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 - kreikan alkeet ilmestyy nyt uudistettussa asussa. Kirja oli 
ilmestyessään vuonna 1984 (Kouluhallitus/Valtion painatuskeskus) ensimmäinen ja ainoa 
suomenkielinen antiikin kreikan alkeiskirja. Sitä se on vieläkin. Se on tarkoitettu klassisen 
kreikan alkeisopetukseen kouluissa, yliopistoissa ja kansalaisopistoissa, mutta sopii hyvin 
myös itseopiskelijoille. Tässä uudessa painoksessa tekstit ja sanasto on yhdistetty, joten 
oppimateriaaliin kuuluu kaksi osaa: I Tekstit ja sanasto sekä II Kielioppi ja harjoitukset.

Kreikan alkeet johdattaa opiskelijan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti kreikankielisten 
muokkaamattomien alkutekstien ääreen. Kieliaines on viidennen ja neljännen esikristillisen 
vuosisadan attikalaista proosaa sekä hieman Homeroksen epiikkaa.

Kirjan pohjana oli vuonna 1978 valmistunut englanninkielinen kurssi Reading Greek 
(Cambridge University Press), jonka tuotti The Joint Association of Classical Teachers.
Ennen ilmestymistään oppimateriaalia oli kokeiltu ja muokattu neljän vuoden ajan kouluissa, 
yliopistoissa ja aikuiskasvatuksen kursseilla eri maissa, muun muassa Suomessa. Luettelo 
työhön osallistuneista on löydettävissä englanninkielisen painoksen johdannosta.

Tämä oppimateriaali on muokattu alkuperäisestä suomenkieliselle opiskelijalle ja vastaamaan 
Suomen koulujen ja yliopistojen kursseja. Kreikankieleiset tekstit on säilytetty sellaisinaan, 
mutta johdantokappaleet ja välikkeet on osittain käännetty vapaasti, osittain kirjoitettu 
uudelleen. Kielioppiosassa muutoksia on runsaasti. Ne johtuvat kurssin kontrastiivisesta 
selitystavasta: suomenkieliselle lukijalle kreikan kielioppi on selitettävä toisin kuin 
englanninkieliselle. Harjoitustehtävien määrää on vähennetty.

Lausun lämpimät kiitokseni Reading Greek -kurssin tekijöille, toimittajille ja kustantajalle 
oikeudesta muokata kurssi suomenkieliseen käyttökelpoiseen asuun.

Kirjan on toimittanut uuteen asuun Ilpo Probst. Asiantuntijana toimi Manna Vesterinen. 
Molemmille suuret kiitokset uhrautuvasta työstä!

Helsingissä, heinäkuussa 1998

Jaakko Frösen

Odysseus ja seirenit. Lukanolainen maljakkokuva





































































































































































































































































Lopputoteamukset

Tähän päättyy puhe Neairaa vastaan. Emme tiedä, miten Stefanos 
vastasi syytöksiin ja argumentteihin, emme sitä, miten hän pystyi 
vetoamaan tuomariston tunteisiin. Kuultuamme vain toista osapuolta, 
emme löydä myöskään vastausta kysymykseen: kuka jutun voitti? 
Niin vakuuttavalta kuin Apollodoroksen puhe tuntuukin, siinä on 
monia heikkoja kohtia, jotka Stefanoksen oli helppo kääntää eduk-
seen. Yksi näistä on jo käsitelty: avioliitto, jonka olemassaoloa 
Apollodoros ei pysty vakuuttavasti osoittamaan. Se onkin ainoa 
lenkki laki in, jonka perusteella kanne on pantu v irei lle, (ks. s. 
106). Mutta tuomiota ei aina langetettu pelkästään tosiasioiden 
perusteella; myös tunneseikoilla oli suuri merkitys. Tällä alueella 
Stefanoksella on paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi hän saattoi 
väittää, ehkä todistaakin, että Fano todella oli hänen tyttärensä 
aikaisemmasta avioliitosta ateenalaisen naisen kanssa, eikä suinkaan 
Neairan tytär. Apollodoroshan ei vaivaudu väitettään todistamaan; 
joten hänellä on paha aukko argumentoinnissaan. Voi vain kuvitella, 
miten sydäntäsärkevän valituksen Stefanos saattoi laatia tyttärensä 
puolesta, joka on joutunut kokemaan ennen näkemätöntä vääryyttä 
vain siksi, että pahansuovat ihmiset ovat sotkeneet hänen kunnialli-
sen kansalaisen elämänsä pahamaineisen hetairan menneisyyteen. Neaira-
prosessin tarkoituksena oli kuvata naisen asemaa Ateenan yhteiskunnassa. 
Tähän mennessä on käsitelty lähinnä miesten asenteita ja 
ennakkoluuloja. On syytä pysähtyä myös miettimään Neairan kohtaloa, 
ennenkuin jätämme hänet oman onnensa nojaan. Muistettakoon, että, 
silloin kun oikeutta käytiin, Neaira oli todennäköisesti jo lähes 60-
vuotias, ja että Apollodoroksen esiin vetämät tapahtumat ovat muistoja 
40-50 vuoden takaa. Sitä paitsi hän on elänyt Stefanoksen kanssa 
ehkä jo 30 vuotta kaikessa rauhassa, ennen kuin kanne nostettiin. 
Itse hän ei päässyt oikeudessa puolustautumaan, ei edes seuraa-
maan oikeudenkäyntiä. 

Ks. kielioppi, XIII:A-F 



130 NELJÄSTOISTA JAKSO A-C ALKESTIS 
EURIPIDEEN NÄYTELMÄSSÄ

Neairan oikeustapaus antoi jonkinlaisen kuvan ateenalaisen naisen 
velvollisuuksista, oikeuksista ja asemasta - miesten näkökulmasta 
nähtynä. Seuraava lyhyt katkelma kreikkalaisesta tragediasta asettaa 
kysymyksen aivan toisenlaiseen yhteyteen ja kuvaa naisen asemaa 
toisesta näkökulmasta - edelleen kuitenkin Ateenan miesten näkökul-
masta. Sekä oikeuspuhe että näytelmä on laadittu kilpailumielessä 
tavoitteena voitto: voitto oikeudessa tai voitto näytelmäkilpailussa. 
Zeus oli tuominnut Apollonin palvelemaan kuolevaista, koska Apollon 
oli surmannut Kykloopit, Zeun tulentekijät. Apollon kärsii rangaistus-
taan Admetoksen orjana. Hän huomaa, että isäntä on hyvä ja 
jumalia kunnioittava ihminen, ja haluaa palkita tämän. Admentosta 
uhkaa ennenaikainen kuolema. Apollon saa suostuteltua Kohtalotta-
ret siihen, että Admentos välttää kohtalonsa, jos joku muu suostuu 
kuolemaan hänen puolestaan. Kukaan ei ole valmis uhrautumaan, 
paitsi Admentoksen vaimo Alkestis. On tullut se hetki, jolloin Kuole-
man on määrä viedä Alkestis mukanaan.

Huora
Tekstiotteet on otettu sellaisinaan Euripideen Alkestis-näytelmästä. 
Jambinen trimetri on draaman puhemitta (ks. kielioppi kohdat 179 
ja   228).

Häiden valmistelua









VIIDES KURSSI                
ATEENALAISTEN KÄSITYS OIKEUDESTA

Lukuisat kreikkalaiset kirjailijat ja ajattelijat pohdiskelivat kysymystä 
oikeudesta. Mi tä se on? Mi tä sen pitäisi ol la? Mikä on oikeuden 
ja lain välinen suhde? Mistä laki ja oikeus ovat saaneet alkunsa? 
Neairan oikeustapauksen yhteydessä saimme jo jonkinlaisen kuvan 
oikeuslaitoksesta ja sen toiminnasta. Viides kurssi keskittyy kuvaamaan 
oikeudenkäyttöä ateenalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyviä 
ongelmia. Kreikkalaiset esittivät vaikeita asioita mielellään myytin 
(mythos) avulla. Platonin esittämä sofisti Protagoraan myytti selittää 
ihmisyhteisön ja kulttuurin syntyä sekä sitä, miten oikeudesta (dike) 
tuli inhimillisen kulttuurin olennainen osa. 

Lähteet
Demosthenes, Puhe 47 (Mnesibulosta ja Euergosta vastaan) 
Platon, Faidros (sekä otteita  muista dialogeista) 
Platon, Protagoras 321d-323a 

Tappelu 



VIIDESTOISTA JA KUUDESTOISTA JAKSO 
JULKISOIKEUS JA VKSITYISOIKEUS

Aristarkhos oli määrätty Theofemoksen seuraajaksi trierarkhoksen 
ns. liturgiseen toimeen. Liturgiset toimet olivat palkattomia tehtäviä, 
joihin kansalaiset määrättiin vuorollaan varallisuusasteen perusteella. 
Trierarkhoksen tehtävänä oli varustaa kolmisoutu Ateenan sotalaivas-
toon sekä hankkia siihen miehistö. Theofemoksen oli määrä luovut-
taa laivan varusteet (taki la) seuraajalleen, mutta hän kieltäytyi 
tästä. Saadakseen varusteet Aristarkhos joutui turvautumaan väkival-
taan. Theofemos nosti asiasta kanteen ja voitti oikeudenkäynnin 
esittämällä vääriä todisteita. Aristarkhos yritti kerätä rahoja kokoon 
maksaakseen tuomioistuimen langettamat sakot määräajassa, sillä 
jos sakkoa ei pystynyt maksamaan, seurauksena oli kansalaisoikeuk-
sien menettäminen (atimia). Estääkseen Aristarkhosta maksamasta 
sakkojaan, Theofemos tunkeutui ystäviensä kanssa Aristarkhosen 
maatilalle, ri kkoi tai ryösti kaiken, mi tä irti sai, ja pahoinpiteli 
vanhaa orjaa, niin että tämä menetti henkensä. 

Aristarkhos mietti, miten hän voisi puolustautua Theofemosta 
vastaan ja saada korvausta vahingoista. Hän kääntyi viranomaisten 
(eksegetai) puoleen ja sai ohjeet murhaoikeudenkäynnin nostamiseksi. 
Palatessaan kotiin hän tapaa Apollodoroksen ja kertoo tälle koko 
tarinan. 
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SEITSEMÄSTOISTA JAKSO A-E MITEN ZEUS ANTOI 
OIKEUDEN IHMISILLE

Puhuiko Aristarkhos totta vai ei? Kysymys jäi avoimeksi. Joka 
tapauksessa voimme todeta, että oikeudenkäyttö saattoi olla hidasta, 
sotkuista ja epätyydyttävää. Hidasta se oli siksi, että ennen oikeu-
denkäyntiä kaikki väitteet ja vastaväitteet oli tutkittava ja mahdolli-
suuksien mukaan todistettava. Sotkuista se oli siksi, että loukatun 
kansalaisen tehtävänä oli nostaa kanne, kerätä todisteet, määrittää 
rikos ja ehdottaa tuomio - sitä paitsi loukattuja tai itseään loukattui-
na pitäviä saattoi samassa jutussa olla useita. Epätyydyttävää se 
oli lähinnä siksi, että varsinaisia lakeja tai asetuksia oli hyvin vähän 
ja oikeudenkäynnin säännöt sallivat tunteille vallan. 

Lakiin ja oikeuteen kreikkalaisilla oli kuitenkin paljon läheisempi 
suhde kuin meil lä nykyään. Lain ja oikeuden käyt töä ei jätetty 
alan ammatti laisi lle. Näin lain ja oikeuden käyttö ol i olennainen 
osa kaupunkivaltion elämää. Oikeus tai laki (nomos) merkitsi kreikka-
laisille enemmän kuin laki meille. Kirjoitettujen lakien lisäksi siihen 
kuuluivat ennakkotapaukset sanan laajassa merkityksessä: tavat 
ja tottumukset, menneitten aikojen perintö, jopa myytit. Itse asiassa 
kreikkalaiset koko ajan säätivät lakeja äänestäessään kansankokouk-
sissa ja tuomioistuimissa. Heidän ratkaisujaan käyttivät myöhemmät 
ennakkotapauksina. 

Seuraava jakso on Platonin dialogista 'Protagoras1. Sokrates 
oli kysynyt Protagoraalta, olisiko mahdollista opettaa ihmisiä hyviksi 
kansalaisiksi? Sitä nimittäin Protagoras väitti tekevänsä. Sokrateen 
vastaus kysymykseen on kieltävä, sillä sellaisissa tehtävissä, joihin 
voidaan opettaa, kuten puusepän työhön tai laivanrakennukseen, käytetään 
asian tuntevia ammattimiehiä. Sen sijaan politiikassa jokaisella 
kansankokouksen osanottajalla on sananvaltaa, jotenka tämän alan 
asiantuntijoita ei ole. Protagoras vastaa kertomalla myytin 
maailman luomisesta, ihmisen, oikeuden (dike), ja vastuun tai  
moraalin (aidos) tulosta  maailmaan. 













KUUDES KURSSI
JUMALAT, KOHTALO JA IHMINEN

Kahdeksastoista jakso, kertomus Adrastoksesta, on ote Herodotoksen 
historiateoksesta. Kaikki kertomuksessa mainitut paikat löytyvät 
kartalta. Kuningas Kroisos hallitsi Lyydiaa, jonka pääkaupunki oli 
Sardis. Tapahtuma-aika on n. 590 eKr. Suurinta osaa Vähä Aasiaa 
asuttivat lyydialaiset ja f ryygialaiset. Aigeian meren rannikolla 
oli kreikkalaisten joonialaisia ja aiolialaisia kaupunkivaltioita. Suhteet 
sisämaan valtakuntiin olivat hyvät ja molemmin puolin hedelmälliset. 
Juuri Vähän Aasian keskuksissa lähti liikkeelle Kreikan klassilliseksi 
muodostuva sivistys ja kulttuuri, ennen muuta taide ja kirjallisuus. 
Kroisoksella oli lämpimät suhteet myös Aigeian meren toisella rannal-
la asuviin kreikkalaisiin. Hän oli omaksunut monia heidän tapojaan. 
Kroisos oli rikas, mutta oliko hän onnellinen? Kertomus Adrastok-sesta 
on yksi Herodotoksen vaikuttavimmista ja traagisimmista tarinoista. 
Se kuuluu Kroisoksen elämästä kertovaan tarinasikermään, jonka 
Herodotos on sijoittanut historiateoksensa alkuun muistuttamaan 
siitä, että jumalilla on sormensa pelissä myös ihmisten elämässä. 
Herodotos esittää syyn Kroisoksen tragediaan lyhyessä episodissa 
Ateenan lainsäätäjän Solonin käynnistä Kroisoksen luona. Tämä 
episodi on vapaasti suomennettuna ennen Adrastos-tarinaa. 

Tarina Kroisoksesta päättyy vuonna 546 persialaisten vallatessa 
Sardiksen ja muodostaessa Vähä Aasiaan uuden suurvallan. Kuuden-
kymmenen vuoden sisällä (550-490) persialaiset sulauttivat valtakun-
taansa entiset suurvallat Meedian, Babylonian, Egyptin ja Vähä 
Aasian valtakunnat. Seuraavana kohteena olivat Kreikan kaupunkival-
tiot.

Kreikan  murteista

Kulkuyhteydet vuoristoisella Balkanin Niemimaalla olivat hankalat. 
Niinpä kreikkalaiset kaupunkivaltiot olivat verrattain pieniä hallinnolli-
sia kokonaisuuksia, ja ne säilyttivät kauan itsenäisyytensä. Kaupunki-
valtio muodostui keskuksesta, kuten Ateena, Sparta tai Korinthos, 
ja sitä ympäröivästä maaseudusta. Lähellä toisiaan tai helppojen 
kulkuyhteyksien päässä olevat kaupunkivaltiot muodostivat keskenään 
valtioliittoja. 

Hankalat kulkuyhteydet vaikuttivat myös siihen, että kreikankielen 
paikallismurteet säilyttivät pitkään asemansa kaupunkivaltioiden 
'virallisina' kielinä. Uusia asutussiirtokuntia perustettaessa emäkaupun-
gin murre tuli myös siirtokunnan 'v iralliseksi' kieleksi. Näin kreikan 
kieli eri murteina levisi laajalle ympäri Välimeren alueen. Vähä 
Aasian rannikko oli yksi kreikkalaisten vahvimmin asuttamia alueita.   Sen 
kaupunkivaltioissa puhuttiin pääasiassa Joonian murretta. 
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Kun kirjallisuus lähti liikkeelle joonialaisilla alueilla, oli Joonian 
murre myös kirjallisuuden kieli. Tässä muodossa siitä tuli kirjallisuu-
den taidekieli. Kun kulttuurin painopiste myöhemmin siirtyi Ateenan 
proosakirjallisuudessa alettiin käyttää attikan murretta. Niinpä Hero-
dotos, joka oli kotoisin Vähä Aasian doorilaisesta Halikarnassoksesta, 
valitsi historioittensa kieleksi joonialaisen taideproosan, mutta siirryt-
tyään Ateenaan joutui tekemään kompromissin Joonian ja attikan 
välillä. Nämä murteet ovat hyvin lähellä toisiaan, joten Herodotoksen 
kieli ei tule tuottamaan ylipääsemättömiä vaikeuksia.

Joonian murre on myös epiikan taidekielen (Homeroksen kielen) 
pohja murre. Tässä taidekielessä on kuitenkin piirteitä, jotka ovat 
peräisin varhaisemmilta ajoilta ja muistuttavat muiden murteiden 
(lähinnä aiolian murteen) erityispiirteitä.

Lähteet
Herodotos, Historiat 1.34-45

KAHDEKSASTOISTA JAKSO A-F 
KERTOMUS ADRASTOKSESTA

Solon vierailee Kroisoksen hovissa (Herodotos, Historiat 1.29-33 
lyhennetty ja  vapaasti suomennettu).
Kun Sardis kukoisti ja oli vauraimmillaan, kaikki kreikkalaiset viisaat 
vierailivat siellä, heidän joukossaan ateenalainen Solon. Kroisos 
otti hänet vastaan kuninkaallisessa palatsissaan. Parin päivän päästä 
palvelijat veivät hänet, Kroisoksen käskystä, aarrekammioihin ja 
näyttivät hänelle kaiken rikkauden ja loiston. Kun Solon oli kohteli-
aana miehenä tarkoin tutustunut aarteisiin ja ylistänyt kaikkea 
parhaan kykynsä mukaan, Kroisos sanoi hänelle: "Hyvä ateenalainen 
vieras, meille on usein kantautunut tietoja laajasta ja perusteellisesta 
viisaudestasi ja siitä, miten olet kasvattanut sitä pitkillä matkoillasi 
ympäri maailman. Nyt haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kysyä 
sinulta, joko tiedät, kuka on maailman onnellisin?" Kroisos kysyi 
näin, koska toivoi saavansa kuulla, että juuri hän on onnellisin. 
Solon ei kuitenkaan ryhtynyt imartelemaan, vaan sanoi totuuden: 
"Kyllä, kuningas, onnellisin on ateenalainen Tellos." Kroisos hämmäs-
tyi näitä sanoja ja kysyi: "Mistä päättelet, että Tellos on onnelli-
sin?". Hän vastasi: "Ensinnäkin Telloksella, joka oli vauraan kaupun-
gin kansalainen, oli kunnon poikia, ja hän sai nähdä, että näillekin 
syntyi lapsia, jotka jäivät eloon. Toiseksi, kun hänen elämänsä, 
meikäläisen mittapuun mukaan, oli sujunut hyvin, hän vielä sai 
osakseen loistavan kuoleman. Ateenalaisten ja heidän naapuriensa 
välisessä taistelussa Eleusiissa juuri hän pelasti tilanteen, sai viholli-
sen karkoitetuksi ja kaatui kunniakkaasti. Ateenalaiset hautasivat 
hänet valtion kustannuksella samaan paikkaan, mihin hän oli kaatu-
nut, ja osoittivat hänelle näin suurta kunnioitusta."

Kun Solon näin kovasti kehui Telloksen menestystä ja onnea, 
Kroisoksen uteliaisuus heräsi ja hän kysyi, kuka sitten oli toiseksi 
onnellisin hänen tapaamistaan ihmisistä, varmana siitä että pääsisi 
toiselle   sijalle.   "Kleobis   ja   Biton",   Solon   vastasi   ja   jatkoi:   "He   olivat
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syntyisin Argoksesta, tulivat hyvin toimeen, ja lisäksi heillä oli hyvä fyysinen kunto, niin 
hyvä, että olivat molemmat voittaneet urheilukilpailuissa. Sitä paitsi heistä kerrotaan 
seuraavaa tarinaa: Argoksessa Heran kunniaksi pidetyissä juhlissa poikien äidin piti 
ajaa härkien vetämissä vaunuissa pyhäkköön. Härät eivät kuitenkaan tulleet ajoissa 
pellolta. Kun aikaa ei ollut hukattavana, pojat ottivat ikeen harteilleen ja vetivät vaunut ja 
niillä äitinsä 45 stadionin matkan aina pyhäkölle asti. Suoritettuaan tämän kaikkien 
silmien edessä he saivat osakseen myös parhaan mahdollisen kuoleman. - Tämän 
tapahtuman kautta jumalat muuten osoittivat, että kuolema on ihmiselle elämääkin 
parempi. - Argoslaiset nimittäin ympäröivät nuorukaiset ja kehuivat heidän voimiaan, 
naiset taas kehuivat äitiä siitä että hänellä oli sellaiset pojat. Äiti puolestaan iloitsi 
suuresti teosta ja sen saamasta maineesta, astui jumalattaren kuvapatsaan eteen ja 
rukoili, että jumalatar antaisi Kleobikselle ja Bitonille, hänen lapsilleen, jotka näin olivat 
häntä kunnioittaneet, suurimman palkinnon, minkä ihminen koskaan voi saada. 
Rukouksen jälkeen, uhrattuaan ja juhlittuaan, nuorukaiset menivät nukkumaan tuohon 
samaan temppeliin - eivätkä he koskaan heränneet. Se oli heidän loppunsa. Argoslaiset 
teettivät heistä veistokset ja asettivat ne Delfoissa muistomerkiksi maailman parhaista 
ihmisistä." 

Solon antoi siis heille toisen sijan onnellisten ihmisten joukossa, mutta Kroisos tuli 
jo kärsimättömäksi ja kysyi: “Ateenalainen vieras, pidätkö sinä minun onneani ja 
vaurauttani täysin mitättömänä, kun et pidä minua edes tavallisten ihmisten ver-
taisena?"   "Kroisos hyvä,"    Solon   vastasi,   "pyydät    minulta    arviota    ihmisten    
kohtalosta. Minä tiedän, että jumalat ovat kateellisia ja usein he aiheuttavat ihmisille 
hankaluuksia.    Pitkän ajan kuluessa joutuu näkemään ja kokemaan paljon sellaista, 
mitä ei koskaan olisi halunnut.   Olettakaamme, että ihmisen elinaika on 70 vuotta.   
Noihin 70 vuoteen mahtuu 25.200 päivää (kun karkauskuukausia ei lasketa mukaan, 
karkauskuukaudet mukaan lukien 26.250 päivää).    Mikään näistä päivistä ei ole 
samanlainen kuin edellinen päivä.   Näin ollen, Kroisos hyvä, ihmiselämä on vain sarja 
yhteensattumia.   Mitä sinuun tulee, näytät minusta hyvin rikkaalta ja hallitset kunin-
kaana monia ihmisiä. Sitä vastoin kysymykseesi en voi vastata, ennen kuin saan tietää, 
että olet myös päättänyt elämäsi hyvin.    Sillä ei upporikas ole sen onnellisempi kuin se, 
joka juuri ja juuri tulee toimeen päivän kerrallaan, ellei onni häntä seuraa ja ellei kohtalo 
anna hänen kuolla hyvin kaiken varallisuutensa keskellä.     Monet upporikkaat ihmiset 
ovat onnettomia, ja monet juuri ja juuri toimeentulevat ovat onnellisia.    Onnettomalla 
upporikkaalla on vain kaksi etua verratuna niukoissa oloissa elävään onnelliseen, jolla 
etuja on monia edelliseen verrattuna.   Hän voi paremmin tyydyttää halunsa ja voi 
paremmin hankkia lohtua suuren onnettomuuden kohdatessa.   Jälkimmäisellä on 
puolellaan seuraavat edut: Vaikka hän ei pystykään tyydyttämään yhtä hyvin halujaan 
eikä lievittämään onnettomuutta, hänen hyvä onnensa suojelee häntä tällaisilta, ja sitä 
paitsi hänellä on hyvä fyysinen kunto ja vankka    terveys,   hyvä   perhe    ja    hyvä 
ulkonäkö,  eikä   hän  joudu  vaikeuksiin.   Jos hän kaiken lisäksi päättää päivänsä 
hyvin, hän on juuri    sellainen,    mitä    sinä    haluaisit    olla: häntä   voi   täydellä syyllä  
kutsua   onnelliseksi. Ennen hänen kuolemaansa häntä ei voi pitää onnellisena, 
onnekkaana   kyllä.  
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Näin päättyy kertomus Adrastoksesta. Vaikka Kroisos on jumalten 
suosiossa, nämä järjestävät hänelle lisää koettelemuksia, kuten seuraavakin 
kertomus Kroisoksen kuninkuuden lopusta osoittaa. Persian kuningas 
Kyyros valtaa Lyydian, ja pääkaupunki Sardis kukistuu.   Kroisos joutuu 
vangiksi.   (Herodotos, Historiat 1.   86-88.)

Persialaiset valtasivat Sardiksen ja ottivat Kroisoksen vangiksi. Kroisos oli 
tällöin hallinnut 14 vuotta ja piiritystä oli kestänyt 14 päivää, ja Kroisos oli 
näin- tuhonnut, oraakkelin ennustuksen mukaisesti, suuren valtakunnan - 
omansa. Persialaiset veivät hänet Kyyroksen luo. Tämä oli rakennuttanut 
suuren rovion ja asetti sille nyt kahleilla sidotun Kroisoksen sekä hänen 
mukaansa 14 lyydialaista poikaa. Ehkä hän halusi näin pyhittää jollekin 
jumalalle sotasaaliin “ensisadon” tai lunastaa lupauksensa, tai sitten hän oli 
kuullut, että Kroisos oli jumalia kunnioittava mies, ja asetti hänet roviolle 
saadakseen tietää, pelastaisiko jokin jumaluus hänet palamasta elävältä. 
Oli miten oli, näin hän teki. Kun Kroisos oli roviolla, niin tukalassa 
tilanteessa kuin olikin, hänelle tulivat mieleen Solonin sanat, joissa tuntui 
olevan mukana jumalten johdatusta: "Ei kukaan ole onnellinen 
elinaikanaan". Kun tämä tuli hänen mieleensä, hän rikkoi hiljaisuuden, 
huokasi syvään ja pitkän tauon jälkeen sanoi kolmasti: "Solon".

Kun Kyyros tämän kuuli, hän käski tulkkiensa tiedustella Kroisokselta, 
ketä hän kutsui. He menivät Kroisoksen luo ja esittivät kysymyksen. 
Kroisos oli jonkin aikaa hiljaa, eikä vastannut kysymykseen. Mutta sanoi 
sitten ikäänkuin pakon edessä: "Maksaisin suuren summan, jos hän menisi 
puhumaan kaikille maailman valtiaille." Tulkit eivät ymmärtäneet, mitä hän 
tarkoitti ja kysyivät uudelleen. Ja kun he eivät antaneet periksi, vaan 
vaatimalla vaativat vastausta, Kroisos kertoi, miten ateenalainen Solon 
kerran tuli käymään, näki kaiken hänen rikkautensa ja piti sitä 
vähäarvoisena puhuen niitä näitä. Hän kertoi, miten kaikki oli käynyt 
hänelle juuri niin kuin Solon oli sanonut, vaikka ei Solon ollut niinkään 
tarkoittanut häntä kuin koko ihmiskuntaa ja varsinkin niitä, jotka pitivät 
itseään onnellisina.

Kroisoksen puhuessa tuli oli jo sytytetty ja rovion reunat olivat 
ilmiliekissä. Kun Kyyros kuuli tulkeiltaan, mitä Kroisos oli sanonut, hän 
muutti mielensä. Hän havahtui huomaamaan, että hän, joka itsekin oli 
ihminen, oli antamassa elävältä tulen saaliiksi toisen ihmisen, 
samanarvoisen kuin hän itse oli. Sitä paitsi hän alkoi pelätä seurauksia 
tajutessaan, että mikään inhimillinen ei ole varmaa. Hän käski sammuttaa 
tulen mitä pikimmin ja ottaa Kroisoksen sekä ne, jotka olivat tämän kanssa, 
alas roviolta. Mutta vaikka he kuinka yrittivät, he eivät enää päässeet tulen 
herroiksi.



Tämän jälkeen, näin kertovat Lyydialaiset, Kroisos huomasi Kyyroksen 
tulleen katumapäälle, kun kaikki miehet olivat sammuttamassa tulta, mutta 
eivät pystyneet sitä enää hallitsemaan.   Hän huusi avuksi Apollonia ja 
vetosi tähän sanoen, että jos hän koskaan oli lahjoittanut tälle mitään 
mieluista, tulisi nyt avuksi ja pelastaisi hänet käsillä olevasta 
onnettomuudesta.    Itkien hän näin kutsui jumalaa apuun.    Ja äkkiä 
tyynellä säällä ja kirkkaalta taivaalta ilmestyi pilviä ja puhkesi myrsky ja 
satoi rankemmin kuin koskaan. Rovion tuli sammui.    Kyyros tuli näin 
vakuuttuneeksi siitä, että Kroisos oli kunnon mies ja jumalten suosikki.    
Hän otatti tämän alas roviolta ja kysyi: "Kroisos, kuka  sai sinut   lähtemään 
sotaretkelle maahani   ja   ryhtymään   vihollisekseni   mieluummin   kuin   
ystäväkseni?" Kroisos vastasi: “Minä tein sen, kuningas, sinun onneksesi ja 
omaksi onnettomuudekseni.   Vastuu tapahtumista on kuitenkin 
kreikkalaisten jumalan, joka yllytti minut sotaan.   Eihän kukaan ole niin 
tyhmä, että valitsee sodan rauhan asemasta, sillä rauhan aikana pojat 
hautaavat isänsä, mutta sodassa isät poikansa.    Varmaankin oli jumalten 
tahto, että näin tapahtui." 

Näin hän sanoi. Kyyros vapautti hänet kahleista, asetti viereensä 
istumaan ja kohteli häntä hyvin huomaavaisesti. Kyyros ja hänen miehensä 
katsoivat Kroisosta  ihmetellen ja ihaillen. 

Ks.  kielioppi, XVIII:A-F 
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Odysseus,  Athene  ja   Nausikna



YHDEKSÄSTOISTA JAKSO HOMEROKSEN 
SANKARI JA SANKARITAR

Siirrymme ajassa taaksepäin, Homeroksen maailmaan. Kreikan 
historian alkuhämärissä jumalat liikkuivat ihmisten, 
kuolevaisten sankarien I. heerosten, keskuudessa. Jumalat 

ovat sekä ulkonäöltään että tavoiltaan ihmisten kaltaisia, ja 
sankareitakin usein kutsutaan jumalten kaltaisiksi. Vaikka 
Homeroksen eepokset kuvaavatkin tarujen maailmaa, runojen henkilöt 
ovat syvästi inhimillisiä. Homeros kuvaa ihmisiä herkemmin kuin ehkä 
kukaan muu kreikkalaisista kirjailijoista.

Homeros ja Kreikan sankarirunous
Ilias ja Odysseia aloittavat länsimaiden kirjallisuuden historian n. 
2700 vuotta sitten. Alku oli niin mahtava, että monen mielestä 
yksikään kirjailija tai teos ei ole sitä pystynyt ylittämään. Samalla 
se oli alku myös länsimaiden aatehistorialle. Millään kirjallisuuden 
tuotteella ei ole ollut niin suurta vaikutusta ihmisten ajatteluun 
ja mielikuvitukseen, kuin näillä kahdella eepoksella. Ne syntyivät 
aikana, jolloin kreikkalaisuudesta tuli käsite. Silloin muovautui kreik-
kalaisten Olympoksen jumalmaailma ja alettiin rakentaa temppeleitä. 
Silloin otettiin ensi askeleita luonnonfilosofian alalla ja perustettiin 
Olympian kisat. Sadonkorjuujuhlien yhteydessä keräännyttiin pyöreän 
puimatantereen ympärille seuraamaan näytelmiä ja näin aloitettiin 
kreikkalainen draama ja teatteri.
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Ilias ja Odysseia saivat lopullisen muotonsa laajamittaisina eeppi-
sinä runoelmina joskus 700-luvun puolivälissä eKr. Perimätiedon 
mukaan ne sepittivät Homeros, ja hän oli sokea. Muuta hänestä ei 
tiedetäkään. Runoelmat kertovat n. 500 vuotta aikaisemmista tapah-
tumista, Troijan sodasta, jota käytiin mykeeneläisen ajan lopulla 
1200-luvulla eKr.    Kertomukset olivat siirtyneet satojen vuosien aikana 
suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle, mahdollisesti pieni-
muotoisina kertovina runoelmina. Runonlaulajat, aoidit ja rapsodit 
muokkasivat niitä esitystilanteeseen, oman aikansa ajatuksiin ja 
käsityksiin sopiviksi, ja välittivät niiden sisällön ja muodon muokattu-
na seuraajilleen. Homeroksen laajamittaiset eepokset on sijoitettu 
tämän suullisen tradition päätepisteeksi.

Iliaan tapahtumat kertovat Troijan piirityksestä, tarkemmin 
sanottuna piirityksen aikana sattuneesta välikohtauksesta, riidasta, 
Akhilleuksen ja sotaretken ylipäällikön Agamemnonin välillä. Odysseia 
taas kertoo Odysseuksen kotimatkasta Troijan kukistuttua. Sotaa 
oli kestänyt 10 vuotta, ja sen aikana Ithakan aatelisnuorukaiset, 
jotka eivät uskoneet Odysseuksen paluuseen, kärkkyivät kuolleeksi 
uskomansa kuninkaan valta-asemaa ja puolisoa Penelopeta. Seuraa-
vassa  jaksossa     Odysseus     on     lähestymässä     kotisaartaan     Ithakaa.



Homeroksen kieli I. eeppinen taidekieli
Eeppisen taidekielen (tai -tyyl in) selv in eri tyispi irre on toisto. 
Sanat, lauseet, säkeet ja kokonaiset säejaksot toistuvat tuon tuosta-
kin. Näitä toistoja nimitetään eeppisiksi formuloiksi, ja ne ovat 
suoraa seurausta runonlaulajan luomisprosessista sekä suullisesta 
traditiosta: runoelmat on helpompi muokata kokonaisuuksista kuin 
yksittäisistä sanoista, ja kokonaisuuksina ne on myös helpompi 
muistaa. Eeppisen taidekielen pohjana on Joonian murre, ei kuiten-
kaan sellaisena kuin sitä puhuttiin Vähä Aasian kreikkalaisissa kau-
punkivaltioissa. Koska runoelmat ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, 
kielessä on aineksia varhaisemmista puhutuista murteista (usein 
näitä piirteitä kutsutaan epätarkasti aiolismeiksi I. aiolian murteen 
piirteiksi). Sitä paitsi, koska valmiit runoelmat muuntuivat vielä 
“Homeroksen” jälkeenkin, kielessä on aineksia nyös myöhemmistä 
kielimuodoista  (esim. joitakin attikan  murteen piirteitä).

Kertovan runouden mitta on heksametri. Siitä tarkemmin kieliopis-
sa  (kohta 226).

Lähde
Homeros, Odysseia 6 (Teksti on osittain kreikaksi osittain Otto 

Mannisen klassillisena suomennoksena. Loppuun on liitetty 
Pentti Saarikosken suomennos, Homeros, Odysseia, Otava 
1972 s. 95-102.)
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