) -fragmentissa.170
Kuvaesityksissä poikien yhteys naiseen tuodaan vahvimmin esille Venetsian
reliefilaatassa, jonka viimeisessä episodissa sama vaunuissa vedettävä nainen ottaa pojat
vastaan tavalla, joka usein toistuu äitiä ja lapsia esittävissä kuvauksissa.171 Muissa
esityksissä suhde ilmaistaan hienovaraisemmin: pojat on kuvattu pienempinä kuin
vaunuissa vedettävä nainen Rooman alttarissa ja Berliinin rahassa ja kaikissa kuvauksissa
vähintään toinen pojista on kääntänyt kasvonsa naista kohti. Poikien katse naista kohti ja
naisen käsien eleet myös ilmentävät henkilöiden yhteyttä erityisesti Rooman alttarissa ja
Antoninus Piuksen medaljongissa, joissa naisen eleet ovat identtiset: vasen käsi pitelee
vaatteen lievettä ja oikean on kohotettuna eteen kasvojen korkeudelle, kämmen katsojaan
päin. Myös Venetsian reliefissä äiti pitelee vasemmalla kädellä huntunsa lievettä ja oikea
käsi on nostettuna ylös, mutta eleestä ei voi sanoa sen tarkemmin, koska käsi on
fragmentaarinen.172
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Plut. Fragmenta 133, joka on säilynyt 500-luvulla Johannes Stobaioksen välittämänä: Stobaeus 4,52,43.
(v, p. 1085 Hense). Koska kuitenkin on epävarmaa, onko Plutarkhos itse kirjoittanut teoksen, tähän
lähteeseen ja Hyginuksen suhteelliseen kronologiaan on suhtauduttava varauksella. Kydippe esiintyy
kuitenkin myös Plutarkhoksen aikalaisen, Dion Prusalaisen, onnea käsittelevässä tekstissä, jossa veljeksiä
ei mainita lainkaan, joten tekijä on olettanut lukijoidensa tunnistavan myytin pelkästään äidin nimen
perusteella. Dion Chrys. 64,6. Nimi Kydippe ja ehkä koko Herodotoksen tarina voi olla peruja hänen
historioitsijan aikalaisen Hellanikos Mytileneläisen kolmesta kirjasta, jossa tämä käsittelee Heraa
Argoksessa. Katso Jacoby 1923, 506–507. Sudassa veljesten äidin nimi on puolestaan 'Theoano'. Suda, s.v.
Κροῖσος.
171
Esimerkiksi Maena Mellusan hauta-alttari ensimmäiseltä vuosisadalta jKr. Vatikaanin museo
(Chiaramonte). CIL VI, 21805.
172
Rahoissa ja lasimassakoruissa äiti on nostanut kätensä lähelle leukaansa, mutta Venetsian laatasta
poiketen hän ei vaikuta olevan hunnutettu.
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Rooman alttarin ja medaljongin ylös nostettu, avokämmeninen oikea käsi merkitsee
tervehtimistä ja kommunikointia.173 Ele esiintyy ajoittain myös rukouksissa ja uhreissa
jumalalle.174 Catia Caprino esittää Rooman alttarin kohotetun käden merkitsevän
vaasimaalauksissa tien näyttämistä tai keskustelua sekä pelkoa, hämmästystä tai
rukousta.175 Nykykatsojalle ele muistuttaa myös kehotusta tai peräti siunaamista.
Venetsian reliefin ele, jossa nainen koskettaa huntunsa lievettä, puolestaan esiintyy
roomalaisissa kuvauksissa lasten elämää kuvaavissa sarkofageissa.176 Rahoissa sitä
vastoin käsi vaikuttaa nostetun leuan alle. Rahat ovat säilyneet heikosti, joten elettä on
hankala tulkita. Ei ole mahdotonta, että nainen koskettaisikin olkapäällään olevaa
vaatetta. Tämä apokalypsis-ele taas liitetään Heraan klassiselta ajalta lähtien.177 On
samaten mahdollista, että vaunujen hahmo koskettaa leukaansa, minkä voi tulkita
vetoamista tai pyytämistä ilmaisevaksi eleeksi.178 Eleet saattoivat ilmentää roomalaisessa
kulttuurissa myös hyveitä.179 Mielestäni ele ilmentää tässä yhteydessä kahta asiaa:
tervehtiminen osoittaa kunnioitusta, joten tulkitsen äidin tässä osaltaan tervehtivän ja
siten kunnioittavan poikiaan, mutta myös kommunikoivan jumalattaren kanssa
kiitollisena ja mielissään poikien urhoollisuudesta. Eleellä äiti siis ilmentää poikiin
kohdistamaansa kunnioitusta, poikien kunnioitusta häneen, ja heidän kaikkien jumalaan.
Äidin rooli papittarena tuodaan esille kuvaesityksissä erityisesti äidin asun ja vaunujen
kautta. Vaunuja on hyödynnetty antiikin kuvataiteessa myös hautaukseen ja jumaluuksiin
liittyvissä kuvauksissa, jolloin ne saattavat toimia vainajien matkustuskeinona Manalaan:
lisäksi vaunut kuljettavat jumalia ja näiden kulttikuvia.180 Kirjallisten lähteiden
perusteella vaunuissa esiintyvä nainen on tosiaan veljesten äiti, Junon papitar, mutta
kuvaesitysten osalta naisen voidaan äidin lisäksi nähdä rinnastuvan itse jumalattareen,
joka muuten puutuu kuvaesityksistä Venetsian laattaa lukuun ottamatta. Äidin vaatetus
nimittäin luo muistumia Hera-Junon ikonografiaan: Jumalatar on usein puettu peplosvaatteeseen ja himation-viittaan, joka oli vedetty pään ylitse hunnuksi. Lisäksi hänellä oli
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Hurschmann 1998a, 820.
Hurschmann 1998b, 5.
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Caprino 1953, 100.
176
Sperti 1988, 149. Kreikkalaisissa hautamuistomerkeissä ele esiintyy 400-luvulta eKr. lähtien erityisesti
dexiosis-kuvauksissa, joissa toinen käsi pitelee huntua ja toisella kätellään toista henkilöä. Anakalypsis-ele,
hunnun avaaminen, on yleinen kreikkalaisissa avioliittoa kuvaavissa kuvaesityksissä, mutta kuvaa myös
naiseutta yleisesti. Hurschmann 1998a, 826.
177
Sperti 1988, 149.
178
Hurschmann 1998a, 823. Samaten suuta kohti viety sormi osoittaa hämmästystä ja pohdiskelua, kun taas
leuan kosketus sormilla ilmentää ajatuksissaan vellomista ja hajamielisyyttä. Hurschmann 1998a, 823–824.
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Hurschmann 1998a, 819–820.
180
Katso vaunujen käytöstä yleisesti uskonnollisissa yhteyksissä Smolian 1963.
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usein polos- tai stefanos-diadeemi, valtikka, phiale-uhrilautanen ja granaattiomena.181
Jumalattaren voidaan siten nähdä olevan läsnä myös kuvaesityksissä papitarhahmon
välityksellä.
Kuvallisissa lähteissä pojat on pääsääntöisesti kuvattu alasti.182 Poikkeuksen tekevät
Venetsian reliefilaatta ja Antoninus Piuksen medaljonki, joissa pojilla on pienet viitat.
Julius Pollux viittaa Argoksessa olleeseen kuvaesitykseen veljeksistä, joilla on tebennavaate, eli suurikokoinen viitta, joka voidaan mahdollisesti tulkita eräänlaiseksi papin
asuun liittyväksi kunniavaatteeksi.183 Venetsian reliefin ja Antoninus Piuksen
medaljongin vaatteet ovat kuitenkin varsin pieniä, eikä niitä voi millään sanoa peittäviksi.
Kyse vaikuttaa olevan enemmän symbolisesta vaatteesta, ja pojat selvästi halutaan esittää
alasti. Kirjallisissa lähteissä Cicero mainitsee erikseen poikien riisuutuneen.
Kulttiyhteyksissä "pyhä alastomuus" saattoi esiintyä rukouksessa, uhrissa, kuolleiden
kultissa, tanssissa ja inkubaatiossa, ja sitä saattoi myös esiintyä initiaatioriiteissä pojista
sotilaiksi.184 Ennemmin kyse lienee kuitenkin atleettisesta ja edelleen herooisesta
alastomuudesta. Kuolevaisia miehiä kuvattiin alasti jo 400-luvun eKr. monumenteissa ja
sitä esiintyi erityisesti keisariajalla.185
4.1.2. Tarinan ympäristö
Kleobiksen ja Bitonin kotikaupunki Argos tuodaan esille kaikissa latinankielisissä
lähteissä, pois lukien Valerius Maximuksen. Tertullianus viittaa poikiin ainoastaan
heidän etnonyyminsä kautta, mainitsematta lainkaan heidän henkilönimiään. Poikien
kotikaupungin mainitseminen sitoo veljesten tarinan suoraan tiettyyn yhteyteen ja
paikkaan, tässä tapauksessa Rooman (ja roomalaisuuden) ulkopuolelle, kaukaiseen ja
myyttiseenkin sankareiden Argokseen. Argos oli myös roomalaisaikana tärkeä kaupunki
ja oletettavasti yleisesti tunnettu, joten sen voi tietyllä tapaa yhdistää ajatukseen veljesten
"historiallisuudesta". Ennen kaikkea kaupunki kuitenkin esiintyy tarinan jumaltattaren,
argoslaisen Junon, adjektiiviattribuuttina.186
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Ley 1998, 360.
Käsittelen alastomuutta myös luvussa 4.1.5.
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Meineke 1851, viite 2.
184
Weiler 2000a, 674.
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Alastomuus kuvastaa myös palvelijoita. Näin ollen poikien voidaan ajatella olevan äitinsä palvelijoita,
ja kunnioitus äitiä kohtaan korostuu alastomuuden ja poikien pienemmän koon puolesta. Weiler 2000b,
676–677.
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Hyginuksella Cydippe sacerdos Iunonis Argiuae--; Serviuksella Cydippe, Argivae Iunonis sacerdote--.
Tässä poikkeuksen tekee Cicero, joka ei mainitse jumaltatarta nimeltä vaan viittaa papittaren
argoslaisuuteen: Primum Argiae sacerdotis Cleobis et Bito --. Tarinan kontekstissa viittaus lienee
ensisijaisesti Argoksessa tapahtuvaan Junon kunnioittamiseen, mutta nähdäkseni myös maantieteellisesti
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Tarinan tapahtumapaikkana Argos on läsnä kuvallisissa esityksissä sen lyömissä rahoissa
ja kuvaesitystä rajaavan ΑΡΓΕΙⲰΝ-tekstin kautta, mutta ikonografisesti kaupunkia ei
erikseen esitetä. Muissa kuvaesityksissä poikien argoslaisuutta ei sen sijaan tuoda esille
ja tarinaa ei sidota maantieteellisesti selvästi mihinkään. Ainoastaan kahdessa
kuvaesityksessä – Venetsian reliefilaatassa ja Antoninus Piuksen medaljongissa –
kuvataan ympäröivää miljöötä ja rakennusta, joka voidaan tulkita jumalattaren
pyhäköksi. Kyseessä on podiumin päällä oleva tetrastylos, jonka pylväät edustavat
korinttilaista mallia. Tämä tyyppi oli käytössä erityisesti Roomassa, joten kuvatuilla
rakennuksilla on tuskin pyritty viemään esitystä nimenomaan Argokseen.187
Kirjallisuudessa pyhäkköalueeseen viitataan Cicerolla ja Hyginuksella sanalla fanum ja
Serviuksella sekä Servius auctuksella sanalla templum tai monikossa templa. Fanum
merkitsee jumaluudelle vihkimällä dedikoitua paikkaa, kuten pyhäkköä tai temppeliä,188
ja templum taas vihittyä tai pyhää paikkaa, johon usein liittyy avoimen tilan aspekti.189
Kirjallisuudessa kyseessä ei siis välttämättä ole pelkästään varsinainen temppelirakennus,
kuten sanan nykymerkitys antaisi ymmärtää. Esimerkiksi Valerius Maximus ilmaisee
ainoastaan, että äiti on kuljetettava jumalattaren riittien luokse (ad sacra) eli toimittamaan
riittiä, minkä ei välttämättä tarvitse viitata enempään kuin alttarilla varustettuun pyhään
paikkaan, jossa riitti suoritetaan.
Myös Hyginuksella esiintyy sacra, mutta hänellä sen voidaan tulkita liittyvän riittien
lisäksi myös pyhiin esineisiin ja uhriin. Mikäli sacra tulkitaan esineiksi tai sulkee myös
ne piirinsä, ovat ne luultavasti jumalattaren pyhä kilpi, lekherna-vuode ja jumalattarelle
pyhitettävä peplos, jonka nuoret neidot ovat kutoneet.190 Esineiden olemusta ei
kuitenkaan tuoda esille eksplisiitisesti Kleobiksen ja Bitonin tarinan yhteydessä missään
säilyneessä lähteessä, eikä niiden voi olettaa olleen tiedossa tarinan lukijoille. Myös
Herodotoksen mainitsemat kansalaiset (jotka olisivat luultavasti olleet esineiden kantajia)

väljempi mielleyhtymä Argokseen liittyvän Junon kunnioittamiseen on mahdollinen varsinkin niille
henkilöille, jotka tunsivat Paestumin Hera Argivan tai Faleriin menot. Lyhyesti mainituista juhlista, katso
liite 7.
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Nielsen 2002, 120–123.
188
Lewis – Short, s.v. 'fanum'.
189
Sanassa on sama juuri kuin kreikan pyhää aluetta merkitsevässä sanassa τέμενος. Lewis – Short, s.v.
'templum'.
190
Pötscher 1997, 25; Graf 1998, 359; Burket 1983, 163. M. P. Nilsson ei ole varma, kuuluuko lekhernavuode Heraia-juhlaan. Nilsson 1957, 44. Lat. pulvinar oli myös vuode, jolle jumalten kuvia ja uhriesineitä
laitettiin kulkueen jälkeen, ja joka oli varattu jumaluudelle, jotta tämä saattoi seurata mukavasti
juhlallisuuksia. Adkins–Adkins 1996, 187. Kilpailuissa (ἀγών) annettu kilpi on ainakin historiallisena
aikana ollut pronssinen hopliittikilpi, mutta aiemmin ne olivat valmistettuja lehmäntaljasta. Lehmän
yhteydestä Argos-sankariin ja kulkueeseen, katso Burket 1983, 164.
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puuttuvat roomalaisesta aineistosta. Kulkue pyhine esineineen kuitenkin kuului
Roomassa (myös Junon) riitteihin yleisesti, ja siten roomalaisyleisö on saattanut pitää sitä
itsestään selvänä.191
4.1.3. Poikien urotyö
Kuvataiteessa jumalatar on läsnä lähinnä äidin kautta, mutta kirjallisuudessa veljesten
tarinan konteksti on ennen kaikkea uskonnollinen juhla, jossa jumalatar on tärkeässä
osassa myöntäessään veljeksille palkkionsa. Kaikissa lähteissä esiintyy veljesten urotyö,
äidin vaunujen vetäminen. Kirjallisista lähteistä Valerius Maximuksen ja Tertullianuksen
versioissa puuttuu tarkempi

traditio,

nimittäin

nautaeläinten tarpeellisuus

ja

uskonnollinen juhla.
Muutenkin yksityiskohtien määrä vaihtelee eri kirjoittajilla. Cicero mainitsee juhlan ja
uhritoimituksen sekä sen, että pyhäkköalue on kaupungin ulkopuolella, mutta hän ei
mainitse erikseen jumalattaren tai juhlan nimeä. Tässä suhteessa hän poikkeaa muuten
varsin tiiviisti seuraamastaan Herodotoksesta. Ainoa Ciceron viittaus juhlaan on ilmaus
post epulatos, mikä tässä yhteydessä viitannee nimenomaan uhriateriaan.192 Lisäksi
yhteys jumaliin ilmenee jo kappaleen alussa, kun Cicero ilmaisee reetorien
loppulauseiden viittaavaan kuolemattomien jumalten päätöksiin.
Myös toimintatavan välttämättömyys tuodaan esille kirjoittajilla: Cicero käyttää ilmaisua
ius esset ja Servius mos esset, jotka viittaavat siihen, kuinka uskonnollisen juhlan riitit
tuli suorittaa tietyllä tavalla. Hyginus vielä tarkentaa ehdottomuuden syytä: papitar
surmattaisiin, mikäli riittiä ei suoritettaisi oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Tähän ei ole
suoria viitteitä missään muussa säilyneessä lähteessä, mutta Valerius Maximuksen
tekstikatkelman voi mahdollisesti tulkita siten, että äidin henki olisi ollut uhattuna, mikäli
pojat eivät olisi häntä avustaneet.193 Tämä kuitenkin pohjautuu pitkälti samassa
virkkeessä esitettävien Amfinomoksen ja Anapioksen tarinaan, jossa vanhemmat selvästi
olisivat menehtyneet, elleivät veljekset olisi kantaneet heitä pois liekeistä. Vaikka
Valerius Maximus ei ota kantaa yhtä selvästi äidin mahdolliseen kohtaloon kuin Hyginus,
tulkitsen muun virkeyhteyden perusteella äidin kohtalon olleen vaarassa ilman tämän
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Hänninen 2000, 62. Katso myös liite 7.
Muellerin mukaan Ciceron tapa jättää jumalattaren nimi mainitsematta etäännyttää kertomusta riitistä ja
uskonnollisuudesta, korostaen Ciceron kertomuksen yleisempää filosofista painopistettä. Mielestäni tämä
on kuitenkin Muellerin osalta ylitulkintaa: Ciceron viittaaminen Herodotokseen ja tarinan tunnettavuuden
ilmaiseminen kuitenkin osoittavat siihen sitä, että tarinan kulttiyhteys ovat tiedossa sivistyneelle lukijalle.
Mueller esittää tämän ajatuksen loppuviitteessään eikä siten sisällytä sitä itse käsittelyynsä. Mueller 2002,
199, loppuviite 96.
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Val. Max. pro spiritu parentium.
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poikien toimia. Tertullianuksen katkelman suhteen on puolestaan hankala ottaa kantaa,
oliko äiti vaarassa vai ei. Hänenkin kappaleestaan on kuitenkin selvää, että pojat vetivät
äitinsä pyhäkköön, jotta riitti tulisi suoritettua oikein.
Keskeistä myytille on se, että vaunuja vetämään tarkoitetut eläimet eivät saapuneet ja
Kleobis ja Biton ottivat heidän asemansa vetäessään äitinsä pyhäkköalueelle. Valerius
Maximus ja Tertullianus eivät mainitse eläimiä lainkaan, mutta Tertullianus viittaa
poikien kuitenkin valjastaneen itsensä, mikä ilmentää heidän toimintaansa vetojuhtina.
Ciceron käyttämä termi iumentum viittaa yleisesti vetojuhtiin ja klassisessa latinassa
erityisesti taakkoja kantaviin eläimiin kuten hevosiin, muuleihin tai aaseihin.194 Sitä
vastoin muilla kirjoittajilla eläimet ovat Herodotosta vastaavasti nautoja (boves).195 On
vallan mahdollista, että nämäkin vaunuja vetäneet eläimet oli tarkoitus myös uhrata
kreikkalaisessa Heraia-juhlassa, joka on tarinamme alkuperäinen konteksti. Uhrieläimen
laji tyypillisesti liittyy tiettyyn myyttiseen kulttihistoriaan ja paikallisiin oloihin ja Junolle
uhrattiin tiettävästi lehmiä myös roomalaisaikana.196
Syyt eläinten poisjäämiselle vaihtelevat eri auktoreilla. Cicerolla ne ovat ainoastaan
myöhässä, kun taas Servius ilmaisee niiden menehtyneen. Hyginuksella naudat olivat
editiosta riippuen joko myöhässä tai kuolleet.197 Jälkimmäinen tulkinta on mielestäni
siinäkin mielessä mielekkäämpi (vrt. luku 2.3), että Hyginus antaa syyksi eläinten
poisjäämiselle sen, että papitar oli lähettänyt eläimet laiduntamaan. Jos papitar on
lähettänyt tieten tahtoen eläimet laiduntamaan, eikö hän olisi saanut niitä myös ajoissa
pois laitumelta tietäessään tarvitsevansa niitä pian? Servius puolestaan mainitsee eläinten
kuolleen kulkutautiin (pestilentia), joka oli tullut Attikan kautta.198 Kreikkalaiset
kirjoittajat eivät ilmaise täsmällisiä syitä eläinten puuttumiselle, ja myytin ensimmäinen
välittäjä Herodotos ilmaisee ainoastaan, ettei eläimiä ollut saatavilla pellolta ajoissa.199

Lewis – Short, s.v. 'jumentum'. Kreikkalaisista kirjoittajista Ps.-Plutarkhos viittaa myös puuttuvien
eläinten olevan muuleja. Plut. cons. Ap. 108 F.
195
Servius kommentoi Vergiliuksen runoa, jossa käytetään maskuliinisanaa urus, mutta käyttää itse
systemaattisesti termiä bos, joka on sekä maskuliininen että feminiininen. Usein se on käännetty
Herodotoksen yhteydessä 'härkä'.
196
Kreikkalaisissa kulteissa ei eroteltu uhrieläimiä sukupuolen suhteen kuten roomalaisissa, joissa
naispuoliset jumalat saivat uhreina naaraita ja miespuoliset kastroituja eläimiä (paitsi Mars, Neptunus,
Janus ja genius). Sonnit, samoin kuin karjut ja oinaat, olivat arvokkaita uhreja, joita säästettiin usein
tärkeille miespuolisille jumaluuksille. Ekroth 2014, 333–334
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Marshallin ja Bouriaud'n editiossa on luetaan essent mortui kun taas Smith ja Trzaskoma lukevat essent
morati.
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Serviuksen kommentti liittyy Vergiliuksen kohtaan, jossa nimenomaisesti kuvaillaan eläimiä koettelevia
tauteja, ja kommentaattori on mahdollisesti muistanut veljesten tarinan väärin, hyödyntänyt meille
säilymätöntä versiota tai värittänyt Kleobiksen ja Bitonin tarinaa omatoimisesti.
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- - οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ. Hdt. hist. 1,31.
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Kuvaesityksissäkään eläimiä ei siis esiinny, pois lukien Venetsian reliefilaatan, jonka
syitä esittää eläimet olen käsitellyt luvussa 3.3.
Kleobis ja Biton siis ottavat eläinten roolin. Poikien käyntiä ikeen alle kuvataan jokaisella
auktorilla hieman eri tavalla, mutta iugum 'ies' esiintyy jossain muodossa kaikilla
kirjoittajilla paitsi Valerius Maximuksella ja Servius auctuksella.200 Servius auctuksella
äiti on poikiensa valjastaja. Poikien urotyö kuvataan kaikissa lähteissä ja se on
kuvaesitysten keskiössä. Sekä kirjallisuudessa että kuvallisissa aineistoissa esiintyy
hieman vaihtelua äidin vaunujen suhteen. Cicerolla esiintyy sana currus ja Hyginuksella
ja Servius auctuksella plaustrum. Servius puolestaan välttää kiertoilmaisullaan
käyttämästä mitään sanaa, eikä Valerius Maximuskaan ota asiaan kantaa. Currus viittaa
eritysesti sotavaunuihin, joita käytettiin myös triumfissa. Vergiliuksella sana esiintyy
myös maanviljelykontekstissa merkitsemässä kahta pientä pyörää, johon auran parru oli
liitetty.201 Plaustrum taas merkitsee painavien asioiden kuljettamiseen tarkoitettua
kulkuneuvoa. Herodotoksen tekstin ἄμαξα viittaa nelipyöräisen vaunun kehikkoon tai
vaunuun itseensä.202
Roomalaisissa kuvaesityksissä vaunutyyppi vaihtelee, mutta kaikissa vaunut näyttävät
kaksipyöräisiltä. Rahojen vaunuesitysten tarkempi vertailu ei ole mielekästä, sillä rahat
ovat varsin kuluneita ja rahataide itsessään eroaa veistostaiteesta funktionsa ja
toteutuksensa puolesta. Lyhyesti voidaan kuitenkin huomioida, että rahoissa esitetyt
vaunut eroavat hieman toisistaan, mutta niiden tyyppi on Caprinon mielestä ἅμαξα.203
Berliinin rahassa vaunun pyörät ovat selvästi vaunun takaosassa, kun taas Hadrianuksen
rahassa valtavat pyörät ovat vaunun keskellä – vaunu näyttää peräti huteralta. Samoin
Kööpenhaminan rahan vaunun pyörät ovat keskellä vaunua, mutta pyörien koko on
paremmassa suhteessa vaunujen kokoon. Septimius Severuksen rahassa pyörät ovat niin
ikään keskellä vaunuja, ja vaunun seinämissä voi erottaa samankaltaista ristikkokuviota
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Eniten poikkeaa Cicero, joka käyttää verbiä accedo monikon indikatiivin perfektissä, jolloin pojat
'ottivat ikeen hoitaakseen'. Valerius Maximus käyttää yksinkertaisesti perfektin konjunktiivia verbistä veho.
Hyginus ilmaisee asian pro bubus sub iugo se iunxerunt, verbin ollessa iungo indikatiivin aktiivin perfekti.
Servius sitä vastoin käyttää subeo monikon aktiivin partisiippia ja sen objektina iugum. Verrattuna Ciceron
ilmaisuus ad iugum accesserunt, Servius auctuksen plaustro subiunxit on lähempänä Herodotoksen
kreikankielistä versiota (ὑποδύντες ... ὑπὸ τὴν ζεύγλην). Blake 1944, 167 alaviite 2. Warren E. Blaken
tarjoama hypoteesi Ciceron käyttämälle kreikankieliselle versiolle antaa tilaa myös Serviuksen tulkinnalle.
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Lewis – Short, s.v. 'currus'.
202
LSJ s.v. 'ἄμαξα'. Muissa kreikankielisissä lähteissä vaunuista käytetty sanat ἅμαξα (attikan variantti
edellisestä) ja ἀπήνη viittaavat ennen kaikkea nelipyöräisiin vaunuihin, mutta myöhemmässä käytössä
jälkimmäinen viittaa yleisesti vaunuihin, myös sotavaunuihin. LSJ s.v. 'ἀπήνη'.
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Caprino 1953, 100.
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kuin Venetsian reliefilaatassa. Venetsian reliefissä kuvatun vaunun seinämät ovat selvästi
kehikkoa,

joka

johtaa

katsojan

mielen

enemmän

maataloudessa

käytettyyn

vaunutyyppiin.
Rooman alttarin vaunu vaikuttaisi olevan pikemminkin triumfikulkueissakin käytetty
kilpavaunu, vaikkakin pyörät poikkeavatkin jossain tapauksissa kilpavaunuissa
käytetyistä pyöristä.204 Rooman alttarin vaunun pyörät tympanon-tyyppiä, eli ilman
puolia. Kyseistä pyörätyyppiä käytettiin raskaiden kuormien sekä istuvien tai makaavien
ihmisten kuljettamiseen.205 Sitä vastoin lasimassakoruissa ja Antoninus Piuksen
medaljongissa on esitetty myös kaksipyöräinen, kilpakäyttöiseltä vaikuttava vaunu, jonka
pyörissä on puolat. Ikonografisia, vaikkakin koristeellisimpia esimerkkejä on muun
muassa Septimius Severuksen ja Tituksen riemukaarissa Roomassa. Rooman alttarin
vaunu poikkeaa toisista siinä, että se selvästi on koristeltu. Vaunuissa on kuvattu seppele,
josta vaikuttaisi lähtevän köynnöksiä. Seppele muistuttaa corona civitatis -seppeleestä,
joka myönnettiin kansalaisen pelastaneelle henkilölle. Nähdäkseni seppele ja
triumfivaunu korostavat erityisesti äitiin kohdistuvaa kunnioitusta.206
4.1.4. Äidin pyyntö
Juuri tämä Kleobiksen ja Bitonin osoittama kunnioitus ja tunnollisuus on syynä äidin
ilolle ja pyynnölle myöntää pojille paras lahja, mitä kuolevainen voi saada.207 Valerius
Maximuksella, Tertullianuksella ja Servius auctuksella ei ole mainintoja rukouksesta eikä
lahjasta erikseen. Cicero ja Hyginus ilmaisevat äidin pyynnön precor-verbin avulla, joka
viittaa uskonnolliseen pyyntöön ja rukoukseen.208 Serviuksen tekstissä puolestaan papitar
204

Myös Caprino huomioi vaunun muistuttavan Boscorealen kuvausta Tiberiuksen triumfista. Caprino
1953, 100.
205
Caprino 1953, 100.
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Myös äidin käden ele alttarissa ja medaljongissa tuovat mielleyhtymän tervehtimiseen ja
kunnioittamiseen. Mikäli konnotaatio triumfiin oli reliefin katsojalle selvä, saattoi se osaltaan muistuttaa
myös poikien kohtalosta ja ihmisten kuolevaisuudesta – olihan tapana myös muistuttaa triumfaattoria
ihmisten osasta (memento mori). Toinen mahdollinen merkitys seppeleelle on alluusio urheilukilpailuihin,
jollaisten voittajiksi Herodotos mainitsee veljekset. Argoslaisissa rahoissa on kuvattu seppeleitä Heraiajuhlaan kuuluneiden kisojen ja Nemeia-kisojen kunniaksi (Flament–Marchetti 2011, numerot 56–57).
Tässäkin tapauksessa ajatus kunnioituksesta on läsnä.
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Latinankielisessä kirjallisuudessa syynä pyynnölle on Cicerolla ja Hyginuksella poikien hurskaus tai
kunnioitus äitiään kohtaan ja Serviuksella tunnollisuus jumalaa kohtaan (Cic. pro pietate; Hyg., si filii
aduersus eam pii fuissent; Serv. probans eorum religionem). Lisäksi Hyginuksella esiintyy äidinkin
jumalaa kohtaan osoittama kunnioitus ja riittien oikea suoritustapa (si sacra eius caste coluisset). Lahja
puolestaan on Cicerolla suurinta, jonka jumala voi ihmiselle antaa (maxumum homini dari posset a deo);
Hyginuksella mitä tahansa hyvää, joka voisi tulla kuolevaisten osaksi (quicquid bonum mortalibus posset
contingere); Serviuksella taasen, minkä jumalatar tietää olevan kuolevaisille otollista (quod sciret dea utile
mortalibus).
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Cicerolla jumalattarelta pyydetään, mutta jumala antaa lahjan: joskus myös naispuolisiin jumaliin
viitataan sanalla deus, ja samankaltainen sukupuolten muuttuminen esiintyy myös Herodotoksella.
Chiasson 2005, 59 ja alaviite 39.
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vastaa jumalattaren esittämään kysymykseen omasanaisesti (ait). Serviuksen tekstissä
esiintyy sitä vastoin illa pia responsione ait, kun papitar esittää jumalattarelle pyynnön.
Serviuksen kappaleen voikin ymmärtää kahdella tavalla riippuen siitä, miten pia
tulkitaan: sana voi viitata äitiin hurskaana, tai tapaan, jolla hän pyytää jumalattarelta
lahjaa.209
Latinankielisten lähteiden perusteella äidin rukous jumalattarelle ei ole varsinaisesti
votum-rukous, eli että äiti lupaisi antaa jumalattarelle jotain, jos hänen toiveensa toteutuu.
Ennemminkin kyseessä on pyyntö, että jumala palkitsee pojat jo tehdyn teon vuoksi.210
Tätä korostaa se, että Cicerolla pojat menehtyvät uhriaterian jälkeen ja Hyginuksen
mukaan äiti rukoilee vasta uhritoimituksen jälkeen.211 Rukous kuului olennaisesti
uhraamiseen, eikä uhria voitu suorittaa ilman asianmukaista rukousta. Rukous liittyi
vahvasti rituaaliseen toimintaan, jossa jumalaa pyydetään ottamaan vastaan uhri
hyväntahtoisesti ja olemaan suosiollinen uhraajan yhteisöä kohtaan. 212 Tämän kaiken
voidaan siis olettaa jo tapahtuneen tarinassa, ennen kuin äiti esittää pyyntönsä, eikä äiti
myöskään toivo poikiensa kuolemaa eivätkä pojat sitä olleet suunnitelleetkaan. Valerius
Maximuksella tämä myös mainitaan suoremmin.213 Lisäksi poikien ei suoraan mainita
asettuneen levolle jumalattaren pyhälle alueelle, toisin kuin Herodotoksella. Hyginus jopa
mainitsee erikseen, että veljekset palasivat kotiin. Ciceron ja Serviuksen viittaukset ovat
hienovaraisemmat, sillä he puhuvat vain nukkumaan käymisestä ja seuraavana päivänä
kuolleena löytymisestä, mainitsematta paikkaa tarkemmin.

Kuvallisessa materiaalissa rukous esitetään suoraan vain Venetsian reliefilaattassa, mutta
kuten yllä olen käsitellyt (luku 4.1.1), vaunuissa seisovan tai istuvan äidin ele voidaan
tulkita myös rukoukseksi. Kuitenkin, kuten on todettu, eleet voivat merkitä useampaa
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Latinankielisissä lähteissä ei esiinny samankaltaista adjektiiviatribuuttia äidin pyyntöön liittyen kuin
Herodotoksella, jolla äidin rukoukseen liittyvä termi περιχαρής 'ikionnellinen' esiintyy aina kontekstissa,
jossa adjektiiviattribuuttiin liitetty henkilö päätyy kärsimään. Kyseisen termin käyttö osaltaan ennakoi
tulevaa tragediaa, ja esiintyy aina ensisijaisen kertojan käyttämänä. Tässä tapauksessa yltiömäisen iloinen
äiti kokee pian henkilökohtaisen tragedian, lastensa kuoleman, korostaen herodotoslaista käsitystä
inhimillisen nautinnon ja kukoistuksen lyhytaikaisuudesta. Chiasson 2005, 49–50.
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(Mueller 2002, 36). Kuitenkin Valerius Maximuksella veljesten pietas kohdistuu ennen kaikkea äitiin, ei
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olisi etukäteen luvannut jumalattarelle jotain. En näin ollen katso Muellerin teorian soveltuvan Kleobiksen
ja Bitonin tarinaan kovinkaan hyvin.
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rukouksen jälkeen. Plut. Fragmenta 133.
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Hänninen 2000, 60. Hänninen viittaa tässä R.M. Ogilvien teokseen The Romans and their Gods. London
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asiaa samaan aikaan ja niiden merkitykset voivat myös muuttua, joten pelkästään niiden
perusteella on usein vaikea muodostaa yksiselitteistä tulkintaa tilanteesta. Silti äidin
eleiden perusteella voidaan melko turvallisesti tulkita kuvaesitysten ilmentävän
ensinnäkin niin poikiin, äitiin kuin jumalattareen kohdistettua kunnioitusta ja toiseksi
rukousta, joten kuvallisten ja kirjallisten lähteiden linja on tässä yhtenevä.
Venetsian reliefissä äiti seisoo temppelin edessä katse kohottuna korkeuksiin soihdut
käsissään. Laatassa esitetty tyypillinen rukousasento ja soihdut liittyvät selvästi
jumalattaren puhutteluun ja mahdollisesti uhraamiseen tai riittiin yleisesti. Kuvaus eroaa
roomalaisista kirjallisista lähteistä siten, että veljekset on kuvattu makaamassa temppelin
edessä eli pyhäkköalueella, kuten Herodotoksen tarinassa. Soihtuja sen sijaan ei
kirjallisissa lähteissä esiinny, mutta ne on kuvattu Venetsian laatan lisäksi myös Rooman
alttarissa, joissa pojat kantavat niitä. Rooman alttarin soihtujen suhteen merkitys on
epämääräisempi kuin Venetsian reliefissä. Alttari tosin on varsin heikosti säilynyt, joten
täydellistä varmuutta soihtujen olemassa-olosta on vaikea saada. Mikäli tulkitsemme
poikien pitelemät esineet soihduiksi, voimme ajatella niiden ilmentävän kulkueen yöllistä
ajankohtaa. Näin Catia Caprino tulkitsee Rooman alttarin soihdut, sillä Heralle uhrattiin
aamuisin ja matka pyhäkköön oli pitkä.214 Kreikkalaisissa kulteissa tuli oli merkittävässä
osassa uhraamisessa ja se symboloi uuden alkua.215 Soihtujen voidaankin ajatella
viittaavan poikien roolin muuttumiseen kuoleman kautta, mutta edelleen pidän hatarana
ajatusta pojista tarkoituksellisina uhreina jumalattarelle, joskin hieman uskottavampana
kuvallisissa lähteissä kuin kirjallisuudessa.
4.1.5. Poikien kuoleman merkitys
Pohdittaessa Kleobiksen ja Bitonin mahdollista roolia uhreina tulee myös ottaa huomioon
tarinan keskeisin teko: pojat ottivat papitarta vetämään tarkoitettujen eläinten roolin.
Mikäli eläimet oli tarkoitus uhrata jumalattarelle, voidaan miettiä, rinnastuvatko pojat
eläimiin myös tässä suhteessa. Mielestäni tämä kuitenkin saattaa mennä ylitulkinnaksi
ainakin latinankielisen lähdeaineiston valossa. On totta, että veljekset Herodotoksen
tarinassa edustavat "täydellisiä uhreja", ovathan he nuoria ja valioyksilöitä, jumalatar
tarjoaa heille kivuttoman, uhreille sopivan kuoleman, heitä ylistetään postuumisti ja he
kuolevat jumalattaren pyhäkköalueella.216 Yksikään latinankielinen lähde ei kuitenkaan
mainitse, että poikia olisi erityisesti ylistetty ja ihailtu urotyönsä aikana, tai että heitä olisi
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Sansone 1991, 123. Sansone huomioi myös kreikkalaisen ajattelun, että kuolemaa pyhäkköalueella tulee
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kuolemansa jälkeen muisteltu samalla tavalla kuin Herodotoksella. Lisäksi, kuten edellä
on todettu, poikien ei suoraan mainita kuolevan pyhäkköalueella.
Luvussa 2.2. esitin David Sansonen ajatuksen siitä, että veljesten ponnistelu voidaan
nähdä eräänlaisena uhrina jumalalle.217 Latinankieliset lähteet eivät kuitenkaan korosta
veljien urheilullisuutta, toisin kuin Herodotos. Ainoa viittaus on Cicerolla, joka mainitsee
ponnistelumatkan pituuden lisäksi poikien riisuutuneen ja öljynneen itsensä.218
Alastomuus kuului kreikkalaiseen urheiluun, mutta roomalaiskatsannossa se oli vielä
Ciceron aikana epäsoveliasta tai suorastaan loukkaavaa.219 Siten Cicero on maininnallaan
mahdollisesti halunnut korostaa veljesten kreikkalaisuutta. Tertullianuksen plus quam
humano more voi viitata ehkä myös siihen, että pojat kykenivät fyysisiltä voimiltaan
korvaamaan naudat. Muut kirjoittajat eivät viittaa lainkaan poikien urheilullisuuteen,
mutta kyvyssä kuljettaa äitiä vaunuissa ajatus voimakkuudesta on toki läsnä. Alluusio
varsinaiseen urheilullisuuteen ei kuitenkaan ole mielestäni tarpeeksi voimakas
roomalaisessa kontekstissa, jotta sen kautta voitaisiin tulkita poikien varsinaisesti
uhraavan voimiaan jumalattarelle. Roomalaista kokonaiskuvaa ajatellen Kleobis, Biton
ja heidän kuolemansa ei mielestäni voi olla uhri jumalattarelle, vaan heidän kuolemansa
on nähtävä lahjana jumalattarelta.220 Heidän hyveellisyytensä perustuu aktiiviseen
tekoon, ei passiiviseen olemiseen.
Venetsian reliefissä jumalatar – olipa hän Juno, Selene tai joku muu – esitetään erillisenä
hahmona ja aktiivisena toimijana hänen saattaessaan poikia tuonpuoleiseen. Kirjallisista
lähteistä Servius on ainoa kirjailija, jolla Juno on esillä tarinan aktiivisena toimijana:
jumalatar antaa arvoa poikien hurskaudelle ja vaikuttaa jopa ilmestyvän äidille.
Jumalattaren aktiivinen toiminta tarinassa korostaa kuolemaa lahjana jumalilta, mikä
ilmenee sekä kirjallisissa lähteissä että erityisen hyvin Venetsian reliefilaatassa.221
Venetsian reliefi oli alkuaan hautakontekstissa, joten sen aiheen ja siinä esiintyvän
jumalattaren toiminnan liittyminen kuolemaan käy selvästi ilmi.
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Sansone 1991, 125.
Cicero ei kuitenkaan mainitse tarkkaa pituutta, mutta ilmaisee pyhäkön olevan kaupungin ulkopuolella
pidemmän matkan päässä.
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Esim. Cic. Tusc. 4,70; Hurschmann 2000, 675–675.
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Walter Pötscher käsittelee tätä seikkaa myös ja lisää, että Heralle uhrattavat eläimet olivat usein
naispuolisia eivätkä pojat siten olleet varsinaisia uhreja Heralle. Pötscher 1997, 28–29 ja 36.
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Paitsi Valerius Maximuksella, joka ei mainitse jumalatarta ollenkaan eikä myöskään kuolemaa
palkintona.
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Vaikka Kleobiksen ja Bitonin uroteko on tarinan keskiössä, Hyginus ja Servius nostavat
veljesten äidin tarinan varsinaiseksi päähenkilöksi kerrontansa puolesta. He ovat myös
ainoat latinankieliset kirjoittajat, jotka mainitsevat äidin nimen. Servius auctuksella äiti
"valjastaa poikansa" ikeen alle, kun taas muissa lähteissä veljet ovat itse aloitteellisia.
Hyginuksella äiti on lähettänyt vaunuja vetämään tarkoitetut eläimet pellolle, ja siten on
osaltaan itse syypää tätä seuraaviin tapahtumiin.222 Hyginuksen tarina on siinäkin
mielessä uniikki, että äidin mainitaan kuolevan (vapaaehtoisesti) tarinan lopussa
ymmärtäessään, että kuolema on paras asia mitä ihmiselle voi tapahtua. Hyginus on ainoa
kirjoittaja, joka ensinkään käsittelee äidin reaktiota poikiensa kuolemaan.223

4.2. Tarinan hyödyntämisen eri näkökulmat
Kahdessa edeltävässä pääluvussa olen käsitellyt Kleobiksen ja Bitonin tarinoiden
esiintymistä itsenäisesti. Tarinaa on kuitenkin tarkasteltava myös siinä ympäristössä,
jossa se on esitetty, jolloin sen ympärillä oleva muu aineisto – joko kirjallinen tai
arkeologinen – tuo esille tarinan hyödyntämisen kontekstia tuoden esille ja vahvistaen
tarinan hyödyntämisen tarkoitusperiä. Roomalaisessa aineistossa Kleobiksen ja Bitonin
tarinan yhteydessä nousevat erityisesti esille kaksi teemaa: kuolema ja kunnioitus.
4.2.1. Yhteys kuolemaan
Herodotoksen tarinaversiossa kuoleman onnekkuuteen liittyi kuolema oikealla hetkellä ja
maineen huipulla – tämänkaltainen poismeno nähtiin jumalten lahjana. Varsin
samankaltainen tarina on kertomus Trofonioksesta ja Agamedeesta, jotka rakensivat
Apollonille temppelin Delfoihin.224 Palkkioksi he pyysivät jumalalta lahjaa, joka olisi
222

Charles Chiasson käsittelee Herodotoksen kappaletta Kleobiksesta ja Bitonista, ja tuo esille
heksametrirunoudessa toistuvan motiivin yhdistää äidit poikiensa kuolemaan. Chiasson havaitsee
yhtäläisyyksiä erityisesti homeerisen hymnin Demeterille (säkeet 231–74) ja argoslaisten veljesten myytin
välillä: Apollodoroksella säilyneen myyttiversion mukaan Demofon palaa kuoliaaksi äitinsä Metaneiran
toiminnan vuoksi, sillä äiti on – toki vahingossa – estänyt Demeteriä tekemästä poikaa kuolemattomaksi.
Tällöin Metaneirasta, kuten Kleobiksen ja Bitonin äidistäkin, tulee välitön syy poikien kuolemalle. Samoin
tarinat yhtenevät jumalattaren roolin suhteen: Demeter moittii Metaneiraa ja tuo esille eroavaisuudet
jumalaisen tiedon ja inhimillisen tietämättömyyden välillä. Erotuksena homeeriseen hymniin on kuitenkin
se, että Herodotoksella kuolema nähdään hyväksi ihmisille, ja ennen kaikkea (Herodotoksen Solonin
näkemyksen mukaan) merkitsee tapa, jolla tästä maailmasta lähdetään. Näin ollen Kleobiksen ja Bitonin
äiti teki suuren palveluksen pojilleen, johtaen toiminnallaan heidät kuolemaan näiden kunnian huipulla.
Chiasson 2005, 45–47.
223
Tarinan loppu on sinänsä omituinen, että se ei ole linjassa kreikkalaisen ja roomalaisen
itsemurhakäsityksen kanssa, sillä itsemurhaa pidettiin huonona kuolemana, ellei sitä tehty kunnian tähden.
On vaikea sanoa, miten roomalainen lukija suhtautui tarinan loppuun. Shapiro 1996, 358.
224
Agamedeen ja Trofonioksen tarina liittyy läheisesti Delfoihin, jonne Herodotoksen mukaan argoslaiset
pystyttivät veistokset Kleobiin ja Bitonin kunniaksi. Otto Regenbogen ehdottaa, että Herodotos tutustui
tarinaan argoslaisista veljeksistä ensimmäistä kertaa Delfoissa, jossa siihen oli liittynyt delfoilaisia sävyjä
jumalallisen voimakkuuden ja inhimillisen heikkouden suhteen osalta. Regenbogen 1965, 383–89;
Chiasson 2005, 44. Apollonia pidetään jumalana, joka ylläpitää toiminnallaan selkeimmin eroa
kuolemattomien ja kuolevaisten välillä. Chiasson 2005, 44. Tarkemmin Apollonin roolista katso Burket
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ihmiselle paras. Jumala kertoi miesten saavan lahjan kolmen päivän kuluttua, ja
määräajan kuluttua he kuolivat. Cicerolla tarina seuraa välittömästi Kleobiksen ja Bitonin
myyttiä,225 ja niin ikään kreikkalainen kirjoittaja Plutarkhos (n. 45–125) liittää nämä kaksi
tarinaa läheisesti yhteen.226 Sekä Cicero että Plutarkhos hyödyntävät tarinaa esittäessään,
että kuolema ei ole paha asia liittäen sen lohdutukseen lähimmäisen menettämisestä:
Cicerolla oman tyttärensä ja Plutarkhoksella ystävänsä jälkeläisen.
Sekä Cicerolla, Plutarkhoksella että Herodotoksella esiintyy myös tarina Silenoksesta.227
Cicerolla kertomus esitetään samassa kappaleessa Trofonioksen ja Agamedeen kanssa, ja
Plutarkhoksella melko lähellä Kleobiksen ja Bitonin tarinaa. Silenos jää Midaan vangiksi
ja vapautumistaan vastaan kertoo antavansa tälle lahjan. Hän kertoo tälle, että ihmiselle
parasta on olla syntymättä lainkaan ja toiseksi parasta on kuolla niin pian kuin
mahdollista.228
Kuvallisessa aineistossa sekä kuolema että lohdutus tuodaan esille ainoastaan Venetsian
reliefilaatassa, joka mainitusti on alun perin kuulunut hautakontekstiin (katso luku 4.2.).
Rooman alttarin käyttötarkoitus on tuntematon, mutta Helbig esittää sen olevan nuorena
kuolleen miehen hauta-alttari.229 Mikäli näin on, yhdistyy Kleobiksen ja Bitonin tarinan
esittäminen alttarissa myös suorasti kuolemaan. Alttarin keskenjääneistä sivuista kahdella
kuvataan luultavasti Aktaionin tarinaa, johon liittyy myös jumalattaren aiheuttama nuoren
miehen kuolema. Mutta kuten edellä esitin (luku 4.2.), on tulkinta hautakontekstista
kuitenkin epäilyksenalainen. Kuolema on läsnä alttarin kuva-aiheissa ainoastaan siinä
esitettyjen kuva-aiheiden jatkon kautta, kun taas Kleobiksen ja Bitonin osoittama
kunnioitus on läsnä suoraan.
4.2.2. Kunnioituksen konteksti
Eniten Kleobiksen ja Bitonin tarinaa hyödynnetään osoituksena lapsien rakkaudesta
vanhempiaan kohtaan, ja tässäkin suhteessa monilla kirjoittajilla esiintyy muita
esimerkkejä veljesten tarinan ohella, erityisen paljon Valerius Maximuksella ja
1985, 148. Myös Charles Chiasson näkee Herodotoksen narratiivissa delfoilaista viisautta. Chiasson 2005,
45.
225
Cic. Tusc. 1, 114.
226
Plutarkhoksen tarinaversiossa veljekset saavat palkkionsa seitsemän päivän päästä, ja jumala kehotti
näitä viettämään odotteluajan juhlien. Plutarkhos kirjoittaa lohdutuskirjeen ystävälleen Apolloniokselle,
joka on menettänyt lapsensa, käyttäen lähteenään Pindarosta ja tämän runoa aiheesta: Plut. cons. Ap. 109;
Pind. frag. 2,2.
227
Cic. Tusc. 1,114–115; Hdt. 8,138; Plut. cons. Ap. 115 B-E siteeraa Aristoteleen kadonnutta Eudemusta,
jossa kerrotaan ja kommentoidaan tarinaa.
228
Silenoksen vastauksen ajatus esiintyy myös Theognis 425-428 ja Sofokleella O.C. 1224-1227.
229
Helbig 1969, 350–351.
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Hyginuksella. Tämä on luonnollista, sillä molempien kirjoittajien yleinen tarkoitus on
tarjota kompakteja luetteloita tietyistä teemoista (katso yllä luvut 3.2. ja 3.3.)
Valerius Maximuksella, Hyginuksella ja Tertullianuksella samassa yhteydessä
argoslaisten veljesten kanssa esiintyy viittaus vanhempaansa imettäneeseen tyttäreen,
niin sanottuun caritas Romanaan. Valerius Maximuksen viidennen kirjan viimeisenä
roomalaisesimerkkinä nimeämätön tytär imettää äitiään, kun taas ei-roomalaisten
ensimmäisenä esimerkkinä on tarina Mykonista ja Perosta.230 Tarinassa tytär pelastaa
vankilassa olevan isänsä hengen imettämällä tätä. Sama esiintyy myös Hyginuksella, jolla
tosin tytär on nimetty Ksanthippaksi.231 Tertullianus viittaa myös samaiseen tarinaan,
mutta ei nimeä henkilöitä.232
Valerius Maximuksella ja Hyginuksella esiintyy myös kolmannen kerran sama tarina
samassa yhteydessä: Catanian veljekset, jotka kantoivat vanhempansa turvaan Etnan
purkautuessa. Valerius Maximuksella veljesten nimet ovat Amfinomos ja Anapios, kun
taas Hyginus nimeää heidät Damoniksi ja Fintiaaksi.233 Valeriuksen versio antaisi
ymmärtää, että molemmat veljesparit kuolivat.234 Kolmas Kleobiksen ja Bitonin
yhteydessä usein esiintyvä tarina vanhempansa turvaan kantaneesta lapsesta on Aeneaan.
Hyginuksen kappaleessa hän kantaa sekä isänsä että poikansa turvaan,235 ja Tertullianus
viittaa sankariin pohtiessaan, miksi tämä korotetaan jumalien rinnalle, kun taas muita
ei.236 Valerius Maximuksella tarina sitä vastoin ei esiinny roomalaisissa esimerkeissä,
mitä voi pitää jopa hieman yllättävänä – nähtiinhän Aeneas roomalaisten kantaisänä, joka
oli hyveellisyydessään ja hurskaudessaan vertaansa vailla.
Huomattavaa osa näistä vanhempien kunnioittamiseen liittyvistä tarinoista liittyy
miespuolisen sukulaisen, usein isän, kunnioittamiseen tai pelastamiseen.237 Kleobiksen ja
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Valerius Maximus viittaa siihen, että tämä kohtaus on maalattu (pictam). Val. Max. 5,4, ext. 1.
Hyg. Fab. 254.
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Tert. ad nat. 2,9,17.
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Hyg. Fab. 254. Tarina esiintyy myös Kyzikoksen temppelin pylvästauluissa, joissa veljekset on jälleen
nimetty Amfinomokseksi ja Anapikseksi [sic]. Anth. Pal. 3,17.
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Myös Seneca kertoo Catanian veljeksistä, mutta ei indikoi heidän kuolleen urotyönsä vuoksi. Seneca
puhuu tässä yhteydessä pojista, jotka ovat hyveellisyydessään ja hurskaudessaan voittaneet isänsä ja
pelastaneet nämä. (Sen. Ben. 3.72.2 ja 6,36, 1.)
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Hyg. Fab. 254.
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Tert. nat. 2,9.
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Valerius Maximuksella tämä liittyy roomalaisten esimerkkien osalta erityisesti sodan tai politiikan
kuvioihin. Vain kerran Valerius mainitsee pojan, joka kunnioittaa äitiään: Coriolanus luopuu Rooman
valloittamisesta tavattuaan äitinsä Veturian. Val. Max. 5,4. Saman kirjan ei-roomalaiset esimerkit liittyvät
lähinnä isän tai molempien vanhempien kunnioittamiseen. Hän viittaa myös Herodotoksen välittämään
tarinaan: Kroisoksen mykkä poika sai äänen pelastaakseen isänsä hengen. Hdt. hist. 1,85; Val. Max. 5,4
ext. 6.
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Bitonin tarinan keskiössä on kuitenkin pojat, jotka huolehtivat äidistään. Vaikka
roomalaiset paralleelitarinat liittyvät erityisesti miehiin kohdistuvaan kunnioitukseen, on
olemassa verrokki myös naisiin kohdistuvan rakkauden suhteen: Kyzikoksen temppelin
stylopinakioneita käsittelevät epigrammit (katso liite 1). Yhdeksäntoista tarinan joukosta,
mukaan lukien Kleobiksen ja Bitonin, ainoastaan yhdessä kerrotaan poikien pelastavan
isänsä muiden keskittyessä äidin ja lasten väliseen suhteeseen.238 Temppelin pystyttivät
Pergamonin kunigassuvun vesat Eumenes ja Attalos äitinsä, Kyzikoksesta kotoisin olleen
kuningatar Apolloniksen kunniaksi tämän kuoleman jälkeen 100-luvun eKr. puolivälin
tienoilla.239 Aikalainen, historioitsija Polybios (n. 200–120 eKr.) mainitsee kyzikoslaisten
muistelleen Kleobiksen ja Bitonin tarinaa, kun he näkivät Apolloniksen poikien
taluttavan äitiään käsi kädessä tämän kotikaupungissa.240
Kuvallisista esityksistä mainittujen Kyzikoksen (jo kadonneiden) kuvataulujen lisäksi
Kleobiksen ja Bitonin tarinan yhteydessä esiintyy muita myyttejä ainoastaan Rooman
alttarissa. Kuten olen yllä käsitellyt, Rooman alttarin muut sivut ovat jääneet kesken:
kaksi sivuista liittynevät Aktaionin tarinaan, mutta kolmannen sivun nuorukaisen
tunnistaminen on epävarmaa. Mies vaikuttaa kuljettavan uhrieläimiä temppeliin, joten
jumaliin kohdistuva kunnioitus on varmasti läsnä. Aktaion puolestaan ei kunnioittanut
jumalatarta ja kärsi tästä rangaistuksen.
Reliefien lisäksi Kleobiksen ja Bitonin tarina on kuvattu lasimassakoruissa, rahoissa ja
Antonius Piuksen medaljongissa. Kuten lasimassakivien yhteydessä esitin (katso luku
4.1.), voi massatuotantoesineisiin liittyä myös poliittinen ja propagandamainen aspekti.
Tämä pätee myös rahoihin. Kaikki Kleobista ja Bitonia kuvaavat rahat ovat argoslaisia,
ja oman kaupungin sankareiden esilletuominen on varsin tyypillistä ja ymmärrettävää.
Mutta rahojen toisella puolella, samoin kuin Antoniuksen medaljongissa, on kuvattu
keisariperheen jäseniä: Hadrianus, Septimius Severus, Julia Domna, Plautilla ja Antonius
Pius. Esitän ajatuksen, että rahan toisella puolella esitetty Kleobiksen ja Bitonin
kunniatyö heijastuisi mahdollisesti myös rahan toisella puolella kuvattuun henkilöön ja
hänen dynastiaansa. Nuorukaiset voidaan nähdä valtion puolesta työskentelevinä ja sitä
kunnioittavina kansalaisina, mutta niin ikään heidät voidaan nähdä hallitsijan symbolina,
joka

työskentelee

valtakunnan

hyväksi.

Kleobis

ja

Biton

menehtyvät
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Glaukos pelastaa Bellerofonin. Anth. Pal. 3,15.
Apollonis kuoli 166–159 välisenä aikana. Arias 1986, 119; Paton–Tueller 2014, 'Introduction' 149.
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Polyb. Hist. 22,20,7.
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velvollisuudentuntonsa ja heidän osoittaman kunnioituksen vuoksi, mikä nähdään
sankarillisuutena – tämä pätee myös kuolemaan isänmaan puolesta.241

4.3. Yleiskuva roomalaisesta materiaalista
Latinankielisessä kirjallisuudessa varhaisella keisariajalla hyödynnettiin roomalaisen
historian esimerkkejä, kun taas kuvataiteessa myytit ilmensivät statusta, ideaalia ja
hyveitä.242 Kleobiksen ja Bitonin tarina on moniulotteinen kertomus ja ilmentää myös
näitä aspekteja, vaikka kyseessä onkin kreikkalainen tarina roomalaisen historian sijaan.
Herodotos esittää tarinan esimerkkinä onnellisuudesta, ja poikien onnellisuus ei pohjaa
pelkästään ajatukseen kuolemasta parhaana lahjana ihmisille, vaan ennen kaikkea poikien
kunnioittamisesta ja heihin kohdistuvasta ihailusta: Herodotoksella argoslaiset
kansalaiset juhlivat poikia ja naiset kiittelevät näiden äitiä, ja veljesten kuoleman jälkeen
Delfoihin pystytettiin veistokset poikien kunniaksi. Tämä postuumisti tapahtuva
kunnioitus on Chiassonin mukaan erityisesti syynä poikien onnellisuudelle.243
Latinankielisessä materiaalissa ei kuitenkaan mainita kansalaisten juhlineen poikia eikä
Delfoihin pystytettyjä veistoksia. Näin ollen Herodotoksen kertomuksessa läsnä ollut
yhteisöllisen kunnioituksen aspekti sellaisenaan katoaa. Roomalaisissa lähteissä
kunnioitus ja ihailu siirtyvät ennemminkin roomalaiselle yleisölle, joiden tuli ottaa mallia
veljesten hyveellisyydestä.
Veljesten tarinaa käsiteltäessä voidaan pohtia sitä, kokivatko antiikin ihmiset tarinan
totena vai myyttinä. Antiikissa ihmiset saattoivat hyvinkin ajatella veljekset oikeiksi,
historiallisiksi henkilöiksi.244 Kuitenkin (Pseudo-)Palaifatos ja Hyginus liittävät
Kleobiksen ja Bitonin tarinan mytografioihinsa, mutta esimerkiksi edellinen ei
rationalisoi tarinaa kuten kokoelmansa muita myyttejä.245 Lisäksi Cicero ja Servius
ilmaisevat, että tarina on tunnettu, mutta pitävät sitä sanavalintojensa kautta taruna.
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Sama ajatus esiintyy myös kirjallisissa lähteissä lähellä Kleobiksen ja Bitonin tarinaa. Sekä Cicerolla
että Valerius Maximuksella esiintyy tarina ateenalaisten kuninkaasta Kodroksesta, joka uhraa itsensä
isänmaansa puolesta. Val. Max. 5,6 ext. 1. Cicero viittaa Alkidamaan kuolemaa ylistävään elogiaan, joissa
isänmaan puolesta kuoleminen ei ole pelkästään kunniakasta vaan myös onnekasta. Tällaisia kuolemia
Cicero mainitsee Alkidamaan kautta Erekhteuksen tyttäret sekä Kodroksen, Menoikeuksen ja Ifigeneian
ynnä myöhempinä aikoina Harmonioksen ja Aristogeitonin, Leonidaan ja Epameinondaan. Roomalaisia
sankareita tämän suhteen olisi jopa vaikea laskea. Cic. Tusc. 1,117.
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Newby 2016, 329.
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Chiasson 2005, 59.
244
Esimerkiksi Kyzikoksen temppelin epigrammissa tuodaan esille expressis verbis, että veljesten tarina ei
suinkaan ole myytti vaan totta. Anth. Pal. 3,18.
245
Palaifatos 50.
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Valerius Maximuksen kootut esimerkit ovat pääosin historiallisia246, mutta mukana on
myös muutama myytti, joiden joukkoon argoslaiset veljekset eivät kuitenkaan lukeudu.247
Roomalaisille kirjottajille kauan aikaa sitten eläneet henkilöt olivat yhtä myyttisiä kuin
sankarit.248 Ehkäpä argoslaisten veljesten tarina nähtiin tietyllä tapaa molempina, sekä
myyttisenä että totena: uroteko, tai jotain sen kaltaista, saattoi todella tapahtua ja sen
tekijöitä kunnioitettiin aikanaan, eikä heidän tekonsa ja henkilöllisyytensä unohtunut
koskaan, mutta se sai myyttisen verhon.
Veljesten tarina liitetään ennen kaikkea velvollisuudentuntoon ja lähimmäisen
kunnioittamiseen. Samalla tarjotaan lohdutusta nuoressa iässä pois nukkuneen
lähimmäisen menettäneille omaisille osoittamalla, että kuolema on lahja jumalalta.249
Molemmat teemat, kunnioitus ja kuolema, nousevat esille roomalaisessa materiaalissa,
mutta eritysesti tarinaa argoslaisista veljeksistä hyödynnettiin pietas-hyveen esimerkkinä.
Tarinan loppuratkaisu kuitenkin lienee ollut kaikilla katsojilla ja kuulijoilla tiedossa.
Roomalaisessa kirjallisuudessa tarinaan viitataan tunnettuna, joten siihen voitiin viitata
myös yksittäisillä tarinaan kuuluvilla elementeillä ja muilla hienovaraisilla vihjeillä.250
Näin ollen kuvallisessa aineistossa esitetty veljesten urotyö yhdistyi luultavasti myös
lohduttavaan ajatukseen kuoleman lahjasta. Ja vaikka kuvaesityksen katsoja ei tuntisikaan
Kleobiksen ja Bitonin tarinaa, käy esityksistä silti ilmi vaunuja vetävien poikien
työskentely naishahmon hyväksi.
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Tarkoitan tällä oikeastaan historiallisempia siinä mielessä, että tarinoiden henkilöt oli sidottu tiettyyn
historialliseen kontekstiin ja heidän historiallinen vastaavuutensa todellisiin henkilöihin oli
todennäköisempää kuin esimerkiksi Herakleen.
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Cameron 2004, 246.
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4.2.).
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ymmärtämiseksi. Tarinassa ja juhlassa on nähty initiaatiorituaalin läsnäolo, johon veljesten myös kuolema
liittyy (katso luku 1.3.). Argumentteina tämän tueksi on esitetty seuraavia huomioita Herodotoksen ja
muiden kirjoittajien Hekatombaiaan liittyvistä kuvauksista: kulkueen nuorukaiset kantoivat kilpeä ja
todistivat siten olevansa sotakelpoisia; he olivat fyysisesti voimakkaita, jolloin he saattoivat valjastaa ennen
urheiluun omistetun fyysisen kuntonsa taisteluun; Kleobis ja Biton olivat aluksi äitinsä palveluksessa, mutta
saivat sitten julkisen tunnustuksen ja kunnianosoituksen kansalaisilta. Mikään näistä argumenteista ei
kuitenkaan esiinny roomalaisissa lähteissä suoraan, eikä voida olettaa, että roomalainen tarinan lukija tai
näkijä olisi ollut tietoinen argoslaisen riitin kulusta. Roomalaisen materiaalin perusteella Kleobiksen ja
Bitonin tarinaa onkin vaivalloista liittää initiaatioriitin aspektiin.
250
Alan Cameron tiivistää: "Mythological allusions were supposed to be just that, allusive. They were not
expected to tell the story but to evoke some aspect relevant to the writer's own context by a colorful or
paradoxical detail." Cameron 2004, 237.
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5. Kleobis ja Biton Suomessa
Edeltävissä luvuissa olen käsitellyt Kleobiksen ja Bitonin tarinan hyödyntämistä antiikin
kontekstissa, josta on erityisinä teemoina noussut esille kunnioitus ja lohdutus. Nämä ovat
universaaleja teemoja, jotka ovat kulkeneet tarinan taustalla sen ensimmäisestä
säilyneestä versiosta lähtien ja joista erityisesti kunnioitus nousi hallitsevaksi teemaksi
roomalaisessa aineistossa. Tässä luvussa tarkastelen, miten nämä teemat tulevat esiin
suomalaisessa kontekstissa, ja mitä muita hyödyntämistapoja ilmenee. Tarkastelun
painopisteenä ovat kuvanveistäjä Walter Runebergin Kleobis ja Biton -aiheiset työt:
Ylioppilastalon friisi sekä Ernst ja Magnus Dahlströmin muistomitali. Selvitän myös
näiden matkaa taiteilijan ja alkuunpanijoiden päästä valmiiksi töiksi, sillä tämä alustaa
jälkivaikutuksen pohdintaa. Ennen kuin tarkastelen lähemmin Runebergin töitä, on
hedelmällistä luoda lyhyt katsaus siihen, miten myyttiä esitettiin antiikin ajan jälkeen.
Kuten edellä on käsitelty, veljesten tarina esiintyi antiikin kirjallisuudessa erityisesti
onnellisuuden

määrittämisessä,

kuolemanpelon

hälventämisessä

sekä

lähimmäisenrakkauden ja kunnioituksen osoittamisessa. Kuvalliset esitykset toivat näitä
samoja teemoja esille, erityisesti viimeksi mainittua. Antiikin jälkeen kuvausten
tematiikassa on kuitenkin nähtävissä, kuinka painopiste siirtyi yhä enemmän kohti
laajempaa yhteiskunnallista ja kansallista vaikutusta.

5.1. Myytin edeltävä käyttö uuden ajan Euroopassa
Antiikin jälkeen Kleobiksen ja Bitonin tarinan kuvauksissa korostuu erityisesti Rooman
ja ranskalaisten taiteilijoiden vaikutus.251 Ensimmäisiä tunnettuja kuvauksia Kleobiksen
ja Bitonin tarinasta antiikin jälkeen on Ranskan kuningas Frans I:n Fontainebleaun
linnassa, jonka galleriaan sen maalasi firenziläinen taiteilijamestari Rosso Fiorentino
(oikealta nimeltään Giovanni Battista di Jacopo). Fresko valmistui vuosina 1535–1537.252
Gallerian koristeluun valikoituneiden aiheiden on nähty olevan allegorisia viittauksia
Frans I:n hyveisiin tai siihen, mitä hänestä halutaan tuoda esille henkilönä ja Ranskan
kuninkaana.253 Freskomaalauksen alapuolella on myös stukkoreliefi, joka ei suoranaisesti
liity Kleobiksen ja Bitonin myyttiin: siinä kuvataan caritas Romanaa, kuten Valerius
251

En nosta tässä erikseen esille kaikkia taiteilijoita, jotka ovat käsitelleet tarinaa, sillä olen käsitellyt
antiikin jälkeisiä kuvauksia artikkelissani tarkemmin. Katso Wilskman 2018, 82–85. Luettelo taiteilijoista
on tutkielman lopussa, katso liite 9.
252
Rosso Fiorentinino muutti Roomaan vuonna 1523 ja päätyi Rooman ryöstön (1527) jälkeen lopulta
Ranskaan Frans I:n kutsusta.
253
Usher 2014, 86. Kuningas Frans I oli omistautunut äidilleen Louise Savoijilaiselle kuten Kleobis ja
Biton (Usher 2014, 89). Lisäksi argoslaisveljekset saatettiin nähdä kuvastavan kuninkaan poikia François'ta
ja Henrya, jotka jäivät vapaaehtoisesti panttivangeiksi isänsä vapauduttua. Usher 2014, 96.
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Maximuksen ja Hyginuksen kirjoituksissakin. Temaattinen yhteys on selvä: lasten
tuntema rakkaus ja velvollisuus vanhempiaan tai menneitä sukupolvia kohtaan.254
Mielestäni kuvaesityksen voi nähdä myös rinnastuvan kuninkaan uhrautuvaisuuteen ja
ponnisteluun valtakuntansa puolesta.255
Kleobis ja Biton esiintyivät erityisen paljon 1760-luvulla ranskalaisessa taiteessa (katso
liite 9). Jean-Baptiste Alizard (1700-luku) ja Antoine-François Callet (1741–1823)
voittivat Ranskan korkeimman ja arvostetuimman taidepalkinnon, Grand Prix de Rome palkinnon vuosina 1763 ja 1764 Kleobis ja Biton aiheisilla töillään.256 Myös Jacques
Gamelin (1738–1803) ja Jean Simon Berthélemyn (1743–1811) samanaiheiset työt
valmistuivat vuonna 1764. Yht'äkkinen tulva veljesparia käsitteleviä teoksia viitannee
siihen suuntaa, että tarina on tuolloin ollut palkintokilpailun teemana. Vuonna 1763
päättyi Eurooppaa ja siirtomaita koetellut seitsenvuotinen sota, jossa myös Ranska oli
ollut mukana. Kun samana aikana Kleobis ja Biton -aiheiset maalaukset menestyivät
ranskalaisissa kilpailuissa, en pidä ollenkaan mahdottomana sodan ja veljesten
sankarityön symbolista yhteyttä. Reliefitaiteessa Kleobiksen ja Bitonin uroteko saavutti
suosiota 1800-luvulla: Lorenzo Bartolini voitti Prix de Romen vuonna 1803, ja
kuvanveistäjä Henri-Michel-Antoine Chapu (1833–1891) voitti niin ikään palkinnon
vuonna 1855 veljeksiä käsitelleellä työllään. Näitä kaikkia taiteilijoita yhdisti paitsi
Ranska, myös Italiassa vietetyt lukuisat vuodet ja Prix de Rome osaltaan vahvisti tätä
tarjoamalla voittajalle mahdollisuuden työskennellä Roomassa neljä vuotta Académie de
Francessa.
Roomassa vietetyt vuodet yhdistivät myös muita Kleobiksen ja Bitonin tarinan esittäneitä
taiteilijoita. Jonas Åkerström (1759 Rogsta – 1795 Rooma) oli stipendiaattina Roomassa
vuodesta 1788 aina kuolemaansa saakka. Hän maalasi paljon antiikkiin ja myytteihin

254

Freskossa on myös kuvattu taustalla kuolleita lehmiä, kuten Serviuksen tarinassa ja lukutavasta riippuen
(katso yllä luku 2.3) mahdollisesti Hyginuksen versiossa. Hyginuksen editio princeps ilmeistyi samoihin
aikoihin kuin fresko valmistui, joten hän ei välttämättä ole ehtinyt saada sitä käsiinsä, kun taas Valerius
Maximus oli erittäin hyvin tunnettu lähde hänen aikanaan ja siten vaikuttaa todennäköisemmältä
innoittajalta. On myös mahdollista, että taiteilija on konsultoinut sekä Serviusta että Valerius Maximusta.
Myös Catanian veljekset [Amfinomos ja Anapios] kuvataan samassa galleriassa. Fontainebleaun gallerian
koristuksista teetettiin piirroksia ja estampes, jotka tavoittivat Euroopan eri kaupunkeja. Lisäksi gallerian
maalauksista valmistettiin nykyisin Wienissä olevat seinävaatteet. Usher 2014, 85. Seinävaatteet teetettiin
1539–1544 ja ne ovat nykyisin Wienin Kunsthistorisches Museumissa, mutta yhtä kuvaesitystä paitsi
varastossa. Zerner 2003, 93–94.
255
Ranska ei tuolloin menestynyt sodissaan erityisen hyvin, ja kuningas muun muassa joutui viettämään
aikaa panttivankina Madridissa. Usher 2014, 75–77.
256
Grand Prix de Rome oli Ranskan valtion johtama taidekilpailu, joka järjestettiin vuosittain 1663–1968.
Kilpailussa oli omat kategoriansa arkkitehtuurille, maalaustaiteelle, kuvanveistolle, kaiverrukselle ja
sävellyksille.
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liittyviä aiheita: Kleobiksen ja Bitonin lisäksi muun muassa Venuksen, Ankhiseen ja
Amorin sekä Amorin ja Psykeen.257 Lisäksi Ruotsin kansalainen, Ranskassa syntynyt
Louis Masreliez (1748-1810) piirsi aiheen ja merkitsi teoksen alareunaan lähteekseen
Valerius Maximuksen.258
Kuten antiikin roomalaisissa kuvauksissa, myös uudella ajalla kuvauksen painopiste on
poikien urotyön esittämisessä. Rosso Fiorentinon teoksessa poikien kuolema on esitetty
viimeisessä kuvaepisodissa, mutta muuten heidät on kuvattu joko kuljettamassa äitiään
tai välittömästi tekonsa jälkeen. Erona antiikin kuvauksiin on, että myös kulkuetta, muita
ihmisiä ja kansan osoittamaa ihailua kuvataan. Masreliezin merkintä lähteestään osoittaa,
että vähintään hän on suoraan käyttänyt antiikin tekstiä lähtökohtanaan, ja vastaava on
hyvin mahdollista myös muilla taiteilijoilla. Tähän viittaa myös se, että kirjallisuudessa
Kleobiksen ja Bitonin tarinan lähellä esitetyt tarinat – kuten caritas Romana – esitettiin
samassa temaattisessa yhteydessä. Vaikuttaisi myös siltä, että Valerius Maximuksen
lisäksi Serviuksen ja häneen pohjautuvien Mythographius Vaticanus I:n ja II:n versiot
olivat innoittajina monille taideteoksille.
Kleobis ja Biton innostivat kuvataiteilijoiden lisäksi myös kirjailijoita: Rachel Speght
(1527–tuntematon) viittaa veljeksiin pitkässä runoesseessään Mortalities memorandum.
Tämä kuolemaa pohtiva, antiikin ja Raamatun tarinoista ammentava runo kirjoitettiin
vuonna 1621.259 Kleobis ja Biton esiintyivät myös 1700–1800 -lukujen taitteessa eläneen
Friedrich Gottlob Wetzelin saksankielisessä runossa, joka

ilmestyi

Phöbus-

aikakausjulkaisussa vuonna 1808.260
Suomessa veljesten tarina ilmestyi Herodotosta mukaillen suomeksi Oulun WiikkoSanomissa jo 10. lokakuuta 1840.261 Lisäksi se kerrottiin osana Folkwännen-lehdessä
julkaistua jatkokertomusta 19.6.1861.262 Vuonna 1870 nimimerkki J.W.C. eli Johan
Wiktor Calamnius referoi puolestaan tarinan Kirjallisessa Kuukauslehdessä sarjassaan

257

Svenska Konstnärer, s.v. Åkerström, Jonas. Tukholman Kansallismuseo, inv. NM 6851. Museon
mukaan Åkerström omaksui parhaan tavan esittää myytti ranskalaiselta antikvaarilta Comte de Caylus'lta.
Museon Online-kokoelma, inv. NM 6851.
(http://emp-web84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=23900&view
Type=detailView). Viitattu 12.10.2018.
258
Tukholman Kansallismuseo, inv. NMH 40/1874:5
259
Speght 1621.
260
Wetzel 1808.
261
'Kuka on onnellisin ihminen?', Oulun Wiikko-sanomia 10.10.1840.
262
'Hwem är lyckligast?', Folkwännen 19.6.1861.
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"Kirjeitä Suleimalle" vuonna 1870, jonka pohjalta muutamaa vuotta myöhemmin ilmestyi
kokoomateos.263

5.2. Walter Runebergin Kleobis ja Biton
Kleobis ja Biton olivat siis tunnettuja Suomessa, ainakin sivistyneistön parissa.
Taideteoksissa argoslaisveljekset esiintyvät kuitenkin tiettävästi vain kahdesti: Walter
Runebergin friisissä ja mitalissa. Seuraavaksi käsittelen näitä kahta työtä ja niiden
taustoja. Pohjaan materiaalissani pitkälti yksityiseen kirjeenvaihtoon ja julkisiin
esityksiin sanomalehdissä.
5.2.1. Ylioppilastalon friisi
Tunnetumpi Runebergin kahdesta Kleobis ja Biton -työstä sijaitsee Helsingissä, Vanhan
ylioppilastalon julkisivussa. Keskeistä tarun esiintymiselle Suomessa on juuri tämä
paikka ja sen symboliarvo. Ajatuksia omasta talosta ylioppilaille oli herännyt jo 1840luvulla, sillä ylioppilaiden katsottiin tarvitsevan kokoontumispaikkoja, joissa ei ollut
ravitsemusliikkeiden tarjoamia epäterveellisiä houkutuksia. Varoja taloa varten oli
kerätty erilaisilla juhlilla, esitelmäilloilla ja konserteilla, joista etenkin lauluryhmä
"Kakstoistikkojen" konsertit olivat keränneet suuren osan talon rakennusvaroista.264
Talon suunnittelu- ja rakennusprosessi kiinnostivat yleisöä, ja Hufvudstadsbladet lähetti
tilaajilleen jopa talon pohjapiirrokset ja yleisnäkymän käsittävän erikoisliitteen
marraskuussa 1868.265 Arkkitehti Axel Hampus Dalströmin suunnittelema Ylioppilastalo
vihittiin käyttöön marraskuun 26. päivänä vuonna 1870.266
Dalström kirjoitti kuvanveistäjä Walter Runebergille vuoden 1872 marraskuussa. Kirje
koski talon julkisivuun kaavailtua friisiä. Dalströmin mukaan Runeberg voi itse valita
aiheen, mutta hän ja muutkin olivat kaavailleet jotain antiikkiin liittyvää. 267 Arkkitehdin

263

'Kynäkuvia muinais-ajan sadustosta: X. Bitoni ja Kleobis', Kirjallinen kuukauslehti 1870; Calamnius
1875.
264
Varojen hankkimisesta ks. Klinge 1970, erityisesti 50–60.
265
Hufvudstadsbladet 30.11.1868; Klinge 1970, 78.
266
Matti Klinge kuvaa ylioppilastalon perustamisen vaiheita yksityiskohtaisesti teoksessaan Ylioppilastalo.
Klinge 1970, erityisesti 28–29 ja 34.
267
Arkkitehti mainitsee myös, kuinka Turun naisyhdistys on lahjoittanut hieman yli 1 700 markkaa talon
koristuksiin. Hampus Dalströmin kirje Walter Runebergille 12.11.1872, SLSA, W.R. 1105, I.119. Dalström
mainitsee friisin myös kirjeissä 2.1.1873, 21.1.1875 sekä 1.4.1875 ja puhuu jälkimmäisissä mm. friisin
materiaalista ja kiinnittämisestä. Turun naisyhdistyksen lahjoitus mainitaan myös muun muassa
Helsingfors Dagblad 20.4.1873. Ajatus Ylioppilastalosta oli suurella todennäköisyydellä tuttu Runebergille
jo varsin varhain. Hänen nuorempi veljensä Lorenzo oli ollut paikalla historiallis-kielitieteellisen
tiedekunnan helmikuussa 1858 järjestämässä kokouksessa, jossa ylioppilastalohanketta ryhdyttiin ajamaan
eteenpäin expressis verbis. Runebergin eno Fredrik Tengström toimi puolestaan jo ensimmäisessä
rakennustoimikunnassa. Klinge 1970, 38.
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suunnitelmassa

vuodelta

1868

julkisivua

koristaa

antiikinaiheiset

veistokset

syvennyksissään, kun taas reliefifriisissä kuvataan kansalaisia vetämässä kiviä ja
pystyttämässä niistä rakennusta ylioppilaille.268
Taiteilijavalinta tuli koko kansan tietoisuuteen, kun siitä uutisoitiin lehdistössä
huhtikuussa 1973.269 Walter Runebergin äiti Fredrika Runeberg (1807–1879) kirjoitti
tuolloin Roomassa asuneelle pojalleen luettuaan sanomalehdestä Walterin valinnasta
Ylioppilastalon taiteilijaksi. Äiti kysyy, aikooko Runeberg toteuttaa friisissä Sammon
taonnan ja mikäli näin on, mikä runo on kyseessä. Lisäksi äiti ilmaisee pistävän
vitsikkäästi, että Walterin tulisi miellyttää fennomaaneja friisin henkilöiden ulkoasua
suunniteltaessa.270 Taiteilija itse kirjoittaa Turussa 26.4.1873 päivätyssä kirjeessään, että
aihe ei käsittele suomalaista mytologiaa, sillä ei ollut mitään syytä rohkaista
fennomaaneja.271 Antiikin mytologioihin liittyvien aiheiden parissa Runeberg oli
työskennellyt jo useamman vuoden, 1860-luvun alkupuolelta lähtien.272
Samassa kirjeessään Walter Runeberg esittää äidilleen kaksi pohtimaansa aihe-ehdotusta:
ensimmäinen oli vaunuillaan eteenpäin ajava Apollo, jota yö pakenee edellä ja päivän
tunnit seuraavat perässä. Taiteilija ajatteli aiheen sopivaksi, mutta koki huonona puolena
sen, että se oli lainattu Guido Renin Roomassa sijaitsevasta freskomaalauksesta.273 Näin
ollen aiheeksi valikoitui ehdotuksista toinen, Kleobis ja Biton. Kuvanveistäjä ilmaisee
halunsa siihen, että veistos olisi täysin originelli (verrattuna Renin freskon kopioimiseen).
Tarina Kleobiksesta ja Bitonista ei liene olleen Runebergille vallan tuntematon, sillä
hänen isänsä Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) oli toiminut Porvoon lyseon latinan

268

Dalströmin piirustus, Klinge 1970, 71 kuva 26.
Helsingfors Dagblad 20.4.1873; Hufvudstadsbladet 21.4.1873. Lehdistössä kerrottiin myös, kuinka
ylioppilaskunta oli päättänyt käyttää vuonna 1870 Turussa kerätyt rahat koristuksiin.
270
Fredrika Runebergin kirje Walter Runebergille 22.4.1873, SLSA, W.R. 1105, 1.409.11. Robert Stigellin
veistämät Ylioppilastalon julkisivun Ilmarinen ja Väinämöinen ovat myöhäisempiä lisäyksiä. Kyseisen
veistosten aloite tuli silloiselta taidehistorian dosenteilta Eliel Aspelinilta (-Haapkylältä) vuonna 1886, ja
Stigellin tarjous hyväksyttiin ylioppilaskunnan kokouksessa 28.11.1886. Sementtiin valetut veistokset
asetettiin paikoilleen 1889. Klinge 1970, 109–11.
271
"Jag tycker icke anledning vara i något afseende, att uppmuntra fennomanerna", Walter Runebergin kirje
Fredrika Runebergille 26.4.1873, SLSA, F.R. 1104 F.R., IV.1.63.7. Fennomaaneista ja svekomaaneista,
katso luku 6.
272
Hampus Dalströmin suunnitelman poikkileikkauksessa on esitetty myös taiteilijan veistos 'Apollo ja
Marsyas', joka kuitenkin valmistui vasta 1870/1872. Runebergin teosluettelossa valmistumisvuodeksi on
merkitty 1870, mutta Ateneumin marmorinen puolestaan 1872. Nyström 2008, 215. On mahdollista, että
nykyisin Ylioppilastalossa ollut kipsi valmistui aiemmin. Taiteilija lahjoitti kipsisen version kesällä 1877
Ylioppilaskunnalle. Edeltävänä keväänä Runeberg oli lahjoittanut Ylioppilastalolle kipsisen 'Psyche ja
Jupiterin kotka' -veistoksen. Klinge 1970, 134.
273
Runebergin kuvakokoelmassa on valokuva Renin Auroran (Aamuruskon) vaunut –freskosta: SLSA
1105: 'Fotografi. Italienska konstnärers verk'. Fresko on Palazzo Pallavicini-Rospigliosissa Quirinalikukkulalla.
269
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lehtorina vuodesta 1837 alkaen ja myöhemmin kreikan vastaavassa virassa. Tarina oli jo
julkaistu suomalaisissa sanomalehdissä, joten merkittävä osa sivistyneistöstä lienee
ainakin yleisemminkin tienneen tarinasta. Walter Runeberg tiettävästi hankki jo varhain
A. A. Arvedsonin kirjoittaman teoksen Mythologiskt, historiskt og geographiskt lexikon.
Till ledning vid de Classiske Auctorernes studium m. m. jemte ett bihang som utvisar
namnens qvantiteter och stafvelsemått (1834).274 Teoksessa on esitetty myös argoslaisten
veljesten tarina lyhyesti, vaikkakin tässä versiossa noudatetaan Plutarkhoksen versiota
siitä, että vetojuhtien olisi tullut olla muuleja.275 Vuosina 1862–1876 pääsääntöisesti
Roomassa asunut taiteilija on hyvinkin voinut tutustua aiheeseen esimerkiksi jonkun
ranskalaisen taiteilijan kautta.276 Thomas Blanchetin maalaus Kleobiksesta ja Bitonista
sijaitsi Palazzo Corsinissa, joka oli varmasti taiteilijan vieraslistalla kuningatar Kristiinan
huoneen vuoksi. Kuvanveistäjä Chapu puolestaan asui Roomassa samaan aikaan
Runebergin kanssa, ja jälkimmäisen reliefi muistuttaa joiltain osin edellisen työtä.277
Fredrika Runeberg kuitenkin ilmaisee kirjeessään loppiaisena 1874 epäilyksensä siitä,
että kuvataiteilija esittää nuorukaiset friisissä liian heiveröisinä. Korostaakseen veljesten
väkivahvuutta hän lähetti pojalleen Porvoon gymnasiumissa roomalaisen kirjallisuuden
vakinaisena lehtorina toimineelta August Lindforsilta saamansa Herodotoksen ja Ciceron
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Nyström 2008, 63.
Arvedson 1834, s.v. Biton. Plut. cons. Ap. 108 E–F.
276
Vuosina 1872–1873 hän oli perheineen Suomessa ja toimi muun muassa Turun piirustuskoulun
esimiehenä kevätkauden 1873. Nyström 2008, 98–99. Runebergin vuodet Roomassa sijoittuivat aikaan,
jolloin suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden arvostus alkoi vakiintua kotimaassa, ja esimerkiksi Runebergin
Rooman vuosista kirjoitettiin hieman alle sata lehtiartikkelia; Suvikumpu 2009, 73 ja alaviite 283.
Taiteilijat opiskelivat Roomassa kiertämällä museoita ja yksityiskokoelmia ja kukaties Runeberg on
tutustunut aiheen edeltävään kuvataiteeseen esimerkiksi jonkun ranskalaisen taiteilijan kautta.
Kopioimisen, museovierailujen ja yksityiskokoelmien merkityksestä katso Suvikumpu 2009, 119–128.
Suvikumpu mainitsee, että ulkomaalaiset olivat aina tervetulleita Villa Mediciin ja ranskalaisilla oli
annettavaa näyttelyidensä kautta. Suvikumpu 2009, 181. Ranskalaisista taiteilijoista ja -taiteesta Roomassa
kts. Suvikumpu 2009, 134, alaviitteet 602–603.
277
Chapun Piété filiale de Cleobis et Biton on kipsinen reliefi, joka on sommiteltu hyvin tiiviisti. Reliefin
keskiössä kuvataan Kydippe istumassa vaunuissa. Hänen päänsä on peitetty hunnulla. Vaunuja vetää
viittoja lukuun ottamatta alastomat nuorukaiset, jotka etenevät vasemmalle. Kydippe on nostanut oikean
kätensä samankaltaiseen tervehdykseen, jota tavataan myös antiikin kuvauksissa. Äidin takana on parrakas
mies ja vaunuja seuraa nuorempi, paljaspäinen nainen kantaen seppelettä kädessään. Toisessa versiossa
vaunujen takana kulkee kaksi naista, joista toinen kantaa leipäkoria päänsä päällä ja toinen pitelee kannua
kädessään. Nykyinen kokoelma: École nationale supérieure des beaux-arts, Pariisi; kipsiluonnos: Musée
Henri Chapu, Le Mée-sur-Seine.
275
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tarinaversiot.278 Tammikuun 26. päivänä Roomassa päivätyssä kirjeessä Walter kertoo
äidilleen friisin luonnoksen olevan pian valmis.279 (Kuva 8, liite 10.)

Kuva 8: Walter Runeberg: Kleobis och Biton drar sin mor till templet. Friisi, Vanha ylioppilastalo. Kuva: Maija
Holappa.

Valmiissa reliefissä on kuvattu yhteensä 25 henkilöä viidessä ryhmässä. Vasemmalla
ensimmäisessä ryhmässä on kolme hahmoa: Nuori nainen kumartuu uhrieläinten puoleen.
Hänen edessään on porsas ja pässejä, jotka ovat myös osin seuraavien hahmojen edessä; naisen
edessä kulkee paimen leveälierisessä hatussa ja sauva olalla; miehen edessä oleva nainen katsoo
taaksepäin ja koskettaa oikealla kädellään huntunsa lievettä. Toisessa ryhmässä kulkee
kahdeksan naista pareittain, joissa matalampana veistetty hahmo jää osittain vierustoverin
taakse; viimeinen nainen katsoo taaksepäin, ja kaikilla on käsissään jotakin kannettavaa:
levymäiset esineet ovat ehkä votiivitauluja, lisäksi erottuu öljykannu, laakeita vateja ja
ensimmäisen parin soihdut tai sauvat; naisten puvut ovat eri tavoin vyötettyjä peploksia ja
heidän hiuksensa on sidottu nutturalle klassisten kreikkalaisten mallien mukaisesti.
Kolmannen eli keskusryhmän muodostavat vaunussa istuva nainen ja sitä vetävät kaksi miestä;
Nainen – Kydippe – nojaa oikealla kädellään vaunuihin ja pitää vasemmassa kädessään soihtua.
Hänen päänsä on peitetty hunnulla. Alastomat Kleobis ja Biton kuvataan osittain päällekkäin,
edessä oleva on muuten frontaalisti, mutta pää on kääntynyt kohti naista. Taempi veli kumartuu
voimakkaasti eteenpäin; äidin ja poikien välissä on steele tai pilari, jonka laella on savuttava
suitsutusastia; ryhmän edessä kulkee koira.
Neljännessä ryhmässä tulijoita ottaa vastaan viisi henkeä; ensimmäisenä pitkään viittaan
pukeutunut parrakas mies, katse suuntautuneena maahan – hän ikonografisesti vaateparsineen
ja partoineen monista antiikin esimerkeistä tunnettua filosofi-puhujatyyppiä; välittömästi hänen
takanaan ja hieman häneen nojaten on alaston mies, joka on ristinyt jalkansa; ryhmän kolme
muuta hahmoa suuntaavat kulkunsa jo eteenpäin, keskellä teini-ikäinen poika kantaa päänsä
päällä laakea suurta vatia, jollaisessa antiikin vastineissa kannettiin uhrikakkuja; hän tukee sitä
vasemmalla kädellään, oikeassa on öljypullo; hänen edessään kulkee kaksi pienempää poikaa
keskustellen päät yhdessä.
Viidennessä ryhmässä oikealla on kuusi hahmoa. Ensimmäisenä pieni lapsi, jonka yli nainen
kumartuu osoittaen tulijoita; hänen yläpuolellaan näkyy kasvonsa pois kulkueesta kääntänyt
kypäräpäinen sotilas keihäs kädessään; heidän takanaan kaksi kypäräpäistä alastonta sotilasta
katsoo saapuvia; hieman erillään muista alaston nuorukainen nojaa monumentin jalustaan
katsellen maahan.

Taiteilijan työ keskittyy veljesten tarinan urotyön ja tapahtumaa seuraavien ihmisten
kuvaamiseen, mikä on suurin erotus verrattuna antiikin kuvaesityksiin, joissa kuvauksen
kohteena olivat ainoastaan veljekset ja äiti.280 Komposiotio oli taiteilijalle uusi, mutta aihe
sopisi hyvin tulevaan paikkaansa. Runeberg kuitenkin on tietoinen kuva-aiheen vaarasta
jäädä vaikeasti avautuvaksi ja yhdistettäväksi Ylioppilastaloon. Runeberg kirjoittaa
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Fredrika Runebergin kirje Walter Runebergille 6.1.1874. SLSA, W.R.
Walter Runebergin kirje Fredrika Runebergille 26.1.1874. SLSA, F.R.
280
Antiikin aikaisista kuvaesityksistä Runeberg on mahdollisesti voinut nähdä ainoastaan Venetsian laatan,
sillä Rooman alttari löytyi vasta myöhemmin. Luultavasti Runeberg kuitenkin vaikuttui veljesten
esiintymisestä maalaustaiteessa, jossa veljekset on usein kuvattu yhdessä kulkueen kanssa.
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äidilleen: "Vastausta ehkä etsitään sanoessani: menkää ja tehkää kuten he, kun yhteisellä
äidillänne, meidän maallamme, ei ole tavanomaista keinoa päästä temppeliin, joten
valjastakaa itsenne hänen vaunuihinsa ja hän siunaa teitä."281 Taiteilijan tausta-ajatuksena
on tämän perusteella ennen kaikkea yhteistyö ja isänmaan hyväksi ponnistelu. Hän on
myös ollut varmasti tietoinen friisiä reunustavista, vuonna 1873 paikoilleen asetetuista
piirtokirjoituslaatoista: SPEI SVAE / PATRIA DEDIT (Isänmaa antoi toivoilleen).282
Yhdessä reliefin kanssa tekstit muodostavat yhdessä reliefin kanssa yhteistyötä
korostavan peilin: pojat antavat isänmaalleen ja isänmaa pojilleen. Piirtokirjoitukset ovat
muistona siitä, kuinka Ylioppilastalo rahoitettiin kansalaiskeräysten turvin.283
Moraalisen esikuvan lisäksi taiteilijan aihevalintaa on myös saattanut taustoittaa tai
inspiroida henkilökohtainen menetys ja eräs myytin ensisijaisista hyödyntämistavoista:
lasten kuolema ja sen lohdutus. Runeberg menetti kaksi vanhinta lastaan, pojat Carl
Mikaelin (Carlo) ja Valter Fredrikin lyhyen ajan sisällä 15.12.1871 ja 5.1.1872. Ehkäpä
aikoinaan luettu tarina argoslaisveljeksistä korostui myös tätä kautta hänen mielessään.
Lisäksi aiheenvalinta oli, kuten Lars Nyström toteaa " - - - osoitus Walterille tyypillisestä
korkean antiikkisen idealismin yhdistämisestä lämpimään arjenläheisyyteen, jota
molemminpuolinen rakkaus äidin ja hänen kahden poikansa välillä tässä osoittaa".284
Työn välitön vastaanotto sanomalehdissä
Runebergin työ herätti varhain kotimaan lehdistön mielenkiinnon. Aiheen nimi mainitaan
useassa Ylioppilastalon julkisivurappausten ja -muokkausten aikataulua koskevassa
pikku-uutisessa toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa 1873.285 Lisäksi friisi mainitaan
lehdistössä marraskuussa samana vuonna, kun sekä Vikingen että Åbo Underrättelsen
mainitsevat friisin kuvaavan Heran papitarta Argeiaa [sic!], jonka pojat vetävät tätä
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Svaret är måhända sökt då jag säger: Går i alla och gör som de, då eder gemensamma moder, vårt
land, saknar de vanliga medlen att komma fram till templet, så spän eder sjelfva för hennes vagn och hon
skall välsigna er. Walter Runebergin kirje äidille 26.4.1873, SLSA, F.R., 1104 F.R. IV.1.63.7. Katkelmia
kirjeestä myös Nyström 2008, 103. Walter avaa myös kirjeen mukana lähettämäänsä valokuvaa friisin
alustavasta luonnoksesta, jossa hän oli hyödyntänyt saatavilla olevia materiaaleja ja joka hänen mukaansa
näytti varsin uljaalta: "[papittaren] päässä oleva huntu on tehty vanhasta perunasäkistä, pylvään kapiteeli
on tynnyri, kilpi on tehty tynnyrin lankuista ja vaatteiden drapeeraukset lakanoista. [Valtikan?] nuppi on
tehty heinästä, ja koko luonnos on valmistunut neljässä tai viidessä päivässä". Valokuvaa luonnoksesta ei
ole löytynyt ainakaan Helsingistä SLSA:n kokoelmista.
282
Keskustelua eri piirtokirjoitusversioista, katso Helsingin ylioppilaskunnan arkisto – yleisten
ylioppilaskokousten pöytäkirjat 1871–1875.
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Katso tarkemmin erityisesti Klinge 1970, 50–59 ja 86–92.
284
Nyström 2008, 98
285
Finlands almänna tidning 30.5.1873; Hufvudstadsbladet 31.5.1873; Vikingen 31.5.1873; Wiborgs
tidning 3.6.1873; Borgå-bladet 7.6.1873.
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vaunuissa.286 Helmikuussa 1874 puolestaan uutisoidaan työn olevan valmis.287 Tällä tosin
viitataan luultavasti taiteilijan tekemään luonnokseen.288 Hämäläinen-lehti kirjoitti
suomeksi suomalaisista taiteilijoista lokakuussa 1874 ja mainitsee jutun yhteydessä myös
Runebergin friisin, liittäen sen oheen lyhyen tarinan veljeksistä; friisin kuvaillaan
kauniiksi.289 Samoin Åbo Postenissa kerrotaan helmikuussa 1875 osan friisistä olevan jo
valmis ja sen materiaaliksi sementtikipsi. Äidin hahmoa sanotaan miellyttäväksi.290
Wiborgs Tidningen puolestaan tiedottaa marraskuussa 1875, että sementtifriisi on jo
saapunut Suomeen ja se on mukana vuoden 1876 näyttelyssä.291
Walter Runebergin töitä esiteltiinkin Kansallisessa teollisuusnäytelyssä kesällä 1876.
Heinäkuussa Helsingfors Dagbladissa esiteltiin yksityiskohtainen kuvaus näyttelystä
harmitellen, että Runebergin Kleobis ja Biton -friisi ei vielä toistaiseksi ollut saapunut
näyttelyyn huolimatta siitä, että se oli sinne ilmoitettu. Myöskään taiteilijan suuret
Psykhe-ryhmät eivät olleet vielä esillä.292 Viikkoa myöhemmin Morgonbladet uutisoi,
että sekä Runebergin "Psykhe ja sefyrit" että Kleobiin ja Bitonin friisin toinen puoli ovat
saapuneet Roomasta Lyypekin kautta Helsinkiin.293 Friisin puolikas oli esillä näyttelyssä
vielä syyskuussa 1876.294
C.G. Estlander kuvaa tuntojaan nähdessään Ylioppilastalon friisin Helsingin
Teollisuusnäyttelyssä vuonna 1876.295 Ennen siirtymistään friisin pariin, Estlander on
kuvaillut muita Runebergin esillä olleita töitä mainiten, että henkilö, joka saa omistaa
"Psykhen ja seryfit" istuu jumalten "polvilla". Muihin Runebergin töihin verraten
Ylioppilastaloon asetettava friisi on kuitenkin kirjoittajalle hienoinen pettymys.
Estlanderin mukaan kulkueen neidot kulkevat kaikki samalla tavalla, eikä kulkueessa ole
tarpeeksi vaihtelevaisuutta kuten antiikin juhlakulkueissa. Aiheen valintaa Estlander
286

Vikingen 1.11.1873; Åbo Underrättelser 3.11.1873.
Finlands Almänna Tidning 14.2.1874; Helsingfors Dagblad 14.2.1874
288
Åbo Posten uutisoi lokakuussa 1874, että työn valmistuisi keväällä 1875. Työ on lehden uutisessa
nimetty "Kleobis och Biton dragande sin moder till de Olympiska spelen", mitä nimitystä ei muissa
lähteissäni esiinny. Åbo Posten 3.10.1874.
289
Tarina mainitaan Solonin kertomukseksi, eikä äidin nimeä mainita lainkaan. Myös loppuratkaisu
kerrotaan mainitessa, että pojat eivät heränneet. 'Meidän taide-niekat', Hämäläinen 29.10.1874.
290
Åbo Posten 13.2.1875.
291
Wiborgs tidning 9.11.1875.
292
'Allmännä finska utställningen', Helsingofors Dagblad 2.7.1876.
293
Morgonbladet n:o 156, 10.7.1876; Östra Finland 10.7.1876. Åbo Posten uutisoi friisin saapumisesta ja
siitä, että sitä ollaan laittamassa esille näyttelyyn. Åbo Posten 11.7.1876.
294
Borgå-bladet 6.9.1876.
295
Näyttelyssä on todennäköisesti ollut näytillä osia friisin kipsisestä versiosta. Vanhan Ylioppilastalon
sisällä on myös nykyään esillä kaksi osaa friisistä, kun taas kaksi muuta episodia ovat Domus Academican
varastossa. Sarjan kolmen episodin tämänhetkinen sijainti on tuntematon. Jari Eerolan sähköposti
10.10.2017.
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ylistää mitä onnistuneimmaksi, ottaen huomioon tulevan paikan suomalaisten nuorten
kodissa. Hän kuitenkin ilmaisee pelkonsa siitä, että nämä eivät tunnista äitiään tässä
kopeassa papittaressa. Kriitikko on kuitenkin varovainen, eikä suostu tuomitsemaan työtä
ennen kuin se on lopullisella paikallaan ja nähtävissä koko laajuudessaan.296
Vuonna 1877 teos oli kokonaisuudessaan valmis. Pariisissa oleskelevien suomalaisten
taiteilijoiden töitä esittelevä artikkeli ilmestyi useassa lehdessä maaliskuussa 1877
sisältäen myös kattavan kuvauksen Runebergin friisistä. Kirjoittaja esittelee friisin
yksityiskohtaisesti ylistäen sen kauneutta ja sopivuutta Ylioppilastalon koristukseksi.
Hän myös tulkitsee yhden vanhemmista katsojista Soloniksi, samoin kuin alastoman
kyyristyneen nuorukaisen "rilluttelijaksi", jonka nuorukaisten uroteko on herättänyt
ryhdistäytymään. 297
Friisiä ryhdyttiin asettamaan Ylioppilastalon seinään elokuussa 1878.298 Aiheen valinta
sai poikkeuksetta ylistystä lehdistön parissa, eikä keksitty mitään parempaa aihetta
Ylioppilastalon julkisivuun. Finsk Tidskriftin kirjoittaja kuvaa vuonna 1879 taideteoksen
teemoiksi meidän kaikkien isänmaahan – äitihahmoon – kohdistuvan uhrimielen,
arvonannon ja rakkauden.299
Runebergin työ nähtiin ennen kaikkea rohkaisuna Suomen nuorisolle, jotta tämä
työskentelisivät yhdessä ja rakkaudentäyteisenä isänmaansa puolesta.300 Spes patriae ei
kuitenkaan osoittanut aina toivotun sopuisaksi, ja friisi veljeksineen joutuikin ajoittain
myös pilkanteon välineeksi (katso luku 6).301

296

Estlander 1876, 62.
Morgonbladet 27.3.1877; Åbo Underrättelser 27.3.1877; Borgå-bladet 28.3.1877. Vahvasti lyhennetty
versio ilmestyi Åbo Posten 27.3.1877. Åbo Underrättelserin artikkelissa jutun perässä olivat kirjaimet HD,
jotka saattavat viitata Hampus Dalströmiin kirjoittajana.
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Östra Finland 30.8.1878.
299
Kirjoittaja J. Ahrenberg kuitenkin toteaa, että työ ei pääse kunnolla esille paikallaan: hahmot ovat
antiikin tapaan varsin vähän erossa taustasta, eivätkä siten erotu kunnolla. Samaten sementti
materiaalivalintana ei tuo esille puhtaita linjoja ja hienouksia, jotka kipsityössä tulisivat esiin. Kaiken
lisäksi työ on maalattu valkoisella maalilla, jonka kiillotettu pinta heijastaa ja vääristää kuvaa. Näin ollen
kirjoittaja toteaa, että totuuden mukaisesti Runebergin työ näyttää huonolta hänestä itsestään
riippumattomista syistä. Siispä Ahrenberg ei aio kuvata friisin detaljeja ja mainitsee ainoastaan, että se ei
ole täysin tyydyttävä. Hän kuitenkin muistelee, kuinka oli nähnyt osan friisistä vuosia sitten: nuoret, kauniit
neidot, jotka kuten Parthenonin sisarensa olivat pukeutuneita jalosti drapeerattuihin tunikoihin. Kirjoittaja
toivoo, että ylioppilaskunta tekee tulevaisuudessa oikeutta sekä taideteokselle että mestarille, ja tekee työstä
marmoriversion. Kappaleen hän lopettaa runollisesti lainaten vanhoja sanoja: savi on elämä, kipsi ja
muurilaasti kuolema, mutta marmori on ylösnousemus. Ahrenberg 1879, 263.
300
Hertzberg 1894.
301
Runebergin jalo tarkoitus tunnustettiin, eikä kuvataiteilijaa pidetty syypäänä friisin hyödyntämisen
muuttumiseen. Nimimerkki J.T.T., 'Alexander-monuments mästare'. Nya Pressen 28.4.1894.
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5.2.2. Ernst ja Magnus Dahlströmin muistomitali
Walter Runeberg palasi Kleobiksen ja Bitonin pariin vanhoilla päivillään lähes
viisikymmentä vuotta Ylioppilastalon friisin valmistumisen jälkeen. Taiteilija toteutti
viimeiseksi jääneenä työnään muistomitalin turkulaisille kauppaneuvoksille ja
hyväntekijöille Ernst Abraham Dahlströmille (1846–1924) ja Robert Magnus
Dahlströmille

(1854–1924).

Taustana

veljesten

muistomitalille

oli

veljesten

hyväntekeväisyystyö ruotsinkielisen koulutuksen ja Åbo Akademin hyväksi. Dahlstömit
olivat suurlahjoittajia, jotka tukivat Åbo Akademin lisäksi Turun taidemuseon
perustamista.
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Vapaaherra, Finsk Tidskriftin päätoimittaja Reinhold Felix von

Willebrand (1858–1935) ehdotti Finsk Tidskriftin lokakuun numerossa vuonna 1919
yhteisen muistomitalin teettämistä kiitokseksi veljesten suuresta avusta ruotsinkieliselle
koulutukselle Turussa.303
Dahlströmien muistomitalihankkeen toimeenpanevina henkilöinä olivat vapaaherra von
Willebrand ja valtioneuvos Mauritz Hallberg (1851–1924), joka oli Numismatiska
Föreningen i Finland -yhdistyksen puheenjohtaja.304 Hankkeen toimituskomitean
allekirjoittamat tilauslomakkeet (subskriptionsinbjudan) on päivätty 1.10.1920, vuosi
alkuperäisen mitaliehdotuksen jälkeen.305
Mitalihankkeen suunnittelu ja toteutus
Tilauslomakkeissa mainitaan kuvanveistäjä Walter Runeberg mitalin suunnittelijaksi,
mutta työn aihetta ei määritellä erikseen. Yksityisessä kirjeenvaihdossa Mauritz
Hallbergille R.F. von Willebrand kertoo Runebergin ehdottaneen mitalin toiselle puolelle
jotain Kleobikseen ja Bitonin liittyvää. Vapaaherra von Willebrand puoltaa tätä
aihevalintaa todeten, että se on erityisen sopiva mitaliin. Dahlströmin veljeksiä pidettiin
nimittäin yleisesti varsin vaatimattomina, mielellään kulisseissa vaikuttavina henkilöinä.
Von Willebrand huomauttaa samaa aihetta käytetyn lähes viisikymmentä vuotta aiemmin
toisessa yhteydessä ja toisella tekniikalla, mutta kenelläkään ei pitäisi olla tähän mitään
302

Åbo Akademi. En översikt 1942, 12.
Veljekset olivat muun muassa osallistuneet kesäkurssien järjestämiseen. Von Willebrand toteaa, että
vaikka veljesten persoona olisikin liian nöyrä tällaiseen kunnianosoitukseen, tulisi heitä silti muistaa.
Willebrand 1919, 203.
304
Edellä mainittujen lisäksi toimituskomiteaan kuuluivat Åbo Akademin kansleri R.A. Wrede, Arthur
Rindell, Edv. Westermarck, Wilh. Stadius, M.G. Schybergson ja F. Gustafsson.
305
Muistomitalin tilausta käsittelevä materiaali luovutettiin Åbo Akademille mitalin valmistumisen jälkeen:
Handlingar rörande Ernst och Magnus Dahlström's Minnesmedalj ja Handlingar ur Mauritz Hallbergs
dödsbo (Åbo Akademin arkisto). Kattavaan aineistoon lukeutuu muun muassa kirjeitä (ÅA, Hallberg)ja
sidottu kirja, johon on koottu tilauslomakkeet, tilaajien kirjeitä sekä kirjeenvaihtoa von Willebrandin,
Hallbergin ja Svante Dahlströmin välillä. Lisäksi kokoelmassa on arkistoidut maksulistat, kirjanpito ja
postituskupongit (ÅA, Minnesmedalj).
303
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huomauttamista.306 Kirjeenvaihdon perusteella mitalin toteutus oli hetkellisesti
epävarmaa taiteilijan haluttomuuden vuoksi, mutta toukokuussa 1920 aihe oli jo lyöty
lukkoon mitä sopivimpana.307
Mitalitilauksia oli lopulta yli neljä sataa kappaletta.308 Mitalin hinta oli 35 Suomen
markkaa. Tilaukset lähetettiin Svante Dahlströmille, joka oli tuolloin Åbo Akademin
sihteeri (Akademiesekretaren). Hänen kirjeistään Mauritz Hallbergille käy ilmi, kuinka
kysyntä yllätti mitalityöryhmän ja kuinka teetettävien mitalien määrää kasvatettiin koko
ajan. Lopulta mitaleita lyötiin 505 pronssista kappaletta ynnä kolme hopeista
erityiskappaletta. 309
Mitali lyötiin Berliinissä Otto Oertin pajassa, jonne kuvataitelija John Munsterhjelm oli
yhteyshenkilönä.310 Mitalit lähetettiin kuriirin mukana Suomeen helmikuussa 1920,
missä oli apuna Ulkoministeriössä työskentelevä Ragnar Numelin.311 ja ne luovutettiin
veljeksille 26.3.1921 hieman valmistumisensa jälkeen.312 Taiteilija Walter Runeberg oli
kuollut 23.12.1920, ja Kleobis ja Biton -mitali jäi siten hänen viimeiseksi työkseen.
Runeberg muokkasi hieman Ylioppilastalon friisin
kuvaesitystä mitaliin, ja lopputulos on aiemmin nähtyä
riisutumpi. Mitalin takasivulla on kuvattu ainoastaan
vasemmalta oikealle etenevät veljekset, jotka vetävät äitiään
vaunuissa. Toinen veljeksistä on kääntynyt katsomaan
taakseen, kuten myös Ylioppilastalon friisissä. Äidin pää on
paljas ja hänen hiuksensa ovat nutturalla, vaatteen liehuessa
hänen selkänsä takana. Hän pitää toisessa kädessään soihtua
ja toista kättään hän lepuuttaa vaunun reunalla. Vaunu on
kaksipyöräinen, mikä on selvä ero Ylioppilastalon friisiin
nähden. Mitalista puuttuvat myös veljesten jaloissa ollut koira
ja taustalla loimuava tuli. Maastoviiva on kuvattu hahmojen
alla, mutta se ei jatku mitalin reunoille. Hahmojen yläpuolella
mitalin reunaa kiertää teksti "KRING ÄDEL TANKE VÄXÄ
STARKA VINGAR."313. Kuva-aiheen alla on kolmella rivillä Kuva 9: Ernst ja Magnus Dahlströmin mitali.
teksti "AF VÄNNER TILL DEN SVENSKA ODLINGEN I Kuva: A-M. Wilskman. Kuva on julkaistu Turun
FINLAND DEN 11 OCTOBER 1919".
Museokeskuksen luvalla.
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Samaisessa kirjeessä keskustellaan myös mitalin pääpuolelle tulevista veljesten muotokuvista, jotka
taiteilija toteuttaisi luultavasti hyödyntäen Ernst Dahlströmistä tehtyä muotokuvapystiä ja Magnus
Dahlströmin valokuvaa. R.F. von Willebrand Mauritz Hallbergille 6.3.1920. ÅA, Hallberg.
307
Ilmeisesti Runeberg on kuitenkin ilmaissut jonkinlaista haluttomuutta työskennellä mitalin parissa, sillä
maaliskuun lopulla päivätyssä kirjeessä von Willebrand pyytää Hallbergia taivuttelemaan taiteilijaa työhön.
Runeberg ja Hallberg tunsivat toisensa ilmeisen hyvin, ja Runeberg oli jo aiemmin tehnyt muotokuvapystin
valtioneuvos Hallbergista. R.F. von Willebrand Mauritz Hallbergille 21.3.1920 ja 16.5.1920. ÅA, Hallberg.
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Erityisen paljon tilauksia tuli Helsingin, Kymmenen ja Ekenäsin alueilta, tilaajien ollessa valtaosin
ruotsinkielistä ylempää sosiaaliluokkaa. ÅA, Minnesmedalj.
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Mitalien koteloiksi kaavailtiin tilattavaksi Turun Pussi- ja Kirjekuoritehtaasta. Svante Dahltrömin kirjeet
Mauritz Hallbergille tammikuussa 1921. ÅA, Hallberg.
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Tuohon aikaan mitaleita lyötettiin erityisesti Ranskassa ja Saksassa.
311
Ragnar Numelinin kirje Hallbergille 10.2.1920. ÅA, Hallberg.
312
Hallberg 1923, 48.
313
Suom. "Jalo aate kasvattaa vahvat siivet."
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Mitalin pääpuolella on kuvattu Dahlströmin veljesten kasvokuvat profiilissa. Kasvokuvat nousevat
kahdesta ristitystä tammenlehväoksasta.314

Tässäkin tapauksessa kolmen hengen sommitelmaan kiteytyy ajatus uhrautuvaisesta
toiminnasta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kuva-aiheen alla oleva teksti
päivämäärineen viittaa Åbo Akademin inauguraatiojuhlaan. Hahmojen yläpuolella
kiertävä teksti on Lundin yliopiston kreikan professorin ja Växjön piispan Esaias
Tegnérin (1782–1846) Hjälten-runon (1827) toisen säkeistön kahdesta ensimmäisestä
säkeestä, joihin on tehty pieniä muutoksia. 315
Kleobiksen ja Bitonin tarina oli tunnettu ja suosittu ruotsinkielisissä piireissä, kuten jo
Runebergin friisin yhteydessä esittelemäni sanomalehtiartikkelit osoittavat. Tarina
yhteistyötä tekevistä ja suuremman hyvän puolesta työskentelevistä veljeksistä sopi hyvin
Magnus ja Ernst Dahlströmiin, joita valtioneuvos Mauritz

Hallberg kuvaa

lämminsydämisiksi hyväntekijöiksi ja vaatimattomasti henkilökohtaista julkisuutta
vältteleviksi.316 Veljesten kunniaksi toteutettu mitalihanke oli erittäin onnistunut, ja
mitalin valmistuttua projektiin varattuja varoja jäi jonkin verran ylikin. Valtioneuvos
Hallberg ja vapaaherra von Willebrand lähestyivät Åbo Akademin säätiön valtuuskuntaa
toivoen, että mitalin kustannuksesta ylijääneet varat suunnattaisiin uuteen rahastoon, jolla
tuettaisiin merkityksellisiä tapahtumia ja muistamisenarvoisia henkilöitä.317 Kyseinen
muistomitalirahasto oli olemassa vuosikymmenten ajan.318
Nykyisin mitalit ovat joko museoiden tai yksityishenkilöiden omistuksessa. Valtioneuvos
Mauritz Hallberg omisti Walter Runebergin Kleobis ja Biton -mitalin saviluonnoksen,
jonka hänen leskensä Anna Hallberg (os. Schildt) lahjoitti Walter Runebergin
veistoskokoelmalle vuonna 1924.319

314

Antiikin Roomassa tammenlehvistä tehty seppele corona civica annettiin kansalaisen hengen
pelastajalle. Tammi oli myös taivaisten jumalten pyhä puu, jonka lisäksi se symboli viisautta ja voimaa.
Suomessa ne symboloivat myöhemmin toisen maailmansodan sotasankareita.
315
Von Willebrand kirjoittaa runosta Hallbergille ja ilmaisee, että kukaan tuskin huomaa muutosta ja jos
huomaa, on sen kanssa elettävä. Von Willebrand Hallbergille 6.3.1920. ÅA, Hallberg.
316
Hallberg 1923, 47.
317
Stiftelsen för Åbo Akademi delegations protokoll vid sammanträdet. Den 5 dec. 1921 i Konsistoriets
samlingrum. §8j.
318
Rahasto oli kuitenkin lakkautettu 1990-luvulle tultaessa tietämättä tarkemmin tarkkaa
lakkauttamisajankohtaa tai sitä, kenelle rahastosta myönnettiin avustuksia sen historian aikana.
"Medaljfonden – avvecklad. Ernst och Magnus Dahlström tillägnades som hyllningsgärd en medalj, vilken
lämnade ett gott ekonomiskt resultat. Behållningen överlämnades till ÅA för att grundlägga en fond vars
avkastning skulle användas när Akademin fann sig föranlåten att genom prägling av en minnespeng
hugfästa hågkomsten av någon betydelsefull person. Undertecknat i Helsingfors 1.3.1921 av R.F. von
Willebrand och Mauritz Hallberg." ÅA, Fonder. On mahdollista, että mitalia on myyty myös Turun
taidemuseon hyväksi, mutta tätä ei voitu tarkistaa. Tom Bergrothin haastattelu lokakuussa 2017.
319
Inv. 72a. Runebergin veistoskokoelmaan kuuluvat myös mitalin kipsivalokset (inv. 72b–c). Walter
Runebergin veistoskokoelma, Porvoo.
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6. Runebergin jälkivaikutus: Kleobis ja Biton yhteistyön ja
isänmaallisuuden symboleina
Kleobis ja Biton esiintyvät Walter Runebergin taiteessa erityisesti Suomen nuorison ja
koulutuksen symboleina, korostaen yhteistyön merkitystä yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vertaus veljesten äidistä Suomeen on havaittavissa varsin varhain
kirjallisuudessa sekä Runebergin taiteessa. Kleobis ja Biton – Suomen nuoriso –
ponnistelemassa äitinsä puolesta on teema, joka jatkuu vuosikymmenten halki.
Tekijän tarkoittama alluusio poikiin isänmaan vetäjinä valkeni yleisölle jo ennen kuin
friisi asetettiin ylioppilaiden talon julkisivuun. Yhteys ylioppilaisiin tuotiin esille myös
paikan päällä Zacharias Topeliuksen kunniaksi järjestetyssä juhlassa Ylioppilastalolla
marraskuussa 1878. Tuolloin filosofian kandidaatti F. W. Porkka piti suomeksi
isänmaalle osoitetun puheen, jossa hän viittasi friisin esittämiin nuorukaisiin ja siihen,
kuinka Topeliuksen rakkaus isänmaata kohtaan on kuin näiden nuorukaisten rakkaus
äitiinsä.320
Samana vuonna, kun friisi asetettiin Ylioppilastalon julkisivuun, ilmestyi ruotsalaiselta
runoilijalta Fredrik Sanderilta runo Kleobis och Biton.321 Suomessakin ilmestyneessä
julkaisussa runoilija kertoo veljesten tarinan ja ylistää heidän voimiaan ja
uhrautuvaisuuttaan. Runo päättyy siihen, kuinka isänmaata kehotetaan ottamaan vastaan
vala, että sen triumfivaunua vedetään ja taistelun jälkeen voitonseppelöityinä voidaan
käydä nukkumaan tarinan veljesten tavoin.322
Samankaltaista tematiikkaa viljellään Gabriel Laguksen kirjoittamassa promootiorunossa
vuodelta 1886. Runo esitettiin filosofisen tiedekunnan promootiossa ja julkaistiin
lehdistössä. Kuulijoita – ylioppilaita – ja lukijoita kehotetaan tutkiskelemaan sydäntään
ja kysymään, ovatko he toinen veljeksistä. Kuljettavatko he nöyrinä ja pojan rakkaudesta
äitinsä, maansa, temppeliin ja tarjoavatko he uskollisen kätensä veljensä avuksi? Sanderin
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'Studenternas fest för statsrådet Z. Topelius'. Helsingfors Dagbland 16.11.1878.
Nils Fredrik Sander (1828–1900) oli ruotsalainen runoilija, kirjailija ja museomies. Kreikkalainen
maailma veti häntä puoleensa: Sander muun muassa tulkitsi nykykreikkalaista runoutta ja käänsi Byronin
runoutta Kreikasta. Brummer 2002, 366.
322
Sander 1878. Sanderin runoa mainostettiin jo lokakuussa, kun Finlands Almänna Tidning kertoi
odotettavan uutta vuosikertaa edellisenä vuonna perustetusta Litterärt Albumista. Samalla Almänna Tidning
kertoo tulevan vuosikerran sisällöstä. Finlands Almänna Tidning 29.10.1878.
321
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tavoin Laguskin viittaa tarinan päätökseen ja toiveeseen tuskattomasta kuolemasta
nuoruuden keväällä, isänmaan puolesta.323

6.1. Veljekset riidoissa: svekomaani-Kleobis ja fennomaani-Biton
Mainittu ponnistelu samaan eri suuntiin kuvastaa ajan poliittista tilannetta ja jännitteitä.
Ainekset ylioppilaiden kielikiistaan olivat olemassa jo Ylioppilastalo-hanketta
suunniteltaessa, mutta aatteelliset ristiriidat eivät vaikuttaneet vielä tässä vaiheessa
yhteiseen hankkeeseen.324 Vuonna 1870 kiista kuitenkin roihahti taloa vihittäessä:
fennomaanit tarttuivat ohjelmaehdotuksen juhlapuheen kieleen, jota oli kaavailtu
ruotsinkieliseksi. Ehdotettiin, että pidettäisiin kaksi juhlapuhetta, toinen suomeksi ja
toinen ruotsiksi, fennomaani tahtoivat nostaa suomen sivistyksen kieleksi.325 Keskustelua
käytiin kiivaasti puolesta ja vastaan – muistettava on, että suuri osa kutsuvieraista ei
hallinnut suomen kieltä – ja lopulta päätettiin pitää juhlapuhe ruotsiksi, jota seurasivat
suomenkielinen juhlaruno ja ruotsinkieliset kiitossäkeet.326 Riitaa vihkiäisjuhlasta puitiin
myös lehdistössä, ja Walter Runebergkin on varmasti ollut asiasta tietoinen.
Ei siis voida pitää suoranaisena ihmeenä, että vuosia myöhemmin kielikiistan ollessa
kiivaimmillaan Kleobis ja Biton omaksuttiin toisinaan eri mielipiteitä edustavien
ylioppilaiden symboleiksi. Vuonna 1880, kaksi vuotta friisin asettamisen jälkeen
Helsingfors-lehdessä

ilmestyi

pieni

pakina

Ylioppilastalon

edessä

käydystä

keskustelusta: Isä ja poika katsovat Ylioppilastalon friisiä ja poika kysyy sen aiheesta. Isä
kertoo poikien urotyöstä (ei tarinan loppuratkaisusta) ja kysyy pojaltaan, eikö se olekin
kaunis tarina. Poika on samaa mieltä, mutta pohtii, etteivät pojat varmastikaan olleet
ylioppilaita, koskapa he työskentelevät yhdessä samaan suuntaan. Isä vastaa, että pojat
haluavat auttaa äitinsä maaliin eivätkä nahistele äidinkielestään.327
Vielä kärkkäämmin veljeksiä hyödynnettiin jyrkän ruotsinmielisessä Spets-pilalehdessä
vuonna 1882 ilmestyneessä novellissa "Kleobis och Biton. Sansaga". Tarinan kirjoitti
nimimerkki Hilding. Tarinassa leskeksi (jo vuonna 1809) jäänyt äiti on liian köyhä
tilatakseen iswostschik'ia (hevoskyytiä), joten pojat vetävät hänet kirkkoon. Kleobis käy
kouluja Helsingissä, kun taas Biton opiskelee Jyväskylässä, ennen kuin joutuu
kesäkouluun Keuruulle kovapäisyytensä vuoksi. Bitonin palatessa Helsinkiin tämän
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Promootioruno julkaistiin lehdistössä. Lagus, 1886, mm. Nya Pressen 1.6.1886. Kirjailija Gabriel Lagus
(1837–1896) oli Viipurin ruotsalaisen lyseon kreikan ja latinan ja latinan kielen lehtori.
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Klinge 1970, 39.
325
Klinge 1970, 93–94. Klinge viittaa civis C.G. Swanin puheenvuoroon.
326
Klinge 1970, 95.
327
'Hufwudstaden – Utanför studenthuset', Helsingfors. Notis- och annonsblad 6.12.1880.
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havaitaan muuttuneen fennomaaniksi. Edellisenä kesänä Kleobis oli vetänyt äitinsä
kirkkoon yksin veljen ollessa Keuruulla, mutta nyt Biton vaatii saada tehdä tämän
tehtävän yksin ilman veljeään. Riita puhkeaa veljesten välillä ja Bitonilta putoaa pää,
mutta tämä ei anna lääkärin auttaa, koska lääkäri puhuisi vain ruotsia. Lopulta pää
saadaan takaisin paikoilleen venäläisen välskärin avulla, jonka kanssa Kleobis
kommunikoi ranskaksi. Osa Bitonin aivoista on jo ehtinyt valua ulos, mutta venäläinen
välskäri keksii korvata menetetyn aineksen sonnin aivoilla. Bitonista tuleekin sittemmin
kunnon puhuja ylioppilaskokouksissa.328 Tarina kuvastaa Spets-lehden ruotsimielistä
linjaa, ja lehti hyökkää niin fennomaaneja kuin liian maltillisena pitämiään liberaaleja,
"fennomanian hännystelijöitä", vastaan.329
Suomen

nuorison

kiistat

nostettiin

esille

muissakin

kuin

pilalehdissä.

Hufvudstadsbladetin pikku-uutisessa argoslaiset veljekset ovat jälleen ylioppilaiden
metonyymi, kun Pohjaisen osakunnan kerrotaan viettäneen kahta erillistä Porthaniajuhlaa vuonna 1881: Kleobis on toisessa salissa ja Biton toisessa.330 Niin ikään vuoden
1883 vappua vietettiin eri puolilla, Kleobis Kaisaniemessä ja Biton Alppilassa.331
Viittaukset Kaisaniemeen ja Alppilaan esiintyvät myös Matias Forssin kirjoittamassa
artikkelissa 'Bref till mina wänner i landsorten', joka ilmestyi Forssin toimittamassa
Veckobladetissa huhtikuussa 1893. Kirjoittaja kuvailee Helsinkiä sellaisille, jotka eivät
koskaan ole olleet pääkaupungissa. Kuvaukseen sisältyy myös Ylioppilastalo
fasadeineen. Forss tulkitsee Runebergin friisin Suomen nuorten ilmaukseksi
vastarakkaudesta, jonka se antaa äidilleen, isänmaalle, joka oli antanut heille lahjan.
Seuraavaksi hän kertoo veljesten tarinan Solonin nimissä Herodotosta mukaillen, vaikkei
nimeä historiankirjoittajaa erikseen. Tässä versiossa Solon nimeää veljekset
onnellisimmiksi, sillä he ovat saaneet suurimman onnen, jonka kuolevaiset saattavat
saada: hyveellisen elämän ja tuskattoman kuoleman. Kirjoittaja lisää Runebergin
"nerokkaaseen" aiheeseen myös uskonnollisen tulkinnan: Suomen nuorten tulee kuljettaa
äitiään, siskoaan ja isoäitiään kirkkoon, ei siitä poispäin. Nuorison myös tulee sekä itse
oppia että neuvoa kansaa tukeutumaan temppelissä saarnattuihin oppiin ja totuuksiin,
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Hilding 1882.
Uino 1991, 304. Lehteä toimitti tarinan ilmestymisvuonna Frans Johan Valbäck (ent. Vahlbeck) Valbäck
tomitti myös Folkwännen-lehteä. Myös Runebergin friisistä useasti uutisoinut Vikingen oli jyrkän
svekomaaninen ja kuten Spets, myös se vastusti fennomaaneja ja liberaaleja. Lehteä julkaistiin Helsingissä
vuosina 1870–1874 ja se oli suunnattu pääkaupungin ruotsinkieliselle sivistyneistölle.
330
Uutinen päättyy lakoniseen ilmaukseen: "Tähän on tultu." Hufvudstadsbladet 9.11.1881.
331
Hufvudstadsbladet 1.5.1883.
329
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joita he sunnuntaisin kuulevat ja jotka vahvistavat ihmisen kamppailua elämässä ja
kuolemassa. Forss jatkaa puhuttelemalla Kleobista ja Bitonia: vaivannäön jälkeen tulee
leikki ja laulu. Veljesten tulisi laulaa äidilleen ja Jumalalle yhdessä, ei Kleobiksen
Kaisaniemessä ja Bitonin Alppilassa. Kirjoittaja kokee, että Jumalan kunnioittaminen ja
ylistäminen yhdessä on se kohtalo, jota Ylioppilastalon friisi ennustaa pojille.332
Kristinusko figuroi vahvasti, mikä on ymmärrettävää, sillä Veckobladet oli
kansansivistystä ja kristillisiä arvoja korostavaa julkaisu.
Ylioppilastalon 25-vuotisjuhlassa vuonna 1895 C.G. Estlander esitti juhlapuheen, jossa
hän viittasi talon vihittäessä vallinneeseen yksimielisyysongelmaan ja nykyhetkeen,
jolloin vallalla on sovinto kielikansliassa. Hän viittaa myös Runebergin Kleobikseen ja
Bitoniin, "jotka edustivat maan kummankinkielistä nuorisoa – niiden keskellä tuli olla
jalo kilpa, ei riita."333 Myös professori Odo Morannal Reuter esitti runonsa, jossa hän yhtä
lailla viittasi isänmaallisessa hengessä Kleobikseen ja Bitoniin ylioppilaiden
symboleina.334 Samaisesta juhlasta kirjoitettiin myös Nya Pressenissä lopettaen:
"Ylioppilastalon fasadia koristavassa friisissä on kuvattu rakennuksen alkuperäinen idea
symbolisesti kauniilla tavalla Kleobiksen ja Bitonin kautta, jotka jännittyneinä samaan
vaunuun vetävät äitinsä temppeliin. Tämänhetkistä tilannetta kuvattaisiin paremmin sen
kautta, että Kleobis ja Biton ponnistelisivat kumpikin omaa saliaan kohti."335
Vuonna 1901 Veckobladet kuitenkin iloitsee, kuinka Kleobis ja Biton ovat kerrankin
ymmärtäneet korkean tehtävänsä, kun Akademiska sångföreningen ja Ylioppilaskunnan
laulajat esiintyvät yhdessä J.L. Runebergin veistoksen edessä. Maininta tosin päättyy
huudahdukseen: "Kaunis yksimielisyys, olet kuitenkin harvinainen!"336
Friisin esittämää tarinaa hyödynnetään myös myöhemmin puhuttaessa uhrauksista:
Vanhan Ylioppilastalon 50-vuotisjuhlassa marraskuussa 1920 professori E.N. Setälä piti
puheen viitaten kohokuvaan: "monet suomalaiset nuorukaiset ovat yhtyneet viemään
omaa yhteistä äitiänne vapauden temppeliin. Ja monet teidän joukostanne ovat saaneet
tuon työn palkintona parhaan, mikä ihmisen osalle voi tulla, isänmaan puolesta vaipua
ikuiseen uneen. Älkää tämän tehtävän suorittamisesta konsanaan luopuko, ottakoon
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Forss 1893.
Klinge 1970, 125.
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Reuter 1895. Runo ilmestyi useassa lehdessä, muun muassa Åbo Tidning 28.11.1895; Borgå Nya Tidning
29.11.1895; Hufvudstadsbladet 28.11.1895.
335
Nya Pressen 26.11.1895.
336
Veckobladet 6.2.1901.
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osansa kuormasta niin Kleobis kuin Biton, yhdessä he kuljettakoon äitinsä valon,
oikeuden ja totuuden ikuiseen temppeliin."337
Veckans Krönika -julkaisussa nimimerkki Sagittarius raportoi kyseisistä juhlista.
Kirjoittaja toteaa Setälän valjastaneen Kleobiksen ja Bitonin kaunopuheiseen vaunuunsa
(kuten kaikki muutkin) yhteisen isänmaan puolesta – kirjoittajan mielestä kenenkään ei
pitäisi tehdä näin ja hän
pyytää lukijaa katsomaan
raportin

etusivulla

ollutta

kuvaa (kuva 10). Kirjottajan
mukaan kuitenkin kreikan
kielen professori August Ivar
Heikel esitti asian paremmin
sanaleikillään: "Kleobis och
Biton,

'tvistade

ej

om

modersmålet, utan drogo sin
moder till målet.'"338

Kuva 10: Veckans Krönika numero 49, 4.12.1920, 1143.

Runoilija P. Mustapää eli Martti Haavio kirjoittama juhlaruno Kleobis ja Biton lausuttiin
Ylioppilastalon
Ylioppilaskunnan

60-vuotisjuhlassa
uudestisyntymisen

vuonna

1930,

50-vuotisjuhlaa.

jossa
Tämä

juhlistettiin

samalla

juhla

entistä

oli

suomenmielisempi.339 Runossa Kleobis ja Biton vetävät sisulla vaikeuksista huolimatta
äitinsä vakaasti temppeliin. Runo päättyy Äidin – Syntymämaan – puhutteluun, jossa
lapset lupaavat turvata äitiään ja suoda hänelle viimeisen hymyn ennen kuolemaa.340
Vielä kymmenen vuotta myöhemmin maisteri Sakari Vapaasalo piti juhlapuheen talon
337

'Vanhan Ylioppilastalon 50-vuotisjuhla', Uusi Suomi 27.11.1920. Puhe julkaistiin myös
Ylioppilaslehdessä 4.12.1920.
338
'Revy', Veckans Krönika 4.12.1920. Setälän puhetta puitiin myös Östra Nylandissa saman vuoden
joulukuussa: Nimimerkki Spectator kirjoittaa, kuinka Setälä patrioottisella tuulellaan ei tuonut esiin, kuinka
Ylioppilastalo oli ollut taukoamattomille taisteluille ja kuinka "Kleobis"" on hiljalleen ajanut "Bitonin" pois
ruotsimielisten aikaansaamasta talosta. (Tässä yhteydessä veljesten aatteet ovat toisin päin kuin Spetsin
pakinassa.) Setälä toimi Nuorsuomalaisen Puolueen hallinnossa vuoteen 1918 saakka. Mielenkiintoista on,
että Setälä itse kirjoitti Valvojaan nimimerkillä Spectator. Östra Nyland 1.12.1920; Autio 1998.
Kleobis ja Biton opiskelijoiden eripuran henkilöityminä olivat myös esillä Studentbladissa ilmestyneessä
Ylioppilastalon ensimmäisestä muistojuhlasta kertovassa kirjoituksessa. Nimimerkki Gånge Rolf eli Viktor
Karl Emil Wichmann (1856–1938) mainitsee, kuinka Kleobis ja Biton johtavat äitiään yksimielisyyden
temppelin sijaan kohti Eris-jumalatarta ja eripuraa. Wichmann oli ruotsinmielinen poliitikko. Wichmann
1920, 189. Landgrén 2007.
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Klinge 1970, 183.
340
Mustapää 1977. Runo liitettiin myöhemmin Mustapään Kootut runot -teoksessa osaksi runokokoelmaa
Laulu Vaakalinnusta (1927).
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70-vuotisjuhlassa syksyllä 1940, ja tässäkin puheessa Kleobis ja Biton esiintyvät
symbolisesti.341

6.2. Uhrimieli ja kuoleman kauneus
Edellä käsittelemäni maininnat Kleobiksesta ja Bitonista ovat liittyneet vahvasti
ylioppilaisiin ja heidän sisäisiin kiistoihinsa. Yliopisto edusti osaltaan Suomen nuorta,
sivistyvää kansaa, ja niin Suomen suuriruhtinaskunnan haasteellisina aikoina 1800- ja
1900-lukujen taitteessa veljesten tarinaa hyödynnettiin lehdistössä koko kansakunnan
moraalisena esimerkkinä.342 Nuorsuomalaisessa Päivälehdessä ilmestyi kesäkuussa 1900
artikkeli "Epätoivoonko vaipua", joka viittaa nationalismiin ja suurten valtojen
pyrkimykseen tukahduttaa pienemmät kansakunnat. Vaikka Venäjää ei mainita
artikkelissa suoraan, on selvää, että kirjoituksessa viitataan tuolloin käynnissä olleisiin
venäläistämispyrkimyksiin.

Artikkelin

kirjoittaja

rohkaisee

jokaista

tekemään

isänmaansa hyväksi, mitä vain voi. Kirjoittaja esittää Ylioppilastalon reliefiin viitaten,
että mikään kansa ei ole niin tukalista oloista, ettei olisi sijaa hyödylliselle toiminalle.343
Vuonna 1912 rehtori Kaarlo Tiililä piti Tampereella Suomen lyseoiden urheilijoiden
iltamissa puheen nuorille urheilijoille. Puheen teemana on kestävyys sekä fyysisenä että
henkisenä ominaisuutena. Puhuja tuo esille urheiluinnon merkitystä "kansalliselta,
isänmaalliselta ja yleisinhimilliseltä" kannalta ja kuinka urheilun taustalla tulisi kajastaa
korkeampi tarkoitusperä. Esimerkkinä Tiililä käyttää Kleobiksen ja Bitonin kertomusta,
joka "puhuu, miten nuori voima tarpeen tullen tuli uhratuksi ylevään tarkoitukseen.
Kasvattaako suomalainen urheilu Kleobikseja ja Bitoneja, jotka ovat valmiit
valjastuttamaan itsensä äitinsä vaunujen eteen – te ymmärrätte, mitä äitiä tarkoitan?".344
Kleobiksen ja Bitonin tarina liittyi jo antiikin konteksteissa toisaalta kunnioitukseen ja
toisaalta lohdutukseen kuoleman kohdatessa. Tämä lohdutuksen aspekti ei unohtunut,
vaikkakaan se ei ollut enää myytin hyödyntämisen keskiössä Suomessa.345 Kleobis ja
341

Klinge 1970, 184.
Isänmaallisuuden teema oli vahvasi esillä jo 1800-luvun lopun runoudessa, jota käsittelin aiemmin yllä
tämän luvun alussa.
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Nimimerkki N.U. 'Epätoivoonko vaipua?', Päivälehti 24.6.1900; Myös Kaleva 26.6.1900.
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Tiililä 1912, 122.
345
Esimerkiksi vuonna 1911 nuori tyttö menehtyi, ja hänen hautajaisistaan ilmestyi selostus Kotka Nyhetern
-lehdessä. Hautajaispuheessa viitattiin Solonin – ei Herodotoksen – kertomaan Kleobiksen ja Bitonin
taruun, tosin tässä versiossa äiti oli Zeuksen papitar. Poikien kuoltua äiti ymmärsi, että jumala oli kuullut
hänen pyyntönsä ja hän kiitti ylijumalaa siitä, että oli antanut pojille suurimman onnen, nuorena
kuolemisen. Puheen kantava ajatus on, että Jumala ottaa luokseen nuorina heidät, ketä eniten rakastaa.
Kotka Nyheter, Staden och grannsockarna 20.5.1911.
Hautajaispuheen versiossa äiti oli iloinnut poikien kuolemasta lahjana jumalilta. Nimimerkki A-ï-a eli
Adelaïde Ehrnrooth kuitenkin esittää epäilyksensä sille, että nykyajan äidit olisivat saaneet tästä lohdutusta.
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Biton esiintyivät koulutuksen ja isänmaallisuuden retoriikassa sekä moraalisena
yhtenäisyyden esimerkkinä että vertauskuvana eri mielipiteille – tarinan kautta tuotiin
esille ajan poliittista ilmapiiriä.

7. Yhteenveto
Tässä tutkielmassa olen käsitellyt Kleobiksen ja Bitonin tarinan hyödyntämistä
roomalaisessa kulttuurissa ja Suomessa. Tutkimuksen lähteinä ovat toimineet eri
mediumien välittämät kuvaukset tarinasta eri aikoina. Antiikin osalta tutkimusmateriaali
koostuu Rooman valtakunnan aikaisessa latinankielisessä kirjallisuudessa esitetyistä
versiosta ja arkeologisesta materiaalista ja Suomen osalta Walter Runebergin myyttiä
käsittelevistä taideteoksista ja aikalaiskirjoituksista suomalaisessa lehdistössä.
Tarinaa hyödynnettiin alkuperäisessä kreikkalaisessa kontekstissa oikealla hetkellä
tapahtuvan kuoleman ja siihen liittyvän kunnioituksen esimerkkinä. Roomalaisessa
materiaalissa myyttiä kuvattiin tasavalta-ajan lopulta ja erityisesti Augustuksen ajalta
lähtien. Tarina esiintyy filosofisessa proosassa (Cicero), myytti- ja tarinakokoelmissa
(Valerius Maximus ja Hyginus), kristillisessä proosassa (Tertullianus) ja Vergiliuskommentaarissa (Servius ja Servius auctus). Näistä Cicero hyödyntää tarinaa esimerkkinä
siitä, että kuolema ei ole paha vaan pikemmin paras asia, jonka ihminen voi saada tässä
maailmassa. Tähän sisältyy myös lohdutuksen aspekti. Ajatus kuolemasta parhaana
lahjana säilyy myös keisariaikaisella Hyginuksella ja myöhäiskeisariaikaisella
Serviuksella, mutta Hyginuksella, Valerius Maximuksella ja Tertullianuksella tarinan
hyödyntämisen painopiste on pietas-hyveen esimerkillisessä ilmenemisessä.
Arkeologisessa materiaalissa Kleobis ja Biton kuvataan Augustuksen aikaisissa
lasimassakoruissa,

varhaiselle

keisariajalle

ajoitettavassa

alttarissa,

100-luvun

puolivälissä valmistetuissa reliefilaatassa ja medaljongissa sekä 200-luvun alussa
lyödyissä rahoissa. Kuvataiteessa tarinasta esitetään ainoastaan veljekset kuljettamassa
äitiään vaunuissa, paitsi Venetsian reliefilaatassa, jossa on kuvattu myös tarinan muut
episodit. Lasimassakorut ja rahat ovat massatuotantoa, joista jälkimmäiset Argoksen,
tarinan tapahtumapaikan paikallisia rahoja. Reliefilaatta on tehty hautamuistomerkkiin,
mutta Rooman alttarin käyttökonteksti on tuntematon, vaikkakin yhtenä mahdollisuutena
Ehrnrooth viittaa tarinaan veljeksistä Kreikan matkakertomuksessaan. Tarina on varsin erilainen kuin muut
ja esimerkiksi se sijoittuu Eleusikseen johtavalle pyhälle tielle ja äiti oli Pythian papitar. Matkakertomus
ilmestyi sekä jatkotarinana että kirjana Två finskors lustvandringar: 2, Resor i Orienten vuonna 1890
(Ehrnrooth 1890.) Finsk Tidskriftin kirja-arvostelussa todetaankin, että Eleusis-tarinassa on hieman
virheellisyksiä, mutta toisaalta kirjailijatar ei välttämättä ole ollut kovin tosissaan. Finsk Tidskrift, I
bokhandeln 1.5.1891.
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on sen toimiminen hauta-alttarina. Hautakontekstissa veljesten tarinan esittäminen on
luultavasti tarjonnut lohtua lähimmäisensä menettäneelle henkilölle. Keisariaikana
rahoissa

ja

lasimassakoruissa,

jotka

saattoivat

levitä

laajalle,

hyödynnettiin

argoslaisveljesten tarinaa mahdollisesti propagandatarkoituksessakin. Rahoissa ja
medaljongissa on kuvattu toisella puolella keisariperheen jäseniä, jolloin poikien
urhoollisuuden ja hyveiden voidaan nähdä heijastuvan keisariinkin.
Kirjalliset ja aineelliset lähteet luonnollisesti eroavat toisistaan lähdetyyppeinä. Kirjalliset
kuvaukset tarinasta mahdollistavat aiheen yksityiskohtaisemman esittämisen ja tiettyjen
teemojen painottamisen, kun taas kuvalliseen esitykseen on usein valikoitu ainoastaan
yksi tarinan episodi. Kleobiksen ja Bitonin tapauksessa arkeologisessa materiaalissa
esitetään aina tarinan pääasiallinen teko, veljekset kuljettamassa äitiään vaunuissa.
Tarinan tämä vaihe ilmentää poikien rakkautta ja kunnioitusta äitiään kohtaan sekä
työskentelyä tämän hyväksi. Argoslaisissa rahoissa kaupunki on myös halunnut tuoda
esille omia sankareitaan, mutta uskon veljesten esittämisen symboloivan myös kaupungin
ja sen ihmisten hyveellisyyttä ja toimivan esimerkkinä muille. Venetsian reliefilaatta on
ainoa kuvallinen esitys, jossa kuvataan myös poikien kuolema.
Suurin osa kirjallisista ja kuvallisista lähteistä on karkeasti ottaen ajoitettavissa toiselle
vuosisadalle jKr. Tuolloin myös tarinan hyödyntäminen alkoi esiintyä erityisesti
vanhempien kunnioittamisen yhteydessä.

Kirjallisissa lähteissä esiintyy myös

kreikkalainen ajatus kuolemasta parhaana lahjana ihmiselle, mutta muun muassa
paralleelitarinoiden kautta hyödyntämisen painopiste on erityisesti pietas-hyveen
kuvaamisessa. Roomalaiset kirjalliset ja kuvalliset versiot tarinasta tuovat kaikki siis
esille veljesten esimerkillisyyttä.
Kreikkalainen kulttuuri oli tullut erottamattomaksi osaksi roomalaista kulttuurista
viitekehystä myöhäisellä tasavalta-ajalla ja keisariajan alussa. Kreikkalaisia myyttejä
hyödynnettiin eri asioiden kuvaamisessa niin kodeissa kuin haudoissakin.346 Sen
mukaisesti Kleobiksen ja Bitonin tarinaa itsessään ei koettu tarpeelliseksi "roomalaistaa"
millään muotoa, vaan se pidettiin kirjallisissa lähteissä kreikkalaisessa piirissä ja poikien
argoslaisuutta tuotiin esille. Toisaalta, kuten on tyypillistä, kuvallisissa lähteissä on
havaittavissa roomalaiselle keisarikaudelle ominaisia elementtejä esimerkiksi Venetsian
reliefilaatassa ja medaljongissa näkyvien rakennuksen ja reliefilaatan naisen kampauksen
suhteen.

346

Katso tarkemmin Newby 2016, 320–347.
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Suomessa Kleobis ja Biton kuvataan Walter Runebergin työstämässä Ylioppilastalon
friisissä ja Ernst ja Magnus Dahlströmin mitalissa. Näiden kuva-aiheiden lisäksi tarina
esiintyy myös runoudessa. Myytti oli ilmestynyt suomalaisissa sanomalehdissä jo ennen
friisin valmistumista esimerkkinä onnellisimmista ihmisistä – Herodotoksen traditiota
seuraten. Runebergin friisin valmistumisen aikoihin tarinalla alettiin kuitenkin
symboloida

yhteistä

ponnistelua

isänmaan

hyväksi.

Viitteitä

vastaavaan

hyödyntämistapaan esiintyi jo 1700-luvun ranskalaisessa taiteessa. Ylioppilastalon friisin
Kleobis ja Biton muodostuivat suomalaisten ylioppilaiden vertauskuviksi hyvässä ja
pahassa: veljesten tuli työskennellä yhdessä äitinsä hyväksi, mutta he myös ilmensivät
fennomaanien ja svekomaanien välistä kiistaa ja esiintyivät sanomalehtien sivuilla
satiirinkin välineinä. Poliittisten murrosten ja sortokausien aikana Kleobiksen ja Bitonin
tarinaa hyödynnettiin niin ikään isänmaan puolesta kamppailemisen ja uhrautuvaisuuden
esimerkkinä runoudessa sekä sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistuissa puheissa.
Tämän tutkimuksen keskiössä on ollut yhden kreikkalaisen tarinan ilmentäminen ja
hyödyntäminen roomalaisessa kulttuurissa. Tutkimusta on mahdollista laajentaa
käsittelemään useampien tarinoiden mukauttamista roomalaiseen kontekstiin, jolloin
hypoteesini mukaan on mahdollista havainnoida roomalaisten keinoja levittää arvojaan
ja agendojaan. Kreikan- ja latinankielisten lähteiden tarkempi vertailu valottaisi enemmän
myyttien ja niiden hyödyntämisen motiivien muuttumista roomalaisessa maailmassa.
Tämän tutkielman haasteena ovat olleet eri lähdetyyppien eroavaisuudet, ja
jatkotutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä tutustua niiden erityispiirteisiin, esimerkiksi
rahoihin ja niissä esitettyihin myyttisiin kuva-aiheisiin keisariaikana, ja huomioida
tarinoiden paikallisuus suhteessa mahdollisiin muihin motiiveihin, esimerkiksi mitä
tarinoita

esitetään

tietyn

jatkotutkimusprospektina

on

hallitsijan
myös

yhteydessä

tarkastella

ja

laajemmin

miten.

Mahdollisena

antiikin

tarinoiden

hyödyntämistä politiikan välineenä antiikin jälkeen sekä taiteessa että kirjallisuudessa
niin Suomessa kuin muualla.
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Liitteet
Liite 1: Muut kreikkalaiset kirjoittajat ja kreikkalainen kuvallinen aineisto
Olen esitellyt kreikkalaisia lähteitä lyhyesti myös artikkelissani 'Kleobis ja Biton –
antiikista nykypäivään' (2018). Niinpä tämän liitteen pääasiallinen tarkoitus on
luetteloida olemassa olevat relevantit lähteet. Ohessa mainitut kreikankieliset lähteet eivät
suinkaan ole ainoat säilyneet lähteet, joissa Kleobis ja Biton mainitaan. Muut säilyneet
kuvaukset ovat kuitenkin joko varsin myöhäisiä tai liian fragmentaarisia tulkintojen
tekemiseen.
Kirjailija

ajoitus (noin) motiivi

kommentti

(Pseudo-)Palaifatos

kirjoitettu 340 kuolema

Veljeksiä ei mainita

Περὶ ἀπίστων 50

tai 330 eKr.348 lahjana

nimeltä.

tai on bysanttilainen
lisäys.349
Plut. Sol. 27,5.

n. 45–125

onnellisuus

jKr.
Plut. cons. Ap. 108 E–F.

n. 45–125

kuolema

jKr.

lahjana

Plut. mulieres erudiendas

n. 45–125

kuolema

Mukana tuntemattoman

esse frg. 133.; Säilynyt

jKr.

lahjana /

runoilijan epigrammi.

Stobaeus iv. 52,43. (v, p.

Kenties epäperäinen.

kunnioitus

1085 Hense).

Lukian. Charon sive

fl. 100-luvulla onnellisuus Elämän onnellisuus määri-

contemplantes 10.

jKr.

teltävissä vasta elämän
päättyessä.

S. Emp. Pyrrh. Hypotyp.

fl. 200-luvulla kuolema ei

3,24,231.

jKr.

ole paha
asia

348

Palaifatoksen ajoituksesta, katso Hawes 2014, appendix I, joka tarjoaa myös viitteet aiempaan
tutkimukseen. Katso myös Stern, 1996 'Introduction' 1–6; Trazkoma 2013, 'Introduction', xii–xiii. Kyseinen
kappale "50. Hera" eroaa rakenteeltaan muista "varsinaisen" Palaifatoksen myyteistä, sillä se ei pyri
rationalisoimaan myyttiä lainkaan, vaan ennemminkin kertoo tarinan perinteisessä muodossaan.
349
Stern 1996, 5.
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Klemens Aleksandrialainen

kirjoitettu

kuolema

Stromata 3,3,16.

noin 198–203

on parasta
ihmiselle

Khorikios Gazalainen Or.

fl. 500-luvun

kuolema

fun. in Proc. 40.

alkupuolella

on parasta
ihmiselle

Anth. Pal. 3,18.

aikaisintaan

kunnioitus

500-luvulta350

Epigrammit liittyvät hellenistiseen Kyzikoksen
temppeliin ja sen kuvatauluihin. Runotekstit ovat
säilyneessä muodossaan
myöhäisempiä, mutta
ainoa lähde temppeliin.

Herodotoksen maininnan perusteella Delfoissa oli veljeksiä esittäneet veistokset, jotka
ovat mahdollisesti (katso alla) säilyneet myös nykypäivään. Kleobista ja Bitonia
esittäneet kreikkalaisalueilla sijainneet kuvaesitykset (poislukien roomalaisaikaiset rahat)
Kleobiksesta ja Bitonista ovat sittemmin tuhoutuneet ja tunnetaan vain kirjallisista
lähteistä.

Kuvaesitys

Passus, jossa

Kommentti

mainitaan
Delfoin veistokset Hdt. 1,31.

Delfoin arkeologisessa museossa olevat, 500luvulle eKr. ajoitetut kouros-veistokset on
identifioitu Kleobikseksi ja Bitoniksi, joskaan
tulkinta ei ole kiistaton. Esittipä säilynyt
veistospari veljeksiä tai ei, nämä on varmasti
kuvattu kouroksina.351

350

Demoen 1988, 248.
Kouroi asettavat kuvauksen kohteensa jumalaisen ja kuolevaisen roolin välimaastoon, ja niillä on
herooinen tarkoitus. Chiasson 2005, 59; Sansone 1991, 132. Kouroi ovat nuoria ja fyysisen kuntonsa
huipulla, mikä sopii täydellisesti argoslaisiin veljeksiin. Lisäksi veistokset ovat sopivia lahjoja Apollonille,
joka on efebin jumalainen ruumiillistuma. On jopa esitetty, että veistokset itsessään olisivat toimineet
Herodotoksen innoittajina tarinalle. Chiasson 2005, 59. Delfoin museossa olevien veistosten identifioimista
Kleobikseksi ja Bitoniksi tukee toisen veistoksen jalustassa oleva, fragmentaarisesti säilynyt piirtokirjoitus,
joka viittaa argoslaiseen kuvanveistäjään. Osa tutkijoista kuitenkin tulkitsee niiden kuvaavan ennemminkin
351

89

Kyzikoksen

Anth. Pal. 3.

Temppelissä

olevia

temppelin

mahdollisesti

kuvataulut

(stylopinakion).352

Argoksen

reliefi Paus. 2,20,3.

(Kleobis ja Biton)

Lähellä

tauluja,

jotka

kiinnitetty

Polykleitoksen

ovat

pylväisiin

marmorista

Zeus

Meilikhios -veistosta kiveen hakattu reliefi,
jossa Kleobis ja Biton vetämässä äitiään
vaunuissa Heran pyhäkköalueelle. Vastapäätä
reliefiä oli Nemean Zeuksen pyhäkkö.

Argoksen veistos Paus. 2,19,5.

Apollo

Lykioksen

kulttialueella

veistos

(Biton)

Bitonista, joka kantaa härkää olkapäillään.
Matkakirjailija kertoo, että runoilija Lykeaan
mukaan

Biton

Nemeassa,

kantoi

jossa

härän

argoslaiset

hartioillaan
uhrasivat

Zeukselle.353
Argoksen
veistos/reliefi

Poll. 7,61

Kleobista ja Bitonia esittävät kuvat (εἰκόνες),
Veljesten

mainitaan

tebenna-vaatteeseen,

olleen

pukeutuneita

jolla

tarkoitetaan

suurikokoista, togan kaltaista viittaa.354 On
mahdollista, että Pausanias ja Julius Pollux
puhuvat samasta kuvaesityksestä.

dioskuureja. Chiasson 2005, viite 1. Sansone sitä vastoin puolustaa perinteistä identifikaatiota pitkällisesti,
mutta siten että veistokset oli dedikoitu dioskuureille, Sansone 1991, 126–129.
352
Arias 1986, 119.
353
David Sansone tulkitsee tämän vahvistavan veljien urheilullisuutta ja sen tärkeyttä veljien roolien
tulkinnassa, olettaen että kyseessä on sama Biton. Sansone 1991, 124–125.
354
Poll. 7, 61.
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Liite 2: Lasimassakoru

Kuva: Piirros lasimassakorusta. (Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz:
Antikensammlung Altes Museum, inv. 4372). Kuva: Caprino 1953, fig. 2. (Sama kuva:
Friedlaender 1869, Taf. 23, 9.)
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Liite 3. Rooman alttari

Rooman alttari. Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (inv. 121983). Kuva:
A-M.Wilskman.
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Liite 4: Reliefilaatta

Varhaisin kuvaus nykyisin Roomassa olevasta reliefilaatasta. Maartin von Heemskerc,
1532–1536. Kuva: Robert 1919, 413 Abb. 297.

Reliefilaatta. Museo archeologico nazionale di Venezia. Kuva: A-M. Wilskman. Kuva on
julkaistu museon luvalla. (Su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo – Polo museale del Veneto).
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Reliefilaatta, yksityiskohta: ensimmäinen episodi.
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Reliefilaatta, yksityiskohta: toinen episodi.
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Reliefilaatta, yksityiskohta: tarinan loppu.
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Liite 5: Medaljonki

Antoninus Piuksen aikainen medaljonki.
Kuva: Classical Numismatics Group, Inc.
https://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=58063.

Liite 6: Rahat
Hadrianus

97

Hadrianuksen

raha.

Kuva:

RPC

Online.

Volume

III,

number

353.

http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/search/quick/?q=biton&search=.
Septimius Severuksen piiri

Berliinin raha. Kuva: Caprino 1953, fig. 2. (Sama kuva: Friedlaender 1869, Taf. 23, 9.)
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Kööpenhaminan raha. Kuva: Sylloge Nummorum Graecorum. 17. Numero 103
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Liite 8: Paestumin Hera Argiva ja Faleriin menot
Ovidius viittaa Argoksesta periytyviin Junon palvontamenoihin Latiumin Faleriissa (nyk.
Civita Castellana).355 Juhlaan kuului vuosittainen kulkue uhrieläimineen: runoilija
mainitsee valkoiset hiehot ja siat sekä erikseen lehmän, jota papittaret valmistelevat.
Faleriin riitti on poikkeuksellinen siinä suhteessa, että se vaikuttaa olevan ainoa Junolle
osoitettava eläin- tai veriuhri – ainakin naisten suorittamana.356 Uhraus Junolle,
kaupungin suojelusjumalattarelle, lienee ollut riitin huipentuma ja kokosi kaikki alueen
kansalaiset äärelleen.357 Papitar kuljettaa kulkueessa jumalattaren kuvaa, jonka edessä
kulkee lisäksi nuorukaisia ja neitoja, jotka valkoiseen, kreikkalaiseen asuun pukeutuneina
kantavat pyhiä esineitä. Välimatka kaupungin ja pyhäkköalueen välillä on runon kertojan
mukaan vaivalloinen mäkineen. Lisäksi poikien ja tyttöjen kuorot lauloivat ylistyshymniä
jumalattarelle, mikä oli paikallinen erikoisuus Junon palvonnassa.358
Myös toinen Augustuksen aikana elänyt kirjoittaja, Dionysos Halikarnassolainen, viittaa
samaiseen juhlaan Faleriissa ja mainitsee nuorten neitojen laulamat laulut ynnä
uhriesinekoria kantaneen tytön (kaneforos).359 Faleriin juhlassa kunnioitettiin Juno
Curitista360, jonka kultti tuotiin Roomaan Faleriista jo 241 eKr. ja jonka temppeli oli
Campus Martiuksella.361 Jumalatarta pidetään tässä ominaisuudessa ennen kaikkea
keihäsmiesten suojelijana (curis on sabiinilainen nimitys keihäälle), mutta nimitys saattaa
juontaa juurensa myös sanasta curiae, sillä jumalatarta kunnioitettiin kaikissa Rooman
kuuriossa. Juno Curitista palvottiin laajasti Rooman kaupungin ja Faleriin lisäksi
Beneventumissa.362 Faleriin kultista olivat vastuussa viralliset papittaret.363 Erityisen
tärkeää Ovidiuksen ja Dionysios Halikarnassolaisen tarjoamissa kuvauksessa on
kuitenkin se, että kirjoittajat mainitsevat kulkueen juontavan juurensa Argokseen.364
Faleriin menojen lisäksi Italiassa on myös toinen kulttipaikka, joka liitetään argoslaiseen
Heraan jo nimensä puolesta: Paestumin lähellä sijaitseva Hera Argivan pyhäkköalue
(Heraion alla foce del Sele). Kyseessä oli yksi tärkeimpiä Magna Graecian pyhäkköjä, ja
se oli toiminnassa vielä ensimmäisellä vuosisadalla jKr. Strabonin, Pliniuksen ja
355

Ovid. am. 3,13.
Hänninen 2000, 59.
357
Hänninen 2000, 59.
358
Ovid. am. 3.13–16; Hänninen 2000, 60.
359
Dion. Hal. ant. 1,21.
360
Toiset nimiversiot Curitis ja Quiritis.
361
Hänninen 2000, 51 viitteineen.
362
Adkins–Adkins 1996, 116–117. Katso lisää Palmer, R.E.A. 1974. Roman Religion and Roman Empire.
Five Esseys. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
363
Hänninen 2000, 60.
364
Myös Ovid. Fasti 4,73f.
356

100

Solinuksen välittämän tradition mukaan Iason perusti pyhäkön argonauttimatkallaan
Hera Argivalle. Alueen rakennukset (kaksi stoaa, aarrekammio ja Heran temppeli) on
ajoitettu 500-luvulle eKr. Välimatkaa Poseidoniaan (Paestum) oli Strabonin mukaan 50
stadionia. Huomioiden myös Ovidiuksen maininnan Faleriin kulkueesta Junon kunniaksi
en voikaan välttää pientä spekuloimista sen suhteen, että roomalaiset kuulijat ja lukijat
olisivat voineet yhdistää Kleobiin ja Bitonin tarinassa esiintyvän Juno Argivan ei
ainoastaan Peloponnesoksen Argokseen, vaan myös Italian maaperälle. Tällöin tarina
olisi mahdollisesti mukautunut osaksi vähintään tietyn alueen paikallista identiteettiä.

Liite 9: Veljekset antiikinjälkeisessä Euroopassa
Olen esitellyt lyhyesti Kleobiksen ja Bitonin esiintymistä artikkelissani (ks. Wilskman
2018), jonka vuoksi tarjoan ohessa ainoastaan listauksen taiteilijoista. Myös muut
taiteilijat ovat voineet käyttää tarinaa aiheenaan, mutta tämä vaatii lisäselvitystä.
Taiteilija

Teostyyppi

Lisätietoja

Rosso Fiorentino (1495–

Fresko, Chateu de Kuvattu myös veljekset kuolleina.

1540)

Fontainebleau
(1535–1537)

Thomas Blanchet (1614–

Maalauksia

Useampi versio aiheesta:

1689)

(1647–1653)

Tukholman kansallismuseo inv.
NM6780; Palazzo Corsini
(Rooma); Palazzo Ruspoli
(Rooma);
kaksi kpl yksityiskokoelmissa.

Nicholas-Pierre Loir

Maalaus

(noin Budapest, Magyar Szépmüvészeti

(1624–1679)

1649)

Múzeum.

Jean-Baptiste Alizard

Maalaus (1763)

Prix de Rome, I. palkinto vuonna

(1700-luku)

1764.
Nykyisin Pariisissa, École nationale
supérieure des beaux-arts.

Jean Bardin (1732–1809)

Maalaus (1763)

Prix de Rome, II. palkinto vuonna
1764.
Nykyisin Krakovassa, Czartoryskimuseossa.
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Antoine-François

Callet maalaus (1764)

(1741–1823)

Prix de Rome, I. palkinto 1764.
Pariisi École nationale supérieure
des beaux-arts

Jean Simon Berthélemy maalaus (1764)

Prix de Rome, II. palkinto 1764

(1743–1811)

Jonas Åkerström (1759– maalaus

Tukholman Kansallismuseossa, inv.

1795)

NM 6851.

tuntematon

reliefiveistos

1800-luvun

alusta.

British

Museumin kokoelmissa, BM inv.
2015, 5006.1
Lorenzo Bartolini

veistos (1802)

(1777–1850)

Prix de Rome, I. palkinto (1802).
Bartolinista

tuli

voiton

myötä

Napoleonin hoviveistäjä.
Henri-Michel-Antoine

reliefiveistos

Prix de Rome, jaettu I. palkinto

Chapu (1833–1891)

(1855).

Ámedée

Prix de Rome, jaettu I. palkinto

Doublemard veistos

(1826–1900)
Louis
1810)

Masreliez

(1855).
(1748- piirros

Tukholman Kansallismuseo, inv.
NMH 40/1874:5
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Liite 10: Ylioppilastalon friisi

Ylioppilastalon friisi, yksityiskohta kulkueesta. Kuva: Maija Holappa.

Ylioppilastalon friisi, yksityiskohta Kydippe ja pojat. Kuva: Maija Holappa.
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Ylioppilastalon friisi, yksityiskohta vastaanottajista. Kuva: Maija Holappa.
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Ylioppilastalon friisi. Walter Runeberg, Kleobis och Biton drar sin
mor till templet. Kuva: Maija Holappa.
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Liite 11: Ernst ja Magnus Dahlströmin muistomitali

Ernst ja Magnus Dahlströmin mitali. Kuva: A-M. Wilskman. Kuva on julkaistu Turun
Museokeskuksen luvalla.
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