
https://helda.helsinki.fi

þÿ�A�r�i�s�t�o�p�h�a�n�e�s� �N�o�w�!� �2�3�.�6�. ��2�1�.�7�.�2�0�2�1

Korhonen, Tua

2021-10-15

þÿ�K�o�r�h�o�n�e�n� �,� �T� �2�0�2�1� �,� �'� �A�r�i�s�t�o�p�h�a�n�e�s� �N�o�w�!� �2�3�.�6�. ��2�1�.�7�.�2�0�2�1� �'� �,� �F�o�l�i�u�m� �c�l�a�s�s�i�c�u�m� �,� �N�r�o� �9�8� �,

þÿ�S�i�v�u�t� �1�4 ��1�5� �.

http://hdl.handle.net/10138/341003

unspecified

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



 
14 

 
 
 

 
 
Tua Korhonen 
 
Suomen Ateenan instituutti järjesti heltei-
den keskellä verkkoluentosarjan Aristofa-
neen komedioista 
(http://www.finninstitute.gr/aristophanes-
now/). Aristofanes on teemoiltaan hyvin-
kin ajankohtainen näinä populismin ja vi-
hapuheen aikoina. 

Ensimmäisessä luennossa Antti Lampinen, 
instituutin tutkijaopettaja, esitteli vanhan 
komedian mestarin komedioita etnisyyden 
näkökulmasta otsikolla ”Do you still fear the 
Scythians?” Race and ethnicity in Aristophanes – 
otsikon lainaus on Naistenjuhla-komediasta. 
Luentoa edelsi Petra Pakkasen, instituutin 
johtajan, pitämä lyhyt Aristofanes-esittely, 
jossa Petra toi esiin, sanoisinko, ”aristofaa-
nisen kysymyksen”: oliko Aristofanes radi-
kaali sosiaalisten tabujen rikkoja ja stereo-
typioiden väljentäjä vai sittenkin (vain) 
luokkansa, hyvinvoivien Ateenan kansalais-
ten arvokonservatismin edustaja? Aristo-
fanes inhosi etenkin populisteja, mutta 
etenkin muualta tulleita, joten voidaankin 
kysyä: oliko Aristofanes rasisti? Antiikin 
etnografiaa tutkinut Antti Lampinen vastasi 
tähän niin protorasismin käsitteellä kuin 
osoittamalla, kuinka Aristofaneen komedi-
oista luettavat arvot heijastivat yleisönsä 
varsin suvaitsematonta Ateena- ja hellee-
nikeskisyyttä. Toisaalta Antti korosti myös 
Aristofaneen ja hänen aikalaistensa ”etno-
grafista uteliaisuutta” eli sitä, kuinka rikas 
Aristofaneen komedioiden etnisyyden kirjo 
on – ja toisaalta taas: kuinka tyypittelevää, 
jopa stereotyyppistä. Ei-ateenalaiset – orjat, 
metoikit ja muut muualta tulleet tai tuodut 
– olivat sinänsä otollinen koomisuuden 
lähde; naurettiin siis ”alempiarvoisille”, va-
paaseen kansalaiseen nähden heikommassa 
asemassa oleville. 

Vesa Vahtikari aloittikin oman luentonsa, 
Let’s talk about sex, Aristoteleen Runousopis-
saan tunnetuksi tekemällä määritelmällä tra-
gedian ja komedian kohteista – tragediassa 
kuvataan merkittäviä henkilöitä, komediois-
sa alempiarvoisia. Vesa osoitti lukuisilla 
esimerkeillä, miten moniselitteistä Aristofa-
neen hätkähdyttävän avoin seksipuhe voi 
olla. Sen kohteena olivat usein ”alempiar-
voiset” eli naiset ja homoseksuaalisen suh-
teen passiivinen osapuoli. Vesa viittasi 
myös eleisiin, tämänhetkiseen tutkimuskoh-
teeseensa: kuinka juuri ele voi tuoda puhee-
seen kaksimielisyyttä tai ainakin vahvistaa 
sitä. Vanhalle komedialle tyypillinen alitui-
nen seksuaalinen vihjailu kertoo kenties 
antiikin ”kehopositiivisuudesta”, mutta 
edustaahan se myös antiikin seksismiä ja 
sovinismia, ”pukuhuonepuhetta” (locker-
room talk), jonka komedia taidelajina mah-
dollisti. 

Petra Pakkanen aloitti luentonsa Stinking 
politics: Aristophanes and polis-affairs ajankoh-
taisilla poliittisilla kysymyksillä, jotka var-
masti vaikuttavat siihen, miten Aristo-
fanesta juuri nyt luemme. Toisaalta Petra 
mainitsi Aristofaneen karnevalistisuuden, 
jota ei ole syytä unohtaa, kun pohdimme 
Aristofaneen esiin nostamia arvoja. Kome-
diarunoilija loi koomisuutta liioittelevalla 
parodialla, etenkin kun kyseessä oli meille 
säilyneiden komedioiden vakiokohde, ken-
raali-poliitikko Kleon. Poliitikko sinänsä 
edustaa yhteiskunnassa ”ylempää”, jota 
komediarunoilija voi teoksessaan tarkoituk-
sella ”alentaa”, mutta Kleonilla oli myös 
vapaan miehen kuvaan varsin sopimaton 
yksityiskohta taustassaan: perhe omisti na-
hanvalmistuslaitoksia, jotka kirjaimellisesti 
olivat ”haisevia”, stinking – kuten myös 
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Kleonin harjoittama politiikka Aristofaneen 
mukaan. Petra esitteli erityisenä esimerkki-
nä Ritarit-komedian, jossa Kleonia edustaa 
nimetön orja, entinen nahkuri. Aivan sa-
moin kuin emme pysty ymmärtämään täy-
delleen Aristofaneen etnisyysviittauksia – 
puhumattakaan hänen seksivitsiensä kaikis-
ta vivahteista – emme välttämättä havaitse 
myöskään Aristofaneen mahdollisia hieno-
varaisia viitauksia oman aikansa kipeisiin 
ongelmiin – kuten vaikkapa nahanvalmis-
tuksen aiheuttamaan ympäristöongelmaan 
Ilissos-joessa, joka Petran mukaan saattoi 
vaikuttaa Aristofaneen Kleon-herjoihin Ri-
tareissa. – Jäämme mielenkiinnolla odotta-
maan Petran tulevaa monografiaa antiikin 
nahanvalmistuksesta. 

Itse pidin sarjan viimeisen luennon, Ani-
mals, animality and Aristophanes, jossa esittelin 
toisaalta Aristofaneen taitavaa ihmisen 
”eläimellistämistä” ja eläinten inhimillistä-

mistä, joka parhaimmillaan tapahtuu ikään 
kuin yhtäaikaisesti – kuin ”kaksi peiliä, jotka 
katsovat toisiaan” (filosofi Maurice Merle-
au-Pontyn ilmaisu) – toisaalta erityisesi-
merkkinä Lintujen ”lintunäkökulman”. Aris-
tofanes antaa äänen Toisille, mutta millä 
sävyillä, mitä tarkoitusta varten hän tämän 
äänen kehystää, on toki aina tulkinnanva-
raista.  

Tässä vain muutamia näkökohtia luennoista 
ja luentojen aiheista. Luennot ovat katsot-
tavissa piakkoin myös verkossa instituutin 
sivuilta löytyvän linkin kautta. Youtube-
videot on trimmannut Petri Lahtinen, insti-
tuutin harjoittelija. Samoin on mahdollista 
päästä katsomaan brittinäyttelijä (mm. Ga-
mes of Thrones) Gary Pillain tulkintaa Rita-
rit-komediasta otsikolla Aristophanes Hits 
Different, joka esitettiin Ateenan instituutin 
tunnelmallisella sisäpihalla 7. heinäkuuta.  

 
Pyhä Hieronymus 

 
Tämän numeron kannessa esiintyy kirkkoisä Hieronymus (n. 347–420). 
Kuvan aihe on peräisin keskiaikaisesta pyhimyslegendakokoelmasta Le-
genda aureasta, jonka eräässä tarinassa Hieronymus poistaa piikin leijonan 
käpälästä. Hieronymus muistetaan kuitenkin parhaiten raamatunkääntäjä-
nä: Hieronymuksen käännöksestä (Versio vulgata) tuli katolisen kirkon vi-
rallinen Raamattu Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1546. Hierony-
mus on kääntäjien suojeluspyhimys, ja kansainvälistä kääntäjienpäivää vie-
tetään syyskuun 30. päivä hänen muistopäivänsä kunniaksi. 


