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1. Johdanto

Suppeasti määriteltynä antiikin kreikkalainen eepos (ἔπος: sana, puhe, kertomus...1)
on pitkähkö, heksametrisäkeistä koostettu kertova runoteos, jonka aiheina ovat jumalten,
heerosten ja ihmistenkin saavutukset ja uroteot usein kaukaisessa menneisyydessä, legendaarisena
aikana. Eepos oli aikoinaan niin henkilöittensä kuin aatemaailmansakin puolesta yhteiskunnan
aristokratian runoutta, jossa vakiinnutettiin myös kreikkalainen jumalmaailma. Taidelajin
perimmäinen arvovalta, auktoriteetti, kautta koko antiikin yhdistettiin erottamattomasti nimeen
Homeros ja tämän luomuksina pidettyihin peruseepoksiin, Iliaseen ja Odysseiaan, joita voitiin
käyttää myöhempien eeppisten luomistöiden esikuvina.2 Pitkänä, kertovana runoteoksena
ylimystöön kuuluvine henkilöineen Digenes Akrites, jota on myös mainittu antiikin kulttuurin
säilyttäjän ja jatkajan, Bysantin, ainoaksi tunnetuksi, mittavaksi eeppiseksi runoelmaksi, jopa
kansalliseepokseksi3, on heksametristä poikkeavasta runomitastaan huolimatta määritelmän
mukaisesti ilmiselvä eepos, jonka eräinä tyylikeinoina ovat perinteisten eeposten tapaan muun
muassa jotkut samanlaisina tai lähes samanlaisina toistuvat fraasit ja henkilöitä kuvailevat epiteetit.
Niiden merkitys runon rakenteessa on esimerkiksi Homeroksen eepoksiin verrattuna tosin
vähäisempi: muistikeinot eivät samassa mittakaavassa olleet välttämättömiä, koska kyseessä on
alun pitäenkin kirjallinen teos, jota ei siis ole tarvinnut säilyttää ja siirtää varhaisten eeposten tapaan
pelkästään muistin varassa, suullisena perinteenä. Digenes Akrites -aineistolla, liikkuipa se Bysantin
kulttuuripiirissä sitten eepoksena, sen eri versioina, tai sen eräinä rakenneosina ja lähtökohtina,
kansanballadeina, oli kreikkalaiselle Keskiajalle samankaltainen merkitys kuin Homeroksen teoksilla
kreikkalaiselle Vanhalle Ajalle.4

1

Liddell & Scott 1996, s. v. `ἔπος, εος, τό´.
P. R. Hardie, OCD, s. 530, s. v. `epic´.
3
Rosenqvist 2007, s. 113. Melko laajaa eeppistä sankarirunoutta Bysantin kulttuuripiirissä on luonut myös Georgios
Pisides jo 7. vuosisadalla. Tärkeimmissä ja sisällöltään historiallisissa runoissaan hän ylistää oman aikansa keisarin,
Herakleioksen sankaritekoja tämän persialaisia ja avaareja vastaan käymissä sodissa (Rosenqvist 2007, s. 23). Avaarit,
ἄβαροι, alun perin Mustan meren pohjoispuolisilta aroilta lähtöisin olleet nomadit, olivat aluksi keisari Justinianoksen
aikana 500-luvulla ystävällisissä väleissä Bysantin kanssa, mutta valloitushalujensa vuoksi ajautuivat ennen pitkää
aseellisiin yhteenottoihin, jopa lopulta persialaisten liittolaisina Konstantinopolin piiritykseen. Juuri näissä
kamppailuissa kunnostautui Pisideen ylistämä keisari Herakleios (A. Kazhdan & A. Cutler, ODB, s. 237–238, s. v. `Avars´).
4
Trapp 1971, s. 70.
2
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Digenes Akrites -runoelman taustana on kristityn kreikkalaisen maailman ja
islaminuskoisten arabien hallitseman alueen välinen levoton rajaseutu Eufrat-joen yläjuoksun
ympäristössä ja viereisessä, Vähä-Aasian Kappadokiassa todennäköisesti 9.-11. vuosisadalla jaa.,
joka tapauksessa ennen turkkilaisten taikka seldzukkien saapumista tälle nykyisin Syyriaan ja
Turkkiin kuuluvalle varsin laajalle alueelle, joka erityisesti 9.-10. vuosisadalla oli usein toistuneiden
sodankäyntien näyttämö.5 Lisäksi täällä mellastivat runoelmasta päätellen etenkin kreikkalaiset,
mutta toisaalta myös arabeistakin koostuvat rosvoilevat kapinallisjoukkiot väkivaltaisine
ryöstöretkineen. Tällaiseen maailmaan syntyi runoteoksen päähenkilö niin ikään ryöstöretkestä ja
tähän liittyneestä naisenryöstöstä johtuvan tapahtumasarjan seurauksena ja tuli siten edustamaan
kahta kansallisuutta, kreikkalaisia äitinsä puolesta ja arabeja isänsä puolesta. Hän oli Διγενής,
”kaksisyntyinen”, ja poikkeaa siis antiikin kuuluisien eeposten sankareista siinä, ettei hän ole edes
osaksikaan, kuten jotkut heistä, jumalallista alkuperää. Tavallinen ihminen hän ei silti ole: jo lapsena
hän hämmästyttää kaikkia, jotka ovat tekemisissä hänen kanssaan, ei ainoastaan epätavallisen
suurella urhoollisuudellaan vaan myös älyllään, ja runoelma väittää tarinoiden tästä fyysisiltä ja
psyykkisiltä ominaisuuksiltaan varhaiskypsästä pikku pojasta levinneen kaikkialle silloiseen
tunnettuun maailmaan. Voimiensa puolesta hän lopulta kasvaa ylivertaiseksi, jolle hänen tulevien
vastustajiensa kokonaiset joukko-osastotkaan eivät mahda mitään. Tarinan edetessä hän
kunnostautuu paitsi metsästäjänä myös pelottomana ja voittamattomana taistelijana sekä edelleen
vartuttuaan keisarikunnan rajaseutujen suojelijana, vartijana ja rauhoittajana, eli on myös Ἀκρίτης,
miles limitaneus (rajasoturi)6. Syntymässään hän sai henkilönimekseen Βασίλειος. Hänen
päävastustajiaan olivat runoelman mukaan hieman yllättävästi, eivät suinkaan omaa kirjan
uskontoaan

tunnustavat

arabit,

joita

Bysantin

kristityt

kenties

pitivät

pikemminkin

ortodoksisuudesta poikkeavina kerettiläisinä kuin pakanoina7, vaan kreikkalaiset kapinalliset taikka

5

Jeffreys 1998, s. xli ja Beaton 1996, s. 32. Runoelmassa ei tosiaankaan ole minkäänlaisia mainintoja 11. vuosisadan
jälkipuoliskolla tapahtuneesta seldzukki-invaasiosta Vähä-Aasian alueelle, mitä on pidetty tärkeänä todisteena sille, että
runoelman materiaali kuuluu tätä aikaisempaan ajanjaksoon (Rosenqvist 2007, s. 113–114).
6
Trapp & al. 2001, s. v. `ἀκρίτης, ὁ´. Alun perin keisarikunnan rajaseudulle asemiin määrätty sotilas, jonka rooli Bysantin
armeijassa säilyi aina 11. vuosisadalle saakka. Siihen mennessä termi tarkoitti jo päällikköä, kenraalia, joka oli vastuussa
rajaseudun turvallisuudesta, ja jolla oli asemapaikassaan linnoitus ja komennossaan oma armeija. Tätä nimitystä
runoelma käyttää myöhemmin myös keisarista, luultavasti Basileios II:sta (Jeffreys 1998, s. xxxii-xxxiii).
7
Mavrogordato 1956, s. lxxvii.
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rajarosvot (ἀπελάται8), joiden joitakin johtohenkilöitä runoelma mainitsee nimeltä. Näihin kuului
myös yksi nainen.
Eepoksen sankarin elämään kuului tärkeänä osana kaunis rakkaustarina, jossa alusta
lähtien hänen ja hänen tarkoin vartioidun ja ylhäissyntyisen mielitiettynsä tunteet olivat
molemminpuoliset ja yhtälailla jatkuvasti intohimoiset huolimatta siitä, että Digenes isänsä tavoin
joutui turvautumaan neidonryöstöön, ennen kuin tarina lopulta päättyi onnellisesti avioliittoon.
Digenes ei suinkaan ollut aivan puhtoinen sankari: avio-onnestaan huolimatta hän hairahtui
kahteenkin otteeseen pettämään vaimoaan, toisella kerralla jopa edellä mainitun naispuolisen
rosvopäällikön kanssa. Tietynlaista julmuuttakin hänen persoonaansa liittyi, mihin viittaa hänen
joskus häikäilemätön, jopa pöyristyttävä suhtautumisensa ihmisiin ja eläimiin, tosin useimmiten
taistelu- ja metsästystilanteissa. Hän vieläpä aviorikostaan syvästi katuen etsi käsiinsä naisrosvon ja
surmasi tämän rauhoittaakseen omaatuntoaan. Mikään sotapäällikkö Digenes Akrites ei ollut, eikä
siis koskaan elämänsä aikana johtanut armeijaa; mieluiten hän eli vaimoineen rajaseuduilla, milteipä
vaeltelevaa, yksinäistä paimentolaiselämää ja kamppaili rajarosvoja vastaan lähinnä omin voimin.9
Tästä kamppailusta hän sai tunnustusta itseltään Bysantin keisarilta, jonka runoelma kertoo hänen
tavanneen Eufratin rannalla. Eufratin rannalle hän lopulta myös asettui pysyvästi asumaan,
kauniiseen paikkaan rakentamaansa loisteliaaseen palatsiin.
Aistein havaittavia ja ihmisten asioihin sekaantuvia jumalia runoelmassa ei ole, mutta
reaalimaailmaan kuuluvien petojen ohella tehokeinoksi mukaan on otettu yksi hirviökin,
muodonmuuttaja, joka kauniin nuorukaisen hahmossa yrittää vietellä päähenkilön vaimon,
ennekuin joutuu sankarin surmaamaksi nyt omana itsenään, kolmipäisenä käärmeenä (ὁ δράκων,
käärme10). Sankari itse on sinänsä ihminen, kaikkine heikkouksineen, mutta hän on lähellä eeppistä
heerosta yliluonnollisten fyysisten ja henkistenkin ominaisuuksiensa puolesta. Ne hän on saanut
Jumalalta, ja kristittynä sankarina hän silloin tällöin mainitsee saavutustensa olleen myös
sotilaspyhimysten ja marttyyrien, kahden Theodoroksen, Georgioksen sekä Demetrioksen ansiota11.

8

Trapp & al. 2001, s. v. `ἀπελάτης, ὁ´. Erityisesti 9.–12. vuosisadan välillä sana tarkoitti nimenomaan karjavarasta,
rosvoilevaa rajasotilasta, ryöväriä, siis merkityksessä ryöväri suunnilleen samaa kuin ὁ λῃστής, joka tosin tarkoittaa myös
merirosvoa (Liddell & Scott 1996, s. v. `λῃστής, οῦ, ὁ´).
9
Mavrogordato 1956, s. lxxvii.
10
Liddell & Scott 1996, s. v. `δράκων, οντος, ὁ´; perusmerkityksen ”käärme” ohella vastineena on myös ”lohikäärme”.
11
Jeffreys 1998, s. 5, alaviite 21–25, nimiluettelon sivut 390, 391 ja 397. Pyhät Theodorokset, kenraali ja alokas, olivat
4. vuosisadan marttyyrejä, jotka usein kuvattiin yhdessä sotilasasuisina. Pyhä Demetrios yhdistettiin 6. vuosisadan
Thessalonikiin, sitä vastoin Pyhän Georgioksen alkuperä on hämärän peitossa, joskin myös häneen kohdistui
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Runolle tyypillisiä ovat realistiset, peräti inhorealistiset metsästys- ja taistelu-, sekä väkivallan
tekojen kuvaukset, edelleen monisanaiset henkilöitten ja heidän saavutustensa kuvaukset ja
samaten laveat, joskus jopa puuduttavat runon ylimysten juhlatilaisuuksiin, tapoihin, vaatetukseen,
varustuksiin ja heille kuuluviin ylellisyystavaroihin sekä heidän asumuksiinsa, varsinkin päähenkilön
runon

loppupuolella

rakennuttamaan

palatsiin

kohdistuvat

yksityiskohtaiset

selvitykset

(ἐκφράσεις). Nämä kaikki todennäköisesti viehättivät tai kiinnostivat muinaisia lukijoita, ja keskiajan
Bysantin, vaikkapa vain syrjäisen rajaseudun oloja valaisevina ne eivät toki ole vailla mielenkiintoa
nykylukijankaan kannalta, varsinkaan sanastonsa puolesta. Saamme esimerkiksi tietää, että Digenes
Akrites kävi kamppailuun yllään ποδέα12, nilkkoihin asti ulottuva bysanttilainen hameen tapainen
tunika tai ”kiltti”, joka/jotka hänen täytyi kääriä ylös vyötäisilleen voidakseen liikkua esteettömästi,
kuten esimerkiksi tärkeän käsikirjoituksen, Grottaferratan 4. kirjan säkeet 1058–1059, Jeffreysin
editiossa (1998) sivulla 130, kertovat: Καὶ τὰς ποδέας (monikko, eli hänellä oli siis vähintään kaksi
tällaista asustetta!) ὀχυρῶς πήξας εἰς τὸ ζωνάριν/ ἤρξατο τρέχειν ὄπισθεν τοῦ καταλαβεῖν τοῦτον13.
Mieluisana hyökkäys- ja puolustusaseena hänellä oli ῥαβδίν14, eräänlainen symbolinen
komentosauva ja arvonmerkki, joka ilmeisesti oli tarpeeksi tukeva soveltuakseen nuijaksi.
Grottaferratassa sen aseenomainen käyttö kuuluu yksinomaan runon päähenkilölle.15 Runoelman
loppu on traaginen niin sankarin kuin hänen vaimonsakin osalta, mutta se oli varmaan omiaan
herättämään lukijoiden myötätunnon heitä kohtaan, toi heidät lähemmäksi lukijoita. Voittamaton
rajasoturikaan ei voinut välttää hänelle määrättyä kohtaloa.
Digenes Akrites -runoelma ei kuvaa varsinaista historiaa, vaan antaa erilaisista, kylläkin
tosiasioihin perustuvista osasista, joskus anakronistisestikin koostetun sovituksen todellisesta
historiasta, yleispätevän kuvan selkkauksista keisarikunnan itäisellä rajaseudulla yhdistäen tähän
sovitukseen puhtaasti romaanikirjallisuudelle tyypillisiä aineksia. Runoteos ei kerro luomishetkensä

elinvoimainen kultti. Demetrios ja Georgios niin ikään esiintyivät ikoneissa usein yhdessä. Neljän sotilaspyhimyksen
kultti oli voimissaan vielä mm. 12. vuosisadalla, jolloin heidän kuviaan oli jopa kolikoissa Komnenos- keisareiden Ioannes
II:n (1118–1143) ja Manuel I:n (1143–1181) hallitusaikana (Hendy 1969).
12
Sophocles 1888, s. v. `ποδέα, ας, ἡ´; Trapp & al. 2017, s. v. `ποδέα, ἡ ´.
13
Jeffreys 1998. ”Ja kiinnitettyään kilttinsä lujasti vyötäisilleen hän alkoi juosta sen (villihevosen) perässä ottaakseen
sen kiinni.”
14
Sophocles 1888, s. v. `ραβδίον, ου, τὸ´ ja `ράβδος, ου, ἡ´. Molempien sanojen vastineeksi esitetään sauvaa ja keppiä.
Trappin sanakirjassa (Trapp & al. 2017, s. v. `ῥαβδίον, τό´) ῥαβδίον merkitsee pituusmittaa, ῥαβδίν, mitä muotoa
Sophocles ei esitä, puolestaan sauvaa, nuijaa, karttua. Muodossa ραβδί ja merkityksessä pieni sauva sana esiintyy
esimerkiksi nykykreikan sanakirjassa Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 1960, s. v. `ραβδί
τὸ´. Sanakirjassa on vielä huomautus, että sana kuuluu δημοτική-rekisteriin.
15
Jeffreys 1998, s. xl.
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vaan menneisyyden, kenties lähimenneisyyden tapahtumista. Ainakin jonkinlaisesta ajallisesta
etäisyydestä vihjaavat Grottaferrata-käsikirjoituksen 4. kirjan säkeet 971–974 Jeffreysin edition
sivulla 124: Ταῦτα τα κατορθώματα ὁ βασιλεύς ἀκούσας/ ὁ τηνικαῦτα τὴν ἀρχὴν τοῖς ̣Ῥωμαίοις
διέπων,/ Βασίλειος ὁ εὐτυχὴς καὶ μέγας τροπαιοῦχος,/ ὁ καὶ συvθάψας μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὴν βασίλειον
δόξαν...16 Merkittävä sana näissä säkeissä on τηνικαῦτα (tuona aikana, silloin). Luultavasti runon
tekijä poimi tuoksi ihanteelliseksi keisariksi Basileios II Bulgaroktonoksen, joka kuoli vuonna 1025 ja
päätti erään käsityksen mukaan Bysantin suuruuden ajan, ”hautasi kanssaan keisarillisen kunnian”.
Keisari Konstantinos IX Monomakhoksen hallituskaudella 1042–1054 vallitsi lähes täydellinen rauha
aikoinaan levottomalla Syyrian ja Mesopotamian rajaseudulla, mikä tarjosi erään tilaisuuden laatia
rauhallisissa oloissa eläviä ihmisiä kiinnostava, romanttinen runoelma tuosta aikaisemmin niin
rauhattomasta, ”legendaarisesta” ajasta legendaarisine sankareineen.17
Runoteos on siis tavallaan myös romanttinen seikkailukertomus, eeppinen romaani tai
ns. protoromaani.18 Siinä ei ole ollut tarkoitus kuvata Idän ja Lännen, kreikkalaisen sivistyksen ja
barbarismin taikka kristinuskon ja islamin yhteentörmäyksiä, eikä sitä ehkä ole sepitetty
kaupunkimiljöössä, vaan pikemminkin maaseudulla, ja se on ilmeisesti tarkoitettu yksityisesti
luettavaksi ja esitettäväksikin lähinnä vain pienimuotoisissa tilaisuuksissa. 19 Toisaalta itse
Konstantinopoliakin on ehdotettu runoilijan työskentelypaikaksi, vaikkakaan teksti sinänsä ei sisällä
minkäänlaista vihjettä tästä sen enempää kuin runoilijan henkilöllisyydestäkään.20 Spekulaatiot
runoilijan henkilöllisyydestä samoin kuin hänen olinpaikastaan ovat samalla johtaneet toiseenkin,
runoelman alkuperäisversion syntyajankohtaa ja runoilijan luomismotivaatiota selittävään teoriaan,
missä keskeistä osaa näyttelee Bysantin historiassa merkittävän käänteen aiheuttanut, vuonna 1071
käyty Mantzikertin taistelu21. Tappiollisen taistelun jälkeen Bysantti menetti voittoisille seldzukeille

16

Jeffreys 1998. ”Kuultuaan näistä menestyksistä keisari, joka tuona aikana johti roomalaisten valtakuntaa,
menestyksekäs ja suuri voitonmerkkien saavuttaja Basileios, joka mukanaan hautasi keisarillisen kunnian...”
17
Mavrogordato 1956, s. lxxix ja lxxxii-lxxxiv; Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 389; Beaton 1996, s. 32.
18
Beaton 1996, s. 32 ja 50. Sen määrittäminen, mihin kirjallisuuslajiin runoelma kuuluu, ei aina ole ollut yksiselitteistä:
arvovaltaisen edition vuonna 1956 laatinut Mavrogordato toteaa editionsa johdannossa sivuilla xiv-xv, ettei runoteos
ole romaani huolimatta hellenistisistä romaaneista otetuista monista lainauksista, vaan herooinen runoelma, mutta
myöhemmin sivulla lxxix pitääkin sitä itse asiassa romaanina! Eeppiseksi romaaniksi sen luokittelevat Beck 1971 ja Trapp
1972.
19
Mavrogordato 1956, s. xv ja s. lxxvi.
20
Beaton 1996, s. 49–50 ja muun muassa Angold 1984, s. 218–219.
21
Mantzikertissä, nykyisen Turkin itäosassa, Van-järven pohjoispuolella seldzukkisulttaani Alp Arslan armeijoineen voitti
Bysantin joukot, joita johti keisari Romanos IV Diogenes. Tappiota sinänsä ei pidetä kovinkaan suurena onnettomuutena,
mutta sen seurauksena vangiksi joutuneen keisarin vastustajat Konstantinopolissa nostivat valtaistuimelle uuden
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laajoja alueita itäisiltä rajaseuduiltaan, jolloin monet Anatolian bysanttilaiset joutuivat luopumaan
kotiseuduistaan ja elämäntavoistaan, ja samalla oli vaarassa hävitä myös näihin oloihin juurtunut
sekä vuosisatoja kukoistanut suullinen tarinaperinne. Se oli saatava turvaan, kirjalliseen muotoon
ja luotava sille vielä yhtymäkohtia kirjallisiin edeltäjiin, mm. Homerokseen ja hellenistisiin
kertomuksiin sekä taattava sille näin kirjallisuuteen yleisesti liitetty kuolemattomuus. Tähän
tehtävään omalta osaltaan ryhtyi oletettavasti Konstantinopoliin siirtynyt, Mantzikertin ja sen
seuraukset kokeneeseen sukupolveen kuulunut rajaseudun asukas, ilmeisen sivistynyt
kynänkäyttäjä, jonka luomus tämän teorian mukaan oli juuri alkuperäinen Digenes Akrites runoelma. 22
Teoksen päähenkilö Βασίλειος Διγενής Ἀκρίτης on fiktiivinen hahmo23, jonka ympärille
runoelma on koostettu kansantarinoiden pohjalta. Tähän perusrunkoon on liitetty aineksia,
romanttisia rakenneosasiakaan unohtamatta, niin antiikin ja Lähi-Idän mytologiasta ja
kirjallisuudesta, Raamatun kertomuksista, pyhimystarinoista ja erilaisista kronikoista kuin väljästi tai
viitteellisesti todellisesta historiastakin.24 Kansan keskuudessa liikkuneille tarinoille runoteoksen
laatija ja kokoaja, kenties munkki tai kirjuri, kuuluipa hän sitten Konstantinos IX Monomakhoksen
rauhanaikaan taikka Mantzikertin jälkimaininkeihin, on pyrkinyt antamaan pysyvän muodon
Homeroksen eeposten tapaan.25 Aineksia mm. näistä eepoksista, edellä mainittujen lähteiden
ohella, on nähtävästi alun perinkin kuulunut melkoisesti kansantarinoiden sisältöön,
puhumattakaan puhtaasti historiallisista elementeistä. Teoksen laatijan perehtyneisyys kirjallisiin
lähteisiinsä, kuten esimerkiksi keskiajan Bysantissa luettuihin ja hyvinkin suosittuihin romaaneihin,
käy ilmi tietoisista tai tahattomista yhtäläisyyksistä, joita voidaan löytää Digenes Akrites -runoelman
ja mitä erilaisimpien tekstien välillä. Eepoksen luojalla, todennäköisesti syyrialaisella tai kenties
mesopotamialaisella, joka tapauksessa Bysantin rajaseudun kielitaitoisella asukkaalla ei liene ollut
vaikeuksia käyttää hyväkseen myöskään arabialaisia ja iranilaisia tarinoita.26 Runoteoksen

keisarin, Mikhael VII Doukasin. Poliittisen tilanteen epävakautta hyväkseen käyttäen seldzukit valloittivat nopeasti
suuren osan Bysantin alueesta Vähässä Aasiassa (Kazhdan, ODB, s. 1288–1289, s. v. `Mantzikert, Battle of´).
22
Beaton 1996, s. 49–50.
23
Tosin ns. Trepizond-käsikirjoituksen Konstantinopolissa vuonna 1887 julkaissut Sabbas Ioannidis, joka sen oli
kymmenisen vuotta aikaisemmin saanut ensimmäisen kerran haltuunsa, piti Digenes Akritesta todellisena historiallisena
hahmona, vuosina 936–969 jaa. eläneenä kappadokialaisena aristokraattina (Mavrogordato 1956, s. xi; Ἰωαννίδης
1887)!
24
Jeffreys 1998, s. xxx–xlix.
25
Mavrogordato 1956, s. lxxix
26
Mavrogordato 1956, s. lxxix.
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laatimistapa heijastuu tietenkin myös päähenkilöön: hänelle ja hänen edesottamuksilleen on
löydettävissä kuvitteellisia, myyttisiä ja kirjallisia, ja todellisiakin, historiallisia esikuvia, joita luova
kirjoittaja on muokannut omiin tarkoitusperiinsä, eepoksensa juoneen sopiviksi. Varsinaista
poliittista tai uskonnollista propagandaa runoelmassa ei juuri ole27, vaikkakin kristinusko asetetaan
korkealle jalustalle, ja tekstin perusteella on ilmiselvää, että päähenkilö on Jumalan suosiossa ja saa
nimenomaan tältä voimansa ja kyvykkyytensä. Eepoksen lopussa toteutuu Digenes Akriteen
kohdalla antiikin myyteistä ja tarinoista tuttu ennustus: ”Se, jota jumalat rakastavat, kuolee
nuorena”. Tosin runoteoksen päähenkilö toteuttaa ennustuksen hieman muunneltuna: näitä
rakastavia jumalia on vain yksi.
Tämän tutkielman tarkoituksena on paitsi esitellä runoelmaa ja sen taustoja lyhyesti
ja yleisluonteisesti, ennen muuta poimia runoelmasta, ehkä hieman mielikuvitustakin käyttäen, ne
ilmeisimmät tapaukset, joissa päähenkilö ja runoilijan tausta-aineiston jokin hahmo kytkeytyvät
jollakin tavalla toisiinsa, sekä tarkastella, mitkä ominaisuudet kustakin esikuvasta runoilija on
katsonut sopivimmiksi liittää omaan sankariinsa. Esityksen pohjana on pääasiassa Grottaferratakäsikirjoituksen teksti, siten kuin se on luettavissa Mavrogordaton (1956), Trappin (1971) ja
Jeffreysin (1998) editioista, vain paikoin on viitattu näitä editioita hyväksi käyttäen muihinkin
käsikirjoituksiin.

2. Käsikirjoitukset ja tekstitraditio
Keskiajan bysanttilainen kreikkalaiseepos oli 19. vuosisadan puoliväliin saakka
kätkössä tutkijoilta sekä kirjallisuuden harrastajilta. Vasta vuosisadan jälkipuoliskolla onnistuttiin
tekemään merkittäviä löytöjä Mustan meren kaakkoisrannan Trebizondista 28 ja täällä Soumelán
luostarista, sitten Euboian kaakkoispuolella sijaitsevasta Androksesta, saaren samannimisestä
kaupungista, edelleen Italiasta, Grottaferratan kreikkalaisluostarista, läheltä Frascatia, Roomasta
hiukan kaakkoon sekä vielä Madridin Escorial-kirjastosta ja Oxfordin Lincoln Collegesta. Näin saatiin

27

Mavrogordato 1956, s. lxxix.
Grosser Historischer Weltatlas (1978) käyttää kaupungista nimeä Trapezunt tai myös Trapezus. Kreikkalainen muoto
kaupungin nimestä on Papen (1863–1870) mukaan ἡ Τραπεζοῦντα tai erotukseksi samannimisestä Arkadian
kaupungista ἡ Τραπεζοῦντα ἡ Κολχική taikka vielä ἡ Τραπεζοῦντα ἡ ἐν τῶ Πόντω (s. v. `Τραπεζοῦς, οῦντος´).
28
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tutkittaviksi ja saman tien julkaistaviksi kaikkiaan kuusi varteen otettavaa käsikirjoitusta
(Androksesta on peräisin kaksi käsikirjoitusta, joista toinen on proosamuotoinen29), jotka nimettiin
niiden löytöpaikan, pysyvän säilytyspaikan tai myös löytäjänsä ja julkaisijansa mukaan.
Käsikirjoitukset ajoitettiin paleografian ja muun muassa niissä käytetyn paperin
vesileimojen perusteella. Vanhimmiksi käsikirjoituksiksi osoittautuivat Grottaferrata, joka on
kirjoitettu tai pikemminkin kopioitu 14. vuosisadalla tai jo huomattavasti aikaisemmin ja
paleografisten erityispiirteiden, yhdistelmäkirjainten eli ns. ligatuurien perusteella Etelä-Italian
Otrantossa sekä Escorial, jonka paperien vesileimat viittaavat 1400-luvun loppupuolelle. Escorialkirjaston haltuun käsikirjoitus tuli 1500-luvun lopulla sen edellisen omistajan Tarragonan arkkipiispa
Agostinon, merkittävän espanjalaisen humanistin ja keräilijän, kuoltua. Arkkipiispa oli ilmeisesti
saanut käsikirjoituksen haltuunsa sen nykyisessä muodossaan 1500-luvun puolivälissä
oleskellessaan Italiassa. Siinä on hänen omistajamerkkinsä. Käsikirjoituksen löysi Escorial-kirjastosta
saksalainen antiikintutkija K. Krumbacher vuonna 1904, ja sen julkaisi vuonna 1912 D. C. Hesseling.
Grottaferratan puolestaan löysi luostarista kreikkalaistutkija S. P. Lampros vuonna 1879, ja sen
julkaisi vuonna 1892 E. Legrand30. Käsikirjoitukset ovat kaikki jossain määrin epätäydellisiä, eivät
tarkkoja kopioita toisistaan ja tuskinpa useimmiten kadonneista lähtökohdistaankaan. Esimerkiksi
Escorialin alusta verrattuna Grottaferrataan puuttuu toistasataa säettä, samoin Grottaferratasta
puuttuu kohtia, jotka löytyvät Escorialista. Huolimatta monista yhtäläisyyksistään nämä kummatkin
versiot sisältävät siis episodeja, joita ei löydy toisesta, ja niitä erottavat myös tyylilliset seikat:
Escorialin kirjoitusasua on moitittu huolimattomaksi ja kertomuksen tapahtumien järjestystä
kömpelöksi ja sekavaksi. Kysymykseen, kummalleko versiolle, Grottaferratalle vai Escorialille, on
annettava tekstuaalinen prioriteetti, on kietoutunut myös aina vuoteen 1975 saakka jatkunut
kreikkalaisten ikioma kielikiista kansankielen (δημοτική) ja kirjakielen (καθαρεύουσα) puolustajien
välillä.

Kansankielen

kannattajat

ovat

pitäneet

Escorialin

tekstiä

ehdottomasti

huomionarvoisempana ja vastaavan tarkemmin kaikkien käsikirjoitusten lähtökohtaa, arkkityyppiä.
Liki vuosisadan kestänyt kiistely ei kuitenkaan ole pystynyt tuomaan esiin vakuuttavia todisteita
kummankaan käsikirjoituksen alkuperäisestä asemasta. Uusimmista editioista Jeffreysin (1998)
editio sisältää kaksi vanhinta kaikkiaan kuudesta säilyneestä ja varteen otettavasta Digeneskäsikirjoituksesta, Grottaferratan ja Escorialin, kumpikin omana, erillisenä kokonaisuutenaan.

29
30

Jeffreys 1998, s. xxii.
Legrand 1892 ja 1902.
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Mavrogordaton (1956) editio puolestaan esittää vain Grottaferrata-käsikirjoituksen, mutta siihen
on tosin muutamiin kohtiin ympätty kertomusta täydentämään joitakin otteita Trebizond- ja Androskäsikirjoituksista. Trebizond- ja Andros-tekstit on kuitenkin selvästi erotettu varsinaisesta
Grottaferrata-tekstistä. Myös Jeffreys on Mavrogordaton tavoin hiukan täydentänyt Grottaferratatekstiä ottamalla nelisenkymmentä säettä korvaamaan Grottaferratan kuudennesta kirjasta
puuttuvat säkeet Trappin (1971) editiossa esitetystä hypoteettisesta tai kadonneesta käsikirjoitus
Z:sta. Käsikirjoitus Z on koonnos nähtävästi 16. ja 17. vuosisadalla kopioiduista Trebizond-, Androsja Oxford-käsikirjoituksista, samalla niiden todennäköinen lähtökohta, jota Trapp editionsa
tekstiosassa kuljettaa rinnakkain Grottaferrata- ja Escorial-käsikirjoitusten kanssa. Trebizond-,
Andros- ja Oxford-käsikirjoitukset on sitä paitsi ainakin esitelty Jeffreysin editiossa, tosin vain
lyhyesti,

lähinnä

stemma

codicumin

osina,

Mavrogordaton

editiossa

jonkin

verran

perusteellisemmin, mukaan liitettynä katsaus ns. Akriteen sykliin31 kuuluviin kansanlauluihin ja
balladeihin. Samalla lukija saa käsityksen, mitä kaikkea vanhimmasta käsikirjoituksesta,
Grottaferratasta ehkä puuttuu, tai mitä episodeja siitä on jätetty pois, tai mitä kohtia siinä on
esitetty toisella tavalla tai laveammin kuin muissa käsikirjoituksissa. Erinomaisen havainnollisesti
tämä käy ilmi Trappin (1971) editiosta, erityisesti sen tekstiosassa käytetyn esitystavan ansiosta.
Tekstiosaa edeltävässä ensimmäisessä johdanto-osassa Trapp käy läpi kaikki säilyneet
käsikirjoitukset, myös epätäydelliset 18. vuosisadalta peräisin olevat venäjänkieliset käännösversiot,
ja laatii niistä sekä niiden oletetuista alkumuodoista, subarkkityypeistä, monimutkaisen stemma
codicumin, mutta joutuu toteamaan, ettei säilyneiden versioiden erilaisuuden vuoksi varsinaisen
arkkityypin tekstuaalinen uudelleen luominen senkään avulla ole mahdollista (Trapp 1971, s. 46–
47). Toisessa johdanto-osassa hän kuitenkin pyrkii lähestymään arkkityypin mahdollista sisältöä

31

Näitä kansanlauluja ja balladeja on löydetty jossain määrin kaikkialta kreikkalaisesta maailmasta, mutta erityisesti ne
kuuluivat bysanttilaiseen ajanjaksoon ja Vähään Aasiaan. Parhaimmat niistä on koottu Mustan meren rannikolta ja
Kyprokselta. Kappadokian Caesarean piispan, Arethaan (850–932) mukaan vaeltavat kerjäläiset laativat lauluja
kuuluisien henkilöitten seikkailuista ja lauloivat niitä rahasta ovelta ovelle. Pelkästään piispa Arethaan perusteella
keskiajan Kreikan herooinen aika oli 9. ja 10. vuosisata tällöin eläneine kuuluisuuksineen. Monet varhaiset tutkijat jopa
ajattelivat jonkin rapsodin kursineen itsensä Digenes-runoelman kokoon mainitun kaltaisista lyhyistä kansanlauluista ja
balladeista, vähän samaan tapaan kuin joskus oletettiin Iliaan ja Odysseiankin saaneen alkunsa. Ensimmäisenä käsitettä
Akriteen sykli käytti Legrand vuonna 1874. Syklin balladeissa Digenes Akrites itse esiintyy kuitenkin milteipä vain
satunnaisesti: hän on vain yksi sankareiden joukosta eikä missään tapauksessa edes heistä suosituin. Balladien maailma
on jo varsin sadunomainen: löytyy yliluonnollisia urotekoja, maagisia aseita, puhuvia lintuja... Lisäksi suuri joukko
balladeja on otettu mukaan sykliin yleensä vain, koska ne ovat sopivan vanhoja. (Mavrogordato, 1956, s. xi ja xxvi-xxviii).
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vertailemalla runoelman sen eri versioissa esitettyjä, toisistaan sekä sisällöllisesti että määrällisesti
poikkeavia episodeja ottaen tässä huomioon myös Akrites-sykliin kuuluvia kansanballadeja.32
Kuuden säilyneen käsikirjoituksen ohella on kuvauksia muistakin Digenes Akritesta
käsittelevistä käsikirjoituksista, toisin sanoen jotkut henkilöt ovat nähneet niitä Athos-vuoren
Kseropotamou-luostarissa tai esimerkiksi Konstantinopolissa 1700–1800 -luvuilla, mutta niiden
olinpaikoista ei enää ole mitään tietoa. Edellä mainittujen hyvin epätäydellisten venäläisten
versioitten33 keskinäiset suhteet ja yhteydet kreikkalaisiin teksteihin ovat Jeffreysin (1998) mielestä
siinä määrin ongelmallisia, ettei hän ole niitä ottanut mukaan omaan editioonsa eikä siten myöskään
liittänyt niitä esittämäänsä yksinkertaistettuun stemma codicumiin. Tämänkin laatimisessa on tosin
täytynyt olettaa joidenkin sittemmin kadonneitten käsikirjoitusten olemassaolo.34 Varsinaista
Digenes Akrites -käsikirjoitusten stemma codicumia Mavrogordaton (1956) editiossa puolestaan ei
ole lainkaan.
Jeffreysin (1998) Digenes Akrites -runoelmalle laatiman ja esittämän stemma
codicumin myöhäisintä kerrostumaa edustavat Trebizondista, Androksesta ja Oxfordista löydetyt
neljä käsikirjoitusta, joiden kaikkien lähtökohta, sittemmin kadonnut käsikirjoitus, jota on merkitty
kirjaimella Z, on sisältänyt Escorialin kokonaan ja lisäksi aineksia niin ikään kadonneista
käsikirjoituksista (g ja γ), jotka ovat olleet myös Grottaferratan lähteinä. Escorialinkin taustalla on
kadonnut käsikirjoitus (e): Escorialia kopioitaessa on siihen jäänyt tyhjä väli vastaavaan kohtaan
(säkeiden 791 ja 792 väliin, Jeffreys 1998, s. 298) kuin lähteessäkin, jossa on selvästi ollut ns. lacuna.
Tästä lähteestä ei tosin muuta tiedetäkään. Kummallakin vanhimmalla, olemassa olevalla
käsikirjoituksella, Grottaferratalla ja Escorialilla on kertomuksessaan yhteneväinen juoni ja joukko
yhteneviä säkeitä, mikä viittaa niiden yhteiseen lähteeseen, kirjoitettuun arkkityyppiin. Samalla
käsikirjoitukset ovat kuitenkin siinä määrin erilaisia, ettei todennäköisen arkkityypin uudelleen
rakentaminen niiden pohjalta ole edelleenkään mahdollista. Escorialista esimerkiksi puuttuvat
Grottaferratalle tyypilliset, osin moraalisetkin kommentit, ja viitteitä muihin teksteihin, mm.
Akhilles Tatioksen romaaniin35 on huomattavasti vähemmän. Stemma codicum ei siten Digenes

32

Kappaleessa esitetyt tiedot on poimittu lähteistä: Jeffreys 1998, s. xiii-xxx, Mavrogordato 1956, s. xi-xxix, sekä Trapp
1971, s. 13–70.
33
R I ja R II (Trapp 1971, s. 41–43 ja 46).
34
Jeffreys 1998, s. xxiii–xxvi.
35
Akhilles Tatios Aleksandrialainen oli kreikkalainen romaanikirjailija, joka todennäköisesti 2. vuosisadan
loppupuoliskolla jaa. kirjoitti romanttisen rakkauskertomuksen Leukippesta ja Kleitofonista (Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ
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Akrites -eepoksen kohdalla täysin täytä tehtäväänsä, ei Trappin eikä Jeffreysinkään esittämänä, eikä
sitä ”oikeaoppisena” ehkä voida pitääkään.36 Kuinka tarkoin edes vanhimmankaan käsikirjoituksen
eli Grottaferratan teksti vastaa sitä, mitä alkuperäisen version, arkkityypin, laatija on halunnut
esittää, jäänee hämärän peittoon. Mutta ottaen huomioon tämän tutkielman varsinaisen
tarkoituksen on jokseenkin vaivatonta yhtyä Mavrogordaton toteamukseen: ”Ei ole syytä otaksua,
että alkuperäinen Digenes-runoelma kovinkaan paljon poikkesi Grottaferrata-versiosta.”37

3. Runoelman rakenne, metriikka, kieli ja tyyli
Runoelma on eri käsikirjoituksissa jaettu 8-10 kirjaan, Escorialia lukuun ottamatta,
josta kirjajako ilmeisesti käsikirjoituksen epätäydellisyyden, epäyhtenäisyyden ja sekavuudenkin
vuoksi on jätetty pois.38. Grottaferratassa, jonka teksti on jaettu kahdeksaan kirjaan, kukin kirja
sisältää jokseenkin yhtenäisen kertomuksen, ja nämä löyhästi toisiinsa kytkeytyen muodostavat itse
eepoksen. Tämä puolestaan voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen kuvaa päähenkilön
vanhempien vaiheita tämän syntymään saakka, toinen keskittyy itse sankariin. Eepoksesta löytyy
monin paikoin yhtäläisyyksiä niin uskonnollisiin ja moralisoiviin teksteihin (mietelmänomaiset
kommentit, lainaukset Raamatusta) kuin keskiajan Bysantissa suosittuihin romaaneihinkin (Akhilles
Tatios ja Heliodoros39). Yhtäläisyydet liittyvät varsinkin Akhilles Tatioksen romaanin kohdalla

Κλειτοφῶντα). Teos sisältää kirjallisuudenlajille, hellenistiselle romaanille, ominaisia aiheita: rakastunut nuoripari
karkaa mennäkseen naimisiin, mutta he joutuvat haaksirikkoon, erilleen toisistaan ja kokevat monenlaisia
koettelemuksia ja seikkailuja, ennen kuin jälleen saavat toisensa Leukippeen läpäistyä vielä siveystestin. Poikkeuksellista
lajityypille kuitenkin on, että miespuolinen sankari hairahtuu toisen, vieläpä naimisissa olevan naisen vieteltäväksi.
Tatios käyttää kertomuksessaan joskus melodramaattisia tehokeinoja (Leukippeen valekuolemat), poikkeaa väliin
kauaksikin varsinaisesta teemasta (oppineet kuvaukset feniks-linnusta ja elefantista), mutta liittää siihen myös teosta
syventäviä mielenkiintoisia aineksia, mm. väittelyn heteroseksuaalisen rakkauden ja toisaalta homoseksuaalisen
rakkauden viehätyksestä. Akhilles Tatios käsittelee seksuaalisuutta sen verran suorasukaisesti, että häntä on syytetty
jopa pornografiasta (E. L. Bowie, OCD, s. 7, s. v. ´Achilles Tatius (1)´).
36
Jeffreys 1998, s. xxiii-xxvi; Trapp 1971, s. 46–47.
37
Mavrogordato 1956, s. lxxix.
38
Mavrogordato 1956, s. xiii.
39
Heliodoros, kotoisin Foinikian Emesasta, oli kreikkalainen romaanikirjailija, joka todennäköisesti vaikutti 3.
vuosisadalla jaa. Hänen teoksensa Αἰθιοπικὰ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν sisältää sekin tyypillisiä romanttisen
rakkauskertomuksen aineksia monine seikkailuineen, joita päähenkilöt, vauvana vaalean ihonsa vuoksi hylätty ja
sittemmin Kreikkaan, Delfoihin pelastettu ja täällä hyvän kasvatuksen myötä Artemiin papittareksi päässyt etiopialainen
prinsessa ja hänen rakastettunsa thessalialainen aristokraatti joutuvat kokemaan, ennen kuin tarina päättyy onnellisesti.
Mennäkseen naimisiin heidän täytyy ensiksi tietenkin karata Delfoista, ja he siten ajautuvat hankaluuksiin, mm.
merirosvojen käsiin ja lopulta päästyään Etiopiaan ovat vähällä joutua jopa uhratuiksi, ennen kuin prinsessan
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useimmiten ihmisten, vuodenaikojen ja paikkojen, kuten niittyjen ja puutarhojen, kuvauksiin
(ἐκφράσεις), tai ne voivat olla vaikkapa vain kuluneita lauseenparsia rakkauden vaikutuksista
ihmisiin.40 On mahdollista laatia pitkiä luetteloita näistä joko tarkoituksellisista tai joskus ehkä myös
tahattomista yhteneväisyyksistä, joita Digenes Akrites -runoelman ja edellä mainittujen ja
muidenkin tekstien välillä voi löytää.41 Tarkat tai viitteelliset lainaukset olemassa olevista teksteistä
tai tarinoista ovat siis tavallisia eepoksen rakenneosasia, samoin kuin jotkut, vaikkapa päähenkilöä
kuvaavat ja miltei samanlaisina toistuvat fraasit (ὁ θαυμαστὸς καὶ γενναῖος Ἀκρίτης42).
Grottaferratan esittämässä runoelmassa on kaikkiaan 3749 säettä43. Niistä lähes
jokainen noudattaa loppusoinnitonta δεκαπεντασύλλαβος- eli πολιτικός στίχος -mittaa, jota
useimmiten

käytettiin

varhaisessa,

kansankielisessä

kreikkalaisessa

kirjallisuudessa.44

Poikkeavuudet tämän mitan oikeaoppisessa käytössä ovat Grottaferratan tekstissä harvinaisia.
Runomitta perustuu sana-aksenttiin, ja säe, joka koostuu viidestätoista tavusta, vaatii tauon
kahdeksannen tavun jälkeen ja painon 14. tavulle sekä joko kuudennelle tai kahdeksannelle tavulle
taikka niihin molempiin. Seitsemäs, 13. ja viimeinen tavu ovat painottomia, muissa tavuissa käytäntö
vaihtelee. Grottaferratan ensimmäisen kirjan johdannon 29 säkeessä on kussakin πολιτικὸς στίχος
-mitan sijasta kaksi jambista senaaria eli säe käsittää kaksitoista tavua, ja säkeessä on paino aina sen
toiseksi viimeisellä tavulla. Poikkeava runomitta, samoin kuin johdannon hieman outo sisältö ovat
herättäneet vahvoja epäilyksiä koko tämän jakson autenttisuudesta.45
Grottaferratan käyttämä kieli on kansanomaista kreikkaa, jossa on sekä bysanttilaisen
standardikoineen että kansankielen ominaisuuksia mausteenaan mahdollisesti lisäksi Anatolian
murretta. Sanaston suhteen on vielä viitattu Kreetan ja Mustan meren etelärannikonkin suuntaan.
Syntaksi on muutamin harvoin poikkeuksin lähellä Bysantin koineeta, ja sanojen oikeinkirjoitus
yleensä historiallisten sovinnaissääntöjen mukaista. Kieltä voidaan pitää myös jokseenkin
korrektina, 10. ja 14. vuosisadan välisenä aikana käytettynä kirjakielenä, jossa on vaikutteita niin

vanhemmat tunnistavat tämän, ja hän voi mennä naimisiin rakastettunsa Theageneen kanssa (E. L. Bowie, OCD, s. 676,
s. v. `Heliodorus (4)´).
40
Jeffreys 1998, s. xlv.
41
Jeffreys 1998, s. xli-xlix; Mavrogordato 1956, Appendix D, s. 265–266.
42
Ihmeellinen ja jalo Akrites.
43
Mavrogordato 1956, s. xiii.
44
Sana πολιτικός (Liddell & Scott 1996, s. v. ` πολιτικός, ή, όν´) runomitan nimessä viittaa tosin kansalaista koskevaan,
kansalaiselle ominaiseen, mutta samalla arkipäiväiseen, maanläheiseen ja tavanomaiseen, ehkäpä vielä proosalliseen,
erotukseksi niin sanotusta ”oikeasta” runoudesta, eikä sillä ole politiikan kanssa mitään tekemistä (Beaton 1996, s. 98).
45
Jeffreys 1998, lii-liii, lvii ja s. 3; Mavrogordato 1956, s. 2-3.
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hengellisestä kuin maallisestakin kirjallisuudesta, mm. runsaasti sanastoa Septuagintasta, ja josta
voi havaita jonkinlaista perehtyneisyyttä ajan historiallisiin tapahtumiin tai niistä kertoviin lähteisiin.
Jotkin kielioppiin liittyvät seikat tekstissä tosin herättävät ihmetystä. Esimerkiksi partisiippeja
käytetään runsaasti, preesensissä, aoristissa ja perfektissä, niin aktiivissa kuin passiivissakin,
moninaisissa syntaktisissa tilanteissa, mutta joskus persoonallisesti sääntöjä rikkoen: ”Ἤμην
καθήμενος”, φησίν, ”ἐπάνω ἐν τῶ̦ οἴκω̦,/ καὶ ἱέρακας ἔβλεπον ἐπὶ τὴν Λακκοπέτραν/ καὶ φάλκωνα
πολεμικόν διώκων περιστέραv...” (2. kirja, säkeet 139–141, Jeffreysin editio, sivu 3246; esimerkin
toisen partisiipin pitäisi olla akkusatiivissa eli siis muodossa διώκοvτα!). Partisiippi ei runoelman
tekstissä aina noudata paitsi pääsanansa sijamuotoa, myöskään pääsanansa sukua. Genetivus
absolutuksen käytössä on epätäsmällisyyttä, ja esimerkiksi 8. kirjan säkeissä 235–236, Jeffreysin
editiossa sivulla 230, on oudosti accusativus absolutus paikassa, missä odottaisi genetivus
absolutusta: Tῶν ὕμνων δὲ πρὸς τὴν ταφὴν καλῶς ἐκτελεσθέvτων/ καὶ ἅπαντα τοῖς πένησι δοθέντα
τὰ ἐν οἴκω̦... pro ...ἅπαντων...δοθέντων τῶν ἐν οἴκω̦...47 Grottaferratan tekstissä käytetään
yleisimmin normaalia, monolektistä futuuria (123 tapausta), muita konstruktioita sitä vastoin
huomattavasti säästeliäämmin. Näitä ovat konjunktiivi yksinään futuurin merkityksessä (17 kpl),
konjunktiivi νά-partikkelin kera (12), preesens futuurin merkityksessä (12), θέλω + infinitiivi rakenne, yhteensä 7 kohdassa sekä vielä kahdesti tavattu ἔχω + infinitiivi -yhdistelmä.
Mielenkiintoisesti 2. kirjan säkeissä 195–197, Jeffreysin edition sivulla 36, on samassa apodosislauseessa kolme erilaista futuurirakennelmaa: Εἰ γὰρ καταναγκάσουν με θλίβοντες οἱ ἀδελφοὶ
σου,/ παντῶς νὰ σύρω τὸ σπαθὶν καὶ σφάξω ἐμαυτόν μου/ καὶ κρίνειν ἔχει ὁ Θεὸς μέσον τῶν
ἀμφοτέρων48. Vaihtelun tavoittelun ohella metriikan vaatimukset tullevat esille ensisijaisina
selitysmahdollisuuksina runoilijan valintoihin. Metriikka ehkä partisiippienkin kohdalla menee
kielioppisääntöjen edelle. On tosin myös arveltu että tässäkin runoelmassa ollaan jo siirtymässä

46

Jeffreys, 1998. ”Istuskelin (bysanttilaista kielenkäyttöä: εἰμί- verbin poikkeukselliset atemaattiset päätteet ja muodot
on korvattu medio-passiivin päättein ja tavanomaisemmin muodoin, tässä ἤμην pro ἦν; Browning 1983, s. 66) talon
yläosassa”, hän sanoi, ”ja katselin Lakkopetra-vuoren yllä liiteleviä haukkoja sekä kyyhkystä takaa ajavaa, vihaista
(jalo)haukkaa (bysanttilaista kielenkäyttöä, Trapp & al. 2017, s. v. `φάλκων, ὁ´)...”
47
Jeffreys 1998. ”Kun hautajaishymnit oli asianmukaisesti suoritettu loppuun ja kaikki talossa olleet tavarat annettu
köyhille...”
48
Jeffreys 1998. ”Jos näet veljesi käyttävät väkivaltaa (protasis-lauseen futuurimuodossa καταναγκάσουν vanhan ουσιν-päätteen on korvannut uudempi -ουν-pääte; Horrocks 2010, s. 275) minua ahdistaen, minä joka tapauksessa
vedän esiin miekkani ja surmaan itseni ja Jumala tulee antamaan tuomionsa meidän kaikkien välillä.”
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”moderniin” kielenkäyttöön, mihin viittaavat esimerkiksi pronominien ἄμφω ja ἄμφότερος
esiintyminen merkityksessä ”kaikki”, kun niiden perusmerkitys on ”kumpikin” tai ”molemmat”.49

4. Eepoksen Grottaferrata-version välittämä tarina pääpiirteissään

4. 1. Ensimmäinen kirja
Runon johdantona ovat sekä mitallisesti että sisällöllisesti jokseenkin oudot 29 säettä,
joiden on määrä esitellä päähenkilöä ja hänen tärkeimpiä saavutuksiaan. Valloitukset Syyriassa,
Babyloniassa, Armeniassa, Kappadokiassa sekä nykyisen Turkin sisäosissa ja rannikolla luetaan
Digenes Akriteen ansioksi, vaikka niissä olivatkin kunnostautuneet hänen muslimisukulaisensa.
Erään tutkijan mukaan johdannon on laatinut jo olemassa olleeseen runoon henkilö, joka ei ole
kunnolla edes lukenut koko runoelmaa!50 Johdantoon on vielä otettu mukaan viittaukset sankarin
voimanlähteisiin: suosiolliseen Jumalaan, Jumalanäitiin, enkeleihin ja arkkienkeleihin sekä edellä
mainittuihin neljään sotilaspyhimykseen. Näiden avulla hän kukisti vastustajansa, arabit ja
skyyttalaiset barbaarit. Kreikkalaisperäisiä rajarosvoja outo johdanto ei mainitse lainkaan!
Johdannon jälkeen runo kertoo Digenes Akriteen isän, ylhäisen ja suunnattoman
rikkaan, älykkään ja erinomaisen urhoollisen arabiemiirin51 edesottamuksista. Hänen nimeään ei
Grottaferrata-käsikirjoituksessa mainita, mutta Escorialin mukaan se oli Mousouros52. Tämä
voimiltaan ylittämätön ja ulkonäöltään ”...οὐ μέλας ὡς Αἰθίοπες, ἀλλὰ ξανθός, ὡραῖος,...” (1. kirja,
säe 32, Jeffreysin edition sivulla 4)53 mies kokosi turkkilaisista, arabeista ja Kappadokian luolaasukkaista, troglodyyteistä54 hyvin palkatun armeijan ja tunkeutui Rooman, eli siis Bysantin alueelle
hävittäen lukuisia kaupunkeja ja ottaen lukemattoman määrän vankeja. Hänellä oli vapaus toimia

49

Kappaleen tiedot on poimittu lähteistä: Jeffreys 1998, s. xlix-lii; Mavrogordato 1956, s. xvi; Sophocles 1888, s. v.
`ἀμφότερος´; Liddell & Scott 1996, s. v. `ἀμφότερος´ ja `ἂμφω´.
50
Grégoire 1931 a, s. 483, ja Jeffreys 1998, s. 3, alaviite.
51
Arabian sanasta amīr: emiiri, johtaja, päällikkö, ruhtinas, hallitsijahuoneen prinssi, heimopäällikkö; esim. amīr al-baḥr,
meripäällikkö ≈ amiraali (Wehr 1979, s. v. ` ´اﻣﻳﺮja `)´ڊﺠﺮ
52
Escorial-käsikirjoituksen säe 723: ”Πατήρ του ἦτον (pro ἦν, Browning 1983, s. 66) ὁ ἀμιρας, ὁ Μούσουρος ἐκεῖνος,...”
(Jeffreys 1998, s. 292 ja 395).
53
Jeffreys 1998. ”...ei tumma kuten etiopialaiset, vaan vaalea, kaunis,...”
54
He olivat kirjallisen tradition mukaan vielä ”arabien ja etiopialaisten nopeajalkaisia naapureita” (Jeffreys 1998,
nimiluettelo, s. 397, s. v. `Troglodytes´).
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näin, koska kaupungit olivat suojattomia niitä puolustamaan tarkoitettujen joukkojen ollessa
rajaseuduilla muissa sotilaallisissa tehtävissä. Tallattuaan jalkoihinsa Armenian hän siirtyi
Kappadokiaan eli Pohjois-Syyriaan ja nykyisen Turkin eteläosaan ja hyökkäsi musertavalla voimalla
ja melkoista julmuutta osoittaen erään kreikkalaisen kenraalin55 asumukseen, surmasi joukkoineen
kaikki, jotka sai käsiinsä, ryösti talon ja otti vielä vangikseen ihastuttavan neidon, kenraalin
tyttären56. Tämän pääasialliset suojelijat olivat tapahtumahetkellä poissa, isä maanpaossa ja viisi
veljeä rajaseuduilla sotilastehtävissä. Tytön äiti57, joka oli säästynyt verilöylystä, ilmoitti välittömästi
pojilleen tapahtuneesta ja velvoitti nämä painavin sanoin pelastusretkelle: muussa tapauksessa
veljiä uhkaisi vanhempien (siis myös maanpaossa olevan isän) kirous. Veljet lähtivät matkaan
päättäneinä joko onnistua tai kuolla.
Veljien pelastusmatka oli vaiheikas. He pääsivät emiirin puheille, ja vaativat häntä
palauttamaan heille heidän sisarensa, tosin tuntuvaa korvausta vastaan, osoitettuaan emiirille
kuitenkin ensin kunnioitustaan peräti προσκύνησις μέχρι τρίτου ἐδάφους -tervehdyksin58, eli he
heittäytyivät kolmesti maahan hänen edessään. Emiiri tahtoi koetella heidän urheuttaan ja ehdotti
kaksintaistelua, mikäli he halusivat vapauttaa sisarensa. Veljien tuli valita yksi joukostaan
taistelemaan hänen kanssaan, jolloin kamppailun lopputulos toisi ratkaisun: jos emiiri voittaisi,
veljekset joutuisivat hänen orjikseen, jos hän taas häviäisi, tyttö olisi vapaa, samoin muut vangit,
jotka löytyisivät hänen luotaan. Muutoin hän ei luovuttaisi tyttöä mistään hinnasta. Veljekset
arpoivat taistelijakseen joukon nuorimman, nimeltään Konstantinos, joka sattui olemaan heidän
sisarensa kaksospari. Konstantinos varustautui huolellisesti, suojasi itsensä ristinmerkein ja lähti
hevosineen kohtaamaan emiiriä, joka komeine varusteineen ja taitavine hevosineen kävi
ylimielisenä taisteluun. Nuorukainen, jota taistelua seuraamaan kerääntyneet arabit eli saraseenit59
aluksi pilkkasivat pitäen häntä vähäpätöisenä vastustajana monia voittoisia taisteluja kokeneelle

55

Kenraalin nimi on Grottaferratan mukaan (säe 54, Jeffreys 1998, s. 70) Antakinos, Kinnamades-suvusta, ja Zkoonnoksen mukaisesti (säe 23, Trapp 1971, s. 73 ja säe 1317, Trapp 1971, s. 159) Andronikos, niin ikään Kinnamadessuvusta. Hänen samastuskohteenaan tai esikuvanaan lienee ollut keisari Leo VI:n (hallitsi 886–912) aikana vuonna 907
epäsuosioon joutunut sotapäällikkö Andronikos Doukas (Trapp 1971, s. 51).
56
Tytär on Grottaferratassa anonyymi, mutta Z-koonnoksessa (säe 66, Trapp 1971, s. 74 ja s. 33) hänen nimensä on
Eirene.
57
Hänkin on Grottaferratassa anonyymi, mutta hänen nimensä, Anna, löytyy Z-koonnoksesta (säe 30, Trapp 1971, s.
73).
58
Jeffreys 1998, s. 8, Grottaferratan 1. kirja, säe 98.
59
Sophocles 1888, s. v. `Σαρακηνός, οῦ, ὁ´. Sana on johdettu arabian kielen auringonnousua, itää ja Orienttia
merkitsevästä sanasta šarq (Wehr 1979 s. v. `)´ﺷﺮﻕ, niin muodoin se merkitsee jotakin sen tapaista kuin ”idän
mies/ihminen, idästä kotoisin oleva”.
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emiirille, osoittautui kuitenkin hämmästyttävän sitkeäksi ja urhoolliseksi. Ottelun kestettyä
tuntikausia saraseenit jo yhteen ääneen pyysivät emiiriä luovuttamaan, koska vaaralliseksi havaittu
roomalainen ennen pitkää vahingoittaisi häntä kohtalokkaasti. Ja niin emiiri myöntäen tappionsa
kehotti vastustajaansa hakemaan tytön ja muut vangit. Suuresti iloiten veljekset menivät emiirin
telttaan ja pyysivät tätä täyttämään lupauksensa. Emiiri yritti vielä huijata veljeksiä, antoi heille
sinettinsä ja neuvoi heitä sen turvin etsimään kaikkialta saraseenien teltoista ja leiristä, ja
löydettyään etsimänsä he saattoivat lähteä vapaasti omille teilleen. Veljekset tutkivat leirin tarkoin,
mutta eivät löytäneet jälkeäkään sisarestaan. Palatessaan masentuneina emiirin luo he kohtasivat
saraseenitalonpojan, joka veljesten tulkin60 välityksellä tiedusteli heiltä, ketä he etsivät ja ketä
surivat. Saatuaan vastauksen hän neuvoi veljekset erääseen rotkoon. Siellä olevasta ojasta nämä
löytäisivät lukuisten ylhäissyntyisten tyttöjen silvotut ruumiit. Tytöt oli äskettäin teurastettu, koska
he eivät olleet suostuneet saraseenien vaatimuksiin, ja mahdollisesti heidän sisarensakin löytyisi
ojasta. Miehet kiiruhtivat paikalle, mutta eivät pystyneet tunnistamaan sisartaan kammottavasti
runneltujen kalmojen joukosta. Niinpä he järkyttyneinä hautasivat tytöt yhteishautaan ja palasivat
pohjattoman surun vallassa emiirin luo ja pyysivät tätä tappamaan heidät, elleivät he voineet saada
sisartaan elävänä takaisin. Sen kuultuaan ja nähtyään heidän murheensa emiiri alkoi kysellä keitä he
oikeastaan olivat ja millä hallinnollisella alueella61 heidän kotinsa oli. Veljekset kertoivat tulevansa
Anatolian hallintoalueelta ja polveutuvansa ylhäisistä roomalaissuvuista: heidän isänsä oli lähtöisin
Kinnamades- ja äitinsä Doukas-suvusta62, ja isänsä joutuneen maanpakoon keisarin määräyksestä
ilmiantajien juonittelujen vuoksi. Samalla he vaativat, että emiiri paljastaisi oman taustansa, jotta
he ja heidän sukulaisensa voisivat myöhemmin etsiä hänet käsiinsä kostaakseen hänen julkeutensa.

60

Grottaferratan teksti käyttää tulkista sanaa ὁ δραγουμᾶνος (1. kirja säe 217, Jeffreysin edition sivulla 16). Sanaa ei
löydy Liddell & Scottin sanakirjasta (1996) eikä Sophocleen sanakirjasta (1888), joka sisältää sanastoa roomalaisajasta,
vuodesta 146 eaa. bysanttilaisaikaan, vuoteen 1100 jaa. Trappin sanakirjasta sana sitä vastoin löytyy (Trapp & al. 2001,
s. v. `δραγουμάνος, ὁ´), varustettuna tiedolla, että se on johdettu arabian sanasta tǎrg ̓omān; tosin Wehrin (1979)
mukaan sanan länsimainen kirjoitusasu on turjumān (Wehr 1979, s. v. ` ´ﺗﺮﺟﻤﺎﻥeli translator, interpreter). Nykykreikan
sanakirja, Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 1960, tuntee sanan myös (s. v.
`δραγομᾶνος, -ουμᾶνος´). Muodon δραγουμᾶνος kohdalla on vielä merkintä, että se kuuluu δημοτική-rekisteriin. Emiiri
hallitsi kreikankielen täydellisesti, kun taas sotilasaristokratiaan kuuluneet veljekset puutteellisen tai olemattoman
arabian taitonsa vuoksi tarvitsivat tulkin apua (Jeffreys 1998, s. 17, alaviite 217).
61
Sophocles 1888, s. v. `θέμα, ατος, τὸ (8)´ ja Trapp & al. 2001, s. v. `θέμα, τό´. Bysantin kreikan kielessä sana tarkoitti
myös sotilasosastoa tai sotilashallintoaluetta.
62
”.../ὁ πατήρ μας κατάγεται ἀπὸ τῶν Κινναμάδων,/ ἡ δὲ μήτηρ μας Δούκισσα, γένους τῶν Κωνσταντίνου;/...”
(”...isämme on lähtöisin Kinnamades-suvusta, äitimme puolestaan on Doukas, eräs Konstantinoksen suvun lapsista;...”)
Jeffreys 1998, säkeet 266–267, s. 18; nimiluettelo, sivut 391 ja 393. Sukujen jäseniä tunnetaan mm. 11. ja 12. vuosisadan
Bysantista. Esimerkiksi 11. vuosisadan keisarit Konstantinos X ja Mikhael VII kuuluivat Doukas-sukuun (Rosenqvist 2007,
s. 210). Mahdollisesti säkeiden Konstantinos on näiden keisareiden esi-isä (Jeffreys 1998, s. xxxix).
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Emiiri kertoi, että hänen isänsä oli Khrysovergis63 ja äitinsä Panthia64. Isä oli kuollut emiirin ollessa
vielä pikkulapsi, ja äiti oli luovuttanut pojan arabisukulaisille, jotka kasvattivat hänet islamin uskon
mukaisesti. Hän luetteli vielä hiukan kerskaillen sotilaallisia saavutuksiaan ja valloituksiaan, ja lisäsi,
ettei kukaan kenraali tai mikään armeija ollut pystynyt häntä vastustamaan. Nyt hänet oli kuitenkin
valloittanut täysin mitä ihastuttavin nainen, veljesten sisar, joten emiirin täytyi ehdottaa heille
sopimusta: jos he hyväksyvät hänet langokseen, hän tulee Rooman, eli siis Bysantin alueelle, heidän
kanssaan ja kääntyy kristinuskoon. Samalla hän saattoi veljekset omaan telttaansa, jonne oli
piilottanut

tytön.

Riemuissaan

hyväkuntoisen

ja

edelleen

koskemattoman

sisarensa

jälleennäkemisestä veljet vannoivat hyväksyvänsä emiirin langokseen, mikäli tämä tulisi Rooman
alueelle, ja lähtivät sitten kaikki välittömästi kotimatkalle. Ensimmäinen kirja päättyy toteamukseen,
että kautta koko maailman tuli tunnetuksi, kuinka ylhäinen tyttö ihastuttavan kauneutensa avulla
oli murtanut Syyrian kuuluisat armeijat.

4. 2. Toinen ja kolmas kirja
Toisenkin kirjan tapahtumat kiertyvät pääasiassa Mousouros-emiirin ympärille, ja sen
keskeisenä teemana on epäluulo toisaalta entisten vihollisten ja nyt varsin tuoreiden ystävien ja
toisaalta emiirin ja hänen rakastettunsa välillä. Koska veljekset olivat valalla vahvistaneet
hyväksyvänsä emiirin langokseen, hän siirtyi nuorine sotilaineen Rooman alueelle mukanaan
ottamansa vangit, jotka hän viipymättä vapautti. Veljet puolestaan ilmoittivat kaikesta
tapahtuneesta äidilleen, erityisesti siitä kuinka emiiri saadakseen tytön puolisokseen oli valmis
luopumaan entisestä uskostaan, sukulaisistaan ja omasta maastaan. Samalla he vakuuttivat
saavansa hyvin komean langon ja pyysivät äitiä aloittamaan häävalmistelut. Äidin iloon tyttären
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Nimi on yhdistetty ns. paavalistien erääseen johtajaan Khrysokheiriin, joka taisteli joukkoineen muslimien kera keisari
Basileios I:tä vastaan 800-luvun loppupuoliskolla ja ryösteli pitkin Vähää Aasiaa (mm. Efesos ryöstettiin 869–870),
kunnes hänet voitettiin ja teloitettiin vuonna 878/9 jaa. Paavalistien liittolaisia olivat myös Khrysokheirin eno Karbeas
sekä Mousouros-emiirin isoisään, Ambroniin kytketty Melitenen emiiri Omar, arabialaisten kansantarinoiden innoittaja;
he molemmat kaatuivat Porsonin taistelussa vuonna 863. Näiden historiallisten henkilöiden keskinäiset suhteet tuskin
kuitenkaan olivat Digenes-tekstin mukaisia (Jeffreys 1998, s. xxxv). Paavalisteiksi (Παυλικιάνοι) kutsuttiin
monofysiittistä, eli Kristuksen jumalallista luonnetta korostavaa uskonlahkoa, jonka uskonkäsitykset eivät juuri
poikenneet islamista tai juutalaisuudesta, mm. yksi ja ainoa Jumala oli henki, jota ei voinut esittää kuvana. He vastustivat
pyhimyskulttia ja Marian palvontaa ja dualistisen näkemyksensä mukaan uskoivat tasapainoon hyvyyden ja pahuuden
voimien välillä. Pahuus liittyi lihallisuuteen, hyvyys henkisyyteen. He eivät arvostaneet maallisia asioita, ja siksikin heidän
elämäntapansa oli usein vastakkainen valtiovallan vaatimusten kanssa. Lahko oli lähtöisin Armeniasta, ja se oli uhkana
Bysantin itäisille provinsseille erityisesti vuosina 843–879, jolloin paavalisteilla oli oma valtio. Sen pääkaupunkina oli
Tefrike/Τεφρική, joka sijaitsi Koillis-Kappadokiassa, nykyisen Turkin alueella (Henrikson 1971, s. 153 ja 437; N. G.
Garsoïan, ODB, s. 1606, s. v. `Paulicians´ & C. F. W. Foss, ODB, s. 2025, s. v. `Tephrike´).
64
Yleinen antiikin ja keskiajan romaanien sankarittarien nimi (Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 395).
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pelastumisesta sekoittui hieman huvittavasti huoli tulevan sulhasen ulkonäöstä ja käytöstavoista,
vastaisivatko ne ylhäissyntyiselle roomalaiselle asetettuja vaatimuksia.65
Kun seurue saapui sisarusten kotiin, heidät otettiin sydämellisesti vastaan suuren
sukulaisjoukon voimin, ja äiti nähdessään erinomaisen komean vävynsä kiitti helpottuneena
Jumalaa. Hääjuhlallisuuksien yhteydessä järjestettiin myös sulhasen pyhä kastetoimitus, ja emiiri
riemuitsi saatuaan rakastettunsa virallisesti puolisokseen. Niinpä ennen pitkää syntyi maailmaan
runoelman sankari, Basileios Digenes Akrites, mikä entisestään lisäsi emiirin onnea, mutta tämän
enempää lapsesta ei runoelman 2. kirja kerro.
Runo jatkuu emiirin ja hänen äitinsä välien selvittelyllä. Äiti lähetti hänelle Syyriasta
kirjeen, jossa hän kovin sanoin moittii poikansa toimia, ja muistuttaa tämän mieleen emiirin isän
saavutuksia lisäten, ettei isä kuolemankaan uhalla luopunut uskostaan, minkä poika oli tehnyt
vapaaehtoisesti rakkaudesta ”siansyöjään”. Pojan oli heti tultava kotiinsa Syyriaan selvittämään
asiaa, sillä hänen sikäläistä perhettään, luopion perhettä, uhkasi tuho vihaisten naapurien taholta.
Hän sai tuoda mukanaan myös roomalaisen vaimonsa, mutta tottelemattomuudesta seuraisi äidin
kirous.
Kirjeen ja emiirille tarkoitetut ratsut oli tuonut arabien valiojoukko, joka oli kuitenkin
leiriytynyt kauaksi kenraalin talosta Lakkopetra-nimisen vuoren juurelle, näkymättömiin. Luettuaan
lähetin välittämän kirjeen emiiri kertoi asiasta vaimolleen ja aikomuksestaan lähteä heti Syyriaan,
koska hänen äitinsä oli vaarassa hänen takiaan. Hän pyysi vaimoaan lähtemään kanssaan, mihin
tämä suostuikin. Avioparin matkasuunnitelma oli salainen, mutta se paljastui vaimon veljille hieman
oudolla tavalla. Nuorin veli näki unen, jossa hän oli katselevinaan edellä mainitun vuoren yllä
liiteleviä haukkoja. Näistä yksi jahtasi kyyhkystä ja ajoi tämän lopulta siihen huoneeseen, jossa emiiri
vaimoineen majaili. Kerrottuaan unensa veljilleen, vanhin veli päätteli unen ennustavan pahaa:
emiiri ehkä juonitteli jotakin heidän sisarensa pään menoksi.66 Varmuuden vuoksi veljekset
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Esimerkiksi 12. vuosisadan aristokratialle fyysinen kauneus ja hyväksyttävä käytös olivat peräti soveliaan avioliiton
edellytyksiä. Hyvän ulkonäön ja käytöksen vaatimukset heijastivat myös rodullisia ennakkoluuloja (Jeffreys 1998, s. 25,
alaviitteet 11 ja 25).
66
Erään tämän tapaisen jahdin lopputulosta kuvailee Hesiodos didaktisen runoteoksensa Ἔργα καὶ Ἡμέραι haukasta ja
satakielestä kertovassa episodissa. Siinä haukka puhuttelee saaliikseen joutunutta, petolinnun kynsissä valittavaa
satakieltä (säkeet 207–211, West 1978, s. 105): ”Δαιμονίη, τί λέληκας; ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρείων·/ τῇ δ᾿ εἶς ᾗ σ᾿ ἄν ἐγώ
περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν·/ δεῖπνον δ᾿ αἴ κ᾿ ἐθέλω ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω./ Ἄφρων δ᾿ ὅς κ᾿ ἐθέλῃ πρός κρείσσονας
ἀντιφερίζειν·/ νίκης τε στέρεται πρός τ᾿ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει.”. Ajatteliko veli runoilijan mielestä ehkä emiirin eli
haukan puhuttelevan sisarta eli kyyhkystä Hesiodosta mukaillen: ”Sinä onneton, mitä kiljut? Sinua pitelee nyt paljon
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kiiruhtivat paikkaan, jossa unen linnut olivat lennelleet ja löysivät sinne leiriytyneet arabit. Nämä
joutuivat myöntämään, millä asialla olivat, ja veljekset saattoivat heidät emiirin eteen. Tätä
moitittiin nyt pahansuopaiseksi, ja koska hän näin osoittautui vielä lainrikkojaksi ja viholliseksi,
hänen tuli jättää vaimonsa ja lapsensa ja mennä takaisin sinne, mistä oli tullutkin. Emiiri puolestaan
meni vaimonsa luo ja syytti tätä heidän matkasuunnitelmansa paljastamisesta ja uhkasi surmata
itsensä, mikäli langot kävisivät hänen kimppuunsa väkivalloin67. Väärästä syytöksestä aluksi
sanattomaksi mennyt sisar puhui myöhemmin miehensä puolesta veljilleen ja selvitti, mistä
matkasuunnitelmassa oli kysymys ja tähdensi veljienkin taannoin lähteneen pelastusmatkalleen
peläten eniten äitinsä kirousta. Veljet leppyivät, toivottivat emiirille menestyksekästä matkaa ja
pikaista takaisin paluuta, mutta huomauttivat kuitenkin, että syy väärinkäsitykseen oli pelkästään
emiirin, tämä kun ei etukäteen kertonut suunnitelmasta myös langoilleen. Emiirikin leppyi ja alkoi
valmistautua matkalle. Lähdön hetkellä hän hyvästeli hellästi pienen poikansa ja uskollisuudenvaloin
vaimonsa, joka siis jäi kotiin, ja ratsasti pois saattajineen.
Kolmas kirja kertoo edelleen emiiristä, ja kuvaa aluksi hänen ja hänen seuralaistensa
matkantekoa. Emiiri hoputti seuruettaan ja kehotti heitä kestämään, sillä ennenkin he olivat olleet
vaarallisissa taistelutilanteissa ja selviytyneet. Nyt ei ollut kysymys sodasta eikä vaaroista, oli vain
kiire, koska puolisoaan ikävöivä emiiri halusi nopeasti suoriutua matkastaan. Täysin ilman vaaroja ei
matka sujunut: eräässä kauhistuttavassa solassa emiirin nuoret seuralaiset pelästyivät saalistaan,
hirvilehmää, kantavaa leijonaa. Emiiri kuitenkin löi sen kuoliaaksi sauvallaan ja käski irrottaa sen
hampaat ja kynnet sen oikeasta tassusta. Ne saisi hänen poikansa lahjaksi isän palattua kotiin.
Saavuttuaan perille Rachabin68 linnoituksen äärelle ja ilmoitettuaan tulostaan emiiri
sai sydämellisen vastaanoton niin sukulaisiltaan, haaremiltaan, lapsiltaan kuin äidiltäänkin.
Linnoituksen edustalle pystytetyssä teltassa alkoi pian uskontoa ja emiirin kääntymystä koskeva
vakava keskustelu äidin ja pojan välillä. Miksi entinen uskonto ei poikaa enää miellyttänyt? Sehän
tarjosi ihmeitäkin: valoilmiöitä ja keskenään sulassa sovussa laiduntavia petoja ja niiden

vahvempi, ja sinä menet joka tapauksessa sinne, mihin minä vien, vaikka oletkin laulaja. Sillä jos haluan, teen sinusta
aterian taikka päästän sinut menemään. Sillä hullu on se, joka haluaisi mitellä voimiaan vahvemman kanssa, voittohan
häneltä riistetään ja hän kärsii tuskien lisäksi häpeääkin.”?
67
Jeffreys 1998, s. 36, säkeet 195–197. Tämä kohta sisältää erikoisuutena kolme erilaista futuurirakennetta samassa
lauseessa, mikä aikaisemmin jo todettiinkin.
68
Emiirin kotipaikka, luultavasti nykyisen Syyrian pohjoisosassa, Eufratin pohjoisen puoleisella rannalla sijaitseva
Raqqan kaupunki, tai sitten tästä jonkin verran pohjoisempana sijaitseva Edessa (Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 396).
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saaliseläimiä, joita äiti ja poika yhdessä saivat nähdä, kun he aikoinaan kävivät yhdessä Profeetan
haudalla rukoilemassa. Sitten äiti muistuttaa vielä muslimien hallussa Edessassa olevasta tärkeästä
pyhäinjäännöksestä, niin sanotusta Naamanin liinasta (Jeffreys 1998, säkeet 150–152, s. 52 ja
Mavrogordato 1956, säkeet 150–152, s. 52)69. Miksi emiiri siis vetäytyy Rooman alueelle ja luopuu
vallastaan, maineestaan ja loistavasta tulevaisuudestaan roomalaistytön takia? Emiiri aloitti nyt
varsinaisen käännytystyön. Hän sanoi hylänneensä äidin mainitsemat asiat taruina ja vailla todellista
merkitystä ja tavoittelevansa jotakin pysyvää ja ikuista70. Hän lausui miltei sanasta sanaan Nikean
uskontunnustuksen71 ja selitti vuolaasti, kuinka kristityt saavuttavat ikuisen elämän ja vastaavasti
välttävät ikuisen pimeyden. Samalla hän pyysi äitiään mukaansa, kun hän palaa takaisin Rooman
alueelle, ja äiti vaikuttuneena poikansa sanoista päätti seurata häntä ja ottaa kasteen. Samoin lupasi
tehdä suuri joukko emiirin sukulaisia, mistä innokkuudesta tämä oli hyvin hämmästynyt ja
mielissään.
Kaikki kääntymystä suunnittelevat lähtivät omaisuutensa kera emiirin mukaan kohti
Rooman aluetta, mutta emiirin entisen perheen (lapset, haaremi) kohtalosta runo ei varsinaisesti
kerro mitään. Kun matkalaiset saapuivat Kappadokiaan, katsoi emiiri parhaaksi lähteä vain kolmen
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”Οὐ παρʾ ἡμῖν τοῦ Νεεμὰν (τὸ Νέευμα) ὑπάρχει τὸ μανδίλιν/ ὅς βασιλεύς ἐγένετο μετὰ τῶν Ἀσσυρίων,/ καὶ, διὰ
πλῆθος ἀρετῶν, θαυμάτων ἠξιώθη (”Eikö keskuudessamme ole monien hyveittensä vuoksi ihmeitten arvoisena pidetyn
assyrialaisten kuninkaan, Naamanin liina?);” Mikäli liina on sama kuin Edessan Pyhä Kuva (minkä mm. Jeffreys asettaa
kyseenalaiseksi: Jeffreys 1998, s. xxxviii ja 395), eli pellavainen pyyhe johon oli jäänyt painauma, täydellinen jälki, τὸ
ἐκμαγεῖον, Kristuksen kasvoista hänen kuivattuaan ne siihen peseytymisen jälkeen, saadaan tästä runoelman
tapahtumille eräs terminus ante quem: Pyhän Kuvan näet kenraali Ioannes Kourkouas vei Konstantinopoliin
valloitettuaan Edessan vuonna 944 (Mavrogordato 1956, s. xxxiv-xxxv; Trapp 1971, s. 53). Se, että muslimeilla olisi ollut
vieläpä arvossapidetty kristillinen relikti, ei sinänsä tunnu ristiriitaiselta, olihan näet Jeesus ja on jatkuvasti islamin
monien profeettojen joukossa hyvin tärkeä ja kunnioitettu hahmo, yksi muslimien eniten rakastamista profeetoista
(Hämeen-Anttila 2013, s. 140–147). Spontaanisti pyyhkeeseen ilmestynyt Pyhä Kuva olisi tuskin edes loukannut kuvien
tekemiseen yleensä epäluuloisesti suhtautuneitakaan muslimeja (Hämeen-Anttila 2013, s. 166–167).
70
Emiiri ei sinänsä millään tavalla vähättele tai arvostele islamia, kristinusko ilmeisesti vain sopi paremmin hänen
senhetkiseen elämäntilanteeseensa ja pyrkimyksiinsä. Siinä mielessä emiiri ja tässä runoilijakin noudattavat muslimien
käytössääntöjä ja suhtautumista uskontoon, mitä muistikuvakin erään muslimin lausumasta tarkemmin
määrittelemättömässä artikkelissa valaisee: ”Voit tappaa minut, mutta älä pilkkaa uskontoani.” Esimerkiksi profeetta
Muhammedin pilkkaaminen on muslimien keskuudessa mielletty pahimpana mahdollisena tekona monijumalaisuuden
jälkeen (Hämeen-Anttila 2013, s. 119).
71
Jeffreys 1998, s. xlii ja säkeet 171–195 sivuilla 54–56. Uskontunnustuksen muotoili keisari Konstantinos I:n koolle
kutsuma Nikean I. kirkolliskokous vuonna 325 jaa. Sen keskeisenä sisältönä oli ns. ὁμοούσιος-käsite (Liddell & Scott
1996, s. v. `ὁμοούσιος, ον´), jonka mukaan Poika on samaa olemusta kuin Isä, eikä, niin kuin teologi Areios väitti,
alisteisessa asemassa Isään nähden. Kirkon virallisen opin määrittely suhteessa kiistanalaiseen Areioksen edustamaan
areiolaisuuteen oli kirkolliskokouksen koolle kutsumisen varsinainen syy. Huolimatta kirkolliskokouksen hyväksymästä
ὁμοούσιος-käsitteestä ja siitä, että Areios tuomittiin kerettiläiseksi, kirkolliset oppiriidat jatkuivat kuitenkin vielä
pitkään; samanlaista yksimielisyyttä kuin esimerkiksi pääsiäisjuhlan ajankohdan määrittämisessä (ensimmäinen
kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai) ei saavutettu (A. Papadakis 1991, ODB, s. 1464–1465,
s. v. `Nicaea, councils of/ Nicaea I´). Joka tapauksessa runoelman emiiri oli omaksunut kristinuskon sen vakiintuneessa,
ortodoksisessa muodossa.
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oman sotilaansa saattamana edeltä käsin viemään hyviä uutisia ja kohtaamaan vaimonsa
ensimmäisenä. Kohtaamisesta tulikin hyvin tunnepitoinen ja intohimoinen: tuntikausiksi toistensa
syleilyyn kietoutuneen avioparin oli kenraalittaren eli emiirin anopin heräteltävä takaisin
todellisuuteen pirskottamalla heidän päälleen kylmää vettä!72 Joka tapauksessa emiirin äiti ja hänen
sukulaisensa otettiin avosylin vastaan, he saivat kasteen ja heille järjestettiin kenraalin talosta omat
tilat asumuksiksi. Runoelman laatijan sanoin: Kukapa ei hämmästelisi Eroksen voimaa, joka pystyi
kaiken muun lisäksi yhdistämään kahden eri kansallisuuden jäseniä ja vielä yhden ja saman uskon
tunnustajiksi?
Kolmessa ensimmäisessä kirjassa, jotka oikeastaan muodostavat eepoksen
ensimmäisen osan, runoelman varsinainen päähenkilö niissä kerrottujen tapahtumien aikana ei ole
vielä edes syntynyt tai on vasta pieni lapsi, eikä häntä mainita kuin vain ohimennen. Keskiössä ovat
emiiri ja tapahtumat, jotka lopulta johtivat hänen itsensä ja hänen sukulaistensa kääntymykseen
kristinuskoon73. Muutamat säkeet, jotka päättävät kolmannen kirjan, tosin kuvaavat lasta jo varsin
ylistävästi74.
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Tämän tapaisesta rakastavaisten elvyttämisestä kertoo myös Heliodoros Ἀιθιοπικά-teoksensa eräässä kohdassa (Hld.
2.6.3, esim. Mitscherlich 1792–1796, vol. II A, s. 95–96: ”...καὶ τέλος εἰς τοὔδαφος ἀθρόον καταφέρονται (nimittäin
kertomuksen päähenkilöt Kharikleia ja Theagenes), καὶ εἴχοντο ἀλλήλων, ἄναυδοι μὲν ἀλλ ͗ ὥσπερ ἠνωμένοι/ἡνωμένοι,
καὶ μικρὸν ἔδει ἀποθνήσκειν αὐτούς, οὕτως ἄρα καὶ τὸ χαρᾶς ὑπερβάλλον, εἰς ἀλγεινὸν περιέστη πολλάκις, καὶ τῆς
ἡδονῆς τὸ ἄμετρον, ἐπίσπαστον λύπην ἐγέννησεν. ὡς δὴ κἀκεῖνοι παρ ͗ ἐλπίδα σωθέντες ἐκινδύνευον, ἕως ὁ Κνήμων
πίδακά τινα διασμώμενος, καὶ τὴν συρ͗ρ͑εῖσαν καταβραχὺ νοτίδα κοίλαις ταῖς χερσὶν ὑδρευσάμενος, τὸ πρόσωπὸν τε
αὐτῶν ἐπέρ͗ρ͑ανε, καὶ θαμὰ τῶν ρ͑ινῶν ἐπαφώμενος, ἐπὶ τὸ φρονεῖν ἐπανήγαγειν.” Eli suurin piirtein: ”...Ja lopulta he
yhtäkkiä vaipuivat maahan, ja takertuivat toisiinsa, puhumattomina, mutta ikään kuin yhteen liitettyinä [käsikirjoituksen
”helpomman” lukutavan eli ἡνωμένοι mukaisesti!], ja he olivat vähällä kuolla, siten näet ilonkin ylenpalttisuus
osoittautuu monta kertaa tuskalliseksi ja itse aiheutettu nautinnon kohtuuttomuus synnyttää kipua. Niinpä tosiaan
nämä yli odotusten pelastetutkin olivat vaarassa, kunnes Knemon (päähenkilöiden ystävä) erään suihkulähteen
puhdistaen, ja vähitellen yhteen kerääntynyttä (edition lukutapa συρ͗ρ͑εῖσαν on ehkä murteellinen muoto feminiinin
aoristin partisiipin yksikön akkusatiivista συρ͗ρ͑εύσασαν, yhteen virrannut) vettä kämmenillään ammennettuaan
pirskotti heidän kasvojaan ja tuon tuostakin koskettaen kevyesti sieraimia palautti heidät järkiinsä.”
73
Joukkokääntymykset kristinuskoon eivät sinänsä olleet harvinaisia 10. vuosisadan Bysantissa. Arabialaiset
kronikoitsijat muun muassa kertovat kokonaisen syyrialaisen arabiheimon kääntyneen kristinuskoon pian sen jälkeen
kun bysanttilainen kenraali Ioannes Kourkouas oli valloittanut Melitenen (kaupunki Kappadokian itäreunalla Eufratin
yläjuoksun varrella, nykyisen Turkin itäosassa; Grosser Historischer Weltatlas 1978, s. 42) vuonna 928. Keisari
Konstantinos VII Porfyrogennetos (912–958) eräässä käskykirjeessään rohkaisi saraseenivankeja nähtävästi
kääntymyksen jälkeen vielä menemään naimisiin ja asettumaan aloilleen luvaten heille kolmen vuoden verovapauden
(Mavrogordato 1956, s. lxxiii).
74
Säkeet 339–343, Mavrogordato 1956, s. 64 ja Jeffreys 1998, s. 64: ”τὸ δὲ παιδίον ηὒξανεν ὁ Διγενὴς Ἀκρίτης,/ χάρισμα
ἔχων ἐκ Θεοῦ παράδοξον ἀνδρείας,/ ὥστε πάντας ἐκπλήττεσθαι τοὺς αὐτὸν καθορῶντας,/ καὶ θαυμάζειν τὴν σύνεσιν
καὶ τὴν γενναίαν τόλμην./ Φήμη δὲ ἦν περὶ αὐτοῦ εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον.”(”Ja pikku poika, Digenes Akrites, kasvoi
saaden Jumalalta miehuullisuuden ihmeellisen armolahjan niin, että kaikki, jotka hänet näkivät, olivat hämmästyneitä
ja ihmettelivät sekä hänen suurenmoista rohkeuttaan että älykkyyttään; ja hänen maineensa levisi kaikkialle
maailmaan.”)
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4. 3. Neljäs kirja
Neljännen kirjan alussa runoelman laatija muistuttaa lukijan mieleen intohimon
voiman ja luettelee mitä kaikkea uskomatonta se saa aikaan valtaamassaan ihmisessä.
Vakuuttavaksi esimerkiksi hän ottaa Digenes Akriteen isän, emiirin ja samalla Syyrian
huomattavimman miehen, luettelee tämän ominaisuuksia ja saavutuksia ja huomauttaa, että
intohimo oli saanut entisen vihollisen kauniin tytön tähden luopumaan uskostaan ja maineestaan
sekä muuttumaan suorastaan roomalaisten orjaksi.
Runoteoksen
äidinpuoleinenkin

painopiste

sukutaustansa

siirtyy

näin

isovanhemmista,

lopulta

Digenes

maineikkaasta,

Akritekseen.
maanpakoon

Hänen
ajetusta

kenraalista ja ylhäissyntyisestä Doukas-suvun tyttärestä lähtien selvitetään ja mainitaan myös enot,
joiden rooli runoelman alkupuolen tapahtumissa oli keskeinen. Hänet annettiin lapsena opettajan
hoiviin, ja kolmessa vuodessa hän terävyytensä ansiosta saavutti paljon tietoa. Käytännön asioissa,
kuten hevostaidoissa ja metsästyksessä, häntä opetti oma isä. Kahdentoista vuoden ikäisenä hän
pyysi päästä näyttämään taitojaan taistelussa villipetoja vastaan, mutta isä aluksi vastusti
metsästysretkeä poikansa kanssa, koska tämä oli liian nuori niin vaaralliseen toimintaan. Nuori
Digenes halusi kuitenkin juuri sen ikäisenä saavuttaa mainetta ja tuottaa kunniaa perheelleen, koska
täysi-ikäisinä kaikki suorittavat urotekoja, eikä niistä enää silloin olisi hänelle mitään hyötyä.
Vastapainoksi hän lupasi palvella isäänsä urhoollisena liittolaisena ja avustajana kaikissa tämän
sodissa.
Metsästysretki järjestettiin jo seuraavana päivänä, ja siihen osallistuivat isän ja pojan
lisäksi Digeneen nuorin eno ja joitakin emiirin nuoria sotilaita. Aluksi mentiin metsään, missä saatiin
näkyville erittäin hurjan näköisiä karhuja, uros, naaras ja kaksi pentua, ja eno yllytti poikaa käymään
karhujen kimppuun vain sauva aseenaan. Miekan käyttö ei olisi tässä tapauksessa kunniakasta!
Digenes laskeutui hevosen selästä, riisui kuumuuden vuoksi asetakkinsa ja sitoi pitkät tunikansa tai
”kilttinsä” vyötäisilleen ja lähti kohtaamaan karhuja. Naaras, suojellakseen pentujaan kävi
välittömästi hänen kimppuunsa, mutta poika ei käyttänyt edes sauvaansa vaan kietoi käsivartensa
eläimen keskikohdan ympärille ja kuristi sen hengiltä sisälmysten valuessa ulos sen suusta.
Uroskarhu yritti paeta tiheikköön, mutta eno yllytti taaskin poikaa ja varoitti tätä päästämästä sitä
karkuun. Poika saavutti eläimen, joka kääntyi häntä vastaan kita ammollaan nielaistakseen hänen
päänsä, mutta nuori metsästäjä tarttui sitä leuasta, heitti karhun maahan ja taittoi sen niskan.
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Karhujen karjunnan ja jalkojen töminän pelästyttämänä muuan hirvieläin hypähti esiin
piilopaikastaan tiheiköstä, jolloin emiiri huusi lapselleen, että tämä pyydystäisi senkin. Poika syöksyi
leopardin tavoin hirven perään, sai siitä otteen takajaloista, ravisteli sitä ja repäisi eläimen kahtia.
Digeneen metsästysnäytöt eivät päättyneet tähänkään. Jahtikumppaneiden hämmästellessä
ihmeen kaltaisia tapahtumia ja ihaillessa nuorta metsästäjää, ja pojan raahatessa saaliitaan
tiheiköstä, oikealla kädellä karhuja ja vasemmalla hirveä, valtavan kokoinen leijona lähestyi
seuruetta. Isä kehotti poikaa mittelemään voimiaan senkin kanssa, mutta tällä kerralla eno neuvoi
häntä jo turvautumaan miekkaan. Leijonan hypätessä pojan kimppuun tämä halkaisi miekallaan sen
pään hartioihin saakka. Petoja ei enää tämän jälkeen näkynyt; ne olivat keskipäivän kuumuuden
vuoksi vetäytyneet tiheikköihin, joten metsästysseurue saattoi viimeinkin levätä, puhdistautua ja
virkistäytyä viileän veden äärellä.75
Metsästysseurueen kotimatkan varrella oli erään maineikkaan kenraalin loistelias
palatsi. Matkalaisten lähestyessä sitä, Digenes lausui ilmeisesti kovaan ääneen sananparren, joka
kuvaili rakastuneen pojan käytöstä tämän nähdessä kauniin tyttönsä. Ääni herätti oitis palatsin
asukkaiden, myös täällä asuvan uskomattoman kauniin, rikkaan ja kuuluisan neidon, kenraalin
tyttären huomion76, ja kun tämä sai viehättävän pojan näkyviinsä, oli seurauksena välitön ja
vastustamaton rakastuminen. Niin kävi pojallekin hieman myöhemmin, kun isä ja poika ensin olivat
keskustelleet palatsin asukkaista, jotka olivat ainakin maineeltaan heille jo ennestään tuttuja. Tytön
tavoittelu oli kuitenkin vaarallista, sillä isän kertoman mukaan kenraali oli antanut ottaa kiinni ja
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Tämän metsästysepisodin jälkeen on Mavrogordaton (1956) editiossa Trebizond- ja Andros-käsikirjoituksista
poimittuna ja Grottaferrata-tekstiin liitettynä esitetty jokseenkin yllättävä kertomus, samoin kuin Trappin (1971) edition
Z-koonnoksessakin: Digenes käy ἀπελάται-rosvojen leirissä ja heidän päällikkönsä Filopappoksen (Escorial- ja
Grottaferrata-käsikirjoituksissa rosvopäällikön nimi on Filopappous, ei Filopappos kuten tässä) puheilla, missä
yhteydessä metsästäjänä urhoollisuutensa jo todistanut sankari myös ilmaisee halunsa liittyä rosvojen, tulevien
vastustajiensa joukkoon, koskapa on kuullut heidän uroteoistaan! Päällikön puolesta se kävisi päinsä, mikäli kokelas
ensiksi paastottuaan ja valvottuaan viisitoista päivää metsästäisi leijonia ja toisi niiden taljat päällikölle sekä välittömästi
suorittaisi vielä naisenryöstön ja toimittaisi tämänkin saaliin rosvoleiriin; silloin hänestä tulisi ἀπελάτης. Digenes vastasi
tehneensä tuota kaikkea jo lapsena, ja koska päällikkönsä luo kerääntyneistä kerskailevista rosvoistakaan, jotka kaikki
hän haastoi nuijataisteluun, ei ollut hänelle vastusta, Digenes lopulta poistui paikalta. Rosvot eivät ilmeisesti olleet sen
arvoisia, että hänen olisi kannattanut liittyä heihin (Mavrogordato 1956, säkeet TRE 1028–1078, AND 1617–1643, TRE
1079–1092 ja 1100–1108, s. 82–88; Trapp 1971, Z-koonnoksen säkeet 1539–1629, s. 173–179)! Escorial-käsikirjoitus
sisältää myös tämän episodin (Jeffreys 1998, säkeet 622–701, s. 284–292) , mutta Grottaferrataan se ei liene koskaan
kuulunut: kun Digenes myöhemmin tapaa rosvopäälliköt Grottaferratan VI kirjassa, ei mikään viittaa siihen, että he
olisivat kohdanneet aiemmin (tosin IV:n kirjan alussa, säkeissä 33–35, Jeffreysin editiossa sivulla 68 viitataan ohimennen
rosvojen ”saavutuksiin”: ”Φιλοπαπποῦ τοῦ γέροντος, Κιννάμου και Ιωαννάκη/ ὀυδʾ ὅλως ἔστιν ἄξιοv τὰ αὐτῶν
καταλέγειν·/ οὗτοι γὰρ ἐκαυχήσαντο μηδὲν πεποιηκότες,...”eli ”Filopappous-vanhuksen, Kinnamoksen ja Ioannakeen
saavutukset eivät ole lainkaan kertomisen arvoisia, he näet ovat kerskailleet, mutta eivät ole saaneet mitään aikaan.”),
Jeffreys 1998, s. 83, alaviite 253 ja mm. MacAlister 1984, s. 551–574.
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Jälleen anonyymi henkilö Grottaferratassa. Nimi on Z-koonnoksen mukaan Eudokia (Trapp 1971, Z-säe 1640, s. 179).
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teloittaa tai sokaista lukuisia ylhäisiä roomalaisnuorukaisia, jotka julkeasti olivat yrittäneet jopa
ryöstää tarkoin vartioidun kaunottaren, ja sitä paitsi kenraali oli torjunut avioliittotarjouksen, jonka
isä poikansa puolesta jo oli ehtinyt esittää. Heidän keskustellessaan poika näki tytön ikkuna-aukon
läpi, ja varovaisuus unohtui kokonaan. Hän ratsasti lähemmäs ja tiedusteli, olivatko tytön tunteet
häntä kohtaan niin voimakkaat että avioliitto olisi mahdollinen, muussa tapauksessa poika ei tätä
enää häiritsisi. Palvelustytön välityksellä poika sai varsin rohkaisevan vastauksen, mutta myös
varoituksen: mikäli poika oli Basileios Digenes Akrites, hän oli vieläpä kenraalin perheen sukulainen
Doukas-suvun kautta, ja kenraali oli kyllä kuullut hänen maineestaan. Samalla neito oli kuitenkin
asetettu erikoisvartioinnin kohteeksi nimenomaan Digeneen varalta, eikä ankara kenraali tuntisi
minkäänlaista myötätuntoa tai sääliä. Pojan mielestä kenraali aseistettuine miehineen ei voisi häntä
vahingoittaa, ja niinpä nuoret vielä tovin ihailivat toisiansa tunteiden ja intohimon yhä syvetessä.
Lopulta tyttö antoi Digeneelle sormuksen ja pyysi ettei tämä unohtaisi häntä. Poika laittoi sen
kukkaroonsa ja lupasi tulla seuraavana päivänä takaisin. Täynnä iloa hän metsästyskumppaneineen
jatkoi matkaansa.
Kotona Digenes oli levoton ja poissa oleva, niin että se jo kiinnitti hänen äitinsä
huomion. Poika kuitenkin vakuutti olevansa kunnossa, ja jos joku olikin lumonnut hänet, ei tämä
ollut tehnyt mitään väärää. Näine selityksineen hän meni omiin oloihinsa, mutta oli jo aloittanut
matkavalmistelunsa, ja varusteisiin kuului tällä kerralla myös κιθάρα, lyyran tapainen soitin77.
Digenes oli kaiken muun lisäksi taitava soittaja. Hän lähti yötä myöten kohden tytön kotia. Aamun
koittaessa hän oli perillä ja huolestui kovin, koska ei voinutkaan nähdä mielitiettyään ikkunaaukossa. Tyttö oli näet valvonut koko yön poikaa odotellen ja aamun tullen lopulta nukahtanut.
Koska huutaminen hälyttäisi asiaankuulumattomat, Digenes päätti ilmaista läsnäolonsa kitharan
sävelin, mikä tuottikin toivotun tuloksen. Tyttö heräsi, tuli ikkuna-aukkoon ja nojautuen ulos aloitti
pojan kanssa pitkän ja tunteikkaan keskustelun, jonka aikana kävi selväksi, ettei heistä kumpikaan
voinut elää ilman toista. Esteenä ei ollut edes tytön isän, veljien ja sukulaisten taholta uhkaava vaara,
joka itsevarman pojan mielestä oli helposti torjuttavissa. Lemmen- ja uskollisuudenvalojen ja
avioliittolupausten

jälkeen

tyttö

unohtaen

kaikki

ylhäissyntyiselle

neidolle

määrätyt

sovinnaissäännöt nojautui kokonaan ulos ikkunasta, ja poika otti hänet vastaan ratsunsa selkään.
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Liddell & Scott 1996, s. v. `κιθάρα, ἡ´.
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Ennen kuin he lähtivät palatsin piiristä ilon ja voimiensa tunnon liikuttama Digenes
Akrites huusi palatsiin päin jokseenkin ylimielisesti: ”Herra appeni, anna minulle siunauksesi ja
tyttärellesi myös ja kiitä Jumalaa saatuasi näin loistavan vävyn.” Seurasi yleinen hämminki ja valitus,
ja suuri aseistettu joukko sekä kenraali kaksine poikineen lähtivät ajamaan nuoria takaa. Heitä
seurasi jalan vieläpä kenraalin vaimo ja koko palatsin väki järkyttyneinä neidon ryöstöstä.
Päivän valjetessa pakolaiset saavutettiin eräällä tasangolla. Digenes asetti tytön
puuhun turvaan ja kehotti tätä katselemaan rakkaimpansa toimintaa. Poika valmistautui
kohtaamaan takaa-ajajat, jolloin tyttö pyysi häntä olemaan vahingoittamatta tämän veljiä.
Uskomaton taistelu alkoi, ja Digenes rohjeten yksinään käydä kamppailuun tuhansia kokeneita,
täysissä varusteissa olevia sotilaita vastaan surmasi lukemattomia vastustajiaan. Kukaan jäljelle
jääneistä ei kuitenkaan kääntynyt pakosalle Digeneen kehotuksista huolimatta, koska häpesivät
häviötä yhdelle nuorukaiselle, joten Digeneen oli sauvallaan surmattava heidät kaikki, ennen kuin
kenraali poikineen ja näiden nuoret sotilaat ehättivät paikalle. Tytön pyyntöä noudattaen Digenes
säästi kenraalin ja tämän pojat, mutta surmasi kaikki muut.
Kamppailun jälkeen Digenes tervehti kunnioittavasti kenraalia, pyysi tältä anteeksi
tapahtunutta, mutta sanoi tämän sotilaitten taitamattomuutensa vuoksi joutuneen Hadekseen78, ja
kenraalin vielä onnittelevan itseään saatuaan hänen kaltaisensa vävyn. Niinpä kenraali näköjään
pahemmin surematta miestensä kohtaloa kiitti Jumalaa toiveittensa mukaisesta komeasta,
ylhäissyntyisestä, järkevästä ja urhoollisesta vävystä, jolle hän mielihyvin luovutti tyttärensä,
semminkin kun tapahtumat todistivat varmasti pojan aidon kiintymyksen tyttöön. Kenraali kutsui
pojan kotiinsa laatimaan avioliittosopimusta, mihin tilaisuuteen kutsuttaisiin myös pojan isä, ja
lupasi todella ylenpalttisen runsaat myötäjäiset. Niistä poika kuitenkin kieltäytyi, koska tytön
kauneudessa oli hänelle myötäjäisiä tarpeeksi. Neidonryöstönkin oli saanut aikaan rakkaus, ei toive
hyötyä tytön ja tämän isän varallisuudesta. Ehkä juuri käydyn taistelun vuoksi Digeneen mielestä oli
vielä sopimatonta hyväksyä antelias tarjous ja ehkä hän halusi myös välttyä menettämästä
itsenäisyyttään runsaisiin myötäjäisiin liittyvien kiitollisuudenvelan ja muiden velvoitteiden takia.79
Hän halusi kuitenkin ensin tavata omat vanhempansa ja esitellä heille morsiamensa, mihin kenraali
suostuikin.
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Ei siis taivaaseen tai helvettiin, vaan antiikin mytologiasta tuttuun Hadekseen!
Jeffreys 1998, s. 111, alaviitteet 738 ja 742.
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Vastaanotto Digeneen kodissa oli ylitsevuotavan sydämellinen, niin appivanhempien,
kuin muidenkin sukulaisten mm. kenraalittaren eli pojan isoäidin taholta. Monipuolinen juhlinta
nuoren parin kunniaksi huipentui lopulta häihin, joihin kutsuttiin myös tytön vanhemmat
perheineen ja seuralaisineen. Myötäjäissopimuksetkin laadittiin eikä morsiankaan jäänyt ilman
runsaita ja arvokkaita lahjoja, joihin kuului niin koruja kuin vaatteitakin. Häitä juhlittiin Digeneen
kodissa kolme kuukautta, minkä jälkeen kenraali kokosi juhlaväen omaan palatsiinsa, jossa vietettiin
häitä toistamiseen, entistä loisteliaammin, eivätkä appivanhemmat voineet olla suuresti
iloitsematta loistavasta vävystään. Juhlimisessa kului useita päiviä, mutta lopulta emiiri omine
väkineen sekä nuori pari heidän mukanaan palasivat kotiin. Nuorukaisen maine, jonka hän oli
hankkinut mm. häihin johtaneilla uroteoillaan, levisi laajalle, jälleen lähes koko tunnettuun
maailmaan.
Häiden jälkeen Digenes vetäytyi rajaseutujen yksinäisyyteen pois kotinsa
yltäkylläisyydestä mukanaan vaimonsa sekä kaksi palvelustyttöä ja joitakin nuoria sotilaita.
Paikkaan, jonne he asettuivat, pystytettiin kolme telttaa, yksi Digeneelle ja hänen vaimolleen, toinen
palvelustytöille ja kolmas sotilaille, ja vielä kohtuullisen kauaksi toisistaan, koska Digenes kaipasi
rauhaa ja halusi vaellella ympäriinsä ilman seuraa. Rauhaa hän ei lopultakaan saanut. Rajaseuduille
tyypilliset rosvojoukkiot (ἀπελάται) häiritsivät hänen rauhaansa ja jotkut heistä muun muassa
suunnittelivat hänen vaimonsa ryöstämistä. Digenes surmasi kaikki näihin suunnitelmiin
sekaantuneet ja piti kurissa rajarosvoja muutenkin herättäen pelonsekaista kunnioitusta laajalla
alueella.
Neljännen kirjan lopun säkeistä 971–108980, saamme lukea Digeneen ja Bysantin
keisarin kohtaamisesta. Kun Bysantin hallitsija, sama keisari, joka oli aikoinaan karkottanut
maanpakoon Digeneen äidinisän (4. kirja, säkeet 54–56, Jeffreys 1998, s. 70 ja Mavrogordato 1956,
s. 68)81 ja joka oli näihin aikoihin sotaretkellä persialaisia vastaan seuduilla, missä Digenes vaikutti,
sai kuulla tämän saavutuksista, mm. rajarosvojen kukistamisesta82, hän niistä suuresti
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Jeffreys 1998, s. 124–133; Mavrogordato 1956, s. 132–141.
”τούτου πάππος Ἀντάκινος ἀπὸ τῶν Κινναμάδων,/ ὅς τέθνηκεν ἐξόριστος προστάξει βασιλέως/ Βασιλείου τοῦ
εὐτυχοῦς, ἀκρίτου τοῦ μεγάλου” (”Hänen isoisänsä oli Kinnamadesten suvun Antakinos, joka kuoli menestyksekkään,
suuren rajasoturin, keisari Basileioksen määräyksestä maanpakoon karkotettuna”). Keisaria, Digeneen
henkilönimikaimaa tituleerataan tässä mielenkiintoisesti myös rajasoturiksi.
82
”Καὶ πάντας συναπέκτεινε καθυποτάσσων τούτους,/ ὅπως τε κατεπτόησε πᾶσαν τὴν Βαβυλῶνα,/ Ταρσὸν ὁμοῦ καὶ
τὸν Βαγδᾶ, τοὺς Μαυροχιονίτας/ καὶ ἄλλα μέρη ἱκανὰ τῶν δεινῶν Αἰθιόπων.” Jeffreys 1998, s. 124, 4. kirja, säkeet 967–
970; Mavrogordato 1956, s. 132, samat säkeet (”Ja kukistaen heidät hän surmasi kaikki ja sillä tavalla, että hän pelästytti
81
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hämmästyneenä halusi ehdottomasti tavata sankarin palkitakseen hänet.83 Tahtonsa hän ilmoitti
Digeneelle lähettämässään kirjeessä, ja tapaamispaikaksi sovittiin Eufrat-joen ranta. Tapaamisesta
muodostui sydämellinen, ja vaikka uskollisuuttaan vakuuttanut Digenes torjuikin keisarin lupauksen
täyttää hänen mitkä tahansa toiveensa, hän sai silti vastaanottaa mittavat suosionosoitukset: keisari
myönsi hänelle patriisin84 arvonimen, luovutti hänelle hänen äidinisänsä takavarikoidun
omaisuuden85 sekä oikeuden hallita rajaseutuja. Suosionosoitukset vahvisti ns. kultainen bulla86.
Tapaamisen päätteeksi Digenis osoitti vielä keisarille urheuttaan ja ennen kaikkea
yliluonnollisia voimiaan ja samalla omaa mahtiaan lannistamalla paljain käsin villihevosen ja
surmaamalla paikalle sattumalta osuneen leijonan, joka ennätti pelästyttää pahanpäiväisesti kaikki
paikalla olijat ja jopa keisarinkin. Keisari ja Digenes, edelleen hallitsija ja uskollinen alamainen,
erosivat ystävinä, ja tästä lähtien nuorta miestä saamansa kultaisen bullan vuoksi kutsuttiin Basileios
Rajasoturiksi (Βασίλειος Ἀκρίτης).

4. 4. Viides kirja
Runoelman viidennen kirjan aiheena on nuoren, vain viisitoistavuotiaan Digeneen
sortuminen aviorikokseen. Tämä jokseenkin episodimainen jakso esitetään ikään kuin katuvaisen
nuorukaisen tunnustuksena: hän kertoo itse tapahtuneesta eräälle nimeltä mainitsemattomalle
kappadokialaiselle. Runoilija jäljittelee näin Homeroksen tuttua tehokeinoa: Odysseiassa päähenkilö
ollessaan vieraana faiaakkien hovissa kertoo näille itse vaiheistaan87.
Kun Digenes oli tapansa mukaisesti yksinäisellä vaelluksellaan Arabian vedettömillä
tasangoilla, hänen oli kuumuuden ja janon vuoksi pakko poiketa reitiltään etsimään vettä, ja hän

koko Babylonin, Tarsoksen sekä Bagdadin, Mustan Lumen ihmiset ja muutkin, kauhistuttaville etiopialaisille kuuluvat
alueet.”); Mustan Lumen ihmiset todennäköisesti asuivat Syyrian Antiokian ja meren välissä, jossa sijaitsee Musta Vuori,
τὸ Μαύρον Ὄρος. Kauhistuttavilla etiopialaisilla tarkoitettiin ihonväriltään tummempia Bagdadin ja Egyptin arabeja,
joita näin kirjaimellisesti ”mustamaalattiin”. (Mavrogordato 1956, s. 133 ja 156, alaviitteet 2048 ja 2395).
83
Keisari, johon tässä viitataan, on todennäköisesti Basileios II Bulgaroktonos, joka hallitsi vuosina 976–1025 (esim.
Horrocks 2010, s. 198) ja jonka hallituskauteen päättyi Bysantin eräs suuruuden aika:”...Βασίλειος ὁ εὐτυχὴς καὶ μέγας
τροπαιοῦχος,/ ὁ καὶ συνθάψας μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὴν βασίλειον δόξαν/...” eli ”...Basileios, menestyksekäs ja suuri
voitonmerkkien saavuttaja, joka mukanaan vei hautaan myös kuninkaallisen kunnian...” (Μavrogordato 1956, s. 132,
säkeet 973–974 ja s. 133, alaviitteet 2052–2053).
84
Patriisi oli kenraaleille ja maaherroille 8.–10. vuosisadalla keisarin suosionosoituksena myönnetty, suuresti arvostettu
titteli (Jeffreys 1998, s. 129, alaviite 1053; Sophocles 1888, s. v. `πατρίκιος, ου, ὁ´).
85
Keisari Basileios II Bulgaroktonos hallitsi peräti 49 vuotta, joten oli täysin mahdollista, että juuri hän olisi palauttanut
maanpakoon karkottamansa isoisän omaisuuden tyttärenpojalle (Mavrogordato 1956, s. lxxxii).
86
Asiakirja, jossa oli keisarin kultainen sinetti (Jeffreys 1998, s. 129, alaviite 1053).
87
Beaton 1996, s. 39.
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onnistuikin saamaan näkyviinsä tiheän kosteikon, ja sen reunalla upean lähteen. Paikalta löytyi myös
nuorukaisen yllätykseksi hyvin kaunis tyttö, jolla oli erikoinen tarina kerrottavanaan. Hän oli
Meferken88 kaupunkia hallitsevan mahtavan emiirin tytär, joka onnettomuudekseen oli sattunut
rakastumaan isänsä ottamaan roomalaissyntyiseen sotavankiin, kuuluisan kenraalin poikaan. Tyttö
auttoi häntä pakenemaan ja aikoi lähteä hänen mukaansa pojan luvattua, ettei koskaan hylkäisi
häntä vaan pitäisi hänet vaimonaan, koska ei voinut elää ilman tätä. Suotuisalla hetkellä isän ollessa
poissa ja äidin sairastuttua vakavasti, tyttö keräsi paljon omaisuutta kodistaan ja lähti viettelijänsä
mukaan. Kun matkalaiset toisistaan monin tavoin nauttien olivat saapuneet lähteelle ja levänneet
sen äärellä muutaman päivän, poika hylkäsikin tytön sinne ja jatkoi yksin matkaansa vieden
mennessään hevoset ja suurimman osan siitä, mitä he olivat anastaneet tytön kotoa. Tyttö oli ollut
lähteellä jo kymmenen päivää ja nähnyt paitsi nyt Digeneen ainoastaan vanhan miehen, joka oli
kiireimmän kaupalla menossa Arabiaan pelastamaan arabirosvojen ryöstämää poikaansa. Mies
ennätti kuitenkin kertoa nähneensä viisi päivää aiemmin eräällä sotilasalueella vaaleahiuksisen,
kookkaan pojan riitelemässä Mousour-nimisen arabirosvon kera. Mousour oli lyönyt kahden
hevosen kanssa liikkunutta poikaa miekallaan, ja jos paikalla ei olisi ollut Digenes Akritesta, poika
olisi hetkessä saanut surmansa. Tässä vaiheessa tytön kertomusta yli sata arabirosvoa hyökkäsi
tiheiköstä heidän kimppuunsa. Digenes torjui heidät surmaten monta miestä, ja jäljelle jääneet
tunnistettuaan, kuka heidän vastassaan oli, pakenivat suin päin tiheikköön. Nyt Digenes oli
tunnistettu, ja tyttö sai tietää, että hänen petollinen rakastettunsa oli hengissä. Nimenomaan
Digenes oli hänet pelastanut ja surmannut Mousourin, pahamaineisen maantierosvon. Tytön
tiedusteltua huolestuneena pelastetun pojan vointia, Digenes huomasi tytön yhä rakastavan poikaa
ja pani ensimmäisen kerran merkille, että naisen rakkaus on paljon voimakkaampaa kuin miehen:
siihen ei vaikuta edes kumppanin petollisuus. Niinpä hän lupasi saattaa tytön rakastettunsa luo ja
huolehtia siitä, että heistä tulee aviopari. Yksi ehto kuitenkin oli: ”Ἐι καὶ τὸ σέβας ἀρνηθῇς τῶν
αἰσχρῶν Αἰθιόπων.”89 Tuon ehdon tyttö, joka piti Digenestä paitsi pelastajanaan myös suojelijanaan,
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Meferke on yhdistetty Martyropoliksen kaupunkiin joka sijaitsi nykyisessä Itä-Turkissa, Van-järvestä jonkin verran
länteen (Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 394; Grosser Historischer Weltatlas, 1978, s. 50).
89
Toteamuksessa, että tytön pitäisi hylätä häpeällisten etiopialaisten eli siis arabien uskonto (”Jos vielä hylkäisit
häpeällisten etiopialaisten kultin.”), on runoelman alkupuolen emiirin tarinaan verrattuna jo ristiriitaisesti ylenkatsetta
islamin uskontoa kohtaan (Jeffreys 1998, s. 146–147, säe 223 ja alaviite 223). Digenis oli tosin syntyperäinen kristitty,
joten hän ei ehkä samalla tavalla hienotunteisesti kuin isänsä pystynyt eikä hänen kenties nyt runoilijan mielestä
pitänytkään pystyä suhtautumaan islamiin.
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sanoi täyttäneensä jo suhteensa alkuvaiheessa ja ottaneensa miesystävänsä neuvoa noudattaen
pyhän kasteen.
Matkalla

Digenes

kuitenkin

tytön

kauneuden

vuoksi

joutui

ylivoimaisen,

kahlehtimattoman intohimon valtaan ja neidon tarmokkaista vastusteluista välittämättä käytti tätä
lopulta seksuaalisesti hyväkseen.90 Kaikesta tästä huolimatta ei kuitenkaan luovuttu alkuperäisestä
suunnitelmasta, vaan matkaa jatkettiin kunnes saavuttiin perille paikkaan, jonne Digenes oli jättänyt
tytön alkuperäisen viettelijän pelastettuaan tämän hengen, ja oli kertonut varmuuden vuoksi
paikalla olleille ystävilleen tämän olevan lainrikkoja, jota oli syytä vartioida, kunnes hän itse palaisi
takaisin. Niin nuori pari tapahtuneita seikkoja sopivasti peitellen saatettiin jälleen yhteen, ja Digenes
uhkasi tappaa nuorukaisen, mikäli tämä vielä kohtelisi tyttöä, tulevaa vaimoaan huonosti. Nuorelle
parille luovutettiin heidän omaisuutensa ja heidän sallittiin lähteä omille teilleen evästyksinään
Digeneen ankarin sanoin lausumat käyttäytymisohjeet aviomiehelle.
Kotiin palattuaan runoelman sankari oli jo siinä määrin häpeissään ja omantuntonsa
vaivaamana tehtyään näin väärin myös vaimoaan kohtaan, joka lopulta sai tietää miehensä harhaaskeleesta, että hän päätti muuttaa heidän kotinsa uuteen paikkaan, vaikka ympäristölle hänen
väkivallantekonsa oli tuntematon, ja sen uhri oli lähetetty kauas pois miehensä kanssa.91

4. 5. Kuudes kirja
Runoelman kuudes kirja esitetään Digeneen omana kertomuksena ystävilleen, eli
tämänkin kirjan kohdalla runoilijan voidaan katsoa jäljittelevän Odysseian erästä tyylikeinoa.
Kertomuksessaan Digenes aluksi ylisti uutta asuinpaikkaansa puutarhoineen, ihanaa paikkaa, vielä
vuoden ihanimman kuukauden eli toukokuun aikana kukoistavana. Tässä runoilija on elävöittänyt
tekstiään myöhemmin Euroopan kirjallisuuteen laajalti levinneellä locus amoenus -kuvauksella,
jonka välttämättömiin elementteihin kuuluivat mm. kauniit niityt tuoksuvine kukkasineen,

90

Tyttö oli vapaaehtoisesti lähtenyt viettelijänsä mukaan, ja hän oli avomielisesti kertonut Digeneelle mitä kaikkea
hänen ja hänen rakastettunsa välillä pakomatkan aikana oli tapahtunut, eikä hän enää ollut neitsyt. Niinpä silloisten
moraalikäsitysten ja vielä hyvin nuoren Digeneenkin tulkinnan mukaan hän oli ”vapaata riistaa”, eikä edes lain mukaan
ollut kyse raiskauksesta (Jeffreys 1998, s. 149, alaviite 256). Teko oli silti törkeä, ja sitä sankari itsekin myöhemmin
katkerasti katui, suomien itseään nyt jo myös omasta mielestään laittomasta teostaan.
91
Jeffreys 1998, s. 151, alaviite 288.
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värikkäät, erikoiset ja kauniisti laulavat linnut sekä pulppuilevat, kirkasvetiset lähteet. 92 Samalla
Digenes ylisti myös vaimonsa kauneutta yhtä runollisin sanankääntein.
Tähänkin paratiisiin kuitenkin luikerteli käärme. Digeneen lepäillessä hänen vaimonsa
meni lähteelle virkistymään, ja kohtasi siellä muodonmuuttajan, kauniiksi nuorukaiseksi itsensä
muuttaneen käärmeen, joka aikoi vietellä hänet. Nainen ei antanut huijata itseään tunnistettuaan
olennon oikean luonteen, mutta joutui kutsumaan miehensä paikalle torjumaan väkivaltaisuuksiin
ryhtyvää viettelijää. Digeneen kiirehdittyä lähteelle olento oli muuttunut omaksi itsekseen,
kolmipäiseksi tulta syökseväksi hirviöksi93, josta silti ei ollut sankarille vastusta: se menetti kaikki
päänsä yhdellä miekan sivalluksella, ja Digeneen nuoret sotilaat saivat kuljettaa kuolleen hirviön
kiireimmän kaupalla pois.
Digenes meni kotitelttaan jatkaakseen lepäilyään, ja hänen vaimonsa tointuakseen
äskeisestä järkytyksestään meni kävelemään metsän reunaan. Näistä aikomuksista ei tullut mitään:
pelottava leijona tuli metsästä ja valmistautui hyökkäämään naisen kimppuun. Digenes oli taas
kutsuttava apuun, ja aikailematta hän otti leijonankin hengiltä tällä kerralla käyttämällä sauvaansa.
Nyt vaimo jo vannoi, että ainoastaan hänen miehensä miellyttävä kitharan soitto voisi karkottaa
hänen sielustaan pelon villieläimiä kohtaan. Niinpä aviopari alkoi musisoida, mies soittaa ja nainen
laulaa, ja ihastuttavat sävelet kiirivät kauas. Ne kantautuivat myös lähistöllä kulkevien sotilaiden, eli
todennäköisesti rajarosvojen korviin. He, kaikkiaan 45 miestä, tulivat tarkastamaan tilannetta ja
nähtyään kauniin naisen käskivät Digenestä jättämään naisen heille ja itse pakenemaan
pelastaakseen henkensä. Nainen juoksi telttaan, ja Digenes kävi miehiä vastaan kilpi ja tuttu
sauvansa aseenaan. Hän surmasi heidät likipitäen kaikki, joidenkin päästessä pakoon tiheikköön.
Rauha palasi ainakin toistaiseksi avioparin asuinpaikkaan.

92

Thesleff 1981: artikkeli locus amoenuksesta, erityisesti kohdat 2. Maanpäällinen, pyhä maisema (The earthly blessed
landscape) ja 3. Maallistettu locus amoenus (The secularized locus amoenus). Toukokuun ihanuutta ylistää ja puutarhaa
kuvailee romaanissaan myös Akhilles Tatios, runoilijan kielenkäytön ilmeinen esikuva tässä kohdassa. Samantapaisia
kuvauksia on luettavissa Demetrios tai Theodoros Melitenioteen allegorisessa runoteoksessa Εἰς τὴν Σωφροσύνην (Mitä
tulee Siveyteen), mutta koska sen tekijä vaikutti 1300-luvun loppupuoliskolla, tämä on pikemminkin voinut käyttää
omana lähteenään myös Digenes-runoelman Grottaferrata-versiota (Jeffreys 1998, s. xlvi ja 153, alaviite 4–11 ja 18–28;
Mavrogordato 1956, s. lviii; Beaton 1996, s. 195).
93
Escorial-käsikirjoituksen mukaan hirviön yksi pää oli vanhan miehen, yksi nuoren miehen, ja niiden välissä oli
käärmeen pää (säkeet 1110–1111, Jeffreys 1998, s. 322). Ihmishahmoisia käärmeitä esiintyy indo-iranilaisissa tarinoissa,
joista tässä ainoassa tapauksessa lienee runoilija katsonut sopivaksi siirtää yliluonnollinen hirviö eepoksensa
reaalimaailmaan kuuluvien petojen joukkoon (Mavrogordato 1956, s. xlviii).
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Seuraavana päivänä, kun Digenes meni joelle94 kylpeäkseen, hänen luokseen saapui
kolme komeaa ratsumiestä, jotka kysyivät häneltä, oliko hän kenties nähnyt heidän kaltaisiaan
sotilaita. Saatuaan totuudenmukaisen vastauksen he arvailivat keskenään, oliko mies ehkä Basileios
Akrites ja päättivät selvittää asian. Koska oli uskomatonta, että yksi tavallinen mies voisi päihittää
monta kokenutta ja urhoollista taistelijaa, totuus tulisi ilmi, mikäli hän ryhtyisi kaksintaisteluun
heistä kolmesta valitsemansa miehen kanssa. Digenes sanoi taistelevansa heidän kaikkien kanssa
yhtä aikaa, ja halutessaan he saisivat käydä hänen kimppuunsa vaikka ratsain. Tätä miesten ylpeys
ei sulattanut. He esittäytyivät ja Digenes sai tietää heidän kreikkalaisilta kuulostavat nimensä:
Filopappous, Ioannakes ja Kinnamos95, ja hänen oli valittava heistä yksi kerrallaan taisteluparikseen.
Ensimmäiseksi hän valitsi joukon vanhimman ja johtajan, Filopappouksen, joka aikailematta
laskeutuikin hevosensa selästä ja kävi miekkoineen urhoollisesti vastustajansa kimppuun, mutta
suistui pian maahan hänen armottoman sauvansa tainnuttamana. Nähtyään tämän kaksi muuta
unohtaen ylpeytensä kävivät molemmat ratsain Digenestä vastaan tarmokkaasti häntä ahdistaen eri
suunnista. Ottelun kestettyä jonkin aikaa tuli Digeneen vaimo turvallisen matkan päähän
kannustamaan miestään, joka tästä sai uutta voimaa ja ratkaisi ottelun voitokseen: hän murskasi
sauvallaan Ioannakeen käsivarren ja iski Kinnamoksen hevosen kuoliaaksi, jolloin ratsastajakin pian
makasi avuttomana maassa hevoseensa takertuneena ja peloissaan luopui taistelusta, vaikka
Digenes tarjosi hänelle reilusti mahdollisuuden jatkaa sitä uudestaan. Tällä välin oli Filopappous
tullut tajuihinsa ja pyysi Digeneeltä rauhaa ja tarjoutui miehineen hänen käskyläisikseen. Digenes
salli kuitenkin kaikkien kolmen vastustajansa lähteä vapaasti sanoen haluavansa vain olla rauhassa,
mutta olevansa valmis torjumaan uudet hyökkäykset, mieluiten sellaisten taistelijoiden tekemät,
jotka eivät hänen mahtiaan tunteneet, jotta heistä olisi hänelle enemmän vastusta! Ja niin kolme
tappion kärsinyttä lähti pois hämmästellen Digeneen urheutta ja taistelutaitoa – ja yhtä paljon
tämän vaimon kauneutta.
Kolmikon ratsastaessa pois heidän johtajansa Filopappous alkoi punoa uusia juonia
Digeneen ja hänen vaimonsa pään menoksi. Heidän tuli koota jäljelle jääneet toverinsa ja tehdä
yllätyshyökkäys yöllä. Jos se onnistuisi, he saisivat kostonsa ja pelastaisivat kunniansa, ja
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Joki oli Eufrat, kuten runosta myöhemmin ilmenee.
Rosvopäällikön nimi Filopappous viittaa sukuun, joka hallitsi Pohjois-Syyriassa sijaitsevaa ja alueellisesti läheisesti
Kappadokiaan liittyvää Kommagenen kuningaskuntaa 1. ja 2. vuosisadalla jaa. Ioannakes ja Kinnamos olivat
Filopappouksen poikia (Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 392–393, 396).
95
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ryöstösaaliiksi joutunut nainen, jonka kauneutta Filopappous ei lakannut ylistämästä, luovutettaisiin
Ioannakeelle. He menivät merkkitulipaikalle ja pitivät tulta yllä miltei koko yön, mutta ketään ei
tullut ilmoittautumaan, ilmeisesti Digenes oli surmannut tai vähintäänkin pelästyttänyt heidät
kaikki. Silloin kolmikon molemmat nuoret miehet, jotka siis olivat Filopappouksen poikia, ehdottivat
isälleen, että tämä menisi heidän mahtavan sukulaisensa, urhoollisen naissoturi Maksimoun96
puheille. Valiojoukkoineen tämä liittolainen takaisi heille voiton. Kohdattuaan Maksimoun
Filopappous sanojaan sopivasti asetellen ja totuutta muunnellen kertoi hänelle nähneensä erään
rehevän niityn laidassa todella korkealuokkaisen saaliin, uskomattoman kauniin tytön, joka oli vielä
kenraali Doukasin tytär. Tätä hän oli kaavaillut pojalleen Ioannakeelle, mutta joku oli ennättänyt
ensin, joten tyttö oli ryöstettävä. Siksi hän tunteikkaasti sukulaisuuteen vedoten pyysi Maksimouta
avuksi, ja tämä suostuikin, käski alipäällikkönsä, nimeltään Melimitzis, valita sata ryöstöretkelle
sopivinta miestä, ja oli seuraavana päivänä valmis lähtöön. Kinnamos ja Ioannakes miehineen
liittyivät joukkoon.
Kun ryöstäjät olivat saapuneet lähellä tytön olinpaikkaa virtaavan Eufratin rannalle,
Filopappousin mielestä oli järkevää lähettää kolme miestä etukäteen selvittämään, missä tyttö
tarkalleen ottaen oli. Kaksi jäisi pitämään häntä silmällä ja kolmas ilmoittaisi asiasta muulle joukolle
ja opastaisi heidät paikalle. Maksimou suostui tähän, ja Filopappous, Kinnamos ja Melimitzis lähtivät
vakoilemaan. Digenes sattui olemaan juuri silloin vartiossa näkyvällä paikalla, jolloin Filopappous
huomasi hänet ja osoitti hänet Melimitzikselle kehottaen tätäkin varomaan vaarallista miestä ja
pysymään hänen näkymättömissään ja vain keskittymään muiden kanssa tytön olinpaikan
löytämiseen. Melimitzis ei käsittänyt, miksi yhden miehen kukistamiseen tarvittaisiin koko armeija,
ja pelkuriksi leimautumista peläten lähti ylimielisesti hyökkäykseen kohti Digenestä. Koska vakoojat
näin olivat paljastuneet, myös loput kaksi seurasivat hyökkääjää. Digenes tuli ratsain heitä vastaan,
löi sauvallaan Melimitziksen maahan, mutta Filopappous, ennen kuin kääntyi pakosalle
Kinnamoksen kanssa, onnistui haavoittamaan Digeneen hevosta. Molemmat vakoojat pääsivät joen
yli sotajoukon luo, ja Digenes seurasi heitä, mutta vain joelle saakka. Nähtyään sotajoukon hän
katsoi viisaimmaksi palata kotiin ja varustautua paremmin sekä aseitten että ratsun puolesta.
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Maximou oli niiden amatsonien jälkeläinen, jotka Aleksanteri Suuri oli tuonut mukanaan Intiasta, ”Brahmanien
joukosta” (”Ἅυτη δὲ ἦν ἀπόγονος γυναικῶν Ἀμαζόνων,/ ἅς βασιλεὺς Ἀλέξανδρος ἤγαγεν ἐκ Βραχμάνων·”). Hän oli
Filopappouksen sukulainen ja omien valiosoturiensa urhoollinen päällikkö (Jeffreys 1998, s. 174, säkeet 386–387 ja
nimiluettelo, s. 394).
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Samalla hän vei vaimonsa läheiselle kukkulalle, turvalliseen piilopaikkaan, josta tämä saattoi seurata
tapahtumia tulematta itse havaituksi.
Digenes kiirehti joelle ja oli etsimässä kahluupaikkaa, kun hän näki muusta
sotajoukosta irrottautuneiden Maksimoun, Filopappouksen, Kinnamoksen, Ioannakeen sekä erään
Leandroksen ratsastavan pitkin joen vartta, nainen keskellä ja kaksi miestä hänen kummallakin
puolellaan. Maksimou sai tietää Filopappoukselta, että joen toisella puolella ratsastava yksinäinen
mies oli juuri se, jolta tyttö olisi ryöstettävä. Maksimou närkästyneenä siitä, että yhden miehen takia
oli nähty niin paljon vaivaa, päätti yksinään kukistaa Digenen. Ottelu käytiin Maksimoun puoleisella
rannalla, koska Digenen mielestä oli luonnollista miehen mennä naisen luo eikä päinvastoin! Muiden
rosvojen asettuessa väijyksiin seuraamaan tilanteen kehitystä kamppailu alkoi, ja ennen pitkää
Digenes, aseenaan tällä kerralla miekka suisti vastustajansa maahan katkaisemalla kaulan hänen
hevoseltaan, mutta ei vahingoittanut naista, joka kauhun valtaamana pyysi armoa sanoen
joutuneensa Filopappouksen harhauttamaksi. Digenes huomasi nyt vastustajansa ihmeellisen
kauneuden, ja jätti Maksimoun toistaiseksi rauhaan, sillä hänen oli selviydyttävä muustakin
sotajoukosta, mikä hänelle onnistuikin musertavasti: vain muutama harva sotilas onnistui
pakenemaan. Taistelun näin päätyttyä myös Maksimoun mukana olleet neljä rosvopäällikköä
koettivat hekin yhteisvoimin onneaan yhtä onnettomin seurauksin. Yhden heistä, Leandroksen,
Digenes iski maahan, kolme muuta joutuivat turvautumaan silmittömään pakoon. Voittaja ei
seurannut heitä, vaan jopa säälien tappion kärsineitä palasi Maksimoun luo. Tämä oli täysin
alistunut, mutta ylistettyään kukistajaansa monisanaisesti pyysi tältä vielä mahdollisuutta
uusintaotteluun vain kahden kesken, jotta Digenes näkisi hänen todelliset taistelijanlahjansa. Tähän
Digenes suostui ilomielin, ja kaksintaistelu sovittiin seuraavaksi aamuksi samaan paikkaan.
Digenes meni kotiinsa, varustautui huolellisesti ja palasi takaisin Eufratin yli niitylle,
jossa hänen oli määrä kohdata Maksimou. Hän ei siis mennyt yöksi vaimonsa luokse, ainoastaan
lähetti tälle seuraksi kaksi palvelustyttöä. Aamun koitteessa Maksimou saapui loistavine
varusteineen, taistelijat tervehtivät toisiaan ystävällisin syleilyin ja aloittivat kamppailun. Maksimou
oli siinä määrin urhoollinen ja taitava, ettei Digenes tuntenut häpeää taistellessaan häntä, naista
vastaan, mutta varoi kuitenkin vahingoittamasta vakavasti vastustajaansa. Silti hän sivalsi
Maksimouta oikeaan käteen, jolloin tämän miekka putosi maahan, ja naissoturi joutui suuren pelon
valtaan. Digenes rauhoitteli vastustajaansa sanoen säälivänsä tätä hyvin kaunista naista. Voimaansa
hänen kuitenkin oli esiteltävä, jolloin sijaiskärsijäksi jälleen joutui Maksimoun hevonen: Digenes
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katkaisi sen kahtia miekallaan! Maksimou oli nyt täysin Digeneen vallassa ja lumoissa. Hän tarjoutui
avoimesti Digeneen kumppaniksi sanoen, ettei kukaan mies vielä ollut häntä voittanut eikä hän ollut
menettänyt neitsyyttään kenellekään. Digenes vastusteli toistaiseksi. Hän sanoi olevansa laillisesti
naimisissa, eikä siis voinut ottaa Maksimouta vaimokseen, mutta lupasi kertoa tälle kaiken itsestään
joen rannalla, puiden varjossa. Täällä Maksimou pesi ja puhdisti haavaansa vähentäen sopivasti
vaatetustaan. Digenestä oli mahdotonta voittaa tavanomaisin asein ja voimakeinoin, mutta
naisellisille aseille, käytettiinpä niitä sitten tahattomasti tai tieten tahtoen, hän oli ilmeisen
vastustuskyvytön. Niinpä hän halukkaasti antautui Maksimoun vieteltäväksi, eikä tässä tapauksessa
kummankaan tarvinnut pakottaa toista. Kun kaikki oli ohi, Digenes kuitenkin lähti sanoen
Maksimoulle hyvästit ja pyysi, ettei tämä unohtaisi häntä, eikä nainen yrityksistään huolimatta
saanut miestä palaamaan ja jäämään luokseen.97 Kohdattuaan taas vaimonsa, jolla oli tiettyjä
epäilyksiä hänen viipymisestään, ja jotka tämä toi julkikin98, Digenes turvautui, hänelle ei niin
kovinkaan tyypilliseen, viekkauteen ja selitti myöhäisen paluunsa syyksi haavoittamansa
taistelukumppanin hoivaamisen, jottei hän olisi joutunut halveksunnan kohteeksi naisen
surmaamisesta. Selitys rauhoittikin vaimon ja vakuutti hänet miehensä uskollisuudesta. Mutta
vaimon sanojenkin aiheuttaman katumuksen ja syyllisyydentunnon vuoksi Digeneen omatunto ei
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Grottaferrata-käsikirjoituksen 6. kirjan säkeestä 785 lähtien oli alun perin poistettu, ilmeisesti sensuroitu
siveettömänä, Maximoun ja Digenen välinen kohtaus joen rannalla. Jeffreys on omaan editioonsa täydentänyt
todennäköisesti kaikki puuttuvat säkeet Trappin (1971) edition ns. Z-koonnoksessa esittämästä Trebizondin
käsikirjoituksesta, jota on vain vähäisin osin korjattu Andros-käsikirjoituksen mukaisesti (Jeffreys 1998, s. 197, alaviite
785); esimerkiksi joidenkin verbien aktiivin futuurin päätteet on muutettu aktiivin konjunktiivin päätteiksi: διαφυλάξει
→ διαφυλάξῃ, σώσει → σώσῃ, kuten seuraavan alaviitteen tekstinäytteen kolmanneksi viimeisessä säkeessä on
tapahtunut. Mavrogordato puolestaan on liittänyt Grottaferrata-tekstiin siitä sensuroidut säkeet suoraan Trebizondversiosta; hänen editiossaan edellä mainitut verbit ovat siis futuurissa: ”...ὅστις διαφυλάξει σε καὶ σώσει τὴν ψυχήν
σου,...” (Mavrogordato 1956, säe 2668, s. 212).
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Trapp 1971, s. 321, säkeet 3725–3736 (nämäkin säkeet puuttuvat Grottaferratasta): Ἡ δέ τινα ἐν τῇ ψυχῇ ζηλοτυπίαν
σχοῦσα,/ ”Ἐν ἅπασιν εὐχαριστῶ”, ἀντέφη, ”κύριέ μου,/δάκνει με δὲ τῆς Μαξιμοῦς ἡ πάντολμος βραδύτης,/ τὸ τί
ἐργάζου μετ ͗ αὐτῆς, ἐγὼ γὰρ οὐ γινώσκω./ Ἔστι καὶ τοίνυν ὁ Θεὸς ὁ τὰ κρυπτὰ γινώσκων,/ ὅς συγχωρήσει σοι, καλέ,
ταύτην τὴν ἁμαρτίαν,/ἀλλ ͗ ὅρα, μή, νεώτερε, πάλιν καὶ τοῦτο πράξῃς/ καὶ ἀποδώσῃ σοι Θεὸς ὁ κρίνων δικαιοσύνην,/
ἐγὼ δὲ τὰς ἐλπίδας μου εἰς Θεὸν ἀνεθέμην,/ ὅστις διαφυλάξῃ σε καὶ σώσῃ τὴν ψυχήν σου/ καὶ χαίρειν ἀξιώσῃ με τὰ
πάντερπνά σου κάλλη/ εἰς χρόνους πλείστους καὶ καλοὺς, πανεύμνοστέ μου κύρκα.”/ Eli: Kuitenkin tyttö hautoen
mielessään jonkinlaista mustasukkaisuutta vastasi: ”Kiitän kaikesta, herrani, mutta minua kalvaa Maksimoun
häpeilemätön vitkastelu, sillä en tiedä, mitä teit hänen kanssaan. Niinpä on olemassa kaikki salaisuudet tietävä Jumala,
joka sinulle, komistukseni, tulee antamaan anteeksi tämän synnin, mutta katsokin, nuori mies, ettet tekisi näin
uudestaan, ettei tuomitseva Jumala jakaisi sinulle oikeutta. Minä puolestani olen pannut toiveeni Jumalaan, jotta hän
pitäisi sinua tarkoin silmällä ja pelastaisi sielusi ja sallisi minun iloita todella ihastuttavasta kauneudestasi moniaita ihania
vuosia, oivallinen miekkoseni (Trapp 1971, s. 389 ja 390, s. v. `πανεύμνοστος´ ja `κύρκας´, vastineina sehr anmutig,
trefflich ja Männlein, lieber Mann, Liebling. Käyttämistäni varsinaisista sanakirjoista juuri noita sanoja ei löydy!
Mavrogordato mainitsee, että ὁ κύρκας oli naisen rakastetustaan käyttämä hellittelysana ja viittaa vielä sen yhteydessä
nykykreikan sanaan ὁ κοῦρκος, jolla on merkitys ”kalkkuna, kalkkunakukko”; Mavrogordato 1956, s. 32, alaviite 469;
Wendt & Steinmetz 1982, s. v. `κοῦρκος´ ).
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rauhoittunut, ennen kuin hän oli etsinyt jälleen käsiinsä, metsästysretken varjolla, taannoisen
taistelukumppaninsa ja surmannut hänet, eli omien sanojensakin mukaan suorittanut viheliäisen
murhan99. Tämän enempää Digenestä ei Maksimoun kohtalo liikuttanut.100 Hän palasi vaimonsa luo
nauttimaan tämän kanssa täysin siemauksin asuinpaikkansa kauneudesta. Sen innoittamana hän
päätti rakentaa Eufratin rannalle pysyvän asumuksen, loisteliaan ja suurenmoisen palatsin.

4. 6. Seitsemäs kirja
Runoelman seitsemäs kirja kuvaa yksityiskohtaisesti, suorastaan haltioituneesti
Digeneen Eufratin rannalle rakentamaa palatsia ja sitä ympäröivää puutarhaa, joita kumpaakin voi
hyvällä syyllä luonnehtia käsitteellä locus amoenus. Palatsin monista koristeaiheista mainitaan
muun muassa ruokasalien katot kultaisine mosaiikkeineen, jotka esittävät kohtauksia Raamatun
kertomuksista, Homeroksen eepoksista, antiikin mytologiasta sekä Aleksanteri Suuren elämästä.
Mielenkiintoisesti juuri näiden mosaiikkien joistakin hahmoista on löydettävissä yhtäläisyyksiä
Digeneen omaan persoonaan (Simson, Akhilleus, Aleksanteri Suuri...).
Palatsin laajalle pihamaalle Digenes rakensi myös upean kirkon marttyyri Pyhän
Thedoroksen101 kunniaksi. Tähän kirkkoon hän hautasi Kappadokiassa sairauteen menehtyneen
isänsä, jota ei enää ennättänyt näkemään elossa, vaikka kiirehtikin välittömästi vanhempiensa kotiin
saatuaan tiedon emiirin sairastumisesta. Ensimmäistä kertaa elämässään hän joutui kokemaan
pohjatonta surua, mikä purkautui vuolaisiin valituksiin isän ruumiin äärellä. Hän vei omaan
palatsiinsa isänsä ruumiin ohella myös leskeksi jääneen äitinsä, joka sitten asuikin poikansa luona
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Jeffreys 1998, s. 200, säkeet 794–798 ja Mavrogordato 1956, s. 214, säkeet 834–838: ”Εἶτα καὶ κατὰ νοῦν βαλὼν τὰ
ῥήματα τῆς κόρης,/ καὶ ὅλως τῷ θυμῷ αὐτὸς εἰς ἄκρον ὑπερζέσας,/ καΒαλλικεύω παρευθύς, δῆθεν εἰς τὸ κυνῆγιν,/
καὶ ταύτην δὲ καταλαβὼν ἀνηλεῶς ἀνεῖλον,/ μοιχείαν, φόνον τότε γὰρ ἐκτελέσας ἀθλίως·/”. Eli: ”Sitten painettuani
mieleeni tytön (sc. vaimon) sanat, ja kerta kaikkiaan itse vihasta ylen määrin kiehuen ratsastin (καΒαλλικεύω = ἱππεύω,
Sophocles 1888, s. v. `καΒαλλικεύω, εύσω´; Trappin mukaan sanan pohjana on keskiajan latinan caballico-verbi, Trapp
& al. 2001, s. v. `καΒαλλικεύω´) välittömästi pois ikään kuin metsästämään (τὸ κυνῆγιν kuuluu ilmeisesti myöhempään,
vuoden 1000 jaa. jälkeiseen ja kenties murteelliseen kielenkäyttöön. Sophokleen 1888 sanakirjassa sana samassa
merkityksessä on muodossa τὸ κυνήγιον, samoin kuin Liddell & Scottin 1996 sanakirjassakin. Trapp puolestaan esittää
sanan lähes samassa muodossa, vain erilaisin aksentein, ja samassa merkityksessä kuin tekstikin, Trapp & al. 2001, s. v.
`κυνήγιν, τό´. Nykykreikan sanakirja Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 1960 antaa
sanalle vielä δημοτική-rekisteriin kuuluvan rinnakkaismuodon τὸ κυνήγι) ja saatuani hänet, aviorikokseni, kiinni
surmasin hänet armotta ja silloin kylläkin suoritin viheliäisesti murhatyön.” Runoelman kuudes kirjahan esitetään ikään
kuin Digeneen omana kertomuksena ystävilleen.
100
Lieneekö runoilija tarkoituksellisesti, ”varmuuden vuoksi”, johdattanut bysanttilaisenkin käsityksen mukaan
perinteisestä naisen roolista mahdollisimman kauaksi erkaantuneen, urhoollisen amatsonin ”ansaitsemaansa”
rangaistukseen tämän venytettyä miehistä sietokykyä äärimmilleen (Jeffreys 1998, s. xl.)?
101
Digenes Akriteelle läheinen sotilaspyhimys (Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 397, s. v. `Theodore´).
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viisi vuotta omaan kuolemaansa saakka. Nämä viisi vuotta olivat ylipäänsä onnellista aikaa Digeneen
elämässä. Rajaseutu oli rauhallinen ja sen asukkaat pitivät Digenestä hyväntekijänään. Kolme
läheisintä perheenjäsentä viettivät runsaasti aikaa yhdessä nauttien toistensa seurasta, musiikista,
tanssista ja kauniista ympäristöstä. Ainoastaan nuoren parin lapsettomuus, minkä he päättelivät
johtuvan heidän omista pahoista teoistaan, ja lopulta Digeneen äidin kuolema estivät heidän
onneaan tulemasta täydelliseksi.

4. 7. Kahdeksas kirja
Runoelman viimeisen kirjan aiheena on päähenkilön sairastuminen ja inhimillisesti
katsoen ennenaikainen kuolema, joka ennenaikaisena tuli myös hänen vaimonsa kohtaloksi. Tarinan
traagiseen päätökseen johtavat tapahtumat alkoivat Digeneen isänpuoleisten sukulaisten,
ortodoksisen uskon omaksuneitten arabien vierailusta. Nämä halusivat henkilökohtaisesti tavata
urheutensa vuoksi kuuluisuutta saavuttaneen sukulaisensa ja omin silmin nähdä edes joitakin hänen
urotekojaan. Digenes otti sydämellisesti ja vieraanvaraisesti heidät vastaan ja vietti useita päiviä
sukulaistensa kanssa muun muassa metsästellen. Hänen omintakeiset, mutta tuloksekkaat
metsästystapansa, ilman aseita, hevosta ja koiraa, vain omiin jalkoihinsa ja käsiinsä ja tietenkin
voimiinsa luottaen, herättivät hämmästystä ja ihailua. Hänen osoittamansa voima ja nopeus olivat
näet liikaa mille tahansa saaliseläimelle.
Eräänä päivänä Digenes määräsi valmistettavaksi kylvyn vierailleen ja itselleen omassa
kylpylaitoksessaan. Kylvyn aikana hän sai erittäin vaarallisen ja tuskallisen sairauskohtauksen,
Grottaferrata-käsikirjoituksen 8. kirjan säkeiden 33–36 perusteella ilmiselvän jäykkäkouristuksen102,

102

Εἶτα προστάξας ἐv μιᾷ λουτρὸν εὐτρεπισθῆναι/ κάλλιστον, ὃ πεποίηκε μέσον τοῦ παραδείσου,/ τοῦ σὺν τοῖς φίλοις
λούσασθαι, τὴν ἀφορμὴν ἐκεῖθεν/ ἔσχεν ὁ πολυέραστος καὶ χρηστότατος οὗτος/ νοσήματι περιπεσὼν λίαν
χαλεπωτάτῳ,/ ὃ παῖδες ὀπισθότονον τῶν ἰατρῶν καλοῦσιν (Jeffreys 1998, s. 218, 8. kirja, säkeet 31–36 ja Mavrogordato
1956, s. 234, 8. kirja, säkeet 31–36), eli: ”Sitten eräänä päivänä käskettyään valmistella kylpykuntoon mitä kauneimman
kylpylaitoksen, jonka hän oli rakentanut keskelle puutarhaa voidakseen kylpeä ystäviensä kanssa, alkoi siinä paikassa
tämä monien rakastama ja suurenmoinen mies saada oireita äärimmäisen vaikeasta sairaudesta, jota lääkärit kutsuvat
jäykkäkouristukseksi.” Sairauden ensimmäiset oireet ovat päänsärky, lihasten jäykkyys ja lihaskouristusten aiheuttama
lukkoleukaisuus eli vaikeus avata suuta, jolloin kasvoille ilmestyy oudonnäköinen jähmettynyt hymy tai irvistys, risus
sardonicus (sardinialainen hymy). Vähitellen jäykkyys siirtyy niskaan, selkään ja selkälihaksiin. Vaaralliselle ja tuskalliselle
jäykkäkouristuskohtaukselle on vielä tyypillistä koko kehon vääntyminen taaksepäin ja samalla sen jäykistyminen
(Liddell & Scott 1996, s. v. `ὀπισθοτονία, ἡ; ὀπισθότονος, ον´). Pahimmassa tapauksessa sairas saattaa maata
vuoteessaan vain päänsä ja kantapäittensä varassa, keho kaarelle jäykistyneenä. Antiikin lääkäreistä jäykkäkouristuksen
oireita ovat kuvanneet ainakin Hippokrates (n. 460–370 eaa.) ja Aretaois Kappadokialainen (81–n. 138 jaa.),
jälkimmäinen vielä pahoitellen sitä, ettei lääkäri voinut auttaa potilasta (tiedot Wikipediasta, hakusanalla tetanus tai
jäykkäkoristus, viitattu 27.2.2020).
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todennäköisesti metsästysretkillä saamansa haavan ja tähän iskeneen bakteeritartunnan
väistämättömänä seurauksena103. Digenes jätti vieraansa ja meni omaan vuoteeseensa potemaan
tuskiaan yksin, ettei huolestuttaisi vaimoaan. Yhä sietämättömimmiksi käyneitä tuskiaan hän ei
kyennyt kovin pitkään salaamaan vaimoltaan ja pyysi tätä lopulta järjestämään paikalle pikaisesti
armeijan lääkärin. Lääkäri pystyi vain toteamaan tilanteen jo toivottomaksi. Koska mitään ei ollut
tehtävissä, käski Digenes lääkärin pois ja kutsui luokseen vaimonsa, jota, muisteltuaan ensin tovin
heidän yhteisen taipaleensa tapahtumia, neuvoi vakavasti menemään uusiin naimisiin heti hänen
kuolemansa jälkeen. Sitä vaimo ei luvannut tehdä, vaan vetäytyi syrjään rukoilemaan miehensä
toipumisen puolesta, ja pyysi, mikäli tämän kuolema olisi väistämätön, saada itse kuolla ensin.
Palattuaan jo kuolinkamppailussa olevan miehensä luo hän ei kestänyt voimakasta, surun
aiheuttamaa mielenliikutusta ja järkytystä, joilta hän elämässään siihen asti oli täysin säästynyt,
vaan vaipui kuolleena sairaan viereen. Hetimmiten myös Digeneen elämä päättyi.
Laajalta

alueelta

kerääntyneen

suuren

surijajoukon

toimesta

suoritettiin

hautajaisseremoniat asianmukaisesti, ja niiden jälkeen Digeneen ja hänen vaimonsa koko omaisuus,
kaikki, mitä palatsissa oli, jaettiin köyhille.104 Aviopari haudattiin korkealle vuorenhuipulle varta
vasten rakennettuun komeaan ja kauaksi näkyvään hautarakennelmaan, erään solan yläpuolelle
lähelle paikkaa, jota kutsuttiin Trosikseksi105. Runoelman jokseenkin uskonnollisten loppusäkeiden
joukosta vielä löytyy ennenaikaisesti menehtyneelle sankariparille osoitettuja ylistäviä säkeitä sekä
säkeitä, jotka muistuttavat maallisen kunnian katoavaisuudesta sekä kuoleman ehdottomuudesta,
säälimättömästä ja kaikkialla läsnä olevasta mahdista, jolta kukaan ei ole turvassa.
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Taudin aiheuttaa Clostridium tetani-bakteeri, jota esiintyy varsinkin kasveja syövien eläinten suolistossa ja siis myös
maaperässä, mullassa. Esimerkiksi likaisten esineiden, eläinten hampaiden jne. rikkoman ihon kautta bakteerin itiöt
pääsevät elimistöön ja kehittyessään erittävät verenkiertoon hermomyrkkyä, joka juuri aiheuttaa hirvittäviltä näyttäviä
lihaskouristuksia. Varsinkin entisinä aikoina tautitila vaikeimmassa muodossaan johti lähes poikkeuksetta kuolemaan,
kuolinsyyn ollessa hengityksen vaikeutuminen hengityslihasten kouristustilan vuoksi tai sitten sydänpysähdys (tiedot
Wikipediasta, hakusanalla tetanus tai jäykkäkouristus, viitattu 27.2.2020).
104
”Τῶν ὕμνων δὲ πρός τὴν ταφὴν καλῶς ἐκτελεσθέντων,/ καὶ ἅπαντα τοῖς πένησι δοθέντα τὰ ἐν
οἴκῳ,...”(Mavrogordato 1956, s. 246, säkeet 235–236, Jeffreys 1998, s. 230, säkeet 235–236). Näissä rinnasteisissa
säkeissä on käytetty omaperäisesti klassisen kielenkäytön säännöistä piittaamatta ensimmäisessä genetivus absolutusta
ja heti perään toisessa accusativus absolutusta!
105
Digeneen lopullinen asuinpaikka, ja hänen päämajansa, oli Trosiksessa (Τρῶσις), jonka nykyiseksi vastineeksi on
ehdotettu paikkaa nimeltä Turus tai Trusch, Samosatasta hiukan länteen, missä vieläkin on nähtävissä erään
Kommagenen kuninkaan raunioitunut hautamuistomerkki, paikallisen legendan mukaan kenties juuri ”Digeneen hauta”
(Jeffreys 1998, nimiluettelo, s. 397; Mavrogordato 1956, s. lix ja lxix). Samosata (nykyään Samsat) sijaitsee nykyisen
Turkin alueella, Eufratin rannalla, Syyrian pohjoisrajasta jonkin verran pohjoiseen (Grosser historischer Weltatlas 1978,
s. 21).
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5. Runoelman päähenkilön kuvitteellisia ja historiallisia esikuvia
antiikin Kreikan, Bysantin, Lähi-Idän ja Iranin kulttuuripiirissä

Mytologia, suullinen perinne, kirjallisuus ja historialliset tosiseikat, siinäkin laajuudessa
kuin Digenes Akrites -eepoksen laatijaksi oletettu munkki tai kirjuri on niihin pystynyt tutustumaan,
on tarjonnut monipuolisen henkilögallerian ja sen edustajille runsaan valikoiman ominaisuuksia ja
toimintoja, joita hän harkintansa mukaan on voinut hyödyntää hahmotellessaan omia
päähenkilöitään, niin isää, Mousouros-emiiriä kuin poikaakin, rajasoturi Digenestä. Septuaginta ja
siinä esitetyt sankarit olivat runoilijalle läheisiä sekä todellisesta historiasta etenkin Aleksanteri
Suuri, ja hänen väitetään tunteneen vaikkapa Akhilles Tatioksen ja Heliodoroksen romaaniteokset
huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi Homeroksen runot ja niiden lukuisat henkilöt.106 Muun
tausta-aineistonsa suhteen hänen voidaan olettaa olleen, kenties ehkä pintapuolisesti, melkoisen
kaikkiruokainen. Niinpä Digeneen isällekin, emiirille, on löydettävissä vastineita arabialaisesta
tarinaperinteestä, jotka kietoutuivat alun perin ainakin kahden historiallisen henkilön ympärille.

5. 1. Emiiri Mousouros – Sidi Battal – Digenes Akrites
Runoelman kolmen ensimmäisen kirjan laatimiseen otaksuttavasti vaikuttaneiden
arabialaisten kansantarinoiden keskeisin henkilö emiiri Mousourosin kannalta on Sidi Battal
(hänestä käytetään myös nimiä Sayyid al-Baṭṭal ja Abd Allah Abu-ʾl Husain el Antaki el Battal),
arabisotapäällikkö, joka vuonna 740 hyökkäsi joukkoineen fryygialaiseen Akroinonin kaupunkiin
läntisessä Vähässä Aasiassa, mutta kärsi tappion keisari Leo III:n johtamalle Bysantin armeijalle ja
menetti samalla henkensä107. Hänen apokryfisiä, epäilyttäviä ja epäluotettavia seikkailujaan, samoin
kuin aineksia muistakin arabiballadeista ja -eepoksista, esim. 10. vuosisadan kronikasta, joka kertoo
Melitenen Omar-emiiristä, on säilyttänyt mm. turkkilainen Sidi Battal-romaani (itse peräisin 14.
vuosisadalta). Sidi Battalia on pidetty Digeneen arabialaisena vastineena, mutta häneen ja myös
Omar-emiiriin liittyvät tarinat ovat innoittaneet pikemminkin Digenes-runoelman arabialaista
urhoollisuutta ja miehuullisuutta ylistävän alkuosan laatimista ja liittyvät siten sankarin isään ja
isoisoisään, joiden edesottamuksiin Bysantin Vähässä Aasiassa sisältyi paljon julmuuksia. Omar-
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Mavrogordato 1956, s. lxxix–lxxx.
C. F. W. Foss, ODB, s. 48, s. v. `Akroinon´.

41

emiiri on yhdistetty henkilöön nimeltä Ambron joka juuri on Mavrogordaton esittämän Digeneen
sukupuun mukaan (Mavrogordato 1956, s. 254) Mousourosin isoisä ja siis Digeneen isoisoisä.
Tarinoiden mukaan Sidi Battalkin meni vielä naimisiin ylhäisen kristityn naisen, peräti prinsessan
kanssa, ja itse asiassa hänellä oli useitakin kristittyjä vaimoja, eli siis haaremi, kuten runoelmasta
päätellen, tosin musliminaisista koostuva, Mousourosillakin. Sidi Battal oli kristityistä vaimoistaan
huolimatta tosin fanaattinen muslimi, toisin kuin emiiri Mousouros, joka saadakseen kristityn
rakastettunsa vaimokseen oli valmis luopumaan islamista ja kääntymään kristinuskoon.108
Uskonkiihkoinen arabisoturi Sidi Battal ei siinäkään mielessä sovi luontevasti Digeneen esikuvaksi,
koska hän oli sotapäällikkö ja johti armeijaa, mitä asemaa maltillisen uskovainen ”yksittäistaistelija”
erakkoluonteensa mukaisesti kavahti. Tarinoiden kuvaamien soturiominaisuuksien suhteen he
varmaankin olivat yhteneväisiä.

5. 2. Digenes Akriteen esikuvat mytologiassa ja kirjallisuudessa
Kautta koko runoelman sen sankari näyttää toimissaan ja ratkaisuissaan turvautuvan
ennen

kaikkea

yliluonnollisiin

voimiinsa,

urheuteensa

ja

joskus

jopa

melkoiseen

häikäilemättömyyteen, mutta ei häneltä silti puutu myöskään älykkyyttä, taipumusta henkisiin
harrastuksiin, erityisesti musiikkiin, eikä kauneuden tajua, mihin viittaa hänen viimeinen
asuinpaikkansa Eufrat-joen rannalla, upea palatsi taideteoksineen ja puutarhoineen, todellinen
locus amoenus. Selkeimmin hän kuitenkin toteuttaa muinaisajan mytologioiden ja eeposten
sotureille ja metsästäjille tyypillisiä miehisiä ihanteita, eikä varsinkaan nykylukijan näkökulmasta
joskus oudon estoton tappaminen, ihmisten sen kummemmin kuin eläintenkään ole hänelle
mitenkään ongelmallista. Eteensä tulleet vaaratilanteet ja vaikeudet hän selvittää edukseen
jokseenkin suoraviivaisesti voimakeinoin, älyllisiin pohdintoihin hän ei useinkaan ryhdy, kieltämättä
monesti jo olosuhteiden pakosta. Viekkautta ja oveluutta hän käyttää lähinnä yrittäessään peitellä
ja sovitella hairahtumisiaan, aviorikoksiaan, joihin hän sortuu kahdesti, huolimatta runon sisältöön
tärkeänä osana kuuluvan rakkaustarinan lopputuloksesta, onnellisesta avioliitosta. Digenes Akriteen
ominaispiirteet ja elämänkohtalot, siten kuin runoelma ne esittää, kytkevät hänet melko selkeästi
muutamiin mytologian ja kirjallisuuden värikkäisiin hahmoihin, mutta ei kylläkään Homeroksen
kuuluisaan Odysseukseen, älykkääseen ja monia seikkailuja kokeneeseen (πολύτλας, πολύτροπος)
juonittelujen mestariin (πολυμήχανος). Sitä vastoin jo runon kuvaus Digeneen varhaisimmasta
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Mavrogordato 1956, s. lxxii–lxxiii.
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lapsuudesta tuo mieleen jopa itsensä Zeuksen. Tarinan edetessä muitakin persoonallisuuksia astuu
vuorollaan näyttämölle, monesti tosin päähenkilön vain viitteellisesti, silti tunnistettavasti,
”tulkitsemina”.

5. 2. 1. Zeus
Digeneen syntymästä runo mainitsee lyhyesti 2. kirjan säkeissä 47–49
(Jeffreys 1998, s. 26; Mavrogordato 1956, s. 26.), emiirin ja hänen nuorikkonsa häiden sekä emiirin
kastetoimituksen samaten varsin lyhyen kuvauksen jälkeen: ”Μετὰ δέ τὴν συνάφειαν συvέλαβεν ἡ
κόρη/ καὶ ἔτεκε τὸν Διγενῆ Βασίλειον Ἀκρίτην·/ ἕτι δὲ μᾶλλον ηὔξανε τοῦ ἀμιρᾶ ὁ πόθος.”
(”Yhtymisen jälkeen tyttö tuli raskaaksi ja synnytti Digenes Basileios Akriteen, ja yhä enemmän
vahvistui emiirin rakkaus.”). Jo aikaisemminkin mainitut kolmannen kirjan viimeiset säkeet, 339–
343 (Jeffreys 1998, s. 64; Mavrogordato 1956, s. 64.): ”Τὸ δὲ παιδίοv ηὔξανεν ὁ Διγενὴς Ἀκρίτης,/
χάρισμα ἔχων ἐκ Θεοῦ παράδοξον ἀνδρείας,/ ὥστε πάντας ἐκπλήττεσθαι τοὺς αὐτὸv καθορῶντας/
καὶ θαυμάζειν τὴν σύνεσιν καὶ τὴν γενναίαν τόλμην·/ φήμη δὲ ἦν περὶ αὐτοῦ εἰς ἅπαντα τὸν
κόσμον.”109 sekä vielä neljännen kirjan, jossa Digenes lopulta siirtyy runoteoksen päähenkilöksi,
säkeet 66–69 (Jeffreys 1998, s. 70; Mavrogordato 1956, s. 70.): ”Oὗτος τοίνυν ὁ θαυμαστὸς
Βασίλειος Ἀκρίτης/ παιδόθεν εἰς καθηγητὴν παρὰ πατρὸς ἐδόθη·/ καὶ τρεῖς ὅλους ἐνιαυτοὺς
μαθήμασι σχολάσας/ τῇ τοῦ νοὸς ὀξύτητι πλῆθος ἔσχε γραμμάτων.”110 kertovat lapsesta jo
sellaista, missä on jotakin yhtäläisyyttä mytologian esittämiin ylijumala Zeuksen varhaisvaiheisiin,
niin kuin runoilija Kallimakhos111 on niitä tulkinnut.
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”Ja pikku poika, Digenes Akrites, kasvoi saaden Jumalalta miehuullisuuden ihmeellisen armolahjan niin, että kaikki,
jotka hänet näkivät, olivat hämmästyneitä ja ihmettelivät sekä hänen suurenmoista rohkeuttaan että älykkyyttään; ja
hänen maineensa levisi kaikkialle maailmaan.”
110
”Niinpä tämän mainion Basileios Akriteen ollessa vasta pikkulapsi antoi isä hänet opettajan huostaan, ja poika
keskityttyään kolme kokonaista vuotta oppimiseen omaksui terävä-älyisyytensä ansiosta runsaasti tietoa.”
111
Kyrenestä (Kyrene on nykyisin Libyan pohjoisrannikolla, Peloponnesosta vastapäätä sijaitseva Shahhat; Grosser
Historischer Weltatlas 1978, s. 39 ja Suuri Karttakirja 1974, s. 77.) Egyptin Aleksandriaan siirtynyt Kallimakhos oli
hellenistisen ajan suurin runoilija ja eräs kreikkalais–roomalaisen kirjallisuushistorian tärkeimmistä hahmoista. Hän oli
myös prosaisti ja tiedemies, kirjallisuudentutkija, joka työskenteli Aleksandrian kuuluisassa Museionissa kolmannella
vuosisadalla, Ptolemaios II Filadelfoksen hallituskaudella (285–246 eaa.) ja vielä Ptolemaios III Euergeteenkin aikana
(246–221 eaa.). Bysantin 900-luvulta jaa. peräisin oleva sanakirja tai pikemminkin historiallinen tietosanakirja Suda (ἡ
Σοῦδα) väittää Kallimakhoksen kirjoittaneen yli 800 teosta, niin runoutta kuin proosaakin. Näihin kuului mm. 120osainen kreikkalaisen kirjallisuuden bibliografia (Πίνακες). Hänen valtavasta tuotannostaan on tosin säilynyt
enimmäkseen vain fragmentteja, kokonaisina sentään kuusi hymniä, kuutisenkymmentä epigrammia sekä valikoima
proosateoksesta Παράδοξα (Parsons, P. J., OCD, s. 276–277, s. v. `Callimachus´; Easterling, P. E. & Knox B. M. W. (eds)
1989, s. 9–10). Zeuksen syntymää ja varhaisvaiheita käsittelee hymni n:o 1, Hymni Zeukselle (Call. Iov.).
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Antiikin mytologia ei tarjoa mitään yksinkertaista, selkeästi hahmoteltavaa myyttiä
maailman luomisesta sen enempää kuin yksiselitteistä jumalmaailmaakaan. Kirjailija ja kreikkalaisen
mytologian tutkija Robert Graves on antiikin auktoreita lähteinään käyttäen voinut esittää viisi
toisistaan poikkeavaa luomiskertomusta112 ja samaten jumalmaailman tapahtumista ja mm.
joidenkin jumalien, kuten Pallas Athenen ja Afroditen syntymisestä enemmän kuin vain yhden
version113. Etsittäessä jonkin myytin alkuperäisintä muotoa sen Gravesin mukaan otaksuttavasti
tarjoaa varhaisin kirjoitettu lähde, mutta ei aina: verrattuna Hesiodokseen ja kreikkalaisiin
tragediakirjailijoihin usein aidomman asun jostakin myytistä todennäköisesti antaa ”rutikuiva
myöhäisbysanttilainen Tzetzes114, tai kevytmielinen Augustuksen ajan Ovidius taikka leikkisä
aleksandrialainen Kallimakhos”.115 Viimeksi mainitun tekstiin pohjautuu varsin tarkoin myös
Gravesin kuvaus Zeuksen syntymästä ja varhaisvaiheista.116
Aikansa sivistyneistöön kuuluneelle Digenes–eepoksen luojalle lienee Kallimakhoskin
Zeus-hymneineen ollut tuttu. Ainakin hänen varhaiskypsä, sekä fyysisiltä että psyykkisiltä
ominaisuuksiltaan nopeasti kehittynyt Digenes-lapsensa vertautuu sangen vaivattomasti
Kallimakhoksen Zeus-lapseen: ”Καλὰ μὲν ἠέξευ καλὰ δ᾿ ἔτραφες, οὐράνιε Ζεῦ,/ ὀξὺ δ᾿ ἀνήβησας,
ταχινοὶ δέ τοι ἦλθον ἴουλοι./ Ἀλλ᾿ ἔτι παιδνός ἐών ἐφράσσαο πάντα τέλεια·” (Call. Jov. 55–57) eli
jotenkin näin: ”Hienosti sinä vahvistuit ja hienosti kasvoit, oi taivainen Zeus, ja nopeasti vartuit,
pikaisina sinuun tulivat haituvat, mutta vielä lapsena ollessasi sinä suunnittelit kaiken lopulliseksi”.
Zeuksen varhaislapsuus oli kuitenkin vaarallista aikaa: alituisena uhkana oli hänen isänsä Kronos,
joka turvatakseen oman asemansa maailman hallitsijana, söi lapsensa mieluiten sitä mukaa, kun
nämä syntyivät. Siksi Zeuksen äiti, Rhea synnytti hänet salaisessa paikassa Arkadiassa ja antoi sitten
viedä hänet Kreetalle piilotettavaksi Dikte-vuoren luolaan, nymfien, mm. Adresteian, edelleen
Amaltheia-vuohen sekä Rhean nuorten kulttipalvelijoiden (οἱ κούρητες) huostaan117. Aina oli
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Graves 1960, vol.I, s. 27–35.
Graves 1960, vol. I, s. 37–59.
114
Ioannes Tzetzes (noin 1010–1085) toimi Konstantinopolissa aluksi siviilivirkamiehenä ja sittemmin pääasiassa
opettajana, ja oli erilaisiin kirjallisuuslajeihin perehtyneenä kirjoittavana tutkijana ja kommentoijana eräs Bysantin
tuotteliaimpia (hän itse väitti kirjoittaneensa kuutisenkymmentä kirjaa). Hänellä lienee ollut mahdollisuus käyttää
hyväkseen hyvin varustettuja kirjastoja, jopa keisarillisia kirjakokoelmia ja näin tutkia sittemmin kadonneita teoksia,
kenties alkuperäislähteitäkin. Luonteeltaan hän ei ollut erityisen miellyttävä, ja onkin sanottu, etteivät hänen
tiedemieskykynsä riittäneet tuottamaan anteeksiantoa hänen inhimillisille heikkouksilleen (Wilson 1983, s. 190–196).
115
Graves 1960, vol. I, s. 13.
116
Graves 1960, vol. I, s. 39–40.
117
Call. Jov. 10–54. Amaltheia-vuohi toimi Zeus-vauvan imettäjänä, tarjoten tälle ravitsevaa maitoa. Saarninymfien
(Δικταῖαι Μελίαι) kanssa Zeusta hoivasi myös vuorinymfi Adresteia, joka oli Κούρητες-nuorukaisten sisar (Pape 1863–
113
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täälläkin oltava varuillaan Kronoksen suhteen ja niinpä: ”Οὖλα δὲ Κούρητὲς σε περὶ πρύλιν
ὠρχήσαντο/ τεύχεα πεπλήγοντες, ἵνα Κρόνος οὔασιν ἠχὴν/ ἀσπίδος εἰσαΐοι καὶ μή σεο
κουρίζοντος.”118. Zeus kuitenkin selviytyi ja kaikinpuolisen ylivertaisuutensa ansiosta saavutti
kiistattoman johtoaseman jumalten keskuudessa, kukisti isänsä ja sittemmin järjesteli niin jumalien
kuin ihmistenkin asioita parhaaksi katsomallaan tavalla.119
Digenes Akrites puolestaan sai syntymänsä jälkeen varttua rauhassa rakastavien
vanhempien huomassa, eikä hän tarvinnut suojelua ainakaan isäänsä vastaan, joka päinvastoin jo
hyvin varhain huolehti poikansa opillisestakin sivistyksestä. Tietoja Digenes joutui opettajan johdolla
hankkimaan itse, hänellä ei ollut niitä myötäsyntyisesti käytettävänään, kuten jumalsyntyisellä
Zeuksella. Vaikka hän olikin ihmelapsi ja kehittyi nopeasti, hän ei ollut mikään jumalolento, eikä siis
myöhemmällä iälläänkään pystynyt esimerkiksi hämmästyttäviin muodonmuutoksiin Zeuksen
tavoin, jolle ne olivat arkipäivää, ja joka käytti niitä useimmiten viettelytarkoituksiin. Hyvin kuvaava
on tarina foinikialaisprinsessa Europeiasta, jonka kauniiksi häräksi muuntautunut Zeus lumosi ja vei
mennessään.120
Minkäänlaista jumalaa ei Digenes-runoelman kristitty sepittäjä tietenkään voinut
päähenkilöstään muovata, mutta silti tämän tuli tarinan ihailua herättävänä sankarina nousta
tavallisten ihmisten yläpuolelle jo lapsesta saakka. Selityksenä sankarinsa yli-inhimillisille, niin
henkisille kuin fyysisillekin, voisi luonnehtia zeusmaisille, ominaisuuksille runoilija mainitsee niiden
olleen suoraan Jumalan lahjoittamia, eli Digenes oli saanut ”miehuullisuuden ihmeellisen
armolahjan”, mihin sisältyi kaikki, myös hänen hirvittävät ruumiinvoimansa, jotka jo hyvin varhain
pojan ollessa vasta 12-vuotias olivat tehneet hänet voittamattomaksi. Tätä tosin isäkin aluksi epäili
Digeneen pyytäessä häneltä lupaa osallistua vaaralliseen metsästysretkeen: ” Ὦ τέκνον
ποθεινότατον, ὦ ψυχὴ καὶ καρδία,/ θαυμαστοὶ μὲν οἱ λόγοι σου, γλυκεῖα καὶ ἡ γνώμη,/ πλὴν οὐ
παρέστηκε καιρὸς τῆς θηριομαχίας·/ θηρίων γὰρ ὁ πόλεμος δειvότατος ὑπάρχει,/ καὶ σὺ παῖς

1870, s. v. `Ἀδράστεια, Ἀδρήστεια, ης´). Οἱ Κούρητες olivat nuoria miehiä, jotka aseistettuina tanssivat hillittömissä,
orgiastisissa kulttimenoissa (Liddell & Scott 1996, s. v. `κούρητες, ων, οἱ´). Gravesin mukaan he tässä tapauksessa olivat
Rhean poikia (Graves 1960, vol. I, s. 40).
118
Call. Jov. 52–54: ”Ja nopeassa tahdissa tanssivat nuoret miehet ympärilläsi sotatanssia varusteitaan lyöden, jotta
Kronos korvillaan kuulisi kilvestä lähtevän metelin, eikä sinut äännellessäsi vauvan tavoin.”
119
Call. Jov. 58–85. Graves 1960, vol. I, s. 40–41.
120
Tarinan on tehnyt tunnetuksi mm. syrakusalainen runoilija Moskhos mestariteoksessaan Εὐρώπεια 2. vuosisadalla
eaa. Hän oli hellenististen runoilijoiden tapaan sekä luova kirjoittaja että tieteen harjoittaja. Hänet luetaan ns. bukolisiin
runoilijoihin eli paimenidyllien laatijoihin, Theokritoksen ja Bionin ohella (Griffiths, A. H., OCD, s. 997, s. v. `Moschus´).
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δωδεκάχρονος ἥβης ἐκτὸς ὑπάρχεις,/ ἀνάξιος παvτάπασι πολεμεῖν τὰ θηρία.”121 Lupa kuitenkin
heltisi, ja runoelman neljännen kirjan säkeitten 100–199 (Jeffreys 1998, s. 72–78 ja Mavrogordato
1956, s. 72–78.) kuvaamat metsästysretken tapahtumat, kahden karhun, hirven ja leijonan
surmaaminen, mistä Digenes suoriutui yksin ja paljain käsin, vain leijonan ollessa vastustajana
miekkaa apunaan käyttäen, osoittivat vakuuttavasti, ettei poika todellakaan ollut enää ἥβης ἐκτὸς,
vaan iästään huolimatta jo miehuutensa saavuttanut. Niinpä isä saattoi ihastuksissaan todeta:
”...ἀπάρτι πᾶσαν μέριμναν ῥίψω ἐκ τὴν ψυχήν μου,/ νὰ εἰμὶ καὶ ἀφρόντιστος ἔνθα σε ἀποστείλω,/
εἴς τε τὰ κούρση τὰ πολλὰ καὶ πολεμίων βίγλας.”122 Runoelman kolmannen ja neljännen kirjan
Digenes-lapsen kuvauksissa ja neljännen kirjan metsästyskuvauksissa sekä vielä kuudennen kirjan
eräässä kohtauksessa erottuu Digenes Akriteen toiseksi taustahahmoksi tai esikuvaksi Zeuksen
rinnalle tunnistettavasti eräs antiikin mytologian mielenkiintoisimmista persoonallisuuksista,
Zeuksen ja Alkmenen poika, siis vähintäänkin puolijumala, Herakles.

5. 2. 2. Herakles
Antiikin mytologian tunnetuimpiin ja ehkä myös suosituimpiin kuuluvan
sankarin, Herakleen sekä syntymä että siihen johtaneet tapahtumat olivat varsin monivaiheisia, ja
etenkin Herakleen myöhemmistä vaiheista kertovista tarinoista on antiikin myyttien tapaan vielä
olemassa erilaisia versioita, minkä mm. Gravesin esitys123 tuo selkeästi ilmi. Joka tapauksessa Zeus
luodakseen mahtavan sankarin sekä jumalten että ihmisten suojelijaksi oli päättänyt kerran vielä
yhtyä kuolevaiseen naiseen, jolloin hänen kumppanikseen valikoitui kauneutensa ja viisautensa
puolesta muut naiset ylittävä Alkmene, Mykenen kuninkaan, Perseuksen pojan Electryonin tytär ja
itse asiassa Zeuksen pojanpojantytär, olihan näet Perseus Zeuksen ja Danaën poika 124. Alkmene oli
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Jeffreys 1998, s. 72, säkeet 81–86; Mavrogordato 1956, s. 70, säkeet 81–86: ”Rakkahin lapseni, sieluni ja sydämeni,
sanasi tosin ovat ihmeellisiä ja mielipiteesi on suloinen paitsi, että oikea hetki taistella villieläimiä vastaan ei ole
saapunut, sillä taistelu villieläimien kanssa on erityisen kamalaa, etkä sinä kaksitoistavuotiaana poikasena ole
miehuuttasi saavuttanut etkä kerta kaikkiaan ole sovelias taistelemaan niitä vastaan.”
122
Jeffreys 1998, s. 78, säkeet 210–212; Mavrogordato 1956, myös s. 78 ja säkeet 210–212:”...tästä lähtien tulen
heittämään sielustani pois kaiken levottoman ajattelemisen, jotta olisin (νὰ εἰμί, moderni νά ἵνα-konjunktion paikalla
vanhan εἰμί-muodon kera; Mavrogordato 1956, s. 78, alaviite 1191) vailla huolta, minne sinut tulen lähettämäänkään,
niin usein toistuville ryöstöretkille kuin kohtaamaan vihollisten vartiojoukkojakin.” Sanat τὸ κοῦρσον (ryöstöretki) ja ἡ
βίγλα (vartio, vartiojoukko) kuuluvat Bysantin kielenkäyttöön (Sophocles 1888, s. v. ` κοῦρσον, ου, τὸ´ ja ` βίγλα, ας/ης,
ἡ´; Trapp & al. 2001, s. v. `κοῦρσον, τὸ´ ja `βίγλα, ἡ´). Jotenkin yllättävästi sanasta τὸ κοῦρσον käyttää runoelma
monikkomuotoa τὰ κούρση muodon τὰ κοῦρσα sijasta!
123
Graves 1960, vol. II, s. 84—103.
124
Graves 1960, vol. I, s. 238.

46

tosin jo luvattu puolisoksi Peloponnesoksen itäosassa sijaitsevan Troizenin125 kuninkaalle
Amfitryonille, mutta sehän ei tietenkään Zeuksen suunnitelmille ollut minkäänlainen este. Eikä
Amfitryonkaan

saatuaan

kuulla

tietäjä

Teiresiaalta126

joutuneensa

Zeuksen

toimesta

aisankannattajaksi uskaltanut millään tavalla puuttua oman puolisonsa ja toisaalta jumalallisen
”napalankonsa” asioihin.
Zeuksen ja Alkmenen kohtaamisesta syntyneen poikalapsen, jota Zeuksen
vaatimuksesta oli kutsuttava nimellä Herakles127, vauva-aikaan liittyi kaksikin dramaattista
tapahtumaa. Peläten Heran mustasukkaisuutta Alkmene aikoi jättää vastasyntyneen heitteille
Theban muurien ulkopuolelle, mutta Zeuksen aloitteesta Athene vei Heran kävelylle sattumoisin
juuri vauvan luo ja huijasi tämän imettämään lasta. Herakleelle myöhemmin niin luonteenomaiset
voima ja rajuus ilmenivät jo tässä vaiheessa: hän ryhtyi imemään Heran rintaa siinä määrin ahneesti,
että tämä sysäsi tuskissaan ”pienen hirviön” heti pois sylistään, jolloin maitopisaroita lensi pitkin
taivasta. Näin sai alkunsa esimerkiksi latinan, ranskan ja englannin kielissä ”Maitotienä” tunnettu
tähtijoukko, Linnunrata (Ὁ γαλαξίας κύκλος128), mutta Herakles-vauva kaikesta huolimatta ennätti
imeä Herasta itseensä kuolemattomuuden. Athene palautti lapsen äidilleen ja hymyillen
tyytyväisenä kehotti tätä pitämään hänestä hyvää huolta. Ollessaan vasta alle vuoden ikäinen
Herakles ilmaisi yliluonnolliset, jumalallista alkuperää olevat voimansa ja rohkeutensa kuristamalla
paljain käsin kuoliaiksi kaksi suunnatonta käärmettä, jotka Hera oli lähettänyt yöllä hänen ja hänen
kaksosveljensä Ifikleen lastenhuoneeseen tiukoin määräyksin tuhota Herakles, ja pelasti samalla
myös veljensä.
Digenes Akrites -lapsen kohdalla, mitä tulee hänen voimiinsa ja urheuteensa, on
runoilijalla hyvinkin voinut olla mielessään myös Herakles edesottamuksineen, joskaan mitään, ehkä
liiaksi pakanalliseen jumalmaailmaan viittaavia yksityiskohtaisia esimerkkejä Digeneen urheudesta
hän ei kerro. Runoilija mainitsee vain, että lapsen rohkeus hämmästytti jokaista, joka hänet näki, ja
että hänen maineensa tämänkin suhteen kiiri kaikkialle. Molemmat lapset joutuivat jo varhain
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Grosser historischer Weltatlas 1978, s. 26–27.
Thebassa peräti seitsemän sukupolven ajan vaikuttanut sokea tietäjä, keskeinen hahmo Sofokleen ja Euripideen
näytelmissä sekä Pindaroksen mukaan merkittävä Zeuksen tahdon tulkki (Schachter, A., OCD, s. 1530, s. v. `Tiresias´).
127
Nimessä on melkoista ironiaa, sillä sitä voidaan pitää yhdistelmänä sanoista ἡ Ἥρα, Kronoksen ja Rhean tytär,
Zeuksen sisar ja puoliso, jumalten kuningatar (Pape 1863–1870, s. v. `Ἥρα, ἡ´) ja τὸ κλέος, maine, kunnia (Liddell & Scott
1996, s. v. `κλέος, τὸ´), eli siis Heran kunnia (Graves 1960, vol. II, s. 86)!
128
Esim. Sophocles 1888, s. v. `γαλαξίας, ου. ὁ´.
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opintielle. Vaikka Digeneskin sai opetusta metsästys- ja hevostaidoissa, lähinnä omalta isältään,
painottui hänen varhaiskasvatuksensa voittopuolisesti opilliseen sivistykseen opettajan johdolla.
Heraklesta harjaannutettiin etupäässä hevosten käsittelyyn, taistelutaitoihin ja aseitten käyttöön
sekä sodankäynnin saloihin, ”isäpuolensa” Amfitryonin ja usein jumalallista alkuperää olevien
opettajien johdolla. Toki henkisetkin lajit kuuluivat opetukseen, mm. astronomia, filosofia sekä laulu
ja lyyransoitto. Musiikin opiskelu päättyi tosin ikävästi. Kun varsinainen lyyransoiton opettaja
Eumolpos oli poissa, ryhtyi jokijumala Ismenioksen poika Linos, joka päätoimenaan tutustutti
Heraklesta kirjallisuuteen, opettamaan hänelle myös lyyransoittoa. Kun Herakles kieltäytyi
muuttamasta Eumolpoksen hänelle neuvomia soittotyylejä, alkoi Linos kurittaa itsepäistä
oppilastaan, jolloin Herakles yksinkertaisesti surmasi hänet lyyransa iskulla, itsepuolustukseksi,
kuten myöhemmän oikeudenkäynnin vapauttava tuomio kuului. Tällaisia esimerkkejä Digenes
Akriteen opin tieltä ei runoteoksesta löydy. Herakles tosin väitti itse, ettei hän koskaan aloittanut
riitaisuuksia kenenkään kanssa, mutta antoi kyllä riidanhaastajalle saman käsittelyn, minkä tämä
suunnitteli hänen päänsä menoksi.129 Tässä mielessä Herakles on Digeneen esikuva miltei kautta
koko runoelman. Digenes Akrites ryhtyi tuhoisiin väkivaltaisuuksiin vain tarpeen vaatiessa, silloin
kun häntä itseään, hänen läheisiään tai viime kädessä koko keisarikuntaa uhkasi vaara. Muutoin hän
mieluiten vetäytyi omiin oloihinsa ja peräti eristäytyi maailman menosta.
Herakleen elämä nuorena miehenä oli kaikin puolin vaiheikasta. Siihen kuului
rakkausseikkailuja, kuten silloin kun hän jahdatessaan Amfitryonin ja tämän naapurin, Thespian
kuninkaan Thespioksen karjalaumoja ahdistelevaa, Helikon-vuoren luolissa asustelevaa leijonaa,
saattoi alulle kuninkaan 50 tyttären kanssa, tosin tämän toiveita noudattaen, 51 lasta. Hän näet
majaili kuninkaan luona pitkäksi venähtäneen metsästysretkensä aikana. Myöhemmin taisteltuaan
menestyksekkäästi Thebaa ahdistelevia minyalaisia130 vastaan ja kukistettuaan heidät Herakles sai
palkkioksi puolisokseen kuningas Kreonin tyttären Megaran, jonka kanssa hän sai vielä useita lapsia.
Seuraavaksi Herakles voitti Thebaan hyökänneen euboialaisten kuninkaan ja minyalaisten
liittolaisen Pyraikhmeen, mutta syyllistyi julmuuteen antamalla villihevosten repiä kukistetun
vihollisensa kappaleiksi ja jättämällä vielä ruumiin hautaamatta. Tästä sai Herakleen leppymätön
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Graves 1960, vol. 2, s. 93.
Minyalaiset (οἱ Μινύαι) olivat aiolialainen kansa, joka asettui Boiotian pohjoisosaan ja perusti sinne voimakkaan
valtakunnan. Heidän pääkaupunkinsa oli Orkhomenos, mistä tuli myös nimitys οἱ Μινύαι Ὀρχομένιοι (Pape 1863–1870,
s. v. `Μινύαι´).
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vainooja Hera hyvän syyn rangaista julmuria ja teki hänet hulluksi. Syyntakeeton Herakles hyökkäsi
ensimmäiseksi rakkaan veljenpoikansa, Iolaoksen, Ifikleen vanhimman pojan kimppuun, joka
kuitenkin onnistui pääsemään pakoon. Sitten hän erehtyi pitämään vihollisinaan omia lapsiaan,
joista hän surmasi kuusi, samoin kuin vielä kaksi veljenpoikaansa, ja heitti heidän ruumiinsa tuleen.
Herakleen hulluus parani aikanaan, ja syvästi katuen tekojaan hän meni Delfoihin kysymään
papittarelta, mitä hänen pitäisi tehdä hyvitykseksi. Pythia neuvoi häntä hakeutumaan Mykeneen
kuninkaan Eurystheuksen palvelukseen kahdeksitoista vuodeksi ja suorittamaan tehtävät, joita
tämä Herakleen sijasta Mykeneen valtaistuimelle juoniteltu hallitsija vain saattoi keksiä. Vasta sitten
Herakles tavallaan ”puhdistuisi” ja myös varmistaisi pääsynsä kuolemattomien jumalten joukkoon.
Tehtäviä hän sai suorittaakseen kaikkiaan kaksitoista, toinen toistaan mahdottomampia, mutta
häntä kuitenkin auliisti avustivat varustein ja neuvoin olympolaiset jumalat, Heraa tietenkin lukuun
ottamatta. Digenes Akrites -runoelman kannalta merkittäviä olivat kaksi ensimmäistä tehtävää:
Nemean leijonan sekä Lernan hydran eli monipäisen, koiravartaloisen hirviön surmaaminen.
Digenes Akrites-runoelman pari episodia nostaa urotöitään suorittavan Herakleen
melkoisen selkeästi päähenkilön esikuvaksi, toinen niistä liittyy neljännen kirjan kuvaamaan
metsästysretkeen ja toinen kuudennen kirjan esittämään Digeneen ja hänen vaimonsa uuteen
asuinpaikkaan, jonne Digenes katsoi parhaimmaksi siirtyä välttääkseen entisen ympäristönsä
kiusallista arvostelua mahdollisesti ilmi tulevan ensimmäisen aviorikoksensa, suorastaan
raiskauksen johdosta.131
Runoelman

neljännen

kirjan

metsästysseurueen

ensimmäinen

uhri

oli

pentukaksikkoaan puolustava karhunaaras, jonka kimppuun Digenes kävi paljain käsin seurueessa
mukana olleen enonsa yllyttämänä, miekan käyttäminen ei näet olisi tuonut hänelle samassa
mitassa kunniaa. Runoelma kertoo tapahtumasta jokseenkin inhorealistisesti: ”Καὶ πλησίον
γενόμενος ἔvθα ἦσαv οἱ ἄρκτοι,/ προϋπαντᾷ τὸ θηλυκὸν φθονοῦν διὰ τὰ παιδία/ καὶ σφόδρα
μυκησάμενον πρὸς ἐκεῖνον ἐξῆλθεν./ Ἐκεῖνος ὢν ἀπείραστος εἰς θηριομαχίαν/ οὐκ ἐγυρίσθη
ὄπισθεν vὰ τοῦ δώσῃ ῥαβδέαν/ ἀλλʾ ἐπεσέβη σύντομα, ἐκ τὴν μέσην τὸ πιάνει/ καὶ σφίγξας τοὺς
βραχίονας εὐθὺς ἀπέπνιξέ τον/ καὶ τὰ ἐντὸς ἐξήρχετο ἐκ τοῦ στόματος τούτου·”132. Samaa
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Jeffreys 1998, s. 148, 5. kirja, säkeet 231–256; Mavrogordato 1956, s. 156–158, 5. kirja, säkeet 231–256.
Jeffreys 1998, s. 74, säkeet 121–128; Mavrogordato 1956, s. 72 ja 74, säkeet 121–128. ”Ja kun hän tuli lähelle paikkaa,
missä karhut olivat, naaras epäluuloisena pentujensa vuoksi lähestyi kohdatakseen hänet ja raivokkaasti karjuen tuli
hänen eteensä. Digenes, koska hänellä ei ollut kokemusta petoja vastaan taistelemisessa, ei kääntynyt taaksepäin (verbi
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menetelmää joutui käyttämään Herakleskin kukistaessaan oman vastustajansa, Nemeaa ja sen
ympäristöä terrorisoivan leijonan ensimmäisessä urotyössään.133 Tämän suunnattoman pedon
nahkaan eivät pystyneet rauta, pronssi eikä kivi, mutta silti Herakleen tehtävänä oli paitsi tappaa
myös nylkeä peto. Kohdattuaan leijonan Herakles yritti surmata sen nuolilla, miekalla ja nuijalla,
mutta turhaan. Mikään ase ei siis pystynyt haavoittamaan eläintä. Niinpä Herakles alkoi painia sen
kanssa, sai siitä kuristusotteen ja tukehdutti vastustajansa, aivan kuin Digenes oman vastustajansa,
karhuemon. Herakles onnistui vielä saaliinsa nylkemisessäkin: hän käytti työkalunaan pedon kynsiä.
Taljaa hän piti sittemmin haarniskanaan ja leijonan päätä kypäränään. Herakleen eräänä tärkeänä
motiivina urotöihinsä oli hyvittää, tosin syyntakeettomana tekemänsä rikokset, läheistensä
surmaamiset. Digenes puolestaan, koska oli vielä hyvin nuori, halusi omilla urotöillään
metsästysretken aikana ainoastaan todistaa isälleen ja muulle seurueelle rohkeutensa ja
kyvykkyytensä, miehuutensa, omasta halustaan.
Eepoksen kuudes kirja esitetään Digeneen omana kertomuksena ystävilleen. Siinä hän
aluksi kuvaili uutta asuinpaikkaansa, johon hän häpeissään siirsi kotinsa hairahduksensa jälkeen,
jonka puolestaan viides kirja esittää katuvaisen Digeneen tunnustuksena satunnaiselle kuulijalle.
Paikka oli kuitenkin ihana, varsinainen locus amoenus, mutta sen edustama idylli ei kuitenkaan ollut
rikkumaton: kerran Digeneen lepäillessä hänen vaimonsa meni lähteelle virkistymään, ja kohtasi
siellä heidän yhteiseen paratiisiinsa luikerrelleen käärmeen, muodonmuuttajan, joka kauniiksi
nuorukaiseksi itsensä muuttaneena aikoi vietellä naisen134. Tämä kuitenkin tunnisti olennon oikean
luonteen ja antamatta huijata itseään kutsui miehensä suojakseen väkivaltaisuuksiin ryhtyvää
viettelijää vastaan. Digeneen kiirehdittyä lähteelle hän kohtasi jo jälleen omaksi itsekseen,
kolmipäiseksi, tulta syökseväksi käärmehirviöksi muuttuneen olennon. Siitä ei silti ollut sankarille
vastusta: se menetti kaikki päänsä yhdellä miekan sivalluksella, ja niinpä tapetun hirviön ruumiin

γυρίζομαι kuuluu Bysantin kielenkäyttöön, tässä intransitiivisesti ja passiivin aoristissa käytettynä ja siis merkityksessä
kääntyä, kääntyä taaksepäin; Trapp & al. 2001, s. v. `γυρίζω´) antaakseen eläimelle kepiniskun (sana samaten Bysantin
kielenkäyttöä: Trapp & al. 2017, s. v. `ῥαβδέα, ἡ´; samassa merkityksessä sana löytyy muodossa ἡ ραβδιὰ nykykreikan
sanakirjasta Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης 1960, s. v. `ραβδί, τὸ´), vaan ryntäsi
välittömästi sen kimppuun, tarttui sitä käsillään (verbi πιάνω kuuluu sekin Bysantin kielenkäyttöön ja on löydettävissä
sanakirjasta Trapp & al. 2017, s. v. `πιάνω´, samoin kuin sanakirjasta Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσης 1960, s. v. `πιάνω´; sanakirja määrittää sen kuuluvaksi δημοτική-rekisteriin) keskikohdasta ja
yhdistettyään käsivartensa tiukasti toisiinsa yksinkertaisesti kuristi karhun, ja sisälmykset tulivat ulos sen suusta.”
133
Graves 1960, vol. 2, s. 103–105. Nemean sijainti: Argolis-maakunnassa, Peloponnesoksen koillisosassa, hiukan
Mykeneestä pohjoisluoteeseen (Grosser Historischer Weltatlas 1978, s. 26–27).
134
Runoilijalla on hyvinkin saattanut olla mielessään Raamatun syntiinlankeemuskertomus käärmeineen!
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saivat Digeneen nuoret sotilaat, jotka olivat seuranneet nuoren parin mukana uuteen
asuinpaikkaan, toimittaa kiireimmän kaupalla pois.
Digeneen taistelu kolmipäistä käärmettä vastaan muistuttaa hiukan Herakleen toista
urotyötä eli Lernaa, Argoksesta hiukan etelään, Argoksen lahden rannalla Peloponnesoksen
itärannikolla sijaitsevaa kaupunkia ja sen ympäristöä135 piinanneen koiravartaloisen, monipäisen ja
vielä hyvin myrkyllisen hirviön surmaamista. Tämä Lernan Hydra oli mahdoton surmattava, sillä jos
sen käärmemäisistä päistä murskasi tai katkaisi yhden, tilalle kasvoi kaksi tai kolme uutta. Silti
Herakles selvisi, Athenen neuvoja noudattaen, tästäkin tehtävästä, mutta tarvitsi kumppanin
avukseen: avustajan piti polttaa hirviön kaulojen tyngät palavalla oksalla sitä mukaa kun Herakles
katkoi sen päitä. Tämä avustaja oli Herakleen hulluudesta elävänä selvinnyt veljenpoika Iolaos, joka
samalla oli sankarin rakastettu. Surmattuaan hirviön Herakles kastoi nuoliensa kärjet sen myrkkyyn
ja sai siten vastaisen varalle käytettävikseen mitä kuolettavimmat aseet.136 Digeneen
muodonmuuttajahirviö oli verrattuna Lernan Hydraan kaikin puolin ”helpompi” surmattava, eikä
hänellä ollut lainkaan vaikeuksia selviytyä siitä yksin.
Sekä Zeuksesta että Herakleesta runoelman laatija on siirtänyt sankariinsa heidän
kunnioitettavimpia piirteitään, arveluttavimpia aineksia on vältetty, vaikkakin Digenes oli
esikuviensa mukaisesti perso naiskauneudelle ja intohimojensa vuoksi ajautui väkivallantekoihin ja
aviorikoksiin. Yleensä kuitenkin Digenes käyttäytyi ystävällisesti ja kunnioittavasti läheisiään ja
muitakin tapaamiaan ihmisiä, paitsi tietenkin vastustajiaan kohtaan. Siinä mielessä hän oli ainakin
Herakleen kaltainen, jonka mainitaan olleen luonnostaan ystävällinen.137 Jumalille ja
jumalolennoille ominaisia homoseksuaalisia taipumuksia runoilija ei omaan sankariinsa ole liittänyt.

5. 2. 3. Orfeus
Runoelman neljännen kirjan sisältöön kuuluu myös tapaus, joka
syvällisesti muutti Digeneen elämän. Metsästysseurueen palaillessa kotiin heidän oli kuljettava
erään maineikkaan kenraalin palatsin ohitse, jolloin Digenes syystä tai toisesta innostui
huudahtamaan: ”Ἄγουρος ὅταν ἀγαπᾷ κόρην ὡραιοτάτην,/ ὅταν ἐκεῖ ἀπέρχεται καὶ βλέπει της τὰ
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Grosser Historischer Weltatlas 1978, s. 26–27.
Graves 1960, vol. 2, s. 103 ja 107–109.
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κάλλη,/ δαμάζεται ἡ καρδίτζα του, οὐ θέλει ζῆν εἰς κόσμον”138. Huudahdus vaikutti voimakkaasti
linnan asukkaisiin, runoilijan sanoin: ”Τῆς ἡδονῆς ὡς ἤκουσαν τῷ οἴκῳ οἱ παρόντες,/ ἐξέστησαν
ὥσπερ ποτὲ ὁ Ὀδυσσεὺς ἐκεῖνος,/ ὅτε τὸ μέλος ἤκουε Σειρήνων ἐv τῷ πλοίῳ.”139 Äänen kuuli myös
kenraalin erinomaisen kaunis tytär ja nähdessään nuorukaisen ”...ἐφλέχθη ἡ καρδίτζα της, οὐ θέλει
ζῆν εἰς κόσμον·”140. Välitön ja vastustamaton rakastuminen tuli hieman myöhemmin Digeneenkin
kohtaloksi hänen nähtyään tytön ikkuna-aukon läpi, eikä hän piitannut isänsä varoittavista sanoista,
kun tämä kertoi tytärtään tarkoin vartioivan kenraalin julmista menettelyistä niitä lukuisia
roomalaisnuorukaisia kohtaan, jotka julkeasti olivat yrittäneet tavoitella ja jopa ryöstää
kaunottaren. Saatuaan lopulta vielä varmuuden neidon tunteista häntä kohtaan itsevarma ja
miehuutensa tunnossa oleva Digenes päätti turvautua neidonryöstöön saadakseen tämän
omakseen, avioliitto perinnäiseen tapaan kun ei tässä tapauksessa tullut kysymykseen
vastahakoisen kenraalin jo aikaisemmin hylättyä emiirin poikansa puolesta esittämän
avioliittotarjouksen. Aikaisin jo seuraavana aamuna Digenes saapui nukkuvan palatsin edustalle ja
ilmaistuaan läsnäolonsa κιθάραn sävelin, hän kun kaiken muun lisäksi oli saanut opetusta musiikissa
ja taisi soittimensa käsittelyn mestarillisesti, herätti lempeästi vain mielitiettynsä, ja tämän
suosiollisella

myötävaikutuksella

suoritti

helpon

ja

toistaiseksi

täysin

väkivallattoman

neidonryöstön.
Tämä

kohtaus,

soittimen

avulla

mielitiettyään

tavoittelemaan

lähtevästä

musikaalisesta nuorukaisesta, tuo mieleen antiikin myyttien kuuluisimman ja taitavimman
muusikon, Orfeuksen. Hän oli Traakian kuningas Oeagruksen ja muusa Kalliopen poika, jolle Apollon
lahjoitti lyyran, ja jota muusat opettivat sitä käyttämään. Orfeus ei siis ollut aivan tavallinen
kuolevainen. Soitollaan hän lumosi villipedotkin ja sai jopa puut ja kivet liikkumaan soittonsa
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Jeffreys 1998, s. 82, säkeet 256–258; Mavrogordato 1956, s. 88, säkeet 256–258: ”Kun nuorukainen (ὁ ἄγουρος on
traakialainen sana; Liddell & Scott 1996, s. v. `ἄγουρος, ὁ´) rakastaa erittäin kaunista tyttöä, ja hän tulee tämän luo ja
näkee tytön kauneuden, hänen sydänparkansa (ἡ καρδίτζα on ilmeisesti murteellinen muoto tai kansankielinen
deminutiivi sanasta ἡ καρδία; ei löydy käyttämistäni sanakirjoista, siispä sanan käännös ”sydänparka” on otettu suoraan
Jeffreysin editiosta; Mavrogordato viittaa vielä alaviitteissä 1335–1337 editionsa sivuilla 88–89 mahdollisuuteen, että
säkeet ja siis myös sana ”ἡ καρδίτζα” on otettu suoraan jostakin kansanlaulusta) on kesytetty, eikä hän halua elää
maailmassa.” Eräänlaisena kuriositeettina voisi vielä mainita, että nykyisessä Thessaliassa, keskisessä Kreikassa,
kuutisenkymmentä kilometriä Larisan kaupungista lounaaseen sijaitsee kaupunki, jonka nimi on Καρδίτσα (Suuri
Karttakirja 1974, s. 57).
139
Jeffreys 1998, s. 82, säkeet 259–261; Mavrogordato 1956, s. 88, säkeet 259–261: ”Kun talossa olijat kuulivat
miellyttävän äänen, he olivat hämmästyneitä, niin kuin kerran kuuluisa Odysseus, kun hän purjehtiessaan kuuli
seireenien laulun.”
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Jeffreys 1998, s. 82, säe274; Mavrogordato 1956, s. 90, säe 274: ”...hänen sydämensä syttyi hehkumaan intohimosta,
eikä hän halunnut elää maailmassa.”
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tahdissa. Hän purjehti argonauttien mukana Kolkhikseen tavoittelemaan kultaista taljaa ja auttoi
musiikkinsa avulla heitä voittamaan monia vaikeuksia matkan aikana. Palattuaan matkalta hän meni
naimisiin Eurydiken kanssa, ja pariskunta asettui asumaan Traakiaan. Täällä Eurydike joutui kerran
erään Aristaioksen141 ahdistelun kohteeksi, ja tätä paetessaan astui käärmeen päälle, kuoli sen
puremaan ja joutui manalaan. Orfeus toivoen saavansa hänet takaisin laskeutui rohkeasti lyyransa
kera manalaan ja lumosi soitollaan sen väen, mm. lautturi Kharonin ja Kerberos-koiran. Jopa
Hadeskin heltyi ja suostui päästämään Eurydiken takaisin maan päälle, mutta Orfeus ei saanut
katsoa vaimoaan, jonka oli määrä seurata manalan pimeissä käytävissä hänen lyyransa ääntä, ennen
kuin tämä oli päässyt kokonaan auringon valoon. Heti auringon valoon päästyään Orfeus
malttamattomana kääntyi katsomaan vaimoaan, liian aikaisin, ja menetti tämän ikuisiksi ajoiksi. 142
Digenes Akriteelle kävi tätä esikuvaansa paremmin. Hänen ei tosin tarvinnut tavoitella
rakastettuaan manalasta, eikä sinänsä lumota ketään soitollaan. Kitharan, ei siis lyyran, ääni
ainoastaan herätti hänen tulevan vaimonsa unesta, ja nuoret pystyivät toisiaan menettämättä
vaivattomasti lähtemään karkumatkalle, niin tarkoin vartioitu kuin tyttö olikin. Orfeus-myytistä
runoelman sankariin on heijastunut viitteenomaisesti manalakertomus, mutta ennen kaikkea
Orfeuksen musikaalisuus, sekä soittotaito että rakkaus musiikkiin. Soittotaidollaan Digenes
esimerkiksi auttoi vaimoaan toipumaan järkytyksistä, joita tämä oli kokenut jouduttuaan sekä
muodonmuuttajakäärmeen että heti perään leijonan ahdistelemaksi, mistä tapahtumista
runoelman kuudennen kirjan säkeet 42–114143 kertovat. Miellyttävimmissä merkeissä on musisointi
läsnä Digeneen elämässä hänen lopullisessa kodissaan, Eufrat-joen rannalle pystytetyssä
loisteliaassa palatsissa, jota runoelman seitsemäs kirja kuvaa yksityiskohtaisesti, suorastaan
haltioituneesti, samoin kuin sitä ympäröivää puutarhaa, jota voi hyvällä syyllä luonnehtia käsitteellä
locus amoenus. Uuteen kotiinsa Digenes toi asumaan myös äitinsä tämän jäätyä leskeksi, ja kolme
läheisintä perheenjäsentä saattoi siten viettää runsaasti aikaa yhdessä nauttien toistensa seurasta,
musiikista, tanssista ja kauniista ympäristöstä Digeneen elämän ehkä onnellisimpana ajanjaksona.
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Hän oli oikeastaan siunausta tai hyötyä tuottava jumalolento, Apollonin ja Kyrenen (puoliksi vesinymfi eli najadi)
poika, joka suojeli ja edisti karjan- ja mehiläistenhoitoa, viljan-, viinin- ja oliivinviljelyä sekä metsästystä. Hän torjui myös
kuumuutta ja ruttoa (Pape 1863–1870, s. v. `Ἀρισταῖος, ου/οιο, ὁ´ ja Graves 1960, vol. I, s. 276–280).
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Orfeuksen myöhemmät vaiheet eivät ole vaikuttaneet Digeneen hahmoon. Myytin
mukaan Orfeus eräällä tavalla kapinoi jumalmaailmaa vastaan: hän ei välittänyt osoittaa
kunnioitustaan Traakiaan tunkeutuneelle Dionysos-jumalalle, koska piti Apollonia tärkeimpänä
jumalanaan. Hän oli vieläpä tuominnut Dionysoksen palvojien, menadien144 palvontamenoissaan
harjoittamat seksuaaliset hillittömyydet ja puhunut homoseksuaalisen rakkauden puolesta. Näin
hän oli suututtanut sekä Dionysoksen että Afroditen. Rangaistus tuli Dionysoksen taholta: hän
lähetti menadit Apollonin temppeliin, jossa Orfeus toimi pappina, ja nämä paitsi surmasivat
temppeliin kerääntyneet omat aviomiehensä, myös repivät Orfeuksen kappaleiksi sekä heittivät
hänen päänsä jokeen, joka kuljetti sen yhä laulavana merelle. Orfeuksen pää päätyi lopulta
Lesboksen saarelle.145 Digenes Akriteen hahmoon ei runoilija ole sovittanut minkäänlaista
kapinamieltä auktoriteetteja, lähinnä taivaallista ja maallista esivaltaa kohtaan. Digenes pysyi
uskollisena jumalalleen (heitä oli hänellä lähtökohtaisesti tietenkin vain yksi) ja keisarilleen.

5. 2. 4. Simson
Runoelman neljännen kirjan eräät tapahtumat antavat hyvän syyn
olettaa Digenes Akriteen esikuvaksi edellä esitetyn kolmen antiikin mytologian hahmon rinnalle
myös Raamatusta tutun voimamiehen, Simsonin. Tapahtumat liittyvät toisaalta Digeneen
metsästysnäyttöihin hänen miehuuskokeekseen muodostuneen metsästysretken aikana ja toisaalta
uskomattomaan taisteluun, johon Digenes ajautui suoritettuaan, kylläkin väkivallattoman,
neidonryöstön, tavallaan metsästysretken lopputuloksena. Kotiin palaillut nuorukainenhan kohtasi
kuuluisan kenraalin tarkoin vartioidun, kauniin tyttären ja molemminpuolisen syvän rakastumisen
innoittamana nuori pari turvautui lopulta äärimmäiseen keinoon, karkumatkaan, toisensa
saadakseen. Kenraali tuhansine kokeneine, hyvin varustautuneine sotilaineen lähti ajamaan
karkulaisia takaa, saavutti heidät, eikä näennäisen epätasainen välienselvittely ollut vältettävissä.

144

Menadit (αἱ μαινάδες; Liddell & Scott 1996, s. v. `μαινάς, άδος, ἡ´) olivat Dionysoksen palvojia, naisia, jotka jumala
inspiroi rituaaliseen hurjuuteen, tanssiin ja monenlaiseen riehumiseen, ja saattoi näin lopulta euforiseen hurmostilaan.
Myytit samoin kuin tragediankirjoittajat todennäköisesti liioittelivat menojen hurjuutta mainitessaan uhrieläinten
kappaleiksi repimiset, raa´an lihan syömiset, ja käärmeiden käsittelyt. Menadismi liittyi kaupunkikulttuuriin ja sillä oli
vahva sosiaalisen kanssakäymisen leima: naiset saivat mahdollisuuden lähteä pois kodeistaan, ulos luontoon
seurustelemaan keskenään ja pitämään hauskaa (Bremmer, Jan N., OCD, s. 908, s. v. `maenads´).
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Simson oli eräs israelilaisten ns. tuomareista146, joka koko aikuisen elämänsä ajan
taisteli israelilaisten arkkivihollisia, filistealaisia147 vastaan. Hänen elämästään kertovat Raamatun
Tuomarien kirjan luvut 13–16. Simson oli jo äitinsä kohdussa Jumalalle vihitty nasiiri148, jonka oli
elettävä tiukkojen sääntöjen mukaisesti. Vastineeksi hän oli saanut yliluonnolliset ruumiinvoimat,
joihin hän joutui turvautumaan useasti erilaisissa kahnauksissa filistealaisten kanssa, joiden armoille
israelilaiset hänen elinaikanaan olivat joutuneet. Hänen jumalallisena velvollisuutenaan juuri oli
aiheuttaa vahinkoa filistealaisille, taistella heitä vastaan ja aloittaa Israelin vapauttaminen.
Simsonin vaiheikkaan elämän kaksi episodia kytkevät hänet Digeneen persoonaan
jokseenkin vaivattomasti. Kerran ollessaan käymässä Timna-nimisessä paikassa Simson ihastui
filistealaiseen (sic!) tyttöön siinä määrin, että halusi hänet vaimokseen. Tapojen mukaisesti hänen
oli vanhempineen lähdettävä kyseiseen paikkaan kosiomatkalle, ja tällä matkalla joksikin ajaksi
omille teilleen Timnan viinitarhoille lähtenyttä Simsonia vastaan tuli karjuva, nuori leijona. Koska
Simson oli nasiiri hänet ”valtasi Herran henki”, ja hän repi leijonan paljain käsin kappaleiksi, ikään
kuin se olisi ollut karitsa (Tuomarien kirja, luku 14, jakeet 1–6). Samalla tavalla menetteli Digenes
Akrites metsästysretkellään surmattuaan ensin, myös pelkin käsivoimin, kaksi karhua. Metelin
pelästyttämänä näet lähti tiheikön keskeltä pakoon hirvinaaras, jolloin Digeneen isä yllytti häntä
sieppaamaan senkin. Niinpä: Καὶ τοῦ πατρὸς ὡς ἤκουσεv, ὥσπερ πάρδος ἐξέβη,/ καὶ εἰς ὀλίγα
πηδήματα φθάνει τὴν ἐλαφῖναν/ καὶ τῶν ποδῶν δραξάμενος αὐτῆς τῶν ὀπισθίων,/ ἀποτινάξας
ἔσχισε τάυτην εἰς δύο μέρη.149 Sankareilla oli eri eläimet käsiteltävinään, mutta ne saivat
kummatkin samanlaisen lopun.
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Tuomarit olivat israelilaisten johtajia, ennen kuin heillä oli kuninkaita (Länsi-Savo Oy:ssä, Mikkelissä v. 1993 painetun
Raamatun 3. painokseen liitetty sanasto, s. v. `Tuomari´).
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rantatasangolle ja omaksui seemiläisen kielen. Filistealaisten ja israelilaisten kohtaamiset olivat useimmiten sotaisia
(Länsi-Savo Oy:ssä, Mikkelissä v. 1993 painetun Raamatun 3. painokseen liitetty sanasto, s. v. `Filistealaiset´).
148
Nasiiri oli Jumalan palvelemiseen määräajaksi tai eliniäkseen lupautunut mies tai nainen. Niin kauan kuin lupaus oli
voimassa, nasiirin tuli pidättyä viinistä ja oluesta, eikä hän saanut nauttia edes etikkaa eikä mitään, mikä oli peräisin
viiniköynnöksestä. Tukkaansa hän ei saanut leikata eikä mies lisäksi ajaa partaansa. Vapaasti kasvavat hiukset ja parta
olivat nasiirin pyhyyden merkki. Hän ei myöskään saanut mennä vainajan lähelle, vaikka tämä olisi ollut hänen
lähiomaisensa. Jos nasiiri joutui vaikkapa vain vahingossa vainajan kanssa tekemisiin, hänet velvoitettiin pyhyytensä
säilyttääkseen alistumaan pitkällisiin puhdistautumismenoihin (Ilmeisesti surmatut viholliset eivät Simsonin
tapauksessa, ehkä poikkeuksellisesti, olleet uhka hänen pyhyydelleen!). Myös nasiirilupauksen purkamiseen vaadittiin
monimutkaiset uhrirituaalit (4. Moos. 6:1–21). Simsonin ohella toinen kuuluisa nasiiri jo äitinsä kohdusta lähtien oli
Johannes Kastaja (Luuk. 1:15).
149
Jeffreys 1998, s. 74, säkeet 142–145 ja Mavrogordato 1956, s. 74, säkeet 142–145: ”Ja kuultuaan isänsä äänen, hän
lähti paikaltaan kuin leopardi ja muutamin hyppäyksin saavutti hirvinaaraan ja tartuttuaan sen takajalkoihin, ravisteli
sitä ja repäisi sen kahtia.”
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Simsonin avioliitto ei kuitenkaan onnistunut. Hän riitautui miltei välittömästi uusien
”heimolaistensa” kanssa jokseenkin mitättömästä syystä: arvoituksesta150 ja sen ratkaisemisesta
sovitusta palkkiosta. Simson esitti arvoituksen sulhaspojilleen, joita hänen seuralaisikseen oli valittu
peräti kolmekymmentä. Mikäli nämä ratkaisisivat arvoituksen, Simson lahjoittaisi heille kullekin
pellavapaidan ja juhlapuvun. Päinvastaisessa tapauksessa Simsonin tuli saada heiltä vastaava määrä
asusteita. Ratkaisua eivät sulhaspojat pystyneet keksimään, mutta uhkailemalla Simsonin vaimoa
he pakottivat tämän urkkimaan tiedon Simsonilta ja kertomaan sen heille. Arvoitukseen siis tuli
oikea vastaus, jolloin Simson vainutessaan epärehellisyyden toimi omalla rajulla tavallaan, jälleen
”hengen” valtaamana: hän meni Askelon-nimiseen kaupunkiin151 surmasi siellä kolmekymmentä
miestä, riisui heiltä vaatteet ja antoi ne sulhaspojilleen. Sitten hän lähti raivoissaan omaan kotiinsa,
jolloin hänen appensa luuli hänen hylänneen vaimonsa ja naitti tämän yhdelle sulhaspojista. Simson
joutui tästä syystä myöhemmin koston kierteeseen ja aiheutti filistealaisille paljon vahinkoa
tuhoamalla heidän viljapeltonsa. Nämä puolestaan kostivat menetyksensä Simsonin apelle, jonka
he ilmeisenä syypäänä Simsonin tihutöihin polttivat tyttärineen. Teko yllytti Simsonin vielä
rajumpiin menettelyihin: hän surmasi joukoittain filistealaisia, ennen kuin lopulta vetäytyi omiin
oloihinsa. Surmat saivat filistealaiset lähtemään liikkeelle peräti sotajoukon kera vangitsemaan
Simsonin, mutta israelilaiset vangitsivat Simsonin itse ja aikoivat välttyäkseen vakavimmilta
seurauksilta luovuttaa tämän näille silloisille vallanpitäjilleen. Simson antoi vangitsemisen tapahtua
tekemättä vastarintaa, mutta juuri kun luovuttamisen oli määrä tapahtua ”Herran henki valtasi
hänet”, ja hän voimiensa ansiosta katkaisi kahleensa, kävi filistealaisten kimppuun aseenaan maasta
nostamansa ehjä aasin leukaluu ja löi yksinään kuoliaaksi tuhat miestä (Tuomarien kirja, luku 14,
jakeet 7–20 ja luku 15, jakeet 1–17). Tämä Simsonin erikoinen taistelu on hyvinkin verrattavissa
vähintään yhtä ihmeelliseen kamppailuun, jonka Digenes yksinään joutui käymään ryöstämänsä
neidon isän tuhansia sotilaita vastaan.152 Hänkin oli omassa voimannäytössään voittamaton ja
lukemattomia vastustajiaan surmattuaan hän jalomielisesti tarjosi jäljelle jääneille mahdollisuuden
paeta. Kukaan ei noudattanut tarjousta, koska häpesivät häviötä yhdelle nuorukaiselle, joten
Digeneen oli surmattava heidät kaikki, ennen kuin kenraali poikineen ja näiden nuoret sotilaat
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Simson kävi katsomassa surmaamansa leijonan raatoa ja huomasi, että sen sisään olivat mehiläiset tehneet pesänsä,
ja että pesässä oli hunajaa. Siitä hän sai aiheen sittemmin esittämälleen arvoitukselle: ”Lähti syöjästä syötävä, lähti
väkevästä makea”.
151
Kaupunki, joka sijaitsi Välimeren rannalla filistealaisten alueella, Kuolleen meren kohdalla (Länsi-Savo Oy:ssä,
Mikkelissä v. 1993 painetun Raamatun 3. painoksen karttaliite n:o 3).
152
Jeffreys 1998, s. 104–107, säkeet 637–672; Mavrogordato 1956, s. 112–115, säkeet 637–672.

56

ehättivät paikalle. Heistäkin Digenes säästi ainoastaan kenraalin ja tämän pojat ja vain rakastettunsa
pyynnöstä.
Sankarien aseet heidän taisteluissaan olivat varsin epätavallisia. Simson tuotiin
vangittuna vastustajiensa eteen, joten hänen oli käytettävä aseenaan, mitä vain maasta sattui
löytämään, eli tässä tapauksessa aasin leukaluuta. Digeneen aseena puolestaan oli ainoastaan
σπαθορράβδιν153, mahdollisesti miekankaltainen sauva. Jonkinlaisina käyttäjiensä yliluonnollista
voimaa heijastavina ”taikasauvoina” näitä aseita on kuitenkin pidettävä, kestiväthän ne ankaran
käsittelyn murtumatta! Aloittaessaan oman taistelunsa Digenes oli vapaa, päinvastoin kuin Simson,
mutta kumpikin taisteli viime kädessä silti vapautensa tai sen säilyttämisen puolesta.
Simsonin ja Digenes Akriteen valtaisat ruumiinvoimat olivat kummallakin Jumalan
lahjoittamia, mutta vain Digeneellä ne olivat pysyviä. Simson säilytti voimansa ainoastaan niin kauan
kun hän ei leikannut tukkaansa, nasiirin pyhyyden tunnustaan (Tuomarien kirja, luku 16, jae 17:
”...Jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa ja minusta tulee yhtä heikko kuin kuka tahansa
ihminen.”). Salaisuutensa hän lopulta varomattomasti paljasti rakastetulleen Delilalle ja samalla
sinetöi oman traagisen kohtalonsa. Filistealaisten ovelat päämiehet olivat nimittäin runsain
lahjuksin jo juonineet Delilan puolelleen Simsonin pään menoksi. Nainen leikkautti Simsonin hiukset
tämän nukkuessa, joten filistealaiset saivat tavalliseksi ihmiseksi näin muuttuneen miehen helposti
vangituksi. Sokaistuna ja kahlehdittuna hänet vietiin vankilaan Gazaan154, missä hänet laitettiin
orjan työhön, pyörittämään jauhinkiviä. Jonkin ajan kuluttua filistealaiset kerääntyivät suurin
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Jeffreys 1998, s. 104, säe 645 ja Mavrogordato 1956, s. 112, säe 645: ”Κἀκεῖνος ἐπελάλησε, σύρνει τὸ
σπαθορράβδιν...”(”Ja hän keskeytti puhumisen, veti esiin miekankaltaisen sauvansa...”). Digeneen mieluisana
hyökkäysaseena oli eräänlainen symbolinen arvonmerkki ja komentosauva, ῥαβδίν, joka ilmeisesti oli kyllin tukeva
”taikasauva” soveltuakseen nuijaksi, ja Grottaferrata-tekstissä sen aseenomainen käyttö kuuluu yksinomaan runoelman
sankarille (Jeffreys 1998, johdanto, s. xl), kuten aikaisemmin on jo mainittukin. Σπαθορράβδιν-sanaa sellaisenaan ei
löydy käyttämistäni sanakirjoista, joten se lienee jonkun kopioitsijan tarkoituksenmukainen uudismuodoste Digeneen
käyttämän aseen ”tukevoittamiseksi”; pelkkä ῥαβδίν tuntuukin liian köykäiseltä välineeltä tuhansien täysissä
varusteissa olevien sotilaiden tappamiseen, niin sankarirunoelmasta kuin tässä onkin kysymys! Trapp (1971) antaa
sanalle σπαθορράβδιν yksinkertaisesti vastineeksi ”Schwert und Keule” (”miekka ja nuija”, Trapp 1971, s. 391, s. v.
`σπαθορράβδιν´), mutta kysymyksessä lienee kuitenkin ollut vain yksittäinen astalo. Myöhempään, 1100-luvun
jälkeiseen kielenkäyttöön viittaa myös säkeen 645 sana σύρνει. Sophokleen (1888) ja Liddell & Scottin (1996)
sanakirjoista merkityksessä ”vetää” löytyy vain muoto σύρω. Sanakirjassa Ἐπιτροπῆς Φιλολόγων σύγχρονον λεξικὸν jne.
σύρω-verbin synonyymeiksi esitetään καθαρεύουσα-rekisteriin kuuluva σέρνω ja δημοτική-rekisterin σούρνω. Wendtin
(1982) sanakirjassa Ἐγκόλπιον λεξικὸν τῆς νεοελληνικῆς καὶ γερμανικῆς γλώσσης synonyymeja ovat σύρω, σέρνω ja σύρνω! Trapp puolestaan esittää sanakirjassaan vain muodon σύρνω ja tälle mm. merkityksen ”vetää” (Trapp & al. 2017,
s. v. `σύρνω´).
154
Kaupunki Välimeren rannalla filistealaisten alueella, Kuolleen meren kohdalla, Askelonista noin 20 km
etelälounaaseen (Länsi-Savo Oy:ssä, Mikkelissä v. 1993 painetun Raamatun 3. painoksen karttaliite n:o 3).
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joukoin erääseen gazalaiseen temppelirakennukseen viettämään uhrijuhlaa oman jumalansa
kunniaksi. Kaikki heidän johtajansa olivat temppelissä, ja ihmisiä oli runsaasti myös rakennuksen
katolla. Simson, filistealaisten pahin vihollinen tuotiin vankilasta juhlatuulella olevien ja
huvittelunhaluisten ihmisten pilkattavaksi ja asetettiin seisomaan kahden jykevän, rakennusta
kannattavan pilarin väliin. Vankeudessa Simsonin tukka oli kuitenkin ennättänyt kasvaa entiseen
pituuteensa, joten hän oli samalla saanut voimansa takaisin. Niinpä hän työntäen käsillään
kumpaakin pilaria sai ne siirtymään paikaltaan ja koko rakennuksen luhistumaan. Simson menetti
henkensä, mutta kuollessaan hän surmasi enemmän filistealaisia kuin oli heitä surmannut eläessään
(Tuomarien kirja, luku 16, jakeet 4–31).
Simsonistakin runoilija on siirtänyt päähenkilölleen ainoastaan ihailua tai ainakin
hämmästystä herättäviä, sankarillisia ominaisuuksia. Tihutöihin ja murhiin, joita tosin korkeammat
voimat olivat Simsonin velvollisuuksiksi määränneet, ei Digenes samalla tavalla syyllistynyt.
Omaatuntoaan rauhoittaakseen ja omaa syyllisyyttään peitelläkseen hän silti sortui murhaamaan
naisen, jonka kanssa hän oli tehnyt intohimonsa ajamana toisen aviorikoksensa. Nainen oli kylläkin
hänen vihollisensa, sillä tämä kuului vieläpä päällikkönä rajarosvoihin, joita vastaan kamppailemaan
Digenes oli keisarikunnan rajaseutujen suojelijana omistautunut. Urhoollinen naissoturi, amatsoni,
on eräs yhteinen nimittäjä Digenes Akriteen ja hänen viidennen esikuvansa, Ilias-eepoksen
keskeisen sankarin, Akhilleuksen, välillä.

5. 2. 5. Akhilleus
Suurin osa runoelman kuudennesta kirjasta155 kuvaa Digeneen
väkivaltaisia kohtaamisia rajarosvojen (ἀπελάται156) kanssa, joiden joitakin päälliköitä runoelma
mainitsee nimeltä. Heistä Digenes joutui ensiksi tekemisiin Filopappousin, Ioannakeen ja
Kinnamoksen kanssa sekä kohtasi myöhemmin myös naissoturi Maksimoun. Maksimouta
valiosotureineen kolmen ensiksi mainitun oli pyydettävä avukseen, koska he eivät omin voimin ja
omine joukkoineen pystyneet toteuttamaan suunnittelemaansa Digeneen vaimon ryöstämistä,
jonka kauneus oli täysin lumonnut heidät, ja jonka puolustaja yksinäänkin oli osoittautunut heille
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Säkeestä 115 kuudennen kirjan loppuun saakka (Jeffreys 1998, s. 158–201; Mavrogordato 1956, s. 168–215).
Rosvot, joita Digenes kohtasi olivat nähtävästi erikoistuneet lähinnä naisten pyydystämiseen (Jeffreys 1998, xxxii–
xxxiii).
156
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ylivoimaiseksi. Runoelman tarinan ja päähenkilön luonteenpiirteiden kannalta mielenkiintoisimpia
ovat hänen kohtaamisensa Maksimoun kanssa.
Yhteenotot rosvojen kanssa, kävivätpä he sankarin kimppuun sitten yksittäin tai
kokonaisen sotajoukon voimin, päättyivät näiden kannalta nolosti, eikä paremmin onnistunut
Maksimoukaan, joka närkästyneenä siitä, että yhden miehen kukistamiseksi vaadittaisiin muka
kokonainen armeija, oli päättänyt itse nujertaa Digeneen. Tavanomaisin asein ja voimakeinoin tämä
ei tietenkään onnistunut urhoolliselle ja taitavalle naissoturillekaan. He kohtasivat kaksi kertaa,
ensimmäisessä ottelussa Digenes vain lannisti vastustajansa, mutta ei vahingoittanut tätä millään
tavoin, toisessa, Maksimoun nimenomaisesta pyynnöstä käydyssä uusintaottelussa rajasoturi jo
haavoitti amatsonia, ei kuitenkaan tämän ihmeellisen kauneuden lumoamana mitenkään vakavasti
eikä ainakaan surmaamistarkoituksessa. Digeneeseen kaikesta huolimatta toivottomasti ihastunut,
tappion jälleen kärsinyt Maksimou otti puolestaan nyt naiselliset aseet käyttöönsä, ja niillehän
naiskauneudelle perso sankari olikin täysin vastustuskyvytön ja antoi halukkaasti vietellä itsensä
aviorikokseen. Intiimi kohtaaminen jäi pelkästään ainutkertaiseksi: suhteelle ei ollut tulevaisuutta,
joten Digeneen oli sanottava lemmenkumppanilleen hyvästit ja palattava kotiinsa vaimonsa luo.
Vapautuakseen kalvavasta syyllisyydentunnostaan hän kuitenkin hetimmiten ajautui jotensakin
käsittämättömään ja järkyttävään ratkaisuun, murhaamaan äskettäin hänelle nautintoa suoneen
naisen, joka kaksintaistelujen jälkeisiin eroottisiin tapahtumiin ei ollut sen syyllisempi kuin hän
itsekään.
Digeneen ja Maksimoun väliset tapahtumat tuovat jossain määrin mieleen Iliaseepoksen keskeisen hahmon, miltei, mutta ei siis täysin, haavoittumattoman ja siksi kuolevaisen
Akhilleuksen ja amatsonikuningatar Penthesileian tarinan157. Penthesileia oli puoleksi jumalallista
alkuperää, sodan jumala Areksen ja amatsonikuningatar Otreren tytär, joka eräässä taistelussa oli
vahingossa surmannut kumppaninsa Hippolyten. Puhdistautuakseen tästä verityöstään hän meni
Troijaan, koska tarvitsi tässä puhdistusrituaalissa sen kuninkaan Priamoksen apua. Kiitokseksi hän
Hektorin kuoleman jälkeen johti amatsoniarmeijan Troijaan auttaakseen Priamosta. Syntyneissä
taisteluissa hän kunnostautui urhoollisesti, kunnes lopulta kohtasi vastapuolella taistelleen
Akhilleuksen ja sai surmansa tämän kädestä. Surmatyötä tehdessään Akhilleus kuitenkin
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Penthesileiasta kertoo muun muassa ns. eeppiseen sykliin kuuluva Αἰθιοπίς-runoelma, jonka laatijana pidetään joko
Homerosta tai miletoslaista, Arktinos-nimistä eeppistä runoilijaa (West, M. L., OCD, s. 531, s. v. `Epic Cycle´).
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onnettomasti rakastui jo kuolevaan Penthesileiaan, ja troijalaisten haudattua hänet suri tätä
syvästi158.
Digeneen ja Maksimoun tarina oli hiukan mutkikkaampi. Amatsoni Maksimou ja
Digenes kohtasivat taistelun merkeissä kaksi kertaa, ja kummallakin kerralla mies varoi
vahingoittamasta vakavasti naista, joka puolestaan joutui täysin tämän lumoihin, peräti rakastui
häneen. Miehen puolelta ei liene niinkään ollut kyse rakastumisesta vaan pikemminkin ihmeellisen
naiskauneuden synnyttämästä voimakkaasta intohimosta, joka lopulta saikin täyttymyksensä.
Akhilleuksen ja Penthesileian tarinassa ei päästy alkua pitemmälle, ja Akhilleus taistelun
tiimellyksessä liian hätäisesti tehdyn surmatyön vuoksi saattoi osoittaa rakkauttaan ainoastaan
Penthesileian

ruumiille

ennen

kuin

se

haudattiin159.

Digenes

puolestaan

jokseenkin

häikäilemättömästi vapautui aviorikoksestaan tuntemastaan syyllisyydestä ja samalla intohimonsa
kenties pysyväksikin muuttuneesta kohteesta surmaamalla vailla kummoisiakaan tunnonvaivoja
hänelle, varmaan runoilijankin mielestä, syntistä nautintoa tuottaneen naisen. Molemmissa
tarinoissa naisten osana oli menehtyä, ennemmin tai myöhemmin, ja vielä kummankin kohdalle
osuneen, sekä ainakin Digeneen tapauksessa voimakkaan vaikutuksen tehneen, mutta lopultakin
pelkästään tuhon tuottaneen sankarin toimesta.
Akhilleuksen isä oli kuolevainen mies Peleus, mutta hänen äitinsä puolestaan
merenjumala Nereuksen tytär, merinymfi Thetis, jonka yritys tehdä poikansa haavoittumattomaksi
ei täysin onnistunut: kastettuaan Akhilleus-lapsen Styx-virtaan, hän unohti kastaa siihen myös
lapsen kantapään, josta hän oli pitänyt tätä kiinni ensimmäisellä kerralla. Juuri tuohon kantapäähän
Akhilleus sai aikanaan kuolettavan haavan. Poikana hän oli viisaan kentauri Kheironin
kasvatettavana ja opetettavana ja aikuisena Homeroksen mukaan eteläisessä Thessaliassa
sijaitsevan Fthian kuningas, myrmidonien kansan hallitsija. Kun kreikkalaisia sankareita haalittiin
kokoon Troijan sotaretkeä varten, Thetis tietäen, että hänen poikansa tulisi kuolemaan Troijassa,
kätki tämän tytöksi naamioituneena erään kuningas Lykomeden hoviin. Odysseus kuitenkin paljasti
hänet juonen avulla ja Akhilleuksen oli miehineen, joiden kuljettamiseen tarvittiin 50 laivaa,
lähdettävä kohti kohtaloaan. Thetis toimi sittemmin Troijan sodassa välittäjänä jumalten ja
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Brown, A. L., OCD, s. 6—7, s. v. `Achilles´ ja March, J. R., OCD, s. 1137, s. v. `Penthesilea´. Gravesin (1960, vol. II, s.
313) mukaan Hippolyte oli Penthesileian sisar, jonka surmaa selitetään myös metsästysonnettomuudella!
159
Graves 1960, vol. II, s.313.
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Akhilleuksen välillä tuoden hänelle heidän määräyksiään ja pyrkien tällöin mahdollisuuksiensa
mukaan auttamaan poikaansa, joka lopulta kuitenkin sai surmansa Troijan kuninkaan Priamoksen
pojan, Pariksen ammuttua myrkytetyn nuolen hänen kantapäähänsä.160
Joissakin

Akhilleuksen

elämänvaiheisiin,

luonteeseen

ja

ennen

kaikkea

soturinominaisuuksiin liittyvissä seikoissa niin ikään runoilijan voidaan olettaa pitäneen häntä
Digeneen esikuvana. Molemmat joutuivat poikasina opettajan hoiviin, joka Digeneellä oli ihminen,
eikä niin kuin Akhilleuksella pakanallisten myyttien maailmaan kuulunut kentauri. Digeneellä oli
Jumalalta saadut käsittämättömät ruumiinvoimat. Akhilleuksen taistelukelpoisuus, jonka suhteen
hän oli ”paras akhaialaisista”, perustui, ei yliluonnollisiin voimiin vaan sekin tavallaan
jumalmaailman lahjaan, liki täydelliseen haavoittumattomuuteen, minkä osaksi jumalallista
alkuperää ollut sankari oli saanut äitinsä toimesta. Digenes ei kuolevaisena ihmisenä sinänsä ollut
haavoittumaton, vaikka runoelmasta päätellen hän ei omissa kamppailuissaan näytä saaneen
naarmuakaan. Selitys löytyy esimerkiksi runoelman kuudennen kirjan kohtauksesta, jossa Digenes
voitettuaan naissoturi Maksimoun heidän ensimmäisessä kaksintaistelussaan joutui selviytymään
tämän lukuisista sotilaistakin: Εἶχον γὰρ ἄρματα καλὰ καὶ κατωχυρωμένα/ καὶ σὺν Θεῷ πεφύλαγμαι
ἄτρωτος ἐν τῇ μάχῃ./ Εἰς πολὺ δὲ οὐ γέγονεν ἡ ἐκείνων θρασύτης/ ἀλλὰ ταχέως ἔσβεσται τοῦ Θεοῦ
βοηθοῦντος·/ ἔχων τε καὶ τοὺς μάρτυρας ἁγίους Θεοδώρους,/ Γεώργιον, Δημήτριον, τούτους
ἔτρεψα πάντας.161
Taistelijana Akhilleus oli piirun verran Digenestä raaempi. Hän voittamattomana
lahtasi troijalaisia armottomasti etenkin ystävänsä Patrokloksen kuoleman jälkeen eikä säälinyt edes
kaksintaistelussa surmaamansa Hektorin, Patrokloksen kuoleman aiheuttajan, ruumistakaan, jota
piti hautaamattomana ja runneltuna leirissään. Eräänä piirteenä hänessä oli kostonhimon lisäksi
myös avoin kapinointi ylipäällikköään Agamemnonia kohtaan, kun kerran oli joutunut loukatuksi
tämän taholta, sekä leppymättömyys sovitteluyritysten suhteen, kuten Iliaan ensimmäinen kirja,

160

Brown, A. L., OCD, s. 6—7, s. v. `Achilles´ ja Brown, A. L., OCD, s. 1512, s. v. `Thetis´. Akhilleuksen värikäs ja
monipolvinen, eri versioitakin sisältävä tarina on saanut aineksia Iliaan lisäksi myös eeppiseen sykliin kuuluvista
runoteoksista sekä myöhempien runoilijoiden tuotannosta, esimerkiksi roomalaisrunoilija Publius Papinius Statiukselta
(Achilleis, 1.–2. vuosisata jaa.).
161
Jeffreys 1998, s. 192, säkeet 696–701 ja Mavrogordato 1956, s. 204, säkeet 696–701: ”Minulla näet oli hyvät ja hyvin
vahvistetut aseet ja Jumalan suojeluksessa säilyin haavoittumattomana taistelussa. Vastustajieni ylenmääräinen
rohkeus ei kestänyt kauan, vaan Jumalan ollessa apunani se tukahtui nopeasti, ja koska kanssani olivat myös pyhät
marttyyrit, molemmat Theodorokset, Georgios sekä Demetrios, minä kukistin kaikki vastustajani.” Mainitut pyhät
marttyyrit olivat kaikki Digeneelle läheisiä sotilaspyhimyksiä.
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teemanaan Akhilleuksen viha, kertoo. Vain kostonhalu surmansa saaneen ystävän puolesta sai
hänet jälleen liittymään taisteluihin, joista hän vihapäissään oli miehineen vetäytynyt syrjään.
Kostonhimo ei samassa mitassa kuulunut Digeneen ominaisuuksiin, eikä varsinkaan kapinointi
esivaltaa kohtaan, joskaan hän ei Akhilleuksen tavoin koskaan joutunutkaan yhtä omavaltaisen
loukkauksen kohteeksi. Sääli ja myötätunto voitettuja vastustajia kohtaan tulevat Digeneessä
pintaan silloin tällöin runoelman aikana, ja julmuuskin, johon hän syyllistyy surmatessaan
Maksimoun, on tavallaan ”itsepuolustusta”. Läpikotaisin sotainen ei Akhilleuskaan ollut: hän lopulta
heltyi suostumaan Troijan kuninkaan Priamoksen pyyntöihin tämän tultua anomaan häneltä
poikansa ruumista, sekä eräässä pitkässä puheessaan (Il. 9. 308–429) vielä kyseenalaisti koko
sotaisan heeroksen käyttäytymismallin muun muassa sanoen itse haluavansa mieluummin elää
rauhassa kotonaan kuin tavoitella kunniaa Troijan sodassa ja päätyneensä raivoisaksi soturiksi
ainoastaan Agamemnonia kohtaan tuntemansa ”herooisen” vihan takia.162 Tässä kohdassa runoilija
on omaksunut Akhilleuksen täsmälleen Digeneen esikuvaksi: velvollisuutensa suoritettuaan Digenes
Akrites mieluusti vetäytyi omiin oloihinsa nauttimaan elämän kauniista puolista kotiinsa, jossa
hänen läheistensä lisäksi oli mahdollisimman vähän muita ihmisiä, mikä suurin piirtein oli
pohjimmiltaan ilmeisesti Akhilleuksenkin haaveena. Akhilleuksesta poiketen Digenes ei johtanut
sotajoukkoa toimissaan, eikä ainakaan tieten tahtoen etsinyt mahdollisuuksia urotöihin. Hän
näyttää suoriutuneen velvollisuuksistaan rajaseutujen rauhoittajana yksinään, apunaan musertavat
voimansa, Jumalansa ja sotilaspyhimykset. Troijan sodan monivaiheisissa tapahtumissa
Akhilleuksen kohtalona oli lopultakin saada surmansa vihollisensa kädestä, Digeneen loppu omassa
elinpiirissään oli toisenlainen: häntä eivät murtaneet viholliset vaan sairaus, tavallaan niin sanotut
korkeammat voimat.

5. 2. 6. Rostam ja Sohrab
Runoelmamme sepittäjälle lienevät olleet tuttuja myös iranilaiset myytit
ja kertomukset omine sankarihahmoineen, joista ainakin kahden ominaisuuksissa on yhtäläisyyksiä
Digenes Akriteen persoonaan. Iranilaisia tarinoita liikkui kirjallisessa muodossa, yhtenäiseksi
historiateokseksi koottuna ja arabialaisena käännöksenä Lähi-Idässä jo 8. vuosisadalta (jaa.) lähtien,
ja lisäksi 900-luvulla kirjoitettiin Iranissa erään hallitsijan aloitteesta uudelleen vanhojen lähteiden
pohjalta proosamuotoinen teos maan historiasta. Näitä sittemmin kadonneita historiateoksia ja
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muun muassa runonlaulajien esittämiä muinaisia kertomuksia hyväkseen käyttäen laati
maanomistaja ja kulttuurin harrastaja Abul-Qasim Firdausi (noin 940–1020 jaa.) yhtenäisen,
runomuotoisen Iranin kansalliseepoksen, vähän samaan tapaan kuin Elias Lönnrot Kalevalan.
Firdausin eepos on nimeltään Kuninkaiden kirja eli Shahname. Se on kertomus Iranin historiasta,
lähtien

maailman

synnystä

ja

mytologisesta

menneisyydestä.163

Shahname-eepos

oli

todennäköisesti luettavissa jo Bysantissakin 11. vuosisadan alkupuoliskolla, mihin ajankohtaan
runoelmamme kirjoittaminen oletettavasti voidaan sijoittaa.164 Mielenkiintoisin Digenes-runoelman
kannalta on juuri eepoksen mytologiaa valaiseva alkuosa. Sen runsaan henkilögallerian
muodostavat mm. Iranin kuninkaat ja ennen kaikkea heitä auttaneet paikalliset sankarit, joista
keskeisin tässä jokseenkin sotaisassa eepoksessa on jättiläiskokoinen, kaikkia muita päätä pitempi
Rostam.165
Rostamin isällä, Zalilla oli syntyessään täysin valkoinen tukka, joten hänen isänsä Sam
tästä järkyttyneenä luullen poikaansa paholaisen aikaansaannokseksi käski jättää vastasyntyneen
heitteille vuoristoon, missä asui jättiläislintu Simorgh. Tarkoituksena oli, että Simorgh syöttäisi
vauvan poikasilleen, mutta kun lintu oli siepannut vauvan ja kantanut tämän pesäänsä, sekä hän itse
että poikaset säälien vauvaa alkoivatkin hoivata tätä. Simorghin pesässä Zal sitten hyvässä turvassa
ja huolenpidossa varttui aikuiseksi. Simorghilla oli myöhemmin tärkeä rooli sekä Zalin että Rostamin
auttajana ja neuvonantajana, jonka he tarpeen vaatiessa saattoivat kutsua avuksi: heidän tuli tätä
tarkoitusta varten vain polttaa Simorghin heille omasta höyhenpuvustaan antama sulka. Simorgh oli
välttämätön apu muun muassa silloin, kun Rostam syntyi. Hän oli jo syntymänsä hetkellä niin
suurikokoinen, että hänet täytyi erottaa äidistään eräänlaisen keisarinleikkauksen avulla, joka ei olisi
onnistunut ilman Simorghin neuvoja ja lääkintätaitoja. Rostamista kasvoi voimiltaan ylivertainen ja
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Hämeen-Anttila 2016, s. 243–244.
Mavrogordato 1956, s. lxxxiv. Eräs mielenkiintoinen yhtäläisyys vallitsee Digenes Akrites -runoelman ja 1100-luvun
puoliväliin sijoittuvan Ptokhoprodromika-runoteoksen välillä. Tämä teos käsittää neljä ”Prodromos-poloisen”
kirjoittamaa ”kerjuurunoa”, joista ainakin osan on nykykäsityksen mukaan luultavasti kirjoittanut keisarillisen hovin
epäsuosioon joutunut hovirunoilija Theodoros Prodromos (n. 1100–1170, A. Kazhdan, ODB, s. 1726–1727, s. v.
`Prodromos, Theodore´) ja osoittanut ne vetoomustarkoituksessa keisari Manuel I Komnenokselle vuonna 1149
(Horrocks 2010, s. 337). Digenes-eepoksen neljännen kirjan säe: ”Καὶ τὰς ποδέας ὀχυρῶς πήξας εἰς τὸ ζωνάριν,...”
(samanlaiset säkeet 116 ja 1058 Jeffreysin edition sivuilla 74 ja 130 sekä Mavrogordaton edition sivuilla 72 ja 138) toistuu
lähes identtisenä Ptokhoprodromikassa (Eideneier, 1991: 4.190–4.191), jossa Bysantin keisari Manuel I Komnenos
(hallitsi 1143–1180 jaa.) mainitaan toisena Akriteena. Tämä seikka viittaa siihen, että ainakin Digenes Akrites -eepoksen
Grottaferrataa muistuttava versio, kenties jopa eepoksen arkkityyppi, oli siis jo tuolloin kirjallisuuden harrastajien
käytettävissä (Jeffreys 1998, s. xlvii).
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Hämeen-Anttila 2016, s. 244.
164

63

voittamaton, joskaan ei haavoittumaton taistelija, joka kamppaili niin ihmisiä, petoja, velhoja,
hirviöitä kuin paholaisiakin vastaan selviytyen voimiensa ja älykkyytensä ansiosta mahdottomistakin
tilanteista, tosin joskus, esimerkiksi pahoin haavoituttuaan Simorghiin turvautuen. Rostam piti
viinistä, musiikista ja juhlimisesta eikä hän ollut turta naiskauneudellekaan. Yksiselitteisen
puhtoinen sankari hän ei siis suinkaan ollut. Lisäksi hän oli itsetietoinen ja ylimielinen jopa
kuninkaitaan kohtaan, oli kylläkin heille uskollinen ja sai heiltä palveluksistaan runsaita lahjoja,
mutta ei alistunut heistä kenellekään pitäen itseään pikemminkin kuninkaantekijänä, jota ilman
nämä eivät tulleet toimeen. Kavalat juonetkaan eivät tarpeen vaatiessa olleet Rostamille vieraita.
Hän oli saanut erään juhlinnan seurauksena Tahmine-nimisen prinsessan kanssa pojan, Sohrabin,
joka oli isänsä tavoin vauvaiästään alkaen varhaiskypsä ja kymmenvuotiaana jo niin vahva, ettei
kukaan enää uskaltanut taistella hänen kanssaan. Taistelijana hän oli myöhemmin vähintään isänsä
veroinen. Sohrab eli varhaiset vuotensa erillään isästään, ja he kohtasivat toisensa vasta eräissä
taisteluissa ollen vastakkaisilla puolilla, toisiaan tuntematta. He ottelivat keskenään kaksikin kertaa
ja toisella kerralla sai Sohrab sitten kuolettavan iskun isänsä kädestä, mutta vasta kun isä oli
turvautunut viekkauteen jouduttuaan ensin kamppailussa alakynteen, suorastaan hengenvaaraan.
Tarinan tekee traagiseksi vielä sekin, että Sohrabin henkilöllisyys paljastui Rostamille ennen kuin
”se, jota hän eniten rakasti” lopullisesti menehtyi. Murheen murtamanakin Rostam jatkoi vielä
kauan sankaritekojaan, kunnes ennen pitkää ajautui velipuolensa juonittelun uhriksi ja menetti
henkensä pudottuaan hevosineen tämän virittämään, keihäitten ja miekkojen täyttämään
ansakuoppaan. Ennen kuolemaansa hän kuitenkin ennätti surmata petollisen sukulaisensa.166
Yhtäläisyydet Shahname-sankareiden ja Digeneen välillä näyttävät liittyvän lähinnä
fyysiseen ja henkiseen ylivertaisuuteen, joiden avulla he selviytyivät hankalistakin tilanteista, joskin
Digeneellä, samoin kuin Rostamillakin oli lisäksi tukenaan korkeampia voimia, Rostamilla myyttinen
tarulintu, Digeneellä puolestaan kristitylle sankarille sopivampia auttajia, Jumalan ohella
sotilaspyhimykset. Rostamin vastustajina saattoi olla ihmisiä ja petoja, kuten Digeneelläkin, mutta
myyttiseen tarumaailmaan sopivasti vielä velhoja, hirviöitä ja paholaisiakin. Digenes kohtasi omaan
tarinaansa jokseenkin irrallisesti upotetun hirviön vain kerran, hänen maailmansa ei ollut sinänsä
myyttinen. Shahname-sankarit toimivat tavallisesti sotajoukoissa, useimmiten niiden päällikköinä,
kun taas Digenes kukisti vastustajansa yksinään ja selviytyi kamppailuistaan vahingoittumattomana.
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Haavoittuminen oli sitä vastoin aina Rostamin ja Sohrabinkin uhkana. Shahname-eepokseen sisältyy
useinkin kuvauksia paitsi juhlista, myös sankareiden ja hallitsijoiden, sukulaisten sekä ylipäätänsä
ihmisten välisistä seurusteluista ja kanssakäymisistä, Digenes-eepoksessa ne jäävät vähemmälle
Digeneen ilmeisen erakkoluonteen vuoksi. Hän halusi viettää aikaansa rauhassa vain läheistensä
seurassa, silloin kun se oli hänelle mahdollista. Isä-poika -dramatiikkaa ei Digenes Akrites kokenut
omassa elämässään koskaan, ei oman isänsä kanssa eikä muutenkaan. Toisin kuin Rostam hän oli
lapseton.167 Samanlaista väkivaltaista loppua, jonka sekä Rostam että Sohrab saivat osakseen, ei
runoilija omalle sankarilleen ole halunnut suoda, mutta mitenkään helpolla tavalla ei Digeneskään
elämästä eronnut.

5. 3. Digenes Akriteen historialliset esikuvat
Digenes Akrites -eepoksen laatija on luomistyössään ollut likipitäen puolueeton niin
poliittisesti kuin uskonnollisestikin, pyrkinyt yleispätevään esitykseen, eikä tästä syystä ole kytkenyt
tavallaan symbolista sankariaan selvästi mihinkään oman aikansa tai aivan lähihistorian tunnettuun
persoonaan, kuten keisariin tai kenraaliin, eikä mihinkään armeijaan tai johonkin suureen
kaupunkiin.

Esimerkiksi

Bysantin

kuuluisalla

kulttuuripersoonallisuudella,

muun

muassa

historioitsijana toimineella Mikhael Pselloksella (1018–1079)168 on vaikuttavat ja omintakeiset
kuvaukset Edessan vuonna 1031 valloittaneen bysanttilaisen kenraalin Georgios Maniakesin
herkulesmaisesta voimasta ja ulkomuodosta sekä vuosina 1042–1054 hallinneen keisari
Konstantinos IX Monomakhoksen kauneudesta, mutta vaikka ne muistuttavatkin Digeneskuvauksia, vain yksi yksityiskohta kuvauksissa on identtinen: nuorella Digeneelläkin oli rinta niin kuin
kristallia (Jeffreys 1998, s. 78, 4. kirja, säe 199 ja Mavrogordato 1956, s. 78, 4. kirja, säe 199), mitä
se sitten tarkoittaakaan!169 Ajallisesti lähin historiallinen henkilö, jota runoilija on saattanut
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Jeffreys 1998, s. 212, 7. kirja, säkeet 179–182 ja Mavrogordato 1956, s. 226, 7. kirja, säkeet 179–182:”Ἕv μόνον
τούτων τὰς ψυχὰς ἐλύπει καθ᾿ ἑκάστην,/ἀτεκνίας ἡ ἄσβεστος καὶ δεινοτάτη φλόγα,/ ἧς μόνοι πεῖραν ἔλαβον οἱ τέκνων
ἀποροῦντες,/ μεγίστην τε τὴν συμφορὰν προξενεῖ τοῖς ἐν βίῳ.” Eli: ”Vain yksi seikka kalvoi heidän sieluaan joka päivä:
lapsettomuuden tukahduttamaton ja mitä kammottavin liekki, jonka ainoastaan lapsettomiksi jääneet ovat saaneet
kokeakseen, ja joka asettaa mitä suurimman onnettomuuden heille tässä elämässä.” Lieneeköhän kenties
lapsettomaksi, ehkä vielä vastoin omaa tahtoaan, jäänyt runoilija siirtänyt oman pettymyksensä sankaripariinsa?
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Mikhael Psellos oli lisäksi tärkeä taustavaikuttaja aikansa valtionhallinnossa, monipuolinen ja tuottelias
kirjallisuudentutkija sekä kommentaattori ja yleensäkin henkisen sivistyksen moniottelija, jonka lahjakkuus tarjosi
hänelle suojan satunnaisten vastoinkäymistenkin osuessa kohdalle (Wilson 1983, s. 148–150 ja 156–166).
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”...καὶ στῆθος ὥσπερ κρύσταλλον, ὀργυιὰv εἶχε τὸ πλάτος” (”... ja kristallin kaltaisella rinnalla oli leveyttä sylen
verran.”). Kappaleen alkuosan tiedot on poimittu lähteestä: Mavrogordato 1956, s. lxxviii–lxxxi ja lxxxiii—lxxxiv. Kenraali
Maniakes olisi muutenkin sopinut huonosti Digeneen esikuvaksi saavutuksistaan huolimatta. Hän nimittäin tultuaan
loukatuksi keisari Konstantinos IX Monomakhoksen taholta kapinoi raivoissaan tätä vastaan, mutta kun hän hyökkäsi
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puolueettomuuttaan suuremmin vaarantamatta käyttää Digeneen esikuvana, on Bysantin keisari
Basileios I Makedonialainen. Toinen ja tärkein historiallinen esikuva on turvallisesti kaukaisessa
menneisyydessä vaikuttanut voimahahmo Aleksanteri Suuri.

5. 3. 1. Basileios I Makedonialainen
Yhtäläisyys tähän keisariin liittyy jälleen runoelman neljänteen kirjaan,
aluksi metsästyskuvauksiin, joissa Digenes osoittaa metsästyskumppaneilleen kelpoisuuttaan
surmaamalla ensiksi kaksi karhua ja heti perään hirvenkin juoksemalla sen kiinni ja repäisemällä sen
paljain käsin kahtia.170 Metsästystaidoistaan ja ylipäätänsä suurta voimaa vaatineista uroteoistaan
oli Bysantin keisari Basileios I Makedonialainen (hallitsi vuosina 867–886) niin kuuluisa, että hänen
ominaisuuksiaan, etunimeä myöten on runoilija hyvinkin voinut siirtää myös omaan sankariinsa.171
Keisarinkin näet kerrottiin ottaneen hirven kiinni, tarttuneen sitä takajaloista ja reväisseen sen
kahtia. Samaten on bysanttilaisissa historiankirjoituksissa tai kronikoissa löydettävissä tähän
keisariin yhdistettyjä muitakin metsästys- ja voimannäyttöjä, jotka muistuttavat Grottaferratan
neljännen kirjan lopussa kerrottuja Digeneen saavutuksia hänen kohdatessaan Bysantin keisarin
Eufratin rannalla: Basileios I Makedonialainenkin kesytti villin hevosen Digeneen tavoin ja kaatoi
eräällä metsästysretkellä jättiläismäisen suden (ei siis kuitenkaan leijonaa), joka oli pahasti
pelästyttänyt

hänen

seuralaisensa.172

Runoteoksen

neljännen

kirjan

alkupuolen

metsästysepisodissa Digenes Akriteen hahmoon siis samalla kertaa saattaa heijastua sekä
historiallinen henkilö että aikaisemmin jo esitelty, ilmeisen kuvitteellinen Raamatun voimamies
Simson.

joukkoineen Bysantin pääkaupunkiin, hän kaatui juuri voiton hetkellä. Lopultakin vain hänen päänsä pääsi
Konstantinopoliin! (Brand, C. M. & Cutler, A., ODB, s. 1285, s. v. `Maniakes, George´)
170
Jeffreys 1998, s. 72–74, säkeet 107–145 ja Mavrogordato 1956, s. 72–74, säkeet 107–145.
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Mavrogordato 1956, s. lxviii.
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elämäkerrat sekä mainitun keisarin Konstantinos VII Porfyrogennetoksen (hallitsi 912–958) itsensä isoisästään
kirjoittama ”Basileioksen elämä” (säilynyt mm. Theophanes Continuatos -nimisessä historiallisten tekstien kokoelmassa
11. vuosisadalta) pyrkivät kuvaamaan keisari Basileios I Makedonialaista kaikin puolin edullisessa valossa. Tämä kyvykäs
hallitsija perusti niin sanotun Makedonialaisen dynastian ja aloitti myös Bysantin nousukauden, ”renessanssin”, jonka
aikana hänen seuraajansa myöhemmin edistivät myös henkistä sivistystä, mutta hänen valtaannousuaan varjostivat
pahasti juonittelut ja edeltäjän, Mikhael III:n (842–867) murhauttaminen. Jeffreys 1998, s. 75, alaviite 140–145;
Horrocks 2010, s. 198; Rosenqvist 2007, s. 70–72, 77 ja 209; Trapp 1971, s. 61.
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5. 3. 2. Aleksanteri Suuri
Tarkasteltaessa

runoelmassa

esitettyä

Digenes

Akriteen

koko

elämänkaarta on siinä havaittavissa pitkin matkaa joitakin yhtäläisyyksiä Aleksanteri Suuren
värikkäisiin vaiheisiin, joista ovat kirjoittaneet sittemmin kadonneisiin aikalaislähteisiin
(Kallisthenes, Ptolemaios, Aristobulos, Nearkhos ja Onesikritos) sekä vielä Kleitarkhoksen (300luvun paikkeilla eaa.) ja Timagenen (100-luvulla eaa.) koonnoksiin nojautuen ehkä luotettavimmin
Arrianos (86–160 jaa.), sitten edelleen Quintus Curtius Rufus ja Plutarkhos (molemmat 1. ja 2.
vuosisadalla jaa.), Diodorus Siculus (1. vuosisadalla eaa.) sekä Justinus (ajoitettu 2., 3. ja myös 4.
vuosisadalle jaa.). Näiden lisäksi jokseenkin legendaarista aineistoa tarjosi antiikin aikana ja
keskiajalla hyvin suosittu Aleksanteri-romaani eri versioineen. Myös Firdausin vuoden 1000 jaa.
paikkeilla laatimassa Iranin Shahname-kansalliseepoksessa kerrotaan Aleksanterista: siinä hänen
tarinansa noudattelee Iranin myyttistä historiaa, ja hänen väitetään olleen Persian kuninkaan ja
roomalaiskuningas Filippoksen tyttären poika.173 Niinpä ei ole ihme, että juuri Aleksanterin elämästä
kokonaisuudessaan

runoilija

on

voinut

sopivasti

ammentaa

vaikutteita

päähenkilönsä

elämäntaipaleelle.
Aleksanterikin oli tavallaan ”kaksisyntyinen”: hänen äitinsä Olympias oli lähtöisin
Luoteis-Kreikasta, Epeiroksesta,174 isä, kuningas Filippos II oli makedonialainen. Aleksanteri oli
lahjakas jo lapsena. Nähtävästi myös hän, kuten Digeneskin, oli varhaiskypsä ja samoin pienestä
pitäen kiinnostunut muun muassa runoudesta ja musiikista. Musikaalinen Aleksanteri soitti lyyraa,
Digenes puolestaan kitharaa. Aitona makedonialaisena Aleksanteri nautti metsästyksestä ja oli myös
hevostaitoinen: kesytti jo kaksitoistavuotiaana omaksi ratsukseen villin Bukefalos-hevosen. Häntä
kasvattivat pienestä pitäen taitavat opettajat, hieman myöhemmin itse Aristoteles. Aleksanteri luki
paljon, esimerkiksi moneen kertaan Iliaan, jonka sankareista hän piti ihanteenaan Akhilleusta.
Aleksanterilla oli isänsä hovissa myös joitakin kasvinkumppaneita, joista tuli myöhemmin hänen
uskollisia upseereitaan.175
Runoelman Digeneen lapsuus oli jotensakin samankaltainen, mutta selkeimpänä
erotuksena Aleksanteriin hänellä oli jo lapsena hirvittävät voimat, jotka mahdollistivat
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uskomattomat urotyöt niin metsästyksessä kuin myöhemmin taisteluissakin. Kummallekin oli
tyypillistä pelottomuus ja henkilökohtainen urhoollisuus, ehkä myös ylimielisyys ja itsevarmuus, eikä
äkkipikaisuus ja julmuuskaan ollut heille vierasta: Aleksanteri surmasi juovuspäissään itään
suuntautuneen sotaretkensä aikana häntä loukanneen ystävänsä Kleitoksen, joka oli aiemmin
pelastanut hänen henkensä Granikoksen taistelussa,176 Digenes puolestaan selvin päin otti hengiltä
satunnaisen lemmenkumppaninsa Maximoun. Digeneellä ei runoelmasta päätellen ollut läheistä,
kiinteää ystäväpiiriä tai kasvinkumppaneita, eikä hän lähiomaisiaan lukuun ottamatta juuri sietänyt
arkielämässään edes palvelijoita lähellään. Hän halusi olla rauhassa ja viihtyi omissa oloissaan,
kieltäytyi useimmista suosionosoituksistakin, oli niiden tarjoaja sitten vaikka keisari. Hän ryhtyi
taisteluihin vain olosuhteiden pakosta, näköjään yksinään ilman armeijaa omiin voimiinsa ja
taivaallisiin auttajiinsa luottaen, eikä siis ollut sotapäällikkö ja valloittaja kuten Aleksanteri eikä
samassa mielessä ollut tai halunnut olla julkisuuden henkilö.
Sekä Digenes että Aleksanteri kuolivat kumpikin sairauteen, inhimillisesti katsoen
ennenaikaisesti, hyvin nuorina, Aleksanteri vain 32-vuotiaana. Yhteisenä nimittäjänä kuolemaan
johtaneissa tapahtumissa oli kylpeminen, joskaan se ei varsinaisesti aiheuttanut kummankaan
sairastumista, ainoastaan joudutti jo idullaan olleen sairauden puhkeamista täyteen voimaansa.
Aleksanterin lopullinen kuolinsyy on yhä arvailujen varassa: hän saattoi menehtyä lavantautiin,
koleraan tai malariaan, jotka kaikki tehokkaiden lääkkeiden ja hoitokeinojen puuttuessa tarjosivat
hengenvaaran, ja ylenmääräinen juopottelu ehkä ratkaisevasti heikensi hänen vastustuskykyään,
mutta hurjin selitys, jonka mukaan hän olisi kuollut myrkkyyn kenraaliensa salaliiton uhrina, lienee
kuitenkin täysin mielikuvituksen tuotetta.177 Digenes kylpiessään omassa kylpylaitoksessaan sai
erittäin vaarallisen ja tuskallisen sairauskohtauksen, Grottaferrata-käsikirjoituksen 8. kirjan
säkeiden 31–36 perusteella ilmiselvän jäykkäkouristuksen178, todennäköisesti metsästysretkillä
saamansa haavan ja tähän iskeneen bakteeritartunnan väistämättömänä seurauksena. Kärsittyään
kovia tuskia ja lääkärien voimatta mitenkään häntä auttaa Digenes Akrites joutui alistumaan hänen
osakseen määrätyn kohtalon edessä. Kahden sankarin loppuvaiheet muistuttavat toisiaan siinäkin,
että kumpikin menetti läheisimmän henkilönsä ennen omaa loppuaan. Digeneen vaimo kuoli
järkytyksestä hiukan ennen miestään nähtyään tämän kammottavat kärsimykset. Aleksanterin
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Sheppard 2009, s. 121 ja 195.
Sheppard 2009, s. 226.
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Jeffreys 1998, s. 218, säkeet 31–36 ja Mavrogordato 1956, s. 234, säkeet 31–36.
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elinikäinen ystävä Hefaistion puolestaan menehtyi sairauteen, tosin jo noin kahdeksan kuukautta
ennen Aleksanteria.179 Aleksanteri Suuri jätti jälkeensä kiistanalaisen perinnön, valtavan
valtakunnan, jonka hallitsijaksi hän ei ennättänyt tai edes halunnut nimetä seuraajaa, sekä tietenkin
monessakin suhteessa kuolemattoman maineen, Digenes Akriteelta jäi jälkimaailmalle ainoastaan,
mutta niin ikään kuolematon maine.

6. Lopuksi

Edellä esitellyt mytologiasta, kirjallisuudesta ja historiastakin tutut yhdeksän hahmoa
eivät varmaankaan ole ainoita persoonallisuuksia, joita runoelman laatija on käyttänyt
päähenkilönsä esikuvina, mutta he ja heihin liittyvät tarinat tulivat ensimmäisinä ja elävästi mieleen
käydessäni runoelmaa läpi, eivät pelkästään käyttämieni Jeffreysin, Trappin ja Mavrogordaton
editioiden perinpohjaisten johdanto-osien antamista vihjeistä, vaan myös useistakin, joskus
aikaisemmin lukemistani teksteistä. On houkuttelevaa ajatella, että kenties samantapaisista
teksteistä, mutta toki huomattavasti laajempaan materiaaliin perustuvista lukuelämyksistä
kummunneet muistumat ovat olleet runoilijan innoittajana ja saaneet hänet alun perin ryhtymään
luomistyöhönsä. Erilaiset kansan keskuudessa liikkuneet tarinat, kuten esimerkiksi historialliseen
henkilöön, vuonna 740 jaa. kuolleeseen arabisoturiin, Sidi Battaliin liitetyt jokseenkin epäluotettavat
seikkailut,

Melitenen

Omar-emiirin

uroteoista

kertovat

arabialaiset

balladit

sekä

pyhimyskertomukset lienevät niin ikään kiihottaneet hänen mielikuvitustaan.
Jotkut esikuvahahmoista heijastuvat eepoksen sankariin vain välähdyksenomaisesti,
mutta varsinkin Herakles, Simson, Akhilleus ja Aleksanteri Suuri näyttävät tehneen runoilijaan
sitäkin voimakkaamman vaikutuksen. Pyhimyskertomuksista on runoilija kiinnittänyt huomionsa
lähinnä niin sanottuihin sotilaspyhimyksiin, joiden ihmeteot Bysantissa liittyivät esimerkiksi
kaupunkien puolustamiseen ja yleensäkin armeijoiden auttamiseen180. Heistä neljä olivat Digeneen
kannalta tärkeimmät: Georgios (Γεώργιος), Demetrios (Δημήτριος), Theodoros Kenraali (Θεόδωρος
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180

Sheppard 2009, s. 220.
Kazhdan, A., ODB, s. 1374, s. v. `Military saints´.
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Στρατηλάτης) ja Theodoros Alokas (Θεόδωρος Τήρων181), mutta runoilija ei käyttänyt heitä
kuitenkaan sinänsä päähenkilönsä esikuvina. He olivat Digeneen taivaallisia auttajia hänen
kamppailuissaan ylivoimaa vastaan. Θεόδωρος Τήρων tosin legendan mukaan surmasi erään
prinsessan avustamana lohikäärmeen182, niin kuin Digeneskin vaimoaan ahdistelevan kolmipäisen
käärmeen, missä nimenomaisessa tapauksessa myös pyhimys on saattanut toimia Digeneen
esikuvana Herakleen ohella. Kertomukset toisenlaisista ”pyhimyksistä”, maailmasta vetäytyneistä ja
hartaudenharjoituksiin omistautuneista hurskaista askeeteista, joista merkillisimpiä lienevät
pylväiden päähän kiinnitetyillä lavoilla eläneet pylväspyhimykset eli styliitat (στυλῖται) taikka heitä
vastaavat, suorastaan puissa eläneet dendriitat (δενδρῖται)183, eivät ole Digeneen hahmoon
vaikuttaneet. Vaikka hän mielellään vaelteli autiomaassa yksinään184, hän ei suinkaan ollut askeetti,
vaan viihtyi myös ylellisyydessä, mihin runoelman seitsemännen kirjan alun kuvaus hänen
lopulliseksi kodikseen rakentamastaan palatsista puutarhoineen, kylpylaitoksineen, kirkkoineen ja
ylenpalttisine sisustuksineen ja taideteoksineen vahvasti viittaa.
Digenes Akrites -eepokseen on koostettu aineksia hyvinkin monipuolisesta
lähdeaineistosta, mutta plagiaatti se ei missään nimessä ole. Pikemminkin eepos on hyvä esimerkki
siitä, miten kirjallinen taideteos ylipäänsäkin voi saada alkunsa. Kun edesmenneeltä säveltäjältä
Lasse

Mårtenssonilta

kysyttiin

kerran

eräässä

haastattelussa

hänen

käsityksistään

sävellystyöprosessista, hän vastasi kaiken musiikin jo olevan olemassa. Säveltäjän tarvitsee vain
ensiksi poimia sitä omasta alitajunnastaan, ulkoisesta äänimaailmasta, luonnosta, mistä tahansa ja
sitten oman luovuutensa avulla yhdistää ainekset uudeksi sävellykseksi. Samantapainen
luonnehdinta kuvannee varsin hyvin myös kirjallista luomistyötä. Kirjallisen työn luojalla omien
elämänkokemustensa ohella on ja on ollut käytettävissään, innoittajanaan, ihmisten keskuudessa
liikkuneita ja ennen pitkää kirjallisenkin muodon saaneita ikiaikaisia tarinoita, joille teemat
lukemattomine variaatioineen on tarjonnut ihmisluonteen ja inhimillisten tunteiden koko kirjo,
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(1975) latinalais-suomalaisen sanakirjan mukaan sana tiro, tironis sitä vastoin juuri alokasta, rekryyttiä (s. v. `tiro, onis´),
missä merkityksessä sana esiintyy Trappin sanakirjassakin (Trapp & al. 2017, s. v. `τήρων, ὁ´).
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milloin minkinlaisessa ympäristössä ja usein myös todelliseen historiaan liittyvissä tilanteissa.
Voimakkaasti vaikuttavat, jännittävät ja mielikuvituksen liikkeelle panevat tarinat ja olemassa
olevan kirjallisuuden ollessa kyseessä todelliset lukuelämykset, yhdistettynä kirjallisesti lahjakkaan
ja ympäristönsä tarjoamille virikkeille herkän henkilön luovuuteen, ovat suotuisimmissa tapauksissa
johtaneet uuden, kuolemattoman taideteoksen syntyyn. Tällä taideteoksella, vaikka se olisikin
ainutlaatuinen, on silti, monesti ehkä vaikeasti havaittavat, kytköksensä muinaisiin tarinoihin tai
niistä kumpuavaan kirjalliseen perintöön. Teoksensa valmistuttua olisi voinut ja voisi moni luova
kirjoittaja, myös runoelmamme laatija, taideteoksensa arvoa mitenkään kyseenalaistamatta jopa
hivenen kärjistetysti todeta Herodotosta hieman mukaillen: ”Relata rettuli” taikka ”ὠφείλησα
λέγειν τὰ λεγόμενα” (Hdt. 7,152) ja pessimistisimmät heistä vielä tähän lisätä Saarnaajan kirjan 1.
luvun jakeesta 9 lauseen ”Nihil sub sole novum” tai ”Μηδὲv νεὸv ὑπὸ τῷ ἡλίῳ”.
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