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Laulu Odysseuksesta

Odysseia ( Ὀδύσσεια)
Myös Homeroksen nimissä

Arvioitu olevan noin 100 vuotta myöhempi kuin Ilias
Vaikka sama ”homeerinen” kuvasto , selkeästi jo erilaisia arvoja  

Homeros
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Suullinen perintö 

Kirjaus välillä 750-650 eaa. 
Standardointi 500-luvulla eaa.
Noin 70 papyrusta säilynyt, joissa osia lauluista 
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Vanhin kokonaisversio 900-luvulta 

Ensmmäinen painettu versio Iliasta ja Odysseuksesta
1489 Firenzessä. 

Laurentian kirjaston käsikirjoitus Firenzessä

Vanhin painettu  Dēmḗtrios Chalkokondýlēsin (1423–1511) 
toimittama 1489
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Odysseen vastaanotto 
Faiakilaisten saarella 

Lönnrot käänsi ensimmäisenä  suomeksi Odysseuksen 
kuudennen runoelman

Tidskrift i fosterländska ämnen, Helsingfors, 1855. Finska 
Litteratur-Sällskapets förlag.

Elias Lönnrot (1802 -1884)
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Odysseun harharetket

”Ja sinä, poika ja tyttö, joka tämän luet, lupaa lukea se uudelleen, 

sittenkuin se ilmestyy täydellisenä ja helskyvällä kuusimitalla 

tulkittuna!”

Odysseun harharetket. Suorasanaisesti kerrottuna. Suom. Impi 

Sirkka. Porvoossa, Werner Söderström Oy, 1916.
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Impi Sofia Sirkka (1884 – 1973) Keski-Suomen 
kansanopiston johtaja 



Odysseia suomeksi

Mannisen suomennos runomuodossa heksametriin 1924

Viisi vuotta Ilias suomennoksen jälkeen

Homeros: Odysseia. Suomentanut Otto Manninen. Johdannon kirjoittanut 

Edwin Linkomies. WSOY 1924

Otto Manninen (1872-1950) 
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Saarikosken Odysseia 

Pentti Saarikosken proosasuomennos

Homeros: Odysseia. Suomentanut Pentti Saarikoski. Saatesanan kirjoittanut 

Hannu Riikonen. Helsinki: Otava 1972.

Otto Manninen (1872-1950) 
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Ulysseus 1922

James Joycen versio Odysseuksesta
Joycen pääteos ja kenties tutkituin ja kiistellyin moderni eepos
Pentti Saarikosken suomennos. Tammi 1964.
Leevi Lehdon suomennos. Gaudeamus 2012

Käsikirjoitus oli tullut sitä ennen hylätyksi 87 kertaa
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James Joyce (1882-1941) 



Leopold Bloomin harharetket 
Dublinissa 16. kesäkuuta 1904.

18 jaksoa, jotka osittain vastaavat Odysseuksen 24 laulua
Juutalaisen mainoshankkijan Leopold Bloomin harhailut Dublinin kujilla, 
baareissa ja bordelleissa. 
Romaani alkaa Stephen Dedaluksen (Telemakhos)  ystävän Buck Mulliganin
aamutoimista ja päättyy Bloomin vaimon Mollyn (Penelope) pitkään 
tajunnanvirtaiseen monologiin aamuyöllä.
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Odysseia lapsille 2009 

Suomeksi kertonut Arto Kivimäki
Kuvittanut Mika Launis
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Proosakertomuksena 

Klassillisen filologian emeritusprofessorin proosamuotoinen 

suomennos

Paavo Castrén: Homeros: Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. Helsinki: 

Otava, 2016. 

Paavo Castrén (1938-) 
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Laulu Odysseuksesta

Odysseukseen tutustuttiin jo Iliassa
Yksi Troijan sankareista 
Ithakan hallitsija, kuningas (basileus) kotisaarellaan
Laertioksen poika  
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Ithaka



Odysseia 

Odysseuksen kotiinpaluu 
Harharetkien ja käänteiden kautta
Yleisterminä tarkoittamaan vaivalloista 
kokemusrikasta matkaa tai seikkailua
Hankala matka ja kotiinpaluu 
Henkinen kehitysmatka ja kotiinpaluu  
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Nostos - Il ritorno 1989



Eeppinen seikkailu

Odysseuksen suuret seikkailut 
Odysseus ”poikakirjojen” seikkailijana
Eeppinen peli  
Erityisesti Alkinoostarinat
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Fantasia

Georges Mélièsin fantasia elokuva 1905
Kalypson saari ja jättiläismäinen Polyfemos
Lajityypiksi nimetty fantasia-kauhu
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Georges Méliès: L’île de Calypso: Ulysse 
et le géant Polyphème (1905)



L’Odissea (1911) 

Ensimmäinen kansainvälisesti menestynyt 
”pitkä” elokuva erikoistehostein
Ohjaus Giuseppe De Liguoro,
näyttelee myös itse Odysseusta

Esitettiin Helsingissä 1912 Maximissa
”Loistava taidefilmi.”  
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L’Odissea (1911)



Ulisse 1954

Italialainen technicolour seikkailuspektaakkeli 
Silvana Mangano näyttelee sekä Kirkeä että Penelopea
Kirk Douglas Odysseuksena
Anthony Quinn Antinooksena
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Ulisse 1954



Miehestä minulle kerro, 

monikäänteisestä 

”Retkiä miehen kekseliään, runoneito, sa kerro,
kauan harhailleen pyhän Troian kaatamatiellään.” Manninen

Kerro minulle runotar, älykkäästä miehestä, joka harhaili kauan hävitettyään Troian pyhän 
kaupungin. Saarikoski

Kerro minulle Laulujen muusa neuvokkaasta miehestä, joka joutui harhailemaan 
vuosikausia palatessaan Troian pyhän kaupungin hävityksestä. Castren

Miehestä (anēr) minulle kerro (enepō), monikäänteisestä (polutropos),  Muusa, kauan 
paljon harhailleen, sen jälkeen kun Troija, pyhä linnoitus hävitettiin. Markku
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ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, 
ὃς μάλα πολλὰ, πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης 
ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν

Sean Bean Odysseuksena Wolfgang 
Petersenin elokuvassa Troija 



Laulu ihmisestä 

Sankari ei puolijumalainen - ihmisen kokemus 
Kokemuksen ja kärsimyksen kautta oppiminen 

”Ihmiset (anthrōpōn), kaupungit (astea) monet nähdä hän sai ja mielet 
(noon) oppi (egnō) sai tuta tuskaa (pathen) mont’ sydämessään 
(thumon) ulapoilla, kun pyrki voittamaan elämänsä/sielunsa (psukhēn) 
ja kotiin paluun (noston) kumppaneilleen.”
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ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, Luigi Mezzanotte Odysseuksena elokuvassa 
Nostos - Il ritorno 1989



Laulu miehestä (anēr), moninaisesta

Moninainen, monen asian mies, moni (polu) etuliite eri attribuuteissa

Monikäänteinen (polutropos)
Monineuvokas/ viekas /juonikas (polumetis) 
Monineuvo/ järkevä (polufrōn)
Monikekseliäs (polumechanos)
Monikärsijä (polutlas) – paljon kärsinyt ja kestänyt 
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Kirk Douglas Odysseuksena elokuvassa Ulysses 1954



Laulu monista naisista 

Moninaisen miehen monet moninaiset naiset 
Odysseus naisten suosikki
Hyvät naiset ja vaaralliset naiset
Naiset uhkana ja auttajina 
Jumalatar Pallas Athene
Puoliso Penealope, Nausika
Femme fatale viettelijättäret Kalypso ja Kirke
Houkutuslinnut: Seireenit 
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Pieter Lastman: Nausikaa ja Odysseus 1619



Käänteet (tropos) sisältävät niin mielen käänteet, puheen käänteet, matkojen käänteet

Käänteiden hallinta, ei ole vaihtuvuuden armoilla vaan notkea, joustava, tietoinen 
virtaustilasta, ei liikkeen leikkikalu vaan sen hallitsija

Vastakkainen sille, joka on hetken armoilla, päivän elävä  (ephḗmeros), epävakaa, jota 
tapahtumat heittelehtivät, virtojen ja tuulten armoilla 

Itse asiassa lähellä nykyistä psykologien ja business ja elämäntapaoppaiden muotitermiä 
resilienssi – kriisinkestävyys, henkinen varanto ja psyykkinen kestävyys vaihteluihin
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Monikäänteinen (polutropos)



Laulu koettelemuksista 

Vastoinkäymisten ja koettelemusten läpikäynti 

Muodostaa Odysseuksen kokemuksen

”Sai tuta tuskaa (pathen) mont’ sydämessään (thumon)ulapoilla.”

Koettelemusten voittaminen älyn avulla  
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Nostos - Il ritorno 1989



Iliaan sankareiden urotyöt

Iliaan sankarit voiman, kiihkon tai taistelutaidon sankareita
Urotyöt taistelussa – kaatavat vihollisia kun heinää

Lauletaan vuorotellen
Agamemnonin, Diomedeksen, Hektorin, Menealoksen, 

Ajaxin, Patrokloksen urotyöt taisteluna 
Akhilleus suurimpana taistelijana 

Jacques-Louis David: Diomedeksen taistelu 1776 
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Ällin sankari 

Voiton tuo kuitenkin Odysseuksen juoni ja keksintö
Troijan hevonen, josta kerrotaan vasta Odysseiassa

Keksintö, kapistus, ovela ja viekas juoni
Odysseus ei voiman vaan ällin sankari  
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Monikekseliäs (πολυμήχανος)

Kekseliäs, välineitä omaava

Innovatiivinen 

Monimekaanikko (polumēkhanos)
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Monijuoni (πολύμητις,polumētis) 

Monineuvo, monijuoni, moniviekas
Monien neuvojen, temppujen, keinojen mies
Omaa moninaisen mêtiksen. 
Viekas äly aseena taistelussa koettelemusten kanssa 
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Roomalainen kopio kreikkalaisesta patsaasta



Metis (Μῆτις, Mêtis)

”Metis on eräänlaista älykkyyttä ja ajattelua, tietämisen tapa, joka 
edellyttää monimutkaisen, mutta hyvin yhteneväisen mielen asenteen, 
älyllisen käytöksen, joka yhdistää terävänäköisyyttä, viisautta, 
ennakointia, hengen joustavuutta, teeskentelyä, kekseliäisyyttä, 
tarkkaavaisuutta, tilanteen tajua, erilaisia taitoja ja vuosien aikana 
hankittua kokemusta. 
Sitä sovelletaan tilanteisiin, jotka ovat ohimeneviä, muuttuvia, 
hämmentäviä ja moniselitteisiä, tilanteita, jotka eivät taivu tarkkaan 
mittaukseen, täsmälliseen tai ankaraan logiikkaan.”
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Marcel Detienne & Jean-Pierre Vernant (1914-2007) Älyn juonet. 
Kreikkalaisten metis. 1974.



Metis

Mytologiassa Metis jumalallistettu toisen sukupolven titaanina.

Zeus ahmaisee itseensä – ottaa itseensä Metiksen vallan

Ei voida kukistaa viekkaudella
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Metis



Pallas Athene – Odysseuksen suojelija

Zeuksen tytär, syntynyt suoraan Zeuksen päästä (joskus juuri Metis äitinä) 
Neitsyt soturijumalatar
Taistelutaidon jumalatar erossa sodanjumala Areksesta. 
Neuvonantaja (Bulaia)
Ennalta ajatteleva, harkitseva (Pronoia)  
Käytännöllisen järjen (fronesis) jumalatar 
Roomassa Metiksen allegoria yhdistettiin käytännölliseen järkevyyteen (prudentia), Kreikan 
fronesikseen. 
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Pallas Athene 1665



Mêtis Iiliassa

Nestor neuvoo poikaansa käyttämään metistä (juonikasta taitotemppua) 
voittaakseen vaunukisassa Menelauksen nopeammat hevoset

”Taitoa/juonta (mētis) tarvis on veistäjän, ei vain hartiavoimaa,
Taidollaan/juonellaan perämies meren aavoill' eksymätönnä

ohjaa purttaan puikkelevaa, jota viskovat tuulet;
niinp' ajomieskin taidollaan (mētis) taa jättävi toisen.”

Tempuilla (kerdea) voittaa vaikka olisi huonommat hevoset

Vaatii samalla tilannetajua vaihtelevassa hetkessä

Älykkyys, joka käyttää juonta, metkuja ja oikeaa ajoitusta saadakseen 
käytännössä edun 
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Vaunukilpailut keramiikka



Kettumaisuus

Kreikkalaiselle maailmalle kettu oli itse viekkaus, viekasta 
temppua voitiin kutsua ketuksi (ἀλώπηξ). 

Yleisemmät kettuun liitetty adjektiivit olivat αἰολόβουλος 
(keinottelija), ποικιλόφρων (monimuotoinen), ποικίλος 
(moninainen, kirjava). Se on petoksen (δόλος) mestari, sen sanat 
ovat lumoavampia kuin sofistien. (Detienne & Vernant)
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Ei kettu eikä leijona 

”Vääryys voi tapahtua kahdella tavalla, väkivallan tai
viekkauden kautta. Viekkaus on ominaista ketulle, väkivalta leijonalle,

kumpikin on kaikkea muuta kuin ihmisarvon mukaista, mutta viekkaus
ansaitsee vielä suurempaa inhoa.” (Cicero: Velvollisuuksista I, 41.)
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Marcus Tullius Cicero (106-43 eaa.)



Kettu ja leinoja

”Ruhtinaan on siis välttämätöntä (necessitato) tuntea 
pedon hyvä käyttö (bene usare) ja valita kettu ja leijona; 
sillä leijona ei osaa yksin välttää ansoja eikä kettu kykene 
yksin puolustautumaan susilta. 
Täytyy siis olla kettu keksiäkseen ansat ja leijona 
pelottaakseen sudet. Ne, jotka tahtovat esiintyä 
yksinomaan leijonina, eivät ymmärrä asiaansa.”

(Machiavelli: Ruhtinas)

Markku ja klassikot: Odysseia 35

Niccolò Machiavelli (1469-1527)



Vihasta (mênis) viekkauteen (mêtis) 

Akhilleus leijona - Odysseus kettu 

Iliaan ensimmäiset sanat: 
Vihasta (mēnis), laula runotar (Thea) Peleun poian Akhilleun

Odysseian ensimmäiset sanat 
Miehestä minulle kerro, monikäänteisestä (polutropos). 
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Akhilleuksen suoruus
Akhilleuksen inho  metistä kohtaan

"Laerteen jalo poika, Odysseus, mies monikekseliäs!

Kaiketi täytyy siis mun lausua mieleni julki,

kuinka ma aattelen itse ja kuink' on käypäkin, ettei

turhaan kärttävä ois mua toinen teistä ja toinen.

Hadeen portteja niin en viero ma kuin sitä miestä,

toisia mielessään joka hautoo, toisia haastaa;

siksipä myös sanon, minkä mä parhaaks arvelen itse.”
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Jean Auguste Dominique Ingres: Agamemnonin 
lähettiläät Achilleuksen teltassa 1801



Petollinen huijari Odysseus

Tragedioissa Odysseus roistona ja viekastelijana

Roomalaisessa perinteessä korostuu petollinen Odysseus 
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Akhilleus vs Odysseus
”Olen näet kuullut isäsi Apemanthoksen sanoavan, että Iilias on 
Odysseiaa kauniimpi (kallion) runoelma ja että se johtuu Akhilleuksen
paremmuudesta (ameinōn) Odysseukseen verrattuna. Hänen 
käsityksensä mukaan edellinen runoelma rakentuu Akhilleuksen varaan 
ja jälkimmäinen Odysseuksen. Juuri näiden miesten keskinäisestä 
paremmuudesta haluaisin nyt kuulla Hippiaan käsityksen.” 

Sokrates: Odysseuksen osittainen puolustus 

Platon: Hippias minor
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Sokrates 



Filosofi Odysseus

Antisthenes alkaa puolustamaan
Platonilla Odysseuksen kestävyys, kärsivällisyys (kartería) 
filosofin hyveeksi
Odysseus tutkivana ja kysyvänä protofilosofina 
Kyynikot ja stoalaiset
Kerjäläisfilosofi, salattu kuningas 

Markku ja klassikot: Odysseia 40



Valistuksen viekas järki

”Viekkaus on keino, jolla minä selviytyy seikkailuissa ja voi uhrata 
itsensä säilyttääkseen itsensä. Merenkävijä Odysseus petkuttaa 
luonnonjumaluuksia kuten sivilisoituneet matkailijat aikoinaan villejä 
vaihtaessaan kirjavilla lasihelmihelyillä norsunluuta.”  

Valistuksen dialektiikka 1944/1947
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Valistuksen dialektiikka

”Odysseia kokonaisuudessaan on todiste valistuksen dialektiikasta.”

Kaunopuheisimman todisteen valistuksen ja myytin kietoutumisesta yhteen antaa silti 
Homeroksen eepos. Siinä eepos ja myytti, muoto ja sisältö eivät asetu yksinkertaisesti 
toisistaan erilleen vaan kamppailevat keskenään.  
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Protoporvari palaa kotiinsa

”Harharetki Troijasta Ithakaan on reitti, jossa ruumiltaan lukonnonvoimiin verrattuna 
heiveröinen ja itsetietoisuudessaan vasta muotoutuva minä kulkee myytien lävitse. 
[…] Tästä periytyneen kansanuskonnon pettävän tavan epätotuudesta tulee sankarin 
aikuistuneen katseen edessä ”harhaa” kun se vertautuu hänen yksiselitteiseen 
päämääränsä säilyä hengissä ja palata kotiinsa omaisuutensa pariin. Kaikki Odysseuksen 
kohtaamat seikkailut ovat vaarallisia houkutuksia, jotka pyrkivät harhauttamaan minää 
logiiikkansa radalta […] Odysseus tavallan uhraa itsensä voittaakseen itsensä. Hän 
etääntyy luonnosta  ”
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Itsetietoisuuden matka? 

Hengen fenomenologia hengen Odysseia? 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –
1831)



Ei missään nimissä

”Vain väärin luennan kaikkein pahimmassa tapauksessa Hegelin 
fenomenologiaa voidaan tulkita “kertomuksellisena tragediana”. 

“romaanimaisena eepoksena” tai “tietoisuuden odysseiana” ja 
ajatella, että Odysseia rakentaa salaisesti Hegelin tietoisuuden 

kokemuksen liikkeen.   
Hegelin hengen matka kohti absoluuttista tietoa ylittää juuri 

kerronnallisen kronologian lineaarisen ajan.” 
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Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007)



Laulu kotiinpaluusta 

Arkkitarina 
Sankarin kotiinpaluu (nostos)
Kotona Odysseuksen kaipuu
Odysseuksella Kalypson saarella kotiinpaluun kaipuu 
Loppuu kotiinpaluun
Klassiseksi muodostunut rakenne 

Kotiinpaluu
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Maine (kleos) vai kotiinpaluu (nostos)

Akhilleuksen valittava 
Kuoleman päätös (telos) kotona vai taistelukentällä
Katoamaton maine (kleos afthiton) 
“Jos jään taistelemaan menetän kotiinpaluuni (nostos) mutta saan katoamattoman 
maineen (kleos afthiton), jos palaan kotiin (oikade) isieni (patris) rakkaaseen maahan 
(gaia) hyvä maineeni tuhoutuu, mutta kuluu kauan aikaa/elämää (aiôn) ennen kuin 
kohtaan kuoleman päätöksen (telos).”

Iilias
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Kuolemattomuuden ja 
jumalattaren hylkäys

"Kuoloton valtiatar, älä suutu (khōeo)! Sen itsekin tiedän:
Heikko (akidnoterē) sun verroillas toki viisas (perifrōn) Penelopeia

katsoa suuruudeltaan on sekä kauneudelta, hän kansaa
kuolollist’ (brotos) on vain, sinä kuoloton (athanatos), ain' ikinuori.

Vaan ikävöitsen (ethelō)  ja toivon (eeldomai) sittenkin sitä päiväni kaiket,
pääsyä päin kotia ja kotiinpaluuta .

Markku ja klassikot: Odysseia 48

Vanessa Williams Kalypsona ja 
Armand Assante Odysseuksena. 

Minisarja 1997. 



Kotiinpaluun teema 

Paluut (Νόστοι, Nostoi) eeppiseen kyklokseen kuulunut kadonnut eepos
Kuitenkin Iliasta ja Odysseiaa ”uudempi”  600- tai 500-luvulla eaa.

Kreikkalaisten kotiinpaluut Troijasta
Päätyy Agamemnonin ja Menelaoksen paluuseen

Franco Piavolin elokuva: Nostos: Il ritorno 1989 

49Markku ja klassikot: Odysseia



Kotiinpaluut Odysseiassa 

Nestor ja Meleanos kertovat omat kotiinpaluunsa 
Telemakhokselle
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Agamemnonin surkea

kotiinpaluu

”Vaan mitä itse ma sain, sodan tuon joka taistelin 
loppuun?
Mullepa Zeus palatessani soi lopun surkean alla
Aigisthon kirokätten, myös oman puolison 
riettaan.” 
Agamemnonin haamu manalassa
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Aigisthos ja Klytaimestra tappavat Agamemnonin. Punakuvio vaasi 400 eea.



Odysseuksen hyvä 
kotiinpaluu

Kosijoiden surma ja koston lunastus  
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Ithaka



Klytaimestra pahan naisen perikuvana

Ei ole hirmumpaa (ainoteron), ei nartumpaa (kunteros) toki, kuin on
nainen, konsa hän noin kataluuksiin kääntävi mielen;
[…] vaan tuo verraton ilkeyteen verityöll' ikiherjan
saattoi itselleen, -- se on häpeänä (aiskhos) vastahisenkin
naissuvun hempeän, myös jalojenkin, niitä jos lienee.’
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John Collier, Klytaimestra 1882



Penelope (Pēnelopeîa)

Vaan oma puoliso eip' ole surmana (phonos) sulle, Odysseus;
siihen liian on oiva (pinutē) ja nuhteeton sydämeltään
[446-474] tuo tytär Ikarion, jalo, mielevä (perifrōn) Penelopeia.

Markku ja klassikot: Odysseia 54

John William Waterhouse 1912



Pintatasolla eeppinen miesfantasia  

Sotasankari seikkailee ja saa kaikki naiset rakastumaan itseensä.
Kukistaa luonnon hirviöt ja alkuperäisasukkaat verrattomalla älyllisellä viekkaudellaan
Palaa kotiinsa poikansa luo, jossa uskollinen vaimo on odottanut 20 vuotta
Kostaa kotiansa ryövääville ja naistaan piirittäville kosijoille lahtaamalla kaikki  
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Elokuvassa Ulysses 1954 



Eeppinen kolonialisti? 

”Kolonialisti tekee historiaa. Hänen elämänsä on eepos, odysseia. Hän on absoluuttinen alku: 
"Me loimme tämän maan”. Hän on jatkuva syy: "Jos lähdemme, kaikki on menetetty, tämä 

maa palaa keskiaikaan." Hänen edessään turmeltuneet olennot, joita piinaavat sisäinen 
kuumotus ja ”muinaiset tavat", muodostavat pseudo-aineellisen taustan 

siirtomaamerkantilismin innovatiiviselle dynamiikalle.” 

Franz Fanon: Les damnés de la terre 1961
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Laulun useat äänet  

Odysseyksen fantasia teleologia
Kotiin paluun pääte (telos) täyttymys itse Ithakan maaperään rakentamaan 
valtiaan sänkyyn uskollisen puolison kanssa

Itse asiassa ei pääty tähän vaan Odysseusta odottaa taas uusi matka

Itse Odysseiaan monimerkityksellisyys, poly-merkityksellisyys 

Lauluissa useat eri kerrostumat ja äänet 
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Bekim Fehmiu ja Irene Papas: L'Odissea 1968.



Penelopeia 2005

Margaret Atwoodin Penelopen manalasta kertoma tarina

Kuorona Odysseiassa hirtetyt 12 palvelustyttöä. 

”Me olimme molemmat – omien sanojemme mukaan – harjaantuneita ja 
häpeämättömiä valehtelijoita jo pitkien aikojen takaa. Ihme että uskoimme 
sanaakaan siitä mitä toinen sanoi.” 

Penelopeia. Penelopen ja Odysseuksen myytti . Suom. Kristiina Drews. Tammi 2005.
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Margaret Atwood (s. 1939) 



Elpenoren näkökulma

”Edessä aaltojen tie. Takana savua ja kuolemaa”.

Sankareista huomaamattomin ja arkisin

Ei suuria sanoja tai tekoja 

Palkkioksi orjia (karkaavat ja kuolevat) ja lasihelmikaulanauhan

Ryyppäsi liikaa, nukkui hyvin, putosi katolta ja kuoli

”Laiha ja hontelo poika” kuvaa päämiehen vilppejä ja valheita 

Paul Wilhelm “Willy” Kyrklund (1921–2009)
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Moderni jatko-osa 1938 

24 neljän rapsodian eeppinen runoelma

Odysseus kyllästyy nopeasti kotielämään ja kodin väki Odysseukseen

Käy hakemassa Helenan Spartasta, mutta Helena karkaa mustan orjan kanssa.

Käynnistää vallankumouksia Kreetalla ja Egyptissä. 

Alkaa askeettisen henkisen elämän ja tapaa Buddhan inkarnaation äiti maan ja 
afrikkalaisen kalastaja Jeesuksen. 

Levittää uutta uskontoa. Lopulta Antarktikselle, jossa jäävuori tappaa. 

Nikos Kazantzakis (1883-1957)
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Telekmakhia

Odysseyksen laulut II-IV
Telemakhos etsii uutisia isästään Odysseuksesta
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Angelica Kauffman: 
Telemakhoksen suru 1783



Telemakhos (Τηλέμαχος)

Odysseuksen ja Penealopen poika
Tele-makhos – Tele-taistelija – Etä-taistelija
Syntynyt Odysseuksen lähtiessä 
Nyt parikymppinen, Odysseuksen talon ”isäntä”  
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Niels Schneider  Telemakhoksena: Odysseus Arten TV sarja 2013 



Telemakhoksen aikuistuminen

”Mutta kun kaiken tuon olet saanut toimitetuksi,
niin sitä mielin mieti ja aivoin aattele, kuinka

linnassas tuhon tuottaisit kosijoille sa noille
turvaten viekkauteen tahi voimaan; ei sovi sulle

saamaton lapsekkuus; ohi sulta jo on ikä lapsen.”
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Giovanni Battista Tiepolo 1730



Mentor (Μέντωρ, Méntōr)

Mentorin alkuperä
Odysseuksen ystävä Alkimoksen poika, jonka 

kasvatettavaksi Odysseus on jättänyt Telemakhoksen
Pallas Athena ottaa Mentorin hahmon

Tosin ensiksi Menteksen
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John William Waterhouse 1912



Telemakhoksen kasvatusseikkailut

Les Aventures de Télémaque 1692/ 1699

Hyvän hallitsijan kasvatus 

Telemakhos ja Mentor (Mentor itse asiassa Minerva, Pallas Athena) 
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François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651 -1715).



Pallas Athena ohjamaan Telemakhosta

Saareen taas Ithaken menen itse ja sankarin poikaa
yllytän, rohkaisen minä mieleen uskaliaampaan,
Mieskokoukseen (agorēn) kutsumahan hiuskaunot Akhaijit,
sulhojen joukkoa julki jo syyttämähän, joka hältä
laumavat lampaat teurastaa, härät sorkkuvasääret.
Taattoa tietelemään panen -- Sparta ja hietava Pylos
matkan maalina -- kuullakseen, joko saapuvan kuuluis,
itsekin saadakseen seass' ihmisien jalon maineen (kleos)
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Roomalainen Pallas Athenen patsas 100-200 jaa. 



Vieras (xenos) 

Pallas Athena Menteksenä
Tafialaisten kuningas

Odysseuksen vanha kestiystävä/ majaystävä  
Ensin syödään ja sitten vasta tutustutaan

"Terve, kun saavuit meille, sa kestiystävä/vieras (xenos)! 
On atrian (deipnon) ääreen

aika nyt ensin käydä, ja kertonet (muthēseai) seikkasi sitten."
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Franco Fantasia Menteksenä L'Odissea 1968



Kestiystävyys (ξενία, Xenia)

Mannisen majaystävyys
Keskeinen teema koko Odysseuksessa - Keskiystävyyden muodot
Kaksitoista vieraanvaraisuus kohtausta  

Vieras (xénos), Vieraanvaraisuus (xenia)
Vierasystävyys (philóxenos)

Vastavuoroinen velvoite 
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Rubensin koulukunta: Jupiter ja Mercurius 
Filemonin ja Ja Bauciksen talossa. (1630–33)



Zeus vieraanvarainen (Xenios) 

Zeus vieraanvaraisuuden suojelijana

”Kostaja (epitimētōr) vierahien (xeinōn), turvananojainkin (hiketaōn) on Zeus, 
Majavieraan Kaitsija (xeinios), jonk' on johtelemat pyhät pyytäjät turvan.’

Koettelemus, jos vieras onkin naamioitunut Jumala
Jokainen vieras mahdollinen Jumala
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Lahjan anto ja kierto

Vieraalle annetaan lahjoja

Telemakhos Nestorin luona 

”Niinpä ma vaihdan muiksi ne lahjat, on helppo se mulle.

Kalleuksista, mit' on mun kattoni alla, ma annan

sen, joka kaikkein arvokkain on niistä ja kaunein,

annan sulle ma taidokkaan sepontyön, sekomaljan;

täyshopeainen on malja ja kullast' ääri ja reunus,

itse Hephaiston työtä, ja Phaidimos aimopa antoi

mulle sen, valtias Sidonian, kotitielläni kerran

kun piti vierahanaan mua; sen nyt sulle ma annan."
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Lahjatalous  

Essee vaihdannan muodoista ja periaatteista arkaaisissa yhteiskunnissa
Lahjojen vaihtaminen yleisinhimillisenä ja totaalisena ilmiönä 
Uskonnollis-poliittis-moraalinen ja taloudellinen merkitys
Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen
Ennen kaikkea vastavuoroisuuden velvoite
Ei ole pyyteetöntä lahjaa 

Markku ja klassikot: Odysseia 71

Marcel Mauss (1872-1950): Essai sur le don: forme et raison 
de l'échange dans les sociétés archaïques 1925



Potlatch

Pohjois-Amerikan intiaanien Potlatch kilpailullisena totaalisena 
suoritteena
”Kilpailevia johtajia tai ylimyksiä vastaan noustaan jopa taistellen 
tai tappaen. Lisäksi tuhotaan omaisuutta, loppumattomassa 
suoritteiden vaihdossa kerätyt rikkaudet saatetaan tuhota 
kokonaan pyrittäessä nujertamaan kilpaileva päällikkö ja hänen 
liittolaisensa (tavallisesti isoisä, appiukko tai vävy.)” 
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Kwakiutlitien potlach



Paluun lahjan vastavuroiseen

yhteiskuntaan  

”Rikkaiden tulisi […] jälleen kerran, vapaaehtoisesta tai velvoitteiden 
voimalla, alkaa mieltää itsensä kanssakanasalaistensa varallisuuden 
suojelijoiksi. Antiikin kulttuureissa, joista omamme ovat kehittyneet, jotkut 
vastasivat riemujuhlista, kun taas toiset hoitivat liturgiatehtäviä, kuten 
kuoronjohtajuutta tai kolmisoutujen päällikkyyttä, tarjosivat julkisia aterioita 
tai maksoivat ediilin tai konsulin virasta koituvia pakollisia menoja. 

Nykyaikana meidän pitäisi kyetä nousemaan takaisin tällaisten säännösten 
tasolle. Niiden lisäksi tarvitsemme parempaa huolenpitoa yksilöistä, hänen 
elämästään, terveydestään ja koulutuksestaan (mikä sitä paitsi on tuottava 
investointi) perheestään ja tulevaisuudestaan. ”
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Marcel Mauss (1872-1950): Essai sur le don: forme et raison 
de l'échange dans les sociétés archaïques 1925



Kotitalous 

Talous kotitaloutena
Arkaainen talous kotitaloutta, itse talous termi kotitaloudesta (oikonomia) 

Luonnollinen tendenssi rajoittaa tuotanto ainoastaan kotitalouden tarpeisiin
Tekijä, jonka perustoiminta, kerätä ja jakaa varantoja, liikkeelle laittavana 

voimana poliittisen vallan omaavana
Uudelleen jakaminen kodin herran päällikkö toimena
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Kotitalous palvelijoita, piikoja, orjia 



Päällikkötalous 

Homeerinen yhteiskunta “päälliköllinen” 
”Epävakaa keskitetty johto, jossa poliittisen johtajan 

(basileus) valta ei perustu keskitettyihin instituutioihin, 
kerrostumiseen tai muodolliseen sortokoneistoon, vaan 

vaurauteen, arvovaltaan ja sotilaalliseen pätevyyteen 
sekä epäviralliseen auktoriteettiin muiden 

samantyyppisiin päälliköihin (basileis) nähden ja hänen 
kykyynsä toimia uudelleenjakelijana. 
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”Odysseuksen palatsi” Ithaka



Kestit, pidot 

Vieraanvaraisuuteen kuuluu kestittäminen
Suuret pidot  
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Peter Paul Rubens, Akhelooksen juhlat 1615



Kaunoisinta kaikest’, 

mitä mieleni tietää.

En voi armaampaa ajatella, en toivoa tiedä,
kuin sopumiellä jos kaikk' ilojuhlaa viettävi kansa,
miessalit täyttäen käy rivitysten atriapöytiin
laulajan laulua kuuntelemaan; liha, leipä se peittää
pöytiä kukkuranaan, sekomaljast' ahkera airut
viiniä ammentaa, pikareihin kaatavi, kantaa.. 
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Grillaavat sankarit 

Lihan keskeisyys homeerisissa kuvauksissa 
Aina uhriateria – jumalille uhraaminen 
Rasvat ja luut
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Lihasta pidättäytyminen 

Orfilaiset ja Pythagorlaiset
Filosofinen elämäntapa 
Porfyrios: Sielullisten vahingoittamista vastaan. Suomentanut Liisa Kaski. 
Tutkijaliitto, 2022
Tilaisuus Hietsun paviljongilla 6.10, klo 17:30 
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Uusplatonikko Porfyrios Tyroslainen (n. 232 – n. 304)



Kosijoiden juhlat 

Vieraanvaraisuuden väärinkäyttö
Ahneet vatsat tuhlaavat Telemakhoksen omaisuutta
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L'Odissea 1968



Kansankokous

aio en kansan (dēmion) maan asioita ma pohtia, huolet
vain omat ahdistaa; tuho, kaksikin on talohomme (oikos)

iskenyt: mult' isä kuulu on mennyt, valtiahanne
muinainen, joka kansaa laill' isän lempeän kaitsi;

nyt tuho uus yhä suuremp' on, pian kartanon kaiken
raiskaa, raastavi meilt', elot  (bioton) vie ihan viimeisetkin

Itse en torjua (amunemen) voi; ja ma varmaan vastakin liian
lien vähävoimainen sekä tottumaton väkitöihin.

Totta ma torjuisin, jos vain ois valta ja voima.
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L'Odissea 1968



Penelopen juonikkuus

”Syy oman äitisi on, ylen viekkaat jolla on juonet […]
Kaikkia rohkaisee, lupauksia kullekin antaa,
laittaa viestejä, vaan sydämessäpä toiset on aikeet.
Tällaisenkin vielä hän keksinyt ansan (dolos) on viekkaan.
Näät naiskammiohon kutehelle hän kankahan laittoi
[…] älkää nyt hätiköikö te häitäni, kunnes on valmis
kangas tää, ett' ei mene hukkaan lankani kauniit.
Noin hän haasteli, miehekkäät sydämemme sen uskoi.
Päivisin kangastaan kutomassa hän suurta nyt hääri,
öin tulisoihtujen leimunnas' yhä purki sen jälleen.
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Dora Wheeler, Penelope 1886



Nestorin luona

Neleun kaupunk' eess' oli heillä jo, kartanokaunis
Pylos. Suortuvatumman maan järisyttäjän palveiks

sonneja mustia kansa nyt rannall' uhrasi juuri
joukoin yhdeksin, satakuntaa kussakin viisi;

sonnia yhdeksän kukin uhrasi joukko. Paraikaa
reisiä polttivat, maistelivat sydämyksiä, konsa

saapujat rantaan ohjasivat tasakaarevan laivan,
käärivät purjeen, maalle jo nousivat, kytkien haahden.
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”Nestorin palatsi” Pýloksessa.



Härän uhraus Atenelle

Vaan rukoeltu kun noin sekä myös piroteltu ol' ohrat,
koht' uros uskalias, Thrasymedes, Nestorin poika,

löi liki astahtain; terä niskaan upposi, jänteet
taitti, ja herposi hieho. Athenea huusivat silloin

Nestorin tyttäret kuin miniätkin, myös oma huusi
puoliso, korkea Eurydike, Klymenon tytär vanhin.

Käättihin teuraan pää latulaajan maan kamarasta;
leikkasi kaulan nyt Peisistratos, urhojen päämies.

Pulppusi pois punahurme, ja teuraan luist' elo luopui.
Viilsivät kohta he nyt lihat taiten kappalehiksi,

reidet ratkoivat sekä käärivät ympäri rasvaa
kahteen kertaan, leikkasivat lihaviiluja päälle.

Hiilistöllä ne poltti ja kaas yli viiniä tummaa
vanhus; vaan pojat auttoivat viiskärkisin haaruin.

Kons' oli uhrin polttanehet, sydämyksiä syöneet,
leikkelivät lihan muun he ja vartaisiin pujotellen

paistoivat, tulen pääll' yhä kääntyi kärkevät vartaat.
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Meleanoksen hovissa

Tyttären ja Akhilleuksen pojan Neoptolemoksen häät
Vieraat otetaan vastaan ja kylvetetään ja öljytään

"Atria maistukohon sekä vieraan viihtyä suokoon!
Mutta kun syöty on kyllin, niin kysyn, keitä te ootte.

Eip' ole vanhempain suku  (genos)  vaipunut teissä, ma huomaan,
juurta se kaiketi on jumalaisten  (diotrepheōn)  ruhtinahitten (basilēōn),

Valtikankantajien (skēptoukhōn), -- ei moisia synnytä halvat (kakoi).”

Helena tunnistaa
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Jean-Jacques Lagrenee. Helena tunnistaa Telemakhoksen 1795.



Kalypson luola

Laulu viisi
Odysseus Kalypson saarella
Pelastaja ja pidättäjä 
Jumalalliset aistinautinnot
Aistien jumalat   

Markku ja klassikot: Odysseia 86

Odysseus ja Kalypso, Jan Brueghel, noin 1616.



Kalypso (Καλυψώ)

”Jumal-immyt tuo ihanainen.”
Ogygian saarella asuva nymfi 
Nimi sanasta kalyptō, peittää, salata
Pelastanut Odysseuksen, joka asuu saarella seitsemän vuotta
Tarjoaa kuolemattomuutta, Odysseus hylkää 
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James Draper: Kalyso saarellaan (1897)



Kalypson tyrmistys

Viestin kuuli ja tyrmistyi kave sorja Kalypso,
näin sanat siivekkäät jopa vastasi hälle ja lausui:

"Hirveät taivahiset, katehemmat kaikkia muita,
urhojen kanss' avioon jumal-impien ette te sallis

käydä, jos itselleen ken on katsonut mielityn miehen.
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Gerard de Lairesse. Hermes määrää Calypson
päästämään Odysseuksen n. 1670



Odysseuksen koti-ikävä 

Tuoll' ikävissään rannall' istuvan keksi Odysseun; kyynelet hält' ei
laanneet laisinkaan; elo armas karkkosi kaipuun
tuskaan tuimelevaan, kun kauemmin kave hänt' ei
kiehtonut. Yöpyi vain halutonna, kun niin oli pakko,
onkaloluolaan hän kera lempivän tuon jumal-immen,

Kalliorannall' istui taas ikävässä hän päivät,
kyynelin, huokauksin sekä huolin raateli mieltään,
katseli aavaa aaltoavaa, vedet poskia kastoi. 
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Sir William Russell Flint: Calypso ja Odysseus



Itkevät sankarit 

Iliaissa Akhilleuksen itku ja raivo
Odysseus itkee vuolaasti lähes joka käänteessä 

Kotiinpaluun itkeminen
Koettelemusten itkeminen

Itse menneen itkeminen 
Ana kun muistetaan mennyttä - itketään 
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Daniel Craig James Bondina



Lautta 

"Heitä jo itkusi pois, polo ystävä, mieles äl' anna
hukkua huoleen. Lähteä sun jo ma suon sekä sallin

Lautan rakentaminen.
Päivää seitsemäntoist' ulapoita nyt uiskeli lautta,
kahdeksantenatoista hän varjokkaat näki vuoret
Phaiakilaisten maan, lähin saaren ranta jo siinsi,

kilvenkumpuna nous sini-auterisen meren keskeen. 
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Nostos - Il ritorno 1989



Faiaakien maa

Skherian saari 

Poseidon nostaa myrskyn 
Lautta rikkoontuu 
Ei pääse rantautumaan 
Korfulle? Liian lähellä Ithakaa
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Paleokastritsa Korfu



Nausikaa (Nausikáa, Ναυσικᾶ)

”Laivojen polttaja”

Faiaakien kuninkaan Alkinooksen ja Areten tytär.

Pallas Athene on käynyt Nausikan ystäväksi tekeytyneenä 

yllättymässä tätä lähtemään pyykin pesuun tulevia häitä 

varten. 

Odissea 1968
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Pyykin pesu

Mutta kun kaikk' oli pesty ja pois lika lähtenyt tarkkaan,
niin riviteltiin vaatteet nuo meren äärehen, missä

laineet puhtaimmaks oli huuhdelleet kivisälvän.
Kylpivät itse jo tuosta ja voitelivat ihon heljän,

virran vierell' istuen koht' eväsatrian söivät,
antaen auringon helohohteen kuivata vaatteet.
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Nostos - Il ritorno 1989



Kohtaaminen 

Alaston mies puskista
Palvelustytöt lähtevät karkuun  

Nähneet silmäni nää ei kuolollist' ole moista,
miest', ei vaimoakaan; minut varsin ihmetys valtaa.”

”Vaan ole armias, valtiatar; hädän ankaran alla
ensimmäisenä näät sinut kohtaan, muita en tunne
tääll' ypö-yhtä ma kaupungin sekä maan asujoista.”

Jacob Jordaens - Odysseus and Nausicaa 1630
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Avio-onni

Palkaks suokoot taivahiset, mitä mielesi toivoo,
puolison (andra) sulle ja kartanon (oikon),

myös sovun  (homofrosunēn), suosion armaan
antakohot; sill' eip' ole onnea näät ihanampaa,

kuin miss' ainahisin sopumielin mies kera vaimon
hoitavi kartanoaan -- vihamiesten miel'apeoiksi,

vaan iloks ystävien sekä itselleen yli muitten."
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Joachim von Sandrart: Odysseus and Nausikaa 1630-88



Sanallinen vaikutus 

"Vieras, et ilkiö (kakō ) etk' älypuutto (aphroni) sa
näy olevankaan.
Itse Olympon Zeus osan säätää inhimisille
kullekin, halpa (kakoisin) jos lie tai korkea 
(esthlois), niinkuni mielii.
Sulle hän kai tämän soi, ja se kestäös
nurkumatonna.”

Jean Veber, Ulysse et Nausicaa, 1888
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Vieraanvaraisuus ”kaupunkien tuhoajalle”  

"Neitoset hoi, mihin noin miest' outoa karkkoelette?
Ettehän uskonekaan vihamiehen (dusmeneōn) vaan toki tulleen?”

Vaan täm' on harhaillen hädän all' ajelehtinut tänne;
häntä on auttaminen; Zeun tuomia kaikkipa vieraat (xeinoi),

kaikk' osapuutot/kerjäläiset (ptōkhoi) on aina, ja armas on pienikin anti (dosis).

Tuokaa, neitoset, siis heti vieraan syödä ja juoda,
viekää virtaan myös hänet suojaisaan pesupaikkan.”

Salvator Rosa: Odysseus ja Nausikaa 1655
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Nausikaa viettymys

”Kulkurin halvan (aeikelios) ol' äsken vain näkö hällä ja hahmo,
korkeudess' asujain nyt on muotoa kuolematonten.
Oisipa moinen mies aviokseni (posis) mainita suotu
kerran tääll' asujoista, ja jospa hän jäisikin tänne!
Mutta nyt vieraan syödä ja juoda jo, neitoset, tuokaa."
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Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Odysseus ja Nausikaa (1819)



Faiaakkien maa

Odysseus seuraa jäljessä kaupunkiin ettei 
herätetä häpeällisiä puheita Nausikaasta

Eräänlainen homeerinen ihanne yhteiskunta 
Hallitsija Alkinoos (Mahti-mieli) ja puoliso Arete

Merenkulkijakansa – ihmeelliset itsestään kulkevat laivat  
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Heinrich Gaertner 1867



Alkinoon palatsissa

Laulut 6-8

Odysseus Alkinooksen hovissa, Francesco Hayez 1814-5
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Sokea runonlaulaja Demodokos viihdyttää laululla
Laulaa sankariteoista, Odysseuksen ja Akhilleuksen riidasta
Odysseusta alkaa itkettämään kuulevan laulettavan omista 
teoistaan

”Lauloi laulaja noit' ikikuulu, mut oiva Odysseus
tarttui valtaisin käsin laajaan purppuravaippaan,
pään yli tempasi sen, jalonkauniit verhosi kasvot,
kaihtoi kyyneliään näet eessä hän Phaiakilaisten.”



Historian alku 

Odysseus kuuntelee kertomusta omista teoistaan ja 
kärsimyksistään

Kertomus omasta elämästä on nyt ulkopuolinen kaikkien 
nähtävillä ja kuultavilla oleva ”objekti”

Pelkistä tapahtumista tulee nyt historiaa

”Paradigmaattinen sekä historian että runouden kannalta; 
"sovitus todellisuuden kanssa", katarsis, joka Aristoteleen 

mukaan oli tragedian ydin ja Hegelin mukaan historian 
perimmäinen tarkoitus, syntyi muiston kyynelten kautta.”

Hannah Arendt 
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Kisa, kilpa (athlos) 

”Niinpä nyt kiistaamaan väkikilpoja kaikkia käymme,
jott' ois vieras tää, kotihinsa ja ystävihinsä
saapuen, kertova, kuink' yli kaikkien Phaiakilaiset
painin, nyrkkeilyn, hypyn, juoksun on taitajat parhaat."

"Käy, jalo vieras, myös sinä kiistaamaan väkikilvoin,
niitä jos tainnet; en usko, ne ett' ovat outoja sulle.
Mainett’ (kleos) ei uroll' uljaampaa ole maill' eläessään,
kuin mink' ansaitsee käsi vahva ja jaksava jalka.”
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Ei atleetti vaan johtaja merikauppiaiden

"Miks, oi Laodamas, mua pilkkaat noin kehotellen?
Kiivaammin mua nyt surut (kēdea) kiehtoo kuin väkikilvat (aethloi)”

”Kohtapa Euryalos näin vastasi julki jo ilkkuin:
Ei väkikilpojen kestäjän sull' ole muotoa, vieras,
ei tosiaankaan, joita on montakin intona miesten,
vaan näkö sen, joka mert' yhä kiertää hankavin haaksin,
miehinä johdossaan vain kauppeja, ainoa aatos
lasteja laivata vain, yhä rahteja viedä ja tuoda
voittoa (kerdeōn) kärkkyillen; näkö sull' ei kiistämökelvon.”
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L'Odissea  1968



Häpyheiton puheet 

"Säädytön on puhe sull', olet mies häpyheitto (atasthalos), ma luulen

Armait' antimiaan ei jaa tasan kaikkien kesken taivahiset, puhetaitoa 
(agorētun) ei, ei muotoa (phuēn), mieltä (phrenas).

Toisell' on näkö halpa, mut hällepä soi suloutta
kuoloton antaja haastelohon (epesi), sitä kaikk' ihamielin

kuuntelevat, kun on niin puhe tarkka ja taitava, lauseet
kauniit, kartteliaat; hän on kunnia mieskokousten,

liikkuvi kaupungill' ihaeltuna kuin ikivallat.

Toinen sorja on muodoltaan, ikivaltojen verta,
vaan sulouttapa varsin vaill' on haastelo kaikki.

Niinpä se sullakin muoto on kaunis, ei jumalatkaan
vois soreampaa luoda, mut ymmärrys (noon), sepä puuttuu

L'Odissea  1968, Bekim Fehmiu
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Odysseus tarinan kertojana

Odysseus paljastaa kuka on ja alkaa kertoa tarinaansa
Ottaa itse laulajan paikan 
”Kerroit (epea) taiten, tarkalleen, kuin laulaja (aoidos) oisit,
muitten Akhaijein, myös omat vaikeat vaivasi kaikki.”
Ei kutsu muusia, kertoo omaa tarinaansa, omaa todistustaan
Muusien totuudesta – itse koettuun tai todistettuun totuuteen
Odysseus myös viekas valehtelija
Uskomattomimmat tarinat  
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August Malmström: Odysseus Alkonoosin edessä 1853. 



Alkinoos-tarinat

Odysseian kuuluisimmat kertomukset
Varsinaiset harharetket 
Koettelemukset ei-inhimillisissä tiloissa
Ei kohtaa tavanomaisia ”leivän syöjiä” 
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Alice ja Martin Provensen: Iilias ja Odysseia kuvitus.



Kikonit (Κίκονες, Kíkones) 

Ryöstötalous ja tasajako, kullekin osansa 

Rantaan toi Kikonein minut Troiast' ankara tuuli,
Ismaros-kaupunkiin, tuhoks sille ja sen asujoille.

Ryöstettiin tavaroita (ktēmata) ja 
naisia/petikumppaneita (alokhmous), nuo tasaeltiin

runsaat saaliit, jott' osa oikea kullekin koituis.
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Odysseus miehineen taistelee Kikoneita
vastaan Ismaroksen kaupungin edessä. 

Harjoitelma frescosta Francesco Primaticcio, 
(1555–1560)



Odysseuksen neuvokkuus  ja miesten 
ajattelemattomuus

Odysseuksen miehet jatkuvasti pulaan 
Toimivat ajattelematta hetken halujen mukaan

”Pois minä karkkoamaan koin saada jo mieheni joutuin,
vaan vähämielet nuopa mun ei kehotustani kuulleet.”

Miehet jäävät juhlimaan rannalla, Kikonien apujoukot saapuvat 
Menettää kuusi miestä jokaisesta laivasta 
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Lootuksen syöjät (lotofagoi) 

Myrsky vie aina ”Afrikan” rannikolle 

”Ei tuho kumppanien noill' ollut Lotofageilla

mielessään, vaan syödä he lootos-herkkua soivat.”

Lōtos – rakkoapila? Taateliluumu?

Narkoottinen vaikutus

Odissea 1968
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Narkkarivaara

Kukansyöjiä ei leivän syöjiä
Vie muistin, kielen ja totuuden

Unohdus ja apaattisuus
Odysseuksen tiedustelijat unohtavat kotiinpaluun 

ja koko miehistön
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Hippejä Goalla



Pakolla pois raahaaminen

Mutta ken lootos-marjaa vain mesivienoa maistoi,
ei sanan tuontia sieltä hän muistanut, ei palausta,

lootos-marjoja poimimahan halu häll' oli jäädä
vain tykö Lotophagein, iäks unhottain kotiinpaluun.

Vaan väkisinpä mä heidät vein, ei auttanut itku,
haaksiin hankavihin sekä köytätin teljojen alle.

W. Heath Robinson: Odysseuksen miehet tiedottomina.

112Markku ja klassikot: Odysseia



Kyklooppien maa

Purjehdittiin pois sydän synkkänä sieltä ja tultiin
maahan Kyklooppien rajumielten, raakojen, 

Joille lait, tavat outoja on; 

Arrogantteja (huperfialō), vailla lakia/tapoja (athemistos)
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Kyklooppipastoraali

Ei maanviljelystä, ei kyntöä, ei istutusta  

jumalten heittävät huostaan
huoleti kaikk', ei kynnä he, ei käsin istuta tainta;
ilman kyntöä, kylvöä siell' ihan kaikkea kasvaa,

versoo vehnä ja ohra ja viinikin suur-rypäleinen
vehmain köynnöksin, sen kasvua Zeun sade kastaa.

Nicolas Poussin: Pastoraali maisema ja Polyfemus 1649.
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Ei yhdessä elämisen taitoa

Asuvat luolissa ilman politiikkaa lakia, yhteistä tuomiovaltaa

Ei neuvottelevia kokouksia (agorai boulēphoroi) 
, ei lain (themistes) käyttöä heill' ole lainkaan,
jylhien vuorten harjanteill' asumuksina heill' on
onkaloluolat, saa kukin vaimoa, last' omin valloin
vallita, tuomita, muist' ei piittaa, ei kysy toistaan.
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Polyfenos

Suur' oli, suunnaton koolta sen haltia, ain' ypö-yksin
kierteli laumoineen, ei kuunaan yhtynyt muihin,

vain eli itsekseen, sisu ilkeä häijyjä hautoi.
Tyrmistyttävän suur' oli hirviö, ei elonsyöjän

ihmisen muotoa, vaan kuni metsävä kukkula, nousten
ylhänä yksin korkeuteen yli vuorien muitten.

Ulysseus 1954
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Polyfemoksen luola 

Odysseus ottaa 12 urhoollisinta miestään ja lähtee tutustumaan
Täynnä vuohia ja lampaita ja juustoja 
Miehet haluavat viedä ja lähteä nopeasti

”Mutta en suostunut -- ois toki onnekkaampi se ollut --
vaan hänet tahdoin nähdä ja ystävälahjoja toivoin.
Vaan iloks ei näky tuo tovereilleni koituva ollut.”

Jacob Jordaens: Odysseus ja 
Polyfemos 1630-5.
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Syö miehet raakana

Odysseus vetoaa Zeukseen ja vieraanvaraisuuteen 
”Ei kysy Kykloopit mielt' aigiinkantaja-Zeun, ei
auvoisain jumalain, mepä heist' ylivoipia oomme.”

”Pystyyn karkasi vain, käsin koppoi miestäni kaksi
yhteen kouraisuun ja ne permantoon kuni pennut
iski, ja purskuin pois ajut lensi ja kasteli multaa.
Iltaisekseen söi palasiksi hän silpoen heidät,
kaikk' ihan tarkkaan ahmi hän niinkuni leijona vuorten,
söi lihat, söi sisälmykset myös sekä luut ytimekkäät.”

Apollonio di Giovanni: Odysseuksen seikkkailut 1435 and 1445
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Kukistetaan kulttuurisilla aseilla

Viinillä humalaan juottaminen, oliivipuusta tehty keihäs
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Sanan viekkaudella – ei-kukaan (outis) sanaleikki 

'Kun kysyt, kuullos siis, Kyklooppi, sa nyt, mikä mulla
on nimi kuulu, mut vieraslahjapa myös suo, kuin lupasitkin.

Ei-kuka (Outis) on se, ma sain nimen Ei-kuka (Outin), niin mua kutsui
ain' isä, äitikin ennen, niin suku, ystävät muutkin.’

Noin minä lausuin, vaan heti vastasi julmuri jälleen:
'Ei-kuka (Outin) viimeinen mull' olkoon atria, konsa

syönyt kaikk' olen miehesi muut; sepä lahjani (xeinēion) sulle!’

L’Odissea 1911 
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Kukaan ei tapa 

Vastasi luolastaan väkivoimainen Polyphemos:
'Ei-kuka (Outis ) henkeä mun tääll' uhkaa 

väkivaltainen (biēphin) ja viekas (dolo).’
Vastasivat sanat siivekkäät heti hälle he siihen:

'Kosk' ei kenkään siis sua uhkaa, vaan olet yksin,
niin liet sairas; on torjumaton Zeun tuottama tauti,
vaan ano, ett' avun taattos suo, isovalta Poseidon!'

Pellegrino Tibaldi (1527-1596) Polyfemoksen sokeuttaminen
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Poistuminen luolasta 

Miehet pois aina kolmen lampaan suojissa
Odysseus itse viimeisenä ison pässin alla

Jacob Jordaens: Odysseus ja 
Polyfemos 1630-5.
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Kykloopin ilkkuminen

Ei mies voimaton ollutkaan, Kyklooppi, se, jonka
kumppanit onkaloluolassas söit raateliaasti.
Päähäsi langeta täytyihän sun töittesi häijyin,
julmuri, vierahias joka et oman kattosi alla
kammonnut syödä; mut Zeus sen kosti ja muut ikivallat.'

Arnold Böcklin: Odysseus ja Polyfemos 1896
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Poseidonin kosto 

Polyfemos anelee isäänsä merenjumala Poseidonia

'Kuule, Poseidon, maan sylisaartaja suortuvatumma,
jos sinun poikasi lien ja sa taattoni, kuin sanot itse,
loppu sa tee kotitiestä Odysseun, linnojen turman,
Laerteen pojan aimon, maall' Ithaken asuvaisen”
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Ailoksen tuulet

Ailoksen tuulten haltijan saarella
Saa härännahkaisen säkin, jossa kaikki kotimatkan vastatuulet
Kotiranta jo näkyvissä kun miehet avaavat säkin Odysseuksen nukkuessa
Vastatuulet kuljettavat takaisin Ailoksen saarelle
Tämä ei enää auta koska uskoo Odysseuksen olevan jumalten hylkäämä

Ei sovi suojata mun, ei suosia, matkahan auttaa
miestä, jok' on vihan all' ikivaltain autuahitten.
Karkkoa pois, joka noin jumalain tulet hylkynä tänne!

Stradanus: Odysseus Tuulten haltian
luolassa n. 1590-1599.
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Osuus lahjoista 

”Tuo monet Ilionista hän kalleudet ihanaiset
saatuna saaliinaan, mepä, kestäjät myös saman retken,

tyhjät kourat tuomme me viimein saapuen jälleen.
Moiset on Aiolos myös nyt antanut ystävälahjat.

Vaan pian vilkaiskaamme, mit' oikein olla ne mahtaa,
kuinka hän säälinyt on hopeoita ja kultia säkkiin.'

Tuulet pääsevät vapaaksi
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Laistrygonit - kannibalismi

Ei myöskään kyntöä tai kylvöä
Savu kaupungista – tapaavat Antifateen tyttären vedenhausta 
Antifoneen palatsiin, jossa vuorenkorkuinen kuningatar
Mies tule ja sieppaa ja syö Odysseuksen tiedustelijan
Pakenevat Lastrygotit perässään, jotka viskoen kiven järkäleitä upottavat laivoja  

Neljäs paneeli “Odysseuksen
maisemakuvista”. Vatikaanin museo, 
60–40 eaa.
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Mont'e Praman ”jättiläiset”  

Sardiniasta länsirannikon jättiläisveistokset 2-2,5 metriä korkeita 
Löydettiin maahan hautautuneina 1974
1000-700 eaa. 
Mahdollinen legenda saaren jättiläisistä

Mont'e Praman jättiläispatsaat
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Aiaian saari ja Kirke

Nainen, joka tekee miehistä eläimiä tai lempeitä petoja

”Ihmis-ääninen siell' eli, Kirke suortuvakauno.”

Auringonjumala Helioksen ja okeanidi Persen tytär 

Frederick S. Church: Kirke 1910.
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Kirke Κίρκη, Kirkē, lat. Circe

Juomien ja yrttien tuntija 
Noidan ominaisuudet 

Taikoo miehet eläimiksi
Petolintu, Kehä

Kaksinaisuus
Vaara ja auttaja 
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John William Waterhouse: Kirke tarjoamassa juomaa Odysseukselle. 1891.



Laulun lumous 

”Vaan liki liikkuivat sudet, vuorten leijonat, joiksi
loihtinut turmiojuomallaan oli miehiä Kirke.
Nuop' ei hyökänneet väen kimppuun, jalkojen juureen
häntiä pitkiä huiskuttain pedot liehivät juoksi.”

'Ystävät, laulelo soi kutojattaren sointuva sieltä,
helkkyvi kartano kaikk' ihanasti; se äänikö naisen
vai jumalattaren lie? 

Koht' ulos astui aukaisten ovet välkkyvät Kirke,
kutsui heitä, ja kaikki he seurasivat sokeasti;

Wright Barker: Kirke laulajana 1889.
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Miehet sioiksi

Juoman tarjotun tuonpa kun joivat, hän heti heitä
löi lumosauvallaan sekä lättiin salpasi heidät.

Sai sian pään he ja harjakset sekä röhkivän äänen,
myös sian muodon muun, vain entinen jäi taju vielä.

Noin he nyt salvan taa jäi itkien. Viskasi Kirke
tammen terhoja heille ja pyökin, toi kanukankin

marjoja, toi mitä vain siat syö, vetelehtijät maassa.

Briton Riviere: Kirke ja 
Odysseuksen kumppanit
1871.
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Odysseus uhkaa Kirkea

Odysseus saa Hermekselta vastamyrkkyä 

'Käy sikolättiin nyt kera kumppanies sinä maata!'
Silloin kiskaisin kupehelta ma viiltävän miekan,
karkasin päin, kuin ois hänet surmata mieleni ollut.
Maahan kirkaisten hän heittihe, polvia kietoi,
[…] Hämmästyn, ett' ei lumojuoma sun muotoas muuta;
eip' ole kenkään muu sitä myrkkyä kestänyt kuunaan, […]
Mutta on murtumaton sun rintasi tarmo ja miehuus.

Willem van Mieris: Odysseus uhkaa Kirkea. 
1690. 
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Vannoa vala (horkon omossai)

Mutta en kuunaan suostu sun vuoteesees minä käymään,
paitsi jos vannot, valtiatar, valan ankaran mulle,
turmaa muut' ett' et mua vastaan tuumi ja mieti.'
Virkoin noin, heti hän valan vannoi, jonka ma vaadin.
Mutta kun noin oli vannonut hän, valan vaaditun tehnyt,
käydä en vuoteeseen ihanaiseen empinyt Kirken.

L’Odisseia 1968. 
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Kirke 1549

Onko parempi elää eläimenä
Moraalis-filosofiset dialogit Kirken, Odysseuksen ja yhdentoista eläimeksi muuttuneen 

miehen välillä, jotka päättivät pysyä eläiminä.
Yksi filosofi, ei jäänyt eläimeksi, koska ei voinut luopua totuuden etsimisestä

Giovanni Battista Gelli (1498 –1563) 
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Matka manalaan  

136Markku ja klassikot: Odysseia

'Toivona lie kotimatka jo, tie sulo-syntymämaahan
teillä, mut toisen tienpä on Kirke säätänyt: mennä
Hadeen kartanohon sekä hirveän Persephoneian
Theben Teiresiaalta nyt saamaan tietäjäneuvot.'



Katabasis – alas laskeutuminen 

Johannes Stradanus: 
Odysseuksenmatka manalaan
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Purjehdittava Okeanoksen yli Persefonen rantaan ja astuttava 
Hadeksen asumukseen
Akheronin ja Kokytoksen virtojen yhtymään kaivettava kuoppa
Vuodatettava juomauhrina vainajille hunajan ja maidon sekoitus, 
suloista viiniä, vettä ja valkeita jauhoja. 
Uhrattava pässi ja musta uuhi ja lampaat, joiden veret kuoppaan
Vainajat saapuvat Ebesoksen, ikuisen yön pimeydestä

Ensimmäisenä Elpenorin sielu, jota ei oltu vielä haudattu



Teiresias (Τειρεσίας)

Väistyös kuopan luota ja pois vedä viiltävä miekka,
että jo verta (haimatos)  ma juon sekä lausun kohtalos/varman (nēmertea) ilmi.’

Poseidon tekee kotiinpaluun hankalaksi

Siltikin voitte kenties kodin saavuttaa, kovat kestäin,
jos himon/kiihkon  (thumon) hillitset (erukō) oman niinkuin kumppanieskin.

Ei saa koskea Helioksen karjaan, surmattuaan kosijat tehtävä vielä yksi retki maahan 
jossa ei olla nähty merta ja uhrattava Poseidonille

Oma kuolosi vienona (ablēkhros) vihdoin saapuu, vaan meren aavoill' ei, kun lempeä 
vanhuus voimasi vaivuttaa ja ne kansat, joita sa kaitset, onnea (olbios) nauttivat. 

Teiresias ilmestyy Odysseukselle tämän uhratessa. Henry Fuseli, 1780–1785.
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Odysseuksen äidin, Antikleian sielu 

Tunnistaa Odysseuksen ja alkaa myös puhua kun saa verta tummaa juodakseen 
Kuollut Odysseuksen kaipaukseen

”Julmana riuduttain elonvoiman (thumon) pois jäsenistä:
Kaiho  (pothos), kun poiss' olit, kuulu Odysseus, poikani, poissa

hoivasi, lempeytes (aganofrosunē), sepä riisti, se vei elon (thumon) armaan.’

Kolme kertaa yrittää halata äidin sielua/haamua (psyche) 

”Luista kun valkeist' on elo (thumos) luopua ehtinyt ensin;
sielupa (psukhē) karkkoo kuin uni häälyvä, liitäen kauas.”

Henry Fuseli: Teiresias kertoo Odyyseukselle tämän kohtalon 1800
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Lisää haamuja/sieluja 

William Russell Flint: Odyssey Haadeksessa
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Lukuisten naisten sielut 
Ylhäisten naisten luettelo 

Mukana Epikaste, Oidipuksen äiti



Troijan sankarien sielut 

Akhlleus, Agamamenon ja Odysseus Haadeksessa
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Agamemnonin sielu
Patrokloksen, Antilokhoksen, Aijaan sielut 

Akhilleuksen sielu 
Ylistää Akhilleuksen mainetta maanpäällä, manalassakin kenties sielujen kuningas

'Suott' älä lohduttaa mua, kuulu Odysseus, koita!
”Ennenp' orjana raataisin maatilkkua vieraan,

vaikk' ois köyhäkin mies, osapuutto ja oltavat niukat,
kuin minä kaikkien vainajien ylivaltias oisin.”



Sisyfos

”Sisyphos siell' oli myös, kova joll' oli kärsiä vaiva,
suunnaton väättävänään käsin kaksin kalliolouhi.
Väänsi ja reutoi, ponnistain kovin kättä ja jalkaa,
vuoren huippua kohti hän louhta, mut aina kun sinne
juur' oli saada jo sen ihan huippuun, ryöstihe vauhtiin
taas kivi kiusahinen, tuli vyöryen tanterehelle.
Alkoi taas sama vääntö ja ponnistus, hiki juoksi
virtoinaan jäsenistä, ja peittyi pää tomupilveen.”

Franz von Stuck, Sisyfos, 1920
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Paluu Kirken saarelle

Elpenorin hautajaismenot 
Kirke antaa neuvoja kotimatkalla kohdattaville vaikeuksille
Seireenit
Skylla ja Kahrybdis
Thrinakia, Helioksen saari 

Salomon de Bray: Kirke ja Odysseus 1650
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Seireenien kohtaaminen  

Seireenit (Σειρῆνες, Seirênes) 
Suloääniset lumolaulavat laulajat  
Itse asiassa Odysseiassa ei mitään kuvausta ulkonäöstä
Muutenkin hyvin lyhyt osa verrattuna kuvallisten esitysten määrään
Kuvattu nuorina naisina lyyran kanssa, joilla siivet ja osaksi linnun vartalo
Kirke varoittanut  

Attikalainen seireenin hautajaispatsas n. 370 eaa. Ruukku 475 eaa.  
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Perheettömät mätänevät ruumiit 

Ensin Seireenein tulet luo. Jotka kaikki ihmisen hurmaa
houriohon/ lumoaa (thelgō) nuo turmahiset, ken vain liki liikkuu.

Tietymätönnä ken eksyy luo sekä ääntä (phthoggon) kuulee
Seireenein, sielt' ei tule jälleen, piiritä häntä

puolison armaan ei, ei lasten hentojen riemu.

Sointuva Seireenein lumolaulupa (thelgousin aoidē)

näät hänet kiehtoo; nurmell' istuvat nuo, 
isot koot ylt'ympäri siell' on

Ihmisenluita  (osteofin)  ja myös 
iholiuskoja mädäten (puthomenōn) maassa.

William Etty: Seireenit ja Odysseus 1837

145Markku ja klassikot: Odysseia



Kaunis kuolema – kalos thanatos

Hyvä kuolema - eu-thanatos
Erottautuminen lehtien/elämän kiertokulusta 
Eeppinen sankari vaihtaa lyhyen elämänsä kuolemattomaan maineeseen 
runoilijoiden muistissa
”Mutta en kamppailutta ma kaadu, en mainehetonna, vaan urotöin, joit’ ei 
suvut unhota vast’ elävätkään” Hektor Ilias 22.304 

Kuoleva soturi
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Laulun vai naisen houkutus

Sanana seireeni tulee kuvaamaan myös petollista houkuttavaa naista
Kuolemattoman laulun ja maineen houkutus
Seireenit kuten muusat kutsuvat sankarien kuolemattomalla maineella 
Taistelukentälle jäävät kuitenkin mätänevät ruumiit ilman kotiinpaluuta, 
perhettä ja jälkikasvua  
Vältettävä houkutusta elää vain muusien laulussa 

John William Waterhouse (1849–1917), The Siren (1900)
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Lumeen petollisuus

Maineen tai naisten lume
Laulu on lumoavaa (thelgousin) 

Verbi  (thelgo), olla lumottu, maagisen vallassa
Nautinto (terpo) sekä sukupuolinen että laulusta saatava  

Arnold Böcklin: Seireenit 1875
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Houkutukseen 
valmistautuminen

Vahaa miesten korviin   - Sitominen mastoon

Köysi (peirō) verbistä raja, loppu (peirar) 

”Tukkesin järjestään vahall' umpeen kaikkien korvat.

Vaan nyt kumppanit mun käsivarteni, jalkani laivan

mastonkantaan köytti, sen ympäri kiersivät nuoran;

itsepä istuutuin veden airoill' iskivät vaahtoon.

L'Odissea  1968, Bekim Fehmiu
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Seireenien imartelu ja 
tiedon tarjous  

'Tullos, Odysseus ylistetty (poluainos), sa kunnia (kudos) suuri 
(mega) Akhaijein! 
Laivoin laskeos kuuntelemaan sulo-lauleloamme!

Eip' ole tummaa purtt' ohi laulua kuuntelematta, huuliltamme mi 
soi hunajaisena (meligērus) laskenut kenkään; 
täält' ihamiellä/tyydytettynä (terpsamenos) hän taas, 
tietävämpänä (oida) lähti.

Meillep' on tietoa (oida), Troian maill' avarilla mit' antoi kärsiä 
Iliolaisten, Akhaijeinkin ikivallat,
tiettyjä seikat, kuulumat kaikk' elonkasvaja-mailla.’

Herbert James Draper: Odysseus ja seireenit 1909
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Odysseus ei voi vastustaa

Noinp' ihanainen (kallimon) laulelo soi; sydän multa jo syttyi
kuuntelemaan sitä, irroittaa äkin itseni käskin
kulmia nyökäten; päät kumarassapa kumppanit eelleen
soutivat. Eurylokhos heti nousi ja myös Perimedes,
nuo minut tiukempaan lisäköysin köyttivät vielä.

John William Waterhouse: 
Odysseus ja seireenit  1891
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Valistuksen dialektiikka 

”Sivilisaation tienä on ollut työn ja kuuliaisuuden tie. Sen yllä täyttymys on loistanut alati 
pelkkänä lumeena, kauneutena, jolta on riistetty kaikki valta. 
Odysseus […] tuntee kaksi välttämisvaihtoehtoa. Yhden hän varaa miehistölleen. Sen 
jäsenten korvat suljetaan vahalla ja heitä käsketään soutamaan henkensä edestä. Jos 
haluat selvitä, ei saa kuunnella peruuttamattomasti tuhoon vievää houkutusta, ja tämä 
taas on mahdollista vain tukkimalla korvat. Tästä yhteiskunta on aina huolehtinut. 
Työläisten on keskityttävä katsomaan reippaina eteenpäin ja jätettävä sivulla oleva 
sikseen. […]
Odysseus itse maanherra, joka teettää työtä toisilla, valitsee toisen vaihtoehdon. Hän 
kuuntelee, mutta mastoon sidottuna hän on voimaton, ja mitä suuremmaksi houkutus 
käy sitä tiukemmalle hän käskee kiristää siteet, samaan tapaan kuin porvarit myöhemmin 
kieltäytyvät jopa omasta onnestaan sitä jääräpäisemmin, mitä helpommin he olisivat 
voineet tavoittaa sen oman mahtinsa avulla. […]
Oman elämänsä lisäksi miehistö uusintaa alistajansa elämän, eikä tämä pysty enää 
astumaan ulos yhteiskunnallisesta roolistaan.  
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Leon Belly: Odysseus ja seireenit  1867



Siteet konsertissa 

Siteet, joilla hän [Odysseus, maanherra] on kiinnittynyt 
peruttamattomasti käytäntöön, pitävät samalla seireenit loitolla 
käytännöstä: heidän houkutuksensa vesittyy pelkäksi mietiskelyn 
kohteeksi, taiteeksi. 
”Sidottu on läsnä konserttisalissa ja kuuntelee sitä yhtä hievahtamatta 
ja hiljaa kuin myöhempien aikojen konserttikävijä ja hänen kiihkeästi 
vapautta vaativa huutonsa vaimenee kättentaputusten tavoin. ” 
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Queer Odysseus

Odysseus sukupuolisesti uteliaana itse-kokeilijana
Kuinka kontrolloida transgressiivisia haluja 
Halu menettää itsensä, tulla toiseksi, antautua toiseudelle 
Kirken ohjeistama halu 
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Skylla ja Karybis

Vaihtoehdot kahden pahan välillä

”Tääll' oli uhkana Skylla ja kauhea tuolla Kharybdis”

”Homeroksen ajoista nykypäiviin valtaapitävä ihmishenki 
on halunnut purjehtia Skyllan, yksinkertaiseen 
uusintamiseen taantumisen ja  ja Kharybdiksen, hillittömän 
nautinnon välistä. Se ei ole uskonut koskaan mihinkään 
muuhun kuin pienemmän pahan johtotähteen. ”  

Adorno & Horkheimer: Valistuksen dialektiikka

Glaucus and Scylla by Bartholomeus 
Spranger (c.1581)
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Skylla (Σκύλλα)

Asuu luolassa
Ääni muistuttaa koirapennun uikutusta, mutta kauhea hirviö
Kaksitoista muodotonta jalkaa
Kuusi pitkää kaulaa ja päätä, joissa tiheässä kolme riviä hampaita. 
Puoliksi luolassa, kurkottaa päänsä ulos ja nappaa ohikulkijat

Skylla
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Kharybdis (Χάρυβδις)

Nielee meren vettä kitaansa ja purskauttaa sen ulos

Taas ne kun purki se pois, kuni kiehuva kattila päällä
valkean valtahisen sen kumpusi kuohu, ja vaahto

huuhteli huippua kumpaakin, ylös pilvihin parskuin.
Mutta kun suolaiset meren veet kitahansa se särpi,

kaikk' alas ammottain veti pyörre, ja soi jyly jylhä,
kalliot kaikuivat, syvä paljastui meren pohja,

sen murat mustimmat; väen valtasi kalpea kauhu.
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Messinansalmi

Italian Calabrian ja Sisilian välinen salmi 
Yhdistää Tyrrhenanmeren ja Joonianmeren
Sisilian puolella kovia virtauksia (Kharybdis) 

Messinansalmi 
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Skylla nappaa miehiä

Kuin, vapa varteva kourassaan, täyn onkija viekkaan
viskaa niemen pääst' ulos vellovan veen kalasille,

putkeen sonninsarvisehen pujoteltuna siima,
maallepa ongessaan heti tempaa sätkivän saaliin:
sätkivät miehet noin kadotessaan kallion aukkoon.

Siinä ne hirviö söi, kädet kurkottain mua kohti
huusivat, parkuivat kamalassa he kamppaelussa.
Hirmuisint' oli tuo, mitä nähnyt näill' olen silmin,

vaikk' olen kestänyt paljonkin meren aavoja kiertäin.
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Helioksen karja

Thrinakian saari (Sisilia? – täynnä Helios hotelleita)
350 lehmää ja lammasta 
Vastasi arkaaisen kuukalenterin vuoden päiviä
Lehmä ja lammas per päivä
Odysseus haluaa kiertää saaren, mutta miehet välttämättä levätä
Luvattava etteivät koske karjaan 

”'Täss' olen yksin, Eurylokhos, väkipakkoa vastaan.
Vaan vala ankara vannominen nyt on kaikkien teidän”

Helioksen karja
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Nälkä (limos)  

Joutuvat jäämään odottamaan myrskyn laantumista
Ruoka loppuu, karjaa yllin kyllin 

”Koitojen kuolollisten on kauhistus joka kuolo,
vaan kamalinpa on kuolo ja kohtalo nääntyä nälkään.”

Vaan jos hiehojen vuoks ojosarvien suuttuen mielii,
mieluummin heti kerrassaan hukun aaltoja niellen,
kuin jään vitkaan riutumahan tähän autiosaareen.'
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Pellegrino Tibaldi: Fresko 1554/56



Grillijuhlat 

Vaan rukoeltua noin he jo iskivät, nylkivät teuraat,
reidet ratkoivat sekä käärivät ympäri rasvaa
kahteen kertaan, leikkelivät lihaviiluja päälle […] 
Kons' oli reidet polttanehet, sydämyksiä syöneet,
leikkelivät lihan muun he nyt vartaisiin pujotellen.

”Vaan jumalatpa jo soi heti ilmetä entehiensä:
taljat liikkuivat, liha vartaiss' ammua alkoi
raaka ja kypsikin, kuin moni raavas mylvinyt oisi.”
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Zeuksen myrsky

Helios valittaa jumalille
Zeus lupaa rangaista

Myrsky tuhoaa Odysseuksen laivan ja loputkin miehet
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Jan Styka 1903



Kertomuksen loppu

Vain Odysseus pelastuu 
Yhdeksän päivän ajelehtiminen meressä puunrungon kanssa
Ogygian saarelle Kalypson hoiteisiin 

”Virkkoi noin, ja he vait' oli kaikk', ihan ääneti istui,
viel' ihamielin (kēlēthmō) kuuntelivat saliss' yöhämärässä.”

Nostos - Il ritorno 1989
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Kotimatkaan kattiloineen

Faiaakialaiset vievät kotiin 
(Poseidon kostaa tämän Faiaakialaisille)

Runsaat lahjat
Jokaiselta valtiaalta myös kolmijalkainen kattila

”Verotettava” kuitenkin kansalta

”Uljaan kattilan jalkoineen joka mies toki tuokoon
vielä, ja kansan (dēmon) kesken on koottava korvaus siitä,

yksien näät ylen raskas on antaa antimet moiset.”
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Paluu Ithakalle

Faiaakialaiset jättävät rannalle nukkumaan
Pallas Atene ilmestyy Odysseukselle 

"Viekas (kerdaleos) sais todell' olla ja vikkelä (epiklopos) ken sinut voittais
kaikkine vehkeines (doloisi), jumal' itsekin jos kera kilpais!
Veijari verraton, kyltymätön kujeseppä mik' ootkin!
Vai kotimaassasikaan oveloita et juttuja lakkaa
syytelemästä? Sep' ain' oli taitosi rakas ja taattu!

Giuseppe Bottani Athene ilmestyy Odysseukselle ja 
paljastaa Ithakan saaren. 
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Suutelee maaperää

Riemahtui jalo jaksaja tuo, jumalainen Odysseus,
suuteli innoissaan oman maan elonkasvaja-multaa,
näin, kädet kurkottain, veden-impiä vienoja palvoi.

Theodor van Thulden, 1633
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Kerjäläinen 

l
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Henry Moore: Odysseus kerjäläinen 1944

Vaan näkös muutan, jottei vois tuta ihminen kenkään,
norjiin luon jäseniis ihon heljän ryppyjä täyteen,

kutrit kellervät vien päästäsi, verhoan varren
ryysyihin, joit' ei voi inhott' ihminen nähdä;

silmäsi, ennen kaunoiset, minä teen valuviksi,
että sun muotosi iljettäis kosijoita ja myöskin
poikaas, puolisoas, sun jättämiäs kotisuojiin.



Eumaios (Εὔμαιος)

l
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Charles Émile Jacques: Sikopaimen

Sikopaimen Eumaios (Hyvin etsivä)
Odysseuksen uskollinen palvelija/orja

Uskollisten orjien elämä ”herran” kautta 

Tuskin rohkenen tuon nimen mainita, kun hän on poissa,
sill' ylen armias mulle ja huoltava häll' oli mieli;

vain sanon: kaitsija kallis, vaikk' etähällä hän onkin:"



Eumaioksen vieraanvaraisuus

l
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Bonaventura Genelli: Oddeus Eumanueksen majassa

Ottaa vieraanvaraisuudella kerjäläisen vastaan 

"Ei sua halvempaakaan mun toki outoa, vieras,
käy ylenkatsominen; Zeun tuomia kaikkipa vieraat,
kaikk' osapuutot on aina, ja armas on pienikin anti;
meilt' iso liikene ei, sepä kohtalo on kotiorjain,
jotk' yhä saa peloss' olla, kun käskien käy ylimykset,
nuoret nuo. 



Odysseuksen valtava rikkaus/elanto.  
Mantereella kaksitoista nauta, lammas, sika ja 
vuohilaumaa
Ithakalla yksitoista vuohilaumaa
Eumaioksen huoltamat siat
Joka päivä kosijat syövät parhaan vuohen ja karjun
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Rikkaus, elanto (zōē) 



Aamull' aie on kaupunkiin minun lähteä tästä
Kerjäämään (ptōkheuō), jott' en sua, muitakin tääll' ime tyhjiin.

Eip' ole pahempaa kuin kulkurin kiertely (plagktosunēs) kuunaan;
kirottu vatsa (oulomenēs gastros) se näät monet tuottaa pahat tuskat,
kelle jos koituu kulkurin tie, polo (alē), kurjuus (pēma) ja tuska (algos)
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Kerjäämään kaupunkiin?  



Isän ja pojan kohtaaminen

l
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Henri-Lucien Doucet: La recannaissance d'Ullysse et de Télémaque 1880

Noin hän virkki ja istuutui; sylihinsäpä sulki
itkuun tyrskähtäin nyt Telemakhos isän kuulun.

Kumpikin siinä jo sai halun haikean itkeä; ääneen
itkivät, vaisummin valitellen kuin petolinnut

koureakynnet, kuin merikotkat, joilta on maamies
poikaset ottanut, ennenkuin kyky niill' oli lentää:
noin suli kyynelihin nyt kumpikin surkua nostain.



Isännän ja koiran kohtaaminen 

Siin' oli tuo polo Argos, täynn' eläväisiä turkki.
Vaan kun Odysseun tunsi se, siinä kun luona hän seisoi,
alkoi huiskua häntä ja lerpalleen meni korvat,
kohti se haltiataan koki pyrkiä, vaan väki puuttui.

Kuolee nähtyään isäntänsä 20 vuoden odotuksen jälkeen

Helmaan kuoleman yön jopa Argos herposi, vuoden
kahdenkymmenen viertyä kun näki vielä Odysseun.

Briton Riviere: Odysseus ja Argos 1885
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Laiskat orjat ilman isäntää

Kurja nyt on olo sillä, jo kaukana 
syntymämailtaan
haltia kuoli, ja hoitoa ei suo hurnakot naiset.
Kohtapa orjilt' unhottuu, jos haltiat vain ei
ääress' ain' ole, pois halu hoitaa tehtäviänsä.
Puolet kuntoa pois näet Zeus isä kaitsevasilmä
miehelt' ottavi, jolla on kohtalonaan kova 
orjuus.”

175Markku ja klassikot: Odysseia



Jakkarakohtaus 

Antinoos ei anna almuja, keräjäläisen kritiikki

"Kas sitä! Mielt' et näy sinä saaneen muotoa myöten.
Suolan rahtuakaan anovalle et vaan omast' antais,
kun varan vieraan ääress' et murenetta sa mulle
tarjota raskinut, vaikk' ylenkyllin on kaikkea täällä."

Antinoos raivostuu: 
"Etpä nyt ehjin luin ulos uksen taa, minä luulen,
tästä sä lähtenekään, kun vielä sä herjoja syydät.
Virkki ja jakkaran heitti ja oikeahan tapas olkaan,
kaulan juureen; vaan kuni kallio vankkana kesti
heiton Odysseus, hänt' ei Antinoon väki kaannut.”

Odysseus kerjäläinen: 
Vaan mua iski nyt Antinoos vuoks surkean vatsan,
turmahisen, jok' on ihmisien iki-kiusa ja vaiva.
Mutta jos kerjurin myös ikivallat, Erinnyit muistaa,
tulkoon kuolema, vaan sulohäit' ei Antinoolle!"
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Antinoos (Ἀντίνοος)

Vasta-mieli 
Komein, röyhkein ja julmin kosijoista
Isä Eupeithes (totteleva, suostuteltava) myös kosija, kosijoiden johtohahmo 
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Anthony Quinn Antinooksena 1954



Iros (Arnaeus) kerjäläinen  

Saapuu ajamaan Odysseus-kerjäläistä pois apajiltaan

Niin tuli kerjuri luo, maankiusa (pandēmios), jok' ympäri kiersi
kaupungiss' Ithaken, mahan ahmatin saattama huutoon,
syömään, juomaan uupumaton, mut voima ja uljuus
puuttui, vaikk' oli kyllä hän varreltaan iso koljo.

Arnaios nimi häll' oli synnyttäiss' emon oivan
suoma, mut Iros vain kosijoitten kaikkien kesken,
sillä hän viestin vei, kävi käskyn, jos kuka pyysi.

Marc Chagall: Odysseus taistelee Iroksen kanssa
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Kerjäläisten taistelu

l
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Lovis Corinth: Odysseus im Kampf mit dem 
Bettler 1903

Antinoos patistaa ottelemaan 
Paljastuu Odysseuksen vahvat, muhkeat reidet

"Nyt pian Iros on mennyt mies, oma suu oli surma!
Moiset paljastuu ukon ryysyist' uhkeat reidet!"

Odysseus iskee maahan ja raahaa ulos 
"Siinä nyt istu ja häätele pois siat, koirat, äl' ylly

vasta sa vierahien sekä köyhien valtiahaksi,

surkea raukka, jos karvaampaa et mieline maistaa!"



”Kaikk' ylimykset näät, joka ruhtinas, nää jota saaret,
Dulikhion, Samos ynnä Zakynthos metsävä, kuulee,
kauas-siintävän myös Ithaken omat mahtajamiehet
mulle on tunkeuneet kosijoiksi ja syö tavaraani.”

Odysseiasta mainitaan 15 nimeltä, koko joukko muita 
Myöhemmässä Pseudo-Apollodoruksen Bibliothecassa, kokoelmassa antiikin 

myyttejä, lasketaan yhteensä 136 kosijaa, joista 12 Ithakalta

Neil Packer: kuvitus Odysseiaan. 2012 
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Kosijoiden joukko 



Kosinta kilpana – kilpakosijat 
Palkintona ja ”tuomarina” Penelope

Ritorno di Ulisse: fresco 1508.
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Kilpakosinta 



Penelope näyttäytyy kosijoille

”Mutta kun sulhojen luo nyt tuo tuli vaimojen kuuluin,
niin ovensuulle hän jäi salin suuren, jyhkeäseinän,

hohtavan kaunoiseenpa jo huntuun verhosi kasvot,
kumpaisellakin taas kupehell' oli saattajaneito.

Sulhojen polvet värjyivät, povet hurmasi lempi,
vain hänen vierelleen venymään halu kaikkien hehkui.”

182Markku ja klassikot: Odysseia

Henry Moore: Penealope ja kosijat 1944



Kilpailu Ithakan herruudesta

Kilpailu Penelopen vuoteesta 
Ithakan herruudesta  

Aviovuode itse Ithakan maaperässä
Odysseus tehnyt talon läpi kasvavaan oliivipuuhun

Erilaiset vaateet, kuka saa isännän paikan
Kuka on ”aito” isäntä? 

”Aito” alkuperäinen isäntä jo paikalla, mutta ilmaantunut kerjäläisenä
Alkuperäisen isännän tunnistus

Sitä ennen talonväen uskollisuuden testaus      
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Oliivipuu



Penealope kutsuu kertomaan tietoja miehestään, itsestään

"Vieras, tuotapa tietelisin minä sulta nyt ensin:
kenp' olet, mistä on matkasi? Miss' oma maas, kotikantas?"

”Kaikkea muuta nyt siis kysy multa sa kattosi alla,
vaan älä tutki, mik' on suku mulla ja syntymämaani,
ettei muistelless' yhä yltyis vain sydänmurhe.”

Kertoo kuitenkin taas tarinan, jossa kreetalainen 

Terrakottalaatta 460-450 eaa. 
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Kohtaaminen



Mistäpä, vieras (xeine), sen näkisitkään, oisiko mulla
Mieltä (noon) ja ymmärryst’ (epifrona) yli muitten naisien, jos sun
luonani vaalimatonna ja ryysyiss' atrian ääreen
istua täytyis? Ei ikä ihmisen tääll' ole pitkä;

Ken tyly (apēnēs) itse on tunnetaan tylynä,
turmaa toivottaa kaikk' ihmiset sen elontielle,
kuoleman jälkeen pilkkaavat kovin muistoa moisen;
vaan ken on nuhteeton (amumōn) itse tunnetaan nuhteettomana 
kauas ympäri vie hänen mainettaan (kleos) majavieraat
kaikille ihmisille, mainitsee hyväks monet häntä.”

Bela Čikoš Sesija: Penelope ja Odysseus 1894
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Tylyys ja jalous – vieraan kylvetys 



Odysseuksen vanha palvelija 
Pesemään Odysseuksen jalat 

William Adolphe Bouguereau: Odysseus ja Eurykleia 1849.
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Eurykleia



Odysseuksen arpi (oulē) 

”Mut eemmäs tuolin Odysseus siirsi ja istuutui selin lieteen;
arvasi näät heti mielessään, oma hoitaja ett' ois
arven (oulē),tunteva koskeissaan, ja se tois hänet ilmi.
Haltiataan pesemään kävi eukko ja tuon heti arven
Tunsi”

Gustave Housez: Eurykleia tunnistaa Odysseuksen 1849
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Tunnistaminen (Anagnorisis) 



Odysseuksen arpi 

Auerbachin kirjan ensimmäinen luku jossa ero homeerisen ja 
vanhatestamentillisen kerronnan välillä. 

Juuri arpi episodi esimerkkinä homeerisen kerronnan tarkasta ja 
viipyilevästä yksityiskohtaisesta kuvauksesta tapahtumien 
preesensissä.  

Erich Auerbach (1892 -1957)
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Arven syntymisen ekskurssi

Keskeyttää tapatumat. Yksityiskohtainen kertomus miten Odysseus sai arven 
nuorena metsäkarjujahdissa ollessaan isoisänsä Autolykoksen luona
Kerrotaan Autolykoksen asuinpakasta ja sukulaissuhteista, miten suhtautui 
tyttärenpoikansa syntymään, miten nuorukaisen vierailu tapahtui, minkälaiset pidot 
järjestettiin, mitä metsäretkellä tapahtui, miten vanhemmat suhtautuivat jne. 
”Kaikki asiat kerrotaan taaskin seikkaperäisesti ja tarkasti hahmottaen, mikään 
yksityiskohta tai asiayhteys ei jää hämäräksi. Ja vasta sitten kertoja palaa Penealopen
huoneeseen, ja Eyrkleia, joka ennen keskeyttämistä oli tunnistanut arven, päästää 
pelästyksissään vasta nyt, keskeytyksen jälkeen, Odysseuksen kohotetun jalan 
kirpoamaan pesuvatiin.” Erich Auerbach: Mimesis 

Nuori Odysseus ja villikarju
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Takaisin tunnustukseen

Tuon hivutellessaan heti tunsi, kun vain käsi koski,
hoitaja vanha ja kirpoamaan jalan päästi ja pohkeen

polskahtain pesumaljaan; soi räminällä ja kaatui
vaskinen malja, ja permantoon vesi virtasi kaikki.

Valtasi riemu ja tuska jo rinnan, kyynelin silmät
täyttyi, salpautui sana pyrkivä; noin polo vihdoin,
kurkottain käden kohti Odysseun poskea, virkkoi:

"Voi, olet, armas lapsi, Odysseus! Enkä mä ennen
tuntenut valtiahakseni, kuin käsin ylt'yli koskin!”

Mut eukkoa kurkkuun
nyt käden oikean kourallaan kävi kiinni Odysseus,

toisellaan hänet taas veti luokseen, hälle jo virkkoi:

Mutta kun sen nyt näit ja sen soi jumal' ilmetä sulle,
niin pysy vait, ett' ei taloss' ainoakaan sitä huomaa.
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Gustave Boulanger, Ulysse et Euryclée (1849)



Mullepa mittaamattoman on jumal' antanut murheen.
Päivisin hiukan vaimentaa valitusta ja huolta,
kun omat toimeni valvoa saan sekä palveluneitoin;
mutta kun joutuu yö kaikk' uuvuttain unen helmaan,
vuoteess' unta en saa, sydänt' ahdistettua saartaa
kalvavat murheet vain, ei suo surevalle ne rauhaa.

Odottava Penealope, Roomalainen kopio kreikkalaisesta patsaasta 500 eaa. 
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Penelopen odotus 



Penelope vaalii Odysseuksen muistoa Ithakan epäjärjestyksessä
Takaa Odysseuksen kotiinpaluun ja maineen (kleos)
Varsinainen Odysseuksen muusa, muistin säilyttäjä

"Penelopesta tulee runon keskipiste, jonka henki ja teot mahdollistavat nostoksen
muuttumisen kleokseksi, toisin sanoen mahdollistaa Odysseuksen saada takaisin 

paikkansa Ithakalla.”

Papadopoulou-Belmehdi, Le chant de Pénélope

Louis-Jean-François Lagrenée. Penelope lukee kirjettä 
Odysseukselta
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Odysseuksen maine (kleos) 



Oivan totta sa puolison sait, jalon, korkeakunnon!
Kuink' oli nuhteeton (amumoni), hyvämielinen Penelopeia,
tuo tytär Ikarion, kuink' uskollisna Odysseun,
oikean puolison, muisti! Sep’ maine (kleos) ei huku unhoon,
vaan maill' ihmisien ikivallat laulelon armaan
kuolematonta suloa (athanatoi khariessan) mielevän (ekhefroni) Penelopeian.

Rudolph von Deutsch: Penelope odottaa Odysseusta
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Penelopen maine (kleos) 



Penelopen dilemma 

”Kahdenvaiheill' äitini taas sydän (thumos) on sekä mieli (phresi),
sinnekö luokseni jäis kodin hoitoon, loukata karttais

kansan mieltä ja muistoa myös aviollisen vuoteen,
vai sitä seurais, ken kosijoist' on Akhaijien aimoin

linnassamme ja runsaimmat tuo morsiuslunnaat.”
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Joseph Wright of Derby:  Penelope Unraveling Her Web 1785. 



Uskollinen Penealope

Erityisesti roomalaisilla ajattelijoilla, Penelope uskollisuuden ihanteena

“Ikuinen kysymys avioelosta, tarpeetonta sanoa, putkahti esiin. Voiko todellista rakkautta, 
olettaen, että jutussa sattuu esiintymään toinenkin kaveri, olla olemassa naimisissa olevien 
kesken? Paha pähkinä”

Leopold Blooom palaamassa uskottoman Mollyn luokse James Joycen Odysseuksessa    
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Penelope. Kuvitus teoksessa “Des cleres et nobles femmes” 1400-luvun alku



Jotkut sanovat, että Odysseus lähetti Antinosin
turmeleman Penelopen takaisin isälleen Ikariokselle ja 
tultuaan Arkadiaan hän synnytti Panin Hermekselle 
Mantineiassa. Toiset sanovat hänen kuolleen 
Odysseuksen kädestä Amfinomoksen takia, joka oli 
maannut hänet.

Kertomus, jossa Penelope makaa 108 kosijan kanssa ja 
synnyttää Panin 

Chiara Caselli: Molly Bloom 2016
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Uskoton Penelope



Analysoiva Penelope

Kude - pḗnē (πήνη)
Kudonnan taito – kude ansana ja juonena

Epiteetit: Perifron, Epifron ja Ekhefron
Perifron Penealope epiteetti 50 kertaa

Frḗn – sydän ja mieli
Mielevä, harkitseva, ajattelevainen

Filosofinen symboli – kutoo ja purkaa (analysoi) käärinliinaa
Ensimmäistä kertaa sana analysoida     
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Max Klinger: Penelope kutomassa 1895



Kudonnan taito – hiljainen tieto 

Sukupuolitettu hierarkkinen taito =  Ylhäisten naisten taito

Ei ruumiillinen vaan älyllinen, kokonaisuuden harkinta, kuteen ja kuvion muodostaminen 
yksittäisitä ja erilaisista langoista

Platon Faidonissa filosofian menetelmä
Platon Valtiomiehessä hallitsemisen taitona, erillisten luonteiden kutominen yhteiseksi 
valttiokankaaksi
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Teollinen vallankumous

Kudonnan taito teollistetaan
Tappamisen taito teollistetaan
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Tyttö ja spinning Jenny



Penelopen kertomus

”Hän oli aina niin uskottava. Monet ihmiset ovat uskoneet 
tuo versio tapahtumista oli todellinen […] Tiesin hänen 
olevan viekas ja valehtelija […] Enkö ollut ollut uskollinen? 
Enkö ollut odottanut ja odottanut ja odottanut 
kiusauksesta huolimatta […] Ja mitä tästä kaikesta tulikaan 
kun virallinen versio sai suosiota. Kasvattava legenda. 
Keppi, jolla lyötiin muita naisia.”
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Margaret Atwood (s. 1939) 



Hirtettyjen kuoro

”Syytä kaikesta piikoja!/ Noita tuhmia pieniä letukoita! / 
Hirtä ne orrelle, äläkä turhaan kysele/ Syytä kaikesta 
piikoja! / Syytä kaikesta orjia!” 

Atwood: Odysseuksen hirtetyt orjattaret kummitelleet 
aina mielessä
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The Handmaid's Tale (TV series)) 



Odysseuksen oikeudenkäynti

”Asiakkaanne [Odysseuksen] ajat eivät olleet meidän 
aikojamme. Käyttäytymisstandardit olivat silloin hyvin 
erilaisia. Olisi ikävää, jos tämä valitettava, mutta pieni 
vahinko saisi tahrata muuten niin laajasti arvostetun 
uran. Enkä sitä paitsi halua syyllistyä anakronismiin. Siksi 
minun on hylättävä syyte.”
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Margaret Atwood (s. 1939) 



Sinä, Penelope

”Ajattelitko, että jos Odysseus olisi jäänyt Ithakaan, ei minulla olisi ollut aikaa 
sen enempää aikaa kun tilaa unelmoida, muuttaa unelmia, odottaa, pelätä, 
epäillä, arvailla, kasvaa henkisesti, mikä tarkoittaa myös vapaudessa… 
lyhyesti sanottuna tunteesi ei ollut niin tumma kun annoit toisten 
ymmärtää.”

Nainen kohtaa miehiset arvot, jotka eivät ole hänen omiaan
Kunnia ja väkivalta
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Leclerc, Annie. Toi, Pénélope, (Aries: Actes Sud, 2001).



Vieraaksi muuttunut Odysseus

Penelope odottaa nuorta sulhoaan, mutta ei tunnista kotiin palaavaa 
miestä enää samaksi  - pettymys 

”On kulunut kaksikymmentä vuotta siitä, kun Ulysses erosi sinusta, siitä 
kun näit hänet silmissäsi hän on muuttunut Odysseukseksi, jota et 
aikaisemmin tuntenut, soturiksi, merenkävijäksi, yksinomaan miesten 
kumppaniksi, yksinäiseksi seikkailijaksi, ainoastaan oman itsensä ja 
maineensa rakastajaksi.” 

Yrittää estää teurastuksen – Melantho omana tyttärenään 
Yhden yön jälleen näkeminen
Odysseus lähtee, kohtalona elää erikseen 
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Leclerc, Annie. Toi, Pénélope, (Aries: Actes Sud, 2001).



Penelope

”Ja näinä vuosina olen ymmärtänyt että, kun nainen on ollut jonkin 
aikaa elämänsä todellinen hallitsijatar, ei hän voi olla enää vain jonkun 
vaimo. Ja hänen talonsa ei ole enää koskaan sellaisen miehen talo, joka 
menee ja tulee miten tätä itseään huvittaa, sen sijaan hän etsii jonkun 
toisen tai kenties ei ketään.”

Penelopen elämä väkivaltaisena kauhutarinana vailla onnellista loppua
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Silvana La Spina: Penelope: La Tartaruga, Milano 1998. 



Väkivalta ja hyväksikäyttö

Penelopen elämä täynnä väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa 
Oma isä käyttänyt hyväksi - Nainut Odysseuksen päästäkseen isästään 
Miehet osoittautuvat julmiksi, käyttävät valtaansa heikompiin ja erityisesti naisiin 
Rakastuu poikkeukseen, Lesbokelta tulevaan nuoreen kosijaan Kleoneen
Kleon osaa kirjoittaa ja lukea ja rakastaa musiikkia ja runonlaulantaa
Ei varjele Odysseuksen muistoa ja pelkää tämän kotiinpaluuta 
Yrittää suojella Kleonin miehensä väkivaltaiselta kostolta 
Äidistään mustasukkainen Telemakhos käskee Odysseuksen tappaa Kleonin
Jää taloon, jossa humalainen Odysseus kertoilee kavereilleen seikkailustaan
La vera libertà è silenziosa
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Silvana La Spina: Penelope: La Tartaruga, Milano 1998. 



Jousen testi kosijoille 

l
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Penelopa 2009

”Nyt panen kilvan tuon kosijoille ma: ken kevyimmin
jousen jänteen on käsin kiskova kiinni ja nuolen
kaikkien kahdentoista on myös läpi ampuva kirveen,
häntä ma seuraan nyt, koti jää aviollinen, armas,
jää rikas, aartehikas asumukseni, kartano kaunis,
jonka ma muistanen kai useasti, jos untakin uinun."



i

Elämä ja kuolema

l
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Herakleitos: Fragmentti 48

“Jousen (biôs) nimi on elämä (bîos) mutta 
se tuo kuoleman (thanatos).”



Vaan monineuvo Odysseus
kons' oli käännellyt väkijousta ja tutkinut tyyten,
niinkuni laulun taitaja mies sekä helkkyvän soiton
kielen pingoittaa pian, kiertäen tappia tiukkaan,
päistään kiinnitetyn, hyvinkierretyn lampahansuolen:
niin vähä vaivapa jännittää väkijous oli hälle
Koski nyt jänteeseen käden oikean sormin Odysseus:
soi soreasti se kuin ilolaulelo ilmojen pääskyn.
Valtasi sulhot peljästys, iho kasvojen kauhtui […]
Vinheän pöydält' otti jo nuolen, jonk' oli siihen
nostanut viinestään, -- sen verhoon viel' otanuolet
piilivät muut, pian joit' oli maistaa saavat Akhaijit, --
sen pani jouselleen, veti, taapäin tempasi jänteen
istuen tuolillaan etukuuruss', irti jo nuolen
tarkkaan tähdätyn laski; sep' ei sivu kirvehen silmän
kiitänyt yhdenkään, läpi viuhuen vaskinen nuoli
viimeisestäkin lensi

Odysseus TV sarja 1997
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Odysseus osuu



Viha (mênis) ja suunniteltu kosto

Akhilleuksen viha (mênis) – loukkausten kiihkeä takaisin maksu

Odysseuksen viekkaus (mêtis)  – suunnitelmallinen kosto (tisis) 

Eeppinen ja täydellinen kosto

Koko Odysseian runoelma rakentaa koston teemaa ja sen huipentumaa 
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Τίσις - tisis

Kosto, rankaiseva oikeus
Maksu joka pitää suorittaa

Maksaa samalla mitalla
Vastavuoroisuuden järjestelmä  

Positiivinen vastavuoroisuus – lahjat, palvelukset  
Negatiivinen vastavuoroisuus – potut pottuina 

Koston logiikka sitoo yhteen 
Vaarana koston kehä  
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Henry Moore



Telemakhos Zeuksen kosto

Koston merkit, ennusteet, varoitukset kosijoille 

”Mutt' auttamahan jumaloita ma huudan
ain-eläväisiä. Ehkäpä Zeus sen maksavi (palintita erga ) kerran,
teidät kostajaton tuho kohtaa kattoni alla."
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Niels Schneider  Telemakhoksena: Odysseus Arten TV sarja 2013 



Kosijoiden lahtaus 

l
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Iksionalainen maalari: Mnēstērofoníā: n. 330 eaa.

Aloittaa Antinoosta

”Kohtipa kurkkuun nyt kävi tarkka Odysseun nuoli,
uhkean niskan puolt' ulos että jo tunkihe tutkain.

Kaatui syrjin mies satutettu, ja pois kädet maljan
päästivät kirpoamaan; veri paksuna suihkuna pursui
sieraimista, ja vei nurin pöydän potkiva jalka,
ruoat permantoon, lihat paistetut nuo sekä leivät,
vieryivät verin tahrautuin”



Kosto
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Thomas Degeorge: Ulysse et Télémaque 
massacrent les prétendants de Pénélope, 1812

"Koirat, konsaan ettepä vaan minun saapuvan luulleet
Troian mailta, kun haaskaamaan talon multa te käytte,

palvelijattaret herjaamaan, oman puolison multa
viemään viel' eläessä mun itseni, kammoamatta

taivaan korkeudess' asujoit' ikivaltoja taikka
moitett' ihmisien, jota vast'edes saa meno moinen.

Vaan nyt on teidät kaikki jo kietonut turmion paula."



Koston syyt
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Keramiikka maalaus 440 eaa.

1) Haaskanneet talonsa (katekeirete oikon) 

2) Väkivalloin maanneet (pareunazesthe biaiōs) orjattariaan

3) Liehitelleet naistaan (hupemnaasthe gunaika) 



Kotkien hyökkäys 

Vaan kuni kotkat taas nokin käyrin, koukerokynsin,
lentäen vuoriltaan, koht' iskevät lintujen parveen;

kiitävät maahan nää viritettyjä verkkoja kohti,
vaan ne jo koppoo vainoajain tuhokoura, sit ei voi

torjua, karkota ei; ajo mielt' ilahuttavi miesten:
noinpa he syöksyivät saliss', iskien toisa ja toisa,
tuimina sulhoja kohti, ja kuului kaamea voihke,

ruskui murskatut päät, yli permannon veri tulvi.
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Christoffer Wilhelm Eckersberg: 
Odysseuksen kosto kosijoille. 1814



Armoton

Leiodes rukoilee armoa 

”Siksi et tuimaa kuoloa nyt sinä välttävä liene.
Virkki ja miekan maasta hän koppoi jäntevin kourin,
jonk' oli heltiämään Agelaos päästänyt äsken
kaatuissaan; sill' iski jo kaulan kahtia hältä;
suuss' oli äännähys vielä, kun pää pölykössä jo pyöri.”
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Bela Čikoš Sesija (1864–1931) 
Odysseus tappaa kosijat 



Armoton/ anteeksisantamaton 

Sikopaimen entinen pyssysankari kostaa
Loppukohtaus saluunassa suora Odysseus pastiisi

Lännenelokuvien eeppinen kerronta
Kostoteema

Duccio Tessari: Spagettilänkkäri: Il ritorno di Ringo 1965
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Clint Eastwood: Unforgiven 1992 



Suuri hiljaisuus 

Sankarin koston dekonstruktio 
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Sergio Corbucci: Il grande silenzio 1968



Kuin verinen leijona 
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Kaatunehitten kesken Odysseun keksi jo tahmaan
hurmeiseen ryvetettynä kuin jalopeura, jok' äsken

söi härän saaliikseen, kedoll' yöpyjän, poispa jo astuu;
kaikk' yli-yltään on veren peittämä rinta ja kasvot
kahden puolen, hirveä (deinos) on katsoa: yltään

noin veri peitti Odysseun myös, jalat kuin käsivarret.



"Ratkesi surmatut nähdessään sekä nuo veren viljat riemuun Eurykleia, 
kun verraton työ oli tehty,”

"Vait, sydämessäsi riemua vain, emo vanha, äl' ääneen!
Ääress' eip' ole surmattuin ilakoitava kuunaan.
Nuo ikivaltain sallima kaas, omat myös teot inhat;
sill' ei ihminen ainoakaan heilt' arvoa saanut,
korkea ei, ei alhainen, kenen kohtasi vatkaan;
niinpä jo saivatkin lopun surkean riettaudestaan.

Gustave Moreau: Kosijat 1852–1896
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Tapetut kosijat



Orjattarien hirtto
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Talossa 50 orjatarta, 12 kosijoiden kanssa haureudessa

"Noille en suo toden totta ma kuoloa kunniakasta,
jotk' ovat herjoja mun sekä korkean äitini päähän

heitelleet sekä vierekkäin viruneet kera sulhoin."

”Virkki ja köyden kytki jo, haaksia tummia varten
hankitun, pylvääseen sekä pyöreän kammion riimaan

pingoittain ylös, etteivät jalat koskisi maahan.

Vaan kuni rastaat tai myös kyyhkyt siukovasiivet
kiitäissään pesänänsä jo pensastoon viritettyyn

paulaan käyvätkin, pesän kohtaavat kamalimman:
niinp' oli neitojen päät rivitysten, kullakin paula

kaulassaan kireällä, mi tuotteli surkean surman;
kotvan sätkivät vain jalat alla, jo hervoten kohta”.

Ohio University Theater 2015.  
The Penelopiad by Margaret Atwood

Robert McGraw/WOUB



Melanthioksen paloittelu
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Kosijoita palvellut ja auttanut Odysseuksen vuohipaimen

”Noutivat pylvästöön, pihamaallekin' nyt he Melantheun,
vaskin raatelevin nenät, korvat viilsivät päästä,

ruumiist' irtipä myös hävyn raastivat hotkia hurttain,
pois kädet, pois jalat hakkasivat vihan kostavan vimmoin.

Yltään huuhtoivat veritahmat jalkojen, kätten,
luokse Odysseun astuivat; jopa työ oli tehty.”

Caravaggio: Johannes Kastajan 
surmaaminen 1608



Onnellinen loppu
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Kosijat tapettu, riettaat orjattaret hirtetty, epäuskolliset palvelijat 
paloiteltu, uskolliset orjattaret tunnistavat isäntänsä   

”Naissalin puolta he ulkosivat heti soihtuja kantain,
ympäri parveutuivat Odysseun kaikk' ilon innoin,

tervehytellen, suudelmin pään, hartiot peittäin,
myös kädet kattelemansa; ja haikeudell' ihanalla
sankari itki ja nyyhki ja kaikkipa tunsi jo heidät.”

Roger Moore ja naiset



"Nouse jo, Penelopeia, sa armas laps, omin silmin
katsomahan, mitä kaivata (eldeai) sait sinä aikasi kaiken.
On vihdoin viimeinkin tullut kotihinsa (oikon hikanetai) Odysseus,
sulhot surmannut (ekteinen), talon haaskaajat, tavarainkin,
korskeat ahmijat, jotk' oli poikasi uhkana täällä.”

Ei kuitenkaan usko kuulemaansa tai näkemäänsä
Epäilevä kriittisyys

Angelica Kauffmann: Euryklea herättää Penelopen 1772 
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Ilosanoma Penelopelle



Tunnistamisen merkit (semata) 

"Poikani, hämmennyt (tethēpen) povess' on sydän (thumos) mulla ja mieli,
ei kysymään, ei haastelemaan nyt kieleni käänny,

silmäni silmiin ei voi katsoa. Vaan jos Odysseus
totta hän on, kotihinsa jo vihdoin saapunut, silloin

toinen on toisen taatummin pian tunteva, sillä
meill' omat on tutut merkit (semata), jotk' ovat outoja (kersummena) muille.”
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Frederick Sandys: Penealope 1878



"Kummahinen, sydänt' ei noin heltymätönt' ole panneet
hentojen naisien rintaan viel' ikivallat Olympon.
Vaimoa noin tylymielt' ei toista, ken vieroa miestään
vois, joka kestänyt on monet vaikeat, saapunut vihdoin
syntymämaalle, kun vuosi jo kahdeskymmenes vierii.

Eurykleia, jo tee tila mulle, mun yöni on yksin
nukkuminen; sydän on oman puolison kuin kova rauta."

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Odysseus ja Penealope 1802
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Odysseus ja Penelope



Vuode merkkinä (sema)

Penealope koettelee Odysseusta esittäen, että sänky on siirretty
Sänky liikkumaton, aviovuode itse maaperässä

"Vaimoni, minkä sä nyt sanan mieltäni vihlovan virkoit?
Vuoteen sen kuka siirtänyt on? Hevin ei sitä tehdä

kekseliäinkään vois, -- joku jollei kuoloton tulle,
jonka on muuttaa helppo se paikaltaan, miten mielii […]

Puoliso, merkin sen sanon sulle; mut enpä mä tiedä,
vieläkö vuode on paikoillaan (empedon) vai lie kuka ehkä

siirtänyt, alta jo sen sahaellut puun tyven poikki."
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Oliivipuuvuode



Aviovuode/liitto (lekhos)

Sängyssä (eunḗ) maataan seksuaalisesti tai nukutaan  
Sängyllä (lekhos) institutionaalinen merkitys 

Avioliitto, oikeutetun virallisen vaimon sija ja status   
Lekhoksen siirtäminen itse liiton siirtämistä

Olla paikoillaan, olla vakaa, varma, tasapainossa, horjumaton  (émpedos)
Henkinen ominaisuus, sekä Penelope että Odysseus 
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Andrew Wyeth: Marriage 1993



Afrodite ja Ares

Fainikkilaisten luona laulu Afroditen ja Areksen lemmestä 
Hefastoksen vuoteessa 

Laulaja kieliin koski ja lauloi sointuvin äänin,
Ares seppelsorjaa kuink' Aphroditea lempi,

kuin salayhtymys heill' oli linnass' itse Hephaiston
ensimmäinen, kuinka hän lahjoja toi, sepon ylhän

vuoteen herjasi siellä

Hefastos tekee sänkyyn ovelan verkkoansan rakastavaisille
Vaatii korvauksia – ei kuitenkaan voita Afroditea itselleen eikä kukista Aresta 

Odysseus taas voittaa kosijat ja Penelopen itselleen   

Markku ja klassikot: Odysseia 230

Padovanino: Vulkanus yllättää Marsin ja Venuksen 1631. 



Molemminpuolinen varmistus 

ja puolison rinta jo raukesi, herposi polvet,
nuo kun tunsi hän merkit, Odysseun kertomat tarkoin.

Itkien riensi hän luo, käsivarret Odysseun kaulaan
kietoi onnekkaana ja suuteli päätä ja virkkoi:

Oi, älä suutu, Odysseus, sill' olit ain' yli muitten
viisas, malttava mies. Ikivallat vaivoja meille

säätivät, yhdess' ei elon nuoren riemuja suoneet
nauttia, ehtiä rinnakkain iän korkean ääriin.

Mutt' älä suutuksiss' ole siit', älä katkera, etten
kohta, kun näin sinut, rakkaammin sua tervehytellyt.

Näät sydämessäni ain' oli, rintani alla, se pelko,
ett' ois valheillaan mua pettelemään joku outo

saapuva, sillä on mies moni miettijä häijyjen juonten”
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Eduard Julius F. Bendemann: odysseus ja Penealope 1860 



Puolis(k)oiden yhdistyminen

Symboli – kaksi ruukun palasta yhdistyy 

Virkki, ja sankari sai halun itkeä vain palavamman;
nyyhkien sulki hän rinnoilleen sulopuolison puhtaan.

Niinkuni riemahtuu maan nähdessään uros uiva,
pirstonut jolt' ulapalla Poseidon purren on oivan,

tuulien viskelemän sekä vetten korkean kuohun, --
harvapa maihin pääsee vain yli vaahtisen aavan,

voimin nääntyvin ui, iholl' inha on suolava tahma, --
rantaan riemuitenpa jo ehtii, ei tuho niellyt:

niin näki riemuin valtiatar jalon puolison jälleen,
kaulalt' ottanut valkeit' ei käsivarsia lainkaan.

Francesco Primaticcio. Odysseus ja Penelope 1563.
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Kosijoiden sielut manalassa

Hermes, haltia Kyllenen, heti sulhojen sielut
saapui kutsumahan, tuli kourassaan lumosauva,
kaunis, kultainen, joll' umpeen loihtivi silmät,
toiset taas unest' elvyttää, miten mielivi. Sielut
sillä jo hääteli pois, vikinöinpä ne seurasi vaisuin.

Adolf Hirémy-Hirschl: Akeron rannan sielut ja Hermes1898.
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Puutarhan hoito

"Vanhus, tarhasi hoitoon sult' ei taitoa puutu.
Kaikkipa kunnoss' on joka viikunapuu, joka köynnös,

öljy- ja päärynäpuu, joka kasvissarka on saanut
hoitoa huolellista, jok' ainoa taimikin tarhan.

Odýssesus ja Laertios
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Kosto Odysseukselle

Ystävät, miespä se totta jo turmia mietti Akhaijein!
Vei kera laivoillaan mont' aimoa miestä hän ensin,
hukkaan laivat saatti ja kuoloon kumppanit uljaat;
nytpä Kephalleenit palatessaan murhasi parhaat.

Kostoon siis heti, ennenkuin pakosuojana häll' on
Pylos tai pyhä Elis, Epeijein maa ihanainen!

Tulkaa, taikk' ikiherja ja pilkka on meill' osanamme!

Oskar Kokoschka: Eupeithes kutsuu miehet kostoon 1967
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Surman unohtaminen 

Koston kierteen lopetus, yleinen anteeksianto unohduksena  

Heidät unohtamaan (eklēsis) saakoon pois poikien, 
veljessurman (kasignētōn te phonoio), 

ja taas rakkaus kaikkien kesken, 
ainian vallitkoon, vaka rauha (eirēnē) ja rikkaus (ploutos ) runsas.”
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Zeus. Patsas.



Athenen rauha 

"Laerteen jalo poika, Odysseus, mies monikekseliäs!
Hillitse (iskheo) jo sotaisa taisto, että et viimein

Zeuta jo suututtais, Kronossyntyä, kaitsevasilmää!
Virkki Athene; ja suostui (epeitheto) riemahtuin sydämestään (thumō) Odysseus.”

Mentorin hahmossa asettaa rauhan/valan (horkia)  osapuolten välille
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Pallas Athene. Patsas.
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