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Traaginen aikamme 

Uutiset täynnä traagisia tapahtumia

Kuolema, onnettomuus, ikävä tapahtuma aina traagista

Onneton elämä = traaginen elämä

Teuvo Hakkaraisen traaginen vaaliviikko: 

”Sammui keinutuoliin, kähmi toimittajaa ja haluaa ministeriksi.” 
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Traagisen sanakirjamääritelmä

”Järkyttävä, murheellinen, kohtalonomainen; tragediaan 
kuuluva, sille ominainen.” Kielitoimiston sanakirja

”Järkyttävän surullinen, murheellinen tapahtuma tai 
ihmiskohtalo.” Tieteen termipankki 
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Traaginen ajattelu

Antiikin tragediaan kuuluva - Tragedian ilmentämä ajattelu 

Tragedia ajattelun muotona 

Tapahtuu antiikin teatterissa

Antiikin teatteri: Tragedia, komedia, satyyrinäytelmä

Klassinen kulta-aika 400 -luvulla eaa.

Kukoistaa samaan aikaan antiikin demokratia kanssa Ateenassa 

Dionysoksen teatteri Ateenassa
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”Hovista”  

Laulut 6-8

Odysseus Alkinooksen hovissa, Francesco Hayez 1814-5
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Syksyn 2022 kurssi eeppisestä ajattelusta 

Sankaritarujen laulaminen 

Laulajat ylhäisten hoveissa

Aristokratian ”arvot”



”Kansanteatteriin” 

Poliksen ”arvot”

Esitys kansalle keskeisistä myyteistä

Ateenan kansalaisyhteisön muoto ja instituutio 

Kulttuuriraha 

Epidauroksen teatteri
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Kaupungin itse-esitys

”Tragedia ei ole vain taidemuoto; se on myös yhteiskunnallinen instituutio, 
jonka kaupunki perusti tragediakilpailuissa poliittisten ja oikeudellisten 
instituutioidensa rinnalle. 

Se on samassa kaupunkitilassa ja samojen institutionaalisten sääntöjen 
mukaan kuin kansankokoukset tai kansantuomioistuimet nimetyn arkontin 
alaisuudessa  perustettu kaikille kansalaisille avoin spektaakkeli, jota 
ohjaavat, näyttelevät ja arvioivat eri heimojen edustajat. Kaupungista tulee 
teatteri ja se tavallaan ottaa itsensä esityksensä kohteeksi ja esittää itsensä 
yleisön edessä.” 

Jean-Pierre Vernant: Jännitteet ja moniselitteisyys keikkalaisessa tragediassa 1969.
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Kyseenalaistava instituutio 

”Mutta jos tragedia on enemmän kuin mikään muu kirjallisuuden laji 
juurtunut yhteiskunnalliseen todellisuuteen, ei se tarkoita, että se olisi 
yhteiskunnan heijastus. 

Se ei heijasta tätä todellisuutta vaan kyseenalaistaa sen. Esittämällä sen 
repeytyneenä, itseään vastaan jakautuneena, se tekee siitä 
kokonaisuudessaan ongelmallisen.”

Jean-Pierre Vernant: Jännitteet ja moniselitteisyys keikkalaisessa tragediassa 1969.
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”Vaikka teatteriyleisöä on pidetty  suorana heijastuksena 
kansalaisyhteisöstä, tätä analogiaa kohtaan on oltava varovainen. Se poistaa 
tärkeät erottavat tekijät. Teatteriyleisössä oli myös ei-ateenalaisia ja 
mahdollisesti myös orjia ja naisia. Lisäksi traaginen kuoro esiintyi usein ei-
kansalaisten roolissa. Tosin kuin useissa muissa poliksissa, jotka pitivät 
teatterinsa agoralla, sekä teatteri että kansalaiskokous lähtivät Ateenassa 
agoralta 600-luvun (eaa.) lopulla ja 500-luvun (eaa.) alussa.   

On tärkeää huomata mitä tämä tilallinen jako merkitsee tragedian asemalle 
kaupungin näkökulmasta. Dionysoksen teatteri tarjoaa tilan käsitellä sitä 
mikä on ulossuljettu muista kansalaiskeskusteluista. ”

Nicole Loraux (1943-2003): Surun ääni. Essee kreikkalaisesta tragediasta. 1999.  
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Teatteri ole tori (agora) tai kansankokous (pnyx)



Homeerinen sankari

Hyvä – kaunis 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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Andromakhen kärsimys

"Puoliso, nuorena niin elost' erkanit siis, minut heittäin

leskenä linnoilles, ikäpienen pilttini kanssa,

sulla ja mulla jok' on, polon sortelemilla. Hän ei lie

vauraaks ehtivä, sillä sit' ennen korkea Troia

kaatuu kai, sinä kun -- sen kilpi ja suoja -- jo sorruit,

puoltaja puolisojen siveäin sekä hentojen lasten.

Siksipä kansa nyt Ilionin hänt' itkevi kaikki;

toit surun vanhemmillesi, toit sanomattoman tuskan,

Hektor; vaan yli kaikkien mull' on haikea murhe;

sillä et kurkottaa mua kohti sa kättäsi voinut,

kuiskata mulle et kuollessas, mitä lohtuna oisin

kyynelien valuess' öin, päivin muistava aina."

Jacques-Louis David: La Douleur et les Regrets d'Andromaque sur le corps d'Hector son mari 1783
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"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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Odysseuksen kosto 



Traaginen sankari 

“Näky kauhea katsella ja orjien on vietävä pois päivänvalosta se, jota ei 

enää ole”. Kreon Antigonen lopussa 

Epiikan sijaan sankarien väkivallasta on tullut traagista 

Traaginen sankarin virhe (hamartia) syöksee tuhoon

Jumalallinen rangaistus hybriksestä  

Pasolini Oidipus
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Lavalla esiintyvät hahmot jäljittelevät sankareita, ja muinaisten joukossa 
vain johtajat olivat sankareita, ja ihmiset, joista kuoro koostuu, olivat pelkkiä 
miehiä.

Pseudo-Aristoteles: Ongelmat: lat. Problemata
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Johtajat vs. kansa 



Odysseus osuu ja tappaa kosijat, jotka edustavat ´hybristä, 
rajojen ylittämistä. 

Traaginen virhe hamartia, tulee verbistä hamartánein, ampua
ohi, ei osua, tehdä virhe. 

Myöhemmin kristillisyydessä alkaa tarkoittaa syntiä.

Odysseus TV sarja 1997
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Hamartia (ἁμαρτία)



Delfoin Apolonin temppelin maksiimit

Tunne itsesi (gnōthi seautón, γνῶθι σεαυτόν)
Varhaisessa muodossa tiedä rajasi, et ole jumala tai eläin

Myöhemmin vasta filosofiassa itsetutkistelu

Vältä liiallisuuksia, ei mitään liikaa (midén ágan, μηδέν άγαν)

Vakuus on tuhoksi? Vannomatta paras? 

(engýa pára d’atē, Ἐγγύα πάρα δ' Ἄτα)

Apollon temppelin jäänteet Delfoissa´. 
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Hybris (ὕβρις)

Rajojen ylitys, transgressio

Röyhkeys, arroganssi, julkeus, loukkaus

Raivo, mielivaltainen väkivalta 

Hesiodes Työt ja päivät. ”Mutta Perses, kuuntele (akouô) sinä oikeutta (dikês), äläkä suosi 

väkivaltaa/hybristä (hubris). Sillä hybris on pahaa vähäpätöiselle (deilos) kuolevaiselle 

(brotos). Oikeus (Dikē) voittaa lopulta aina Hybriksen (Hubrios). Mutta tyhmä/lapsekas 

(nēpios) ei tätä käsitä kuin kokemuksen kautta. 

Tragediassa ongelmaksi sankarin itsensä hybris 

Gustave Doré (1866): Kuvitus John Miltonin Paradise ¨Lost runoelmaan
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Kuolevaisuus

”Tulepas tänne, jotta viisastuisit (sophōteros)

Tiedätkö millainen on luonnostaan kuolevaisen (thnēta) toimi

Arvaan ettet tiedä, kuinkapa voisit? Kuulehan siis: 

Kuoleman on kuolevainen velkaa

Oletko elossa huomenna – ei sitä voi täysin tietää

Kohtalomme (tukhē) päivää emme näe ennalta

Ei sitä voi opettaa (didakton) eikä ole taitoa (tekhnē) sitä voittaa.”

Euripides: Alkestis 783-6: Juopunut Herakles

Peter Paul Rubens: Der trunkene Herkules 1612-1614

18Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023



Tragedia myytin esityksenä 

Tragedia esitys myytistä  

Mythos aluksi mikä tahansa puhuttu ja välitetty sana   - kertomus  

Sanottu – puhe, neuvo, käsky,  sanomaton sana, ajateltu sana, huhu, pelkkä sana  

tarina, legenda, fiktio, satu 

Tragedian tai komedian juoni 
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Juoni = tragedian sielu

”Juoni (muthos) on siis tragedian lähtökohta (archê) ja ikään kuin sen sielu 
(psuchê). 

Tragedian kuusi osaa: juoni (mythos), luonteet (êthê), tyyli (lexis), ajatus 
(dianoia), spektaakkeli (optis) ja lyyrinen runous (melopoiia).” 

Aristoteles (384-322 eaa.)
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Tragedia toiminnan jäljittelyä

”Tärkein näistä on tapahtuminen/toimien (pragma) sommittelu (syntasis), sillä 

tragedia ei ole ihmisten vaan toiminnan ja elämän jäljittelyä. Onnellisuus 

(eudaimonia) ja epäonni (kakodaimonia) ovat toimintaa ja päämäärä on 

tietynlainen toiminta  (praxis), ei tietynlainen laatu (poiotês).” 

Aristoteles: Runousoppi
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Ei yhtä juonta tai rakennetta 

Aristoteles tosin runousopissa pyrkii esittämään parhaan tragedian 
rakenteen ja sommitelman

”Kaunein/ paras tunnistaminen  (anagnōrisis) tapahtuu yhdessä käänteen  
(peripeteia) kanssa, niin kuin käy Oidipuksessa.” 

Parhaan/kauneimman tragedian sommitelman/rakenteen (sunthesis) 
täytyy siis olla taitteinen, ei suoraviivainen ja sen täytyy jäljitellä pelkoa 
(phoberos)   ja sääliä (eleeinos) herättäviä asioita. 

Aristoteles (384-322 eaa.)
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Tunnistaminen (anagnorisis) ja käänne

“Tunnistaminen (anagnorisis) on kuten itse sana ilmaisee, muutos (metabolē) 
tietämättömyydestä (agnoias) tietämiseen (gnōsin).  

Ja tämän mukaisesti ystävyyteen (filia) tai vihaan (ekhthran) määräten
onnekkaan (eutukhia)  tai onnettoman (dustukhia) kohtalon. 

”Käänne (peripeteia) on, kuten sanottu, tapahtumien muutos (metabolē) 
vastakkaiseen suuntaan. Käänteen on oltava joko todennäköinen (eikos) tai 
välttämätön (anagkaios).”

Aristoteles: Runouoppi
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Tragedia (τραγῳδία)

Pukkilaulu

Pukki (τράγος, trágos) + laulaja (ἀοιδός / aoidós).

Pukin uhraus? Pukki palkintona?

Teoriat uhrirituaalista syntymisestä – suurelta osin kiistetty 

Laulava pukki
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Komedia (κωμωδία, kōmōidia)

κῶμος (kômos) laulu 

Paljastaa, juhlia, juhlalaulu 

Vakava näytelmä, onneton loppu

Komedia onnellinen loppu

Komediakilpailut alkoivat vuonna 487/486 eaa.

Teatterinaamio 100-luvulta eaa.
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Satyyrinäytelmä (satyrikon drāma)

Burleski draama jossa kuoro esittää juopuneita satyyreitä

Yleensä tragedia trilogian jälkeen 

Säilynyt vain Euripideen Kyklooppi (Kyklops). 

Luultavammin kehittynyt säilyttämään dionyysisiä aspekteja itse 
tragedian loitotessa niistä

Silenoksen teatterihahmoa esittävä boiotialainen terrakottaveistos, n. 350 eaa.
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Katsomo (Theatron, θέατρον)

Katsoa (theáomai) + -τρον (-tron).

Teoreetikko = katsoja 

Aluksi puisia penkkejä, sitten kivestä rinteisiin

Papistolle  ja kunniakansalaisille omat paikat  (prohedria) 

Diazoma jakaa alemmat ja ylemmät paikat 

Epidauroksen teatteri 300 eaa.
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Orkestra (orchêstra)

Alun perin tanssipaikka, usein torilla

Ympärille puiset katsomot

Sittemmin teatteriin näyttämö, jossa kuoro tanssi ja lauloi

Aluksi myös näyttelijät orkestralla

Sitten siirtyivät orkestran taakse skenelle

Epidauroksen teatteri 300 eaa.

28Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023



Skēnē (σκηνή)

Alun perin tanssipaikan takana oleva teltta

Vaihdettiin asusteita

Puiset lavasterakenteet

Rakennus, temppeli, palatsi

Kasvoi jatkuvasti lavasterakennuksena  

Dionysoksen teatteri Ateenassa 
pertikleen aikana ja  roomalaisella 

kaudella  
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Parodos (πάροδος)

Sisäänkäynti, jota pitkin kuoro saapuu

Myös kuoron sisääntulolaulu

Aikaisemin eisodos

Dionysoksen teatteri Ateena
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Dionysos Eleuthereuksen pyhäkkö

Dionysoksen teatteri, Ateena
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Ateenassa teatteri osana Dionysoksen pyhäkköä

Vanhempi Dionysoksen temppeli (550–500 eaa).

Uusi Dionysoksen temppeli (350 eaa.)

Dionysoksen alttari 



Dionysoksen kultti

Dionysos teatterin jumala

Tragedian synty Dionysoksen kultista

Kiista missä määrin dionyysinen määrittää 
myöhemmin tragediaa?  

Dionisius Dionysoksen teatterissa Ateenassa 2011
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Dionysos  (Διόνυσος)

Viinin, juhlien, teatterin jumala

Rajojen ylittäminen, toiseksi tuleminen,  identiteettien sekoittaminen

Vieras (xenos), tuleva jumala

Vapauttaja (eleutherios) - hulluus, ekstaasi ja viini

Mutta myös rauhan ja yhtenäisyyden tuoja 

Teatteri, festivaalit, yhdessä viininjuonti

Sofiloksen Dinos 580-570 eaa. British Museum.
Peleuksen ja Thetiksen häät, Dionysos vieraana
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Yhteisöllisyys 

Kaupungin identiteetin vahvistaminen

Koko kaupungin juhla

Karnevaalisuus, rajojen ylitys

Orjat mukana anthesteriassa

Vankien vapauttaminen  

Jääkiekkojuhlat Senaatintorilla 

34Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023



Yhteiset juomingit
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Platon: Lait: Nomoi

Klenias: Vaikutat olevan sitä mieltä, että yhteisellä viinin kulutuksella 
on suuri  kasvatuksellinen osa, jos se tapahtuu oikein (orthōs).

Spartassa ei juominkeja, yhtenäinen sotilaskuri  



Anthesteria

Dionysokselle omistettu kolmipäiväinen uuden viinin juhla 
Anthesterion-kuun 11.–13. päivä (helmi-maaliskuun) 
aikoihin

Pithoigia   - Ruukun avaus päivä 

Khoes – pääjuhla  jokaisella oma khus-kannu juomiseen

Dionysoksen hääkulkue

Khytroi – astiat, uhraukset kuolleille

Anthesteria
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Maalaisdionysia
(Dionysia ta kat' agrous)

Vietettiin Attikan eri kansan osissa, demoksissa joulu 
ja tammikuussa 

Laulu ja tanssi kilpailuja, dityrambien esityksiä

Illalla bileet - vanha juhla – luultavasti viininkorjuu

Nykydionysia
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Saattue, kulkue (pompe) 

Falloskulkue (Ta Phallêforia), kannetaan falloksia (falloi)

Kaneforoi – nuorten naisten korikulkue

Obeliaforoi – kannetaan isoa leipää

Skapheforoi – kannetaan muita uhrilahjoja

Askoforoi – kannetaan viiniruukkuja

Nykyajan dionyysinen falloskulkue Ateenassa
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Kaupunki (Suuri) Dionysia

Dionysia ta Megala, Dionysia ta en Astei

Kaupungissa vietetty viisipäiväinen Dionysos juhla

Pesiastroksen ajasta maalis-huhtikuussa.

Dionysoksen puinen patsas kannetaan kaupunkiin 

Kehittyy dityrambi, komedia ja tragedia kilpailut  

Nykyajan dionosjuhla Ateenassa 
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Thiasus (θίασος)

Sosiaalisuuden jumala

Dionysos ilmaantuu aina seuralaisineen

Juhliva joukko  

Mainadit ja satyyrit 
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Satyyrit ja mainadi 380–370 eaa.



Bákkhos (βάκχος)

Vimmainen, kiihkeä, ekstaattinen ryhmä

Bakkheíā (βακχεία)

Dionysoksen epiteetti, kuvaa alun perin kiihkon vallassa 
olevaa ryhmää

Roomassa viininjumalan nimeksi Bacchus

Bakkanaalit (Bacchanalia) – viinin jumalan juhlat
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Bacchus



Rauha ja kumouksellisuus

Dionysos kumouksellisena jumalana

Asettaa annetun järjestyksen kyseenalaiseksi 

Samalla myös riidat sovittavana ja rauhan tuojana

Erossa sodan (Ares) ja sotataidon (Pallas Athene) jumalista 
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60-luvun ja 70-luvun alun sodan vastainen 
ekstaattinen hippiliike



Dityrambi (διθύραμβος, dithyrambos)

Dionysos-jumalalle laulettu hymni ja villi tanssilaulu

Aristoteleen mukaan tragedian alkuperä

Nuorimies soittaa Ailosta 460-450ea.
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Dionysoksen perinne

Dionyysinen pukkifestivaali Skyroksen saarella
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Säilyi pitkään

Kilpailu kristillisyyden kanssa 

Yhteneväisyys Kristuksen kanssa 



Tuo viininjuonnin Ateenaan

”Ikariois vastaanotti Dionysoksen ja sai tältä viiniköynnöksen ja oppi 
viinin valmistamisen. Ja lahjoittaakseen ihmisille jumalan sulon 

(kharitas), meni paimenten luo, jotka maistettuaan ja juotuaan sitä 
ahnaasti ilman vettä nautinnokseen, luulivat tämä loihtineet 

(pepharmakhthai) heidät ja tappoivat hänet, mutta päivällä he 
ymmärsivät mitä olivat tehneet ja hautasivat hänet.”

Pseudo-Apollodorus: Kirjasto

Roomalainen mosaiikki Dionyoksen talossa n. 200 luvulta Páfos Kypros
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Eletheuria

Antiikin aikaisia raunioita Eleutheraissa
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Kaupunki Attikan ja Boiotian rajalla. 
Dionysos saapuu Eletheuriasta
Ateenalaiset kieltäytyivät vastaanottamasta
Kansalaisille kivuliaat erektiot
Parantuminen vasta kun hyväksyivät Dionysoksen ja kantoivat 
fallos patsaat kaupunkiin
Kaupunki Dionysiassa puupatsaan saattue Eleutheriasta



Kuorotanssi, Koros (χορός )

Tanssipaikka, tanssiva ryhmä 

Yhteensovitettu kuorotanssi - koreia (χορεία)

Esitettiin kaikissa festivaaleissa

Juhlinta itsessään kuoron, koruksen, asettamista 

Eri ikäisten miesten ja naisten kuorot, eri paikkojen ja toimien tanssikuorot 
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Muusien tanssi

”Heillä on rinnassaan laulu ja huoleton sydän 
(akēdea thumon) 

Lumisen Olympoksen ylimmällä huipulla on 
heidän tanssiensa paikka ja kaunis talonsa ja 
naapurina Sulottaret (Kharites) ja Kaipaus (Himeros) 

iloitsemassa kanssaan. 

Heidän huuliltaan nousee suloinen ääni, kun he 
laulavat kaikkien laeista (nomous) ja ylistettyjen 
kuolemattomien kunnon tavoista (ēthea kedna)”

Andrea Mantagne: Apollo ja yhdeksän muusaa 1497
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Kuorotanssi kasvatuksena
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Platon: Lait: Nomoi

”Kasvatusta vaille (apaideutos) jäänyt on jäänyt vailla kuorotanssia (akhoreutos), 
kun taas hyvin kasvatetulla on riittävästi kuorotanssin harjoitusta. 

Kuorotanssi koostuu kokonaisuudessaan tanssista  (orkhēsis)  ja laulusta (ōdē) 

Hyvän kasvatuksen saanut siis kykenee laulamaan ja tanssimaan kauniisti 
(kalōs).”



Koko kaupungin kuorotanssi

Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023 50

Platon: Lait: Nomoi

”Jokaisen miehen ja lapsen, vapaan ja orjan, naispuolisen ja miespuolisen, 
koko kaupungin (πόλις) on lakkaamatta lumolaulettava koko kaupungille 
itselleen siitä mitä olemme tässä esittäneet jatkuvasti aihetta muuttaen 

(μεταβάλλω) ja esittäen kaikin tavoin variaatioita, niin että laulajat 
ahmivat hymneistään nautintoa.” 



Rytmi ja harmonia
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Platon: Lait: Nomoi

”Muut elävät eivät pysty aistimaan  (aisthēsin) liikkeisiinsä sisältyvää 
järjestystä (taxeōn) tai epäjärjestystä (ataxiōn), joita nimitetään rytmiksi

(rhuthmos) ja harmoniaksi (harmonia), mutta meille, jotka olemme saaneet 
kuten sanottu jumalat mukaan tanssiimme he ovat antaneet rytmin ja 

harmonian nautinnollisen aistimuksen.

Niillä ne saavat meidät liikkumaan ja johtavat kuorojamme (khorēgein) 
yhdistäen meidät laulujen ja tanssien avulla; kuorotanssin (khorous), nimen 

he ovat johtaneet sanasta ilo (khara).” 



Ekstaattinen tanssi

”Ei ole helppoa määritellä rauhanomaiseksi tai 
sotaisaksi tai varsinaisesti miksikään koko 
bakkantisten ja niihin liittyvien tanssien ryhmää; 
niitä nimitetään nymfien, panien, sileenien ja 
satyyrien mukaan ja niissä sanotaan jäljiteltävän 
päihtyneitä (katōnōmenous) ja suoritettavan 
jonkinlaisia puhdistus (katharmous) ja 
initaatioriittejä.” 
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Platon: Lait: Nomoi 815



Kuorotanssin rappio 1962

Vieraantuminen modernissa yhteiskunnassa 1962
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”Kuorotanssin historiassa näkyy sen jatkuva taantuminen, joka kulkee käsi kädessä pitkään 
kestäneen desosialisaatioprosessin kanssa. Kuorotanssi ei ole vain oire ryhmäintegraatiosta, vaan 
myös ainutlaatuisen ikivanha biososiaalisen ryhmäelämän ylläpitäjä. Sachs toteaa: "Kuorotanssin 
taantuminen yhteiskunnallisen kehityksen syy ja indikaatio. Kuorotanssi, yhteisölliset tanssit, 
vaativat tiivistä yhteiskuntajärjestystä: ne edellyttävät yhdistymistä tanssissa, joka on jotakin 
enemmän kuin nykyiset hahmojen ja liikkeiden sarjat. Teollisen vallankumouksen aiheuttama 
maaseutuyhteisöjen hajoaminen ja individualismin nousu pysäytti kuorotanssit ja luovutti 
tanssilattian tai kylän viheriön paritanssien käyttöön. Huizinga meni niin pitkälle, että kuvaili 
kuorotanssin tukahduttamista oireeksi kokonaan taantuvasta kulttuurista.”

Paul Halmos



Tragedia alun perin kuoro

”Meille tämä perintö kertoo täysin ratkaisevasti, että tragedia kehittyi traagisesta 
kuorosta ja oli alkuperäisesti vain kuoro eikä mitään muuta kuin kuoro. 

Tästä saamme velvollisuuden katsoa traagisen kuoron sydämeen varsinaisena 
alkudraamana tyytymättä mitenkään tavanomaisen taidepuheen lajeihin, että 

kuoro olisi ideaalinen katsoja tai että se edustaisi kansaa vastapainona näyttämön 
ruhtinaalliselle alueelle.” 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Tragedian synty 1872
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Traaginen kuoro

Traaginen kuoro
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Ei enää ekstaattinen tanssi
Valittava ja vaikeroiva kuoro 
Useammin naisten kuoro kuin miesten kuoro 
Valittaminen ja vaikerointi naisille
Myös vanhojen miesten kuoro
Kuitenkin varsinaiset esittäjät nuoria miehiä 
Harvemmin kuitenkin kansalaissotureiden kuoro
Marginaaliryhmät?  Epäsuora kritiikki? 



Kuoron johtaja 

(χορηγός, korēgos)

Muuttuu Ateenassa varakkaaksi kuoron rahoittajaksi

Ei itse enää esiinny 

Valitsee kuoron jäsenet ja kustantaa sen puvut ja kulut 
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Didaskalos (διδάσκαλος)

Tragedian kirjoittaja ja ohjaaja 

Tarkoittaa itse asiassa opettajaa 

Kaksi tulkintaa: Tragedia itsessään opettaa 

Opettaa vuorosanat näyttelijälle
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Antiikin kreikan opettaja läppärin kanssa



Näyttelijät

Juuri Ikaroksesta kotoisin olevan Thespiksen sanottiin olevan ensimmäinen 
näyttelijä.  Väite dityrambikilpailun voitosta 534 eaa. 

Aristoteles ei mainitse, mutta reettori Themistius (317 – 388) väittää Aristotleen
maininneen

Aiskhlos lisäsi toisen näyttelijän

Sofokles kolmannen

Kolme näyttelijää näyttelivät kaikki pääroolit 

Kaikki näyttelijät miehiä 

Thespiksen vaunut 1334–1336 
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Naama(ri) 

(Prosopon,πρόσωπον) 

Mikä asetetaan silmien eteen

Tuleminen toiseksi – Dionyysinen kultti

Dionysos naamioiden jumala 

Tehty kovetusta pellavasta, uhrattiin näytelmän jälkeen. Kuului 
myös hiuslaite. 

Eri roolit ja ilmeet, näkyvät ulkoilmateatterissa 

59Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023



Peisistratos

Ateenan itsevaltias (turannos) Solonin jälkeen 

Kukkuloitten (köyhemmät maalaiskansalaiset) ryhmittymän 
johtaja 

Kerrotaan aloittaneen Dionysoksen julkiset kultit ja 
teatteriesitykset

Peisistratos 607-552 eea
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Kilpailut kaupunki dionysiassa

1. Valmistelupäivä (proagōn), Asklepieia-juhla

2. Valmistelupäivä: Dionysoksen ”esittäytyminen” 

1. Juhlapäivä. Dionysoksen patsas kulkue (pompē). Dityrambikilpailut. 

2. Juhlapäivä: Komediakilpailu: viisi komediakirjailijaa, yksi komedia kultakin

3-5 Juhlapäivä: Tragediakilpailut

Joka päivä yksi tragediakirjailija, jolta kolme tragediaa ja yksi satyyrinäytelmä
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Aiskhylos, Sofokles ja Euripides.

Kolme suurta, myös ainoat joiden teoksia säilynyt

Khoirilos, Frynikhos, Pratinas, Aristarkhos Tegealainen, Ion Khioslainen, 

Akhaios Eretrialainen, Aristias, Neofron,  Euforion, Kleomakhos, 

Khairemon, Theognis, Nikomakhos, Filokles, Agathon, Antifon, 

Karkinos,  Nothippos, Akestor,  Pythangelos, Ksenokles, 

Sthenelos, Morsinos, Melanthios, Morykhos, Iofon

Sofokles nuorempi,  Kleofon, Astydamas,  Meletos, 

Afareus, Diogenes, Euripides nuorempi, Dionysios

Astydamas nuorempi,  Dikaiogenes, Theodektes

Akhaios Syrakusalainen
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Uusi julkinen spektaakkeli 

Alkuperäisenä kirjallisuuden lajityyppinä, jolla on omat sääntönsä ja 
ominaispiirteensä, tragedia loi uudenlaisen spektaakkelin kaupungin julkisten 
festivaalien järjestelmään. Lisäksi erityisen ilmaisun muotona se toi esiin 
inhimillisen kokemuksen aikaisemmin tuntemattomia puolia. 

Se merkitsi yhtä vaihetta sisäisen ihmisen, vastuullisen subjektin syntymässä. 

Vernant:  Le moment historique de la tragédie en Grèce 1968
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Tragedian ihminen - ethos-daimon

Ethos-daimon, traaginen ihminen muodostuu näiden väliin. 

Jos toinen kahdesta termistä poistetaan, hän katoaa […], tragedia perustuu 
Herakleitoksen kuuluisan muotoilun ήδοςόνδρώπφ δαίμων kaksinaiseen 
luentaan. 

Jean-Pierre Vernant: Jännitteet ja moniselitteisyys keikkalaisessa tragediassa 1969
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Ethos athropon daimon

Ihmisen eetos/luonne (ethos) on kohtalo/jakautunut/demoninen 
(daimon) 

Hendrick ter Brugghen: Herakleitos, 1628

Efesoksen Herakleitos (n. 535-475 eea.) Fragmentti 119
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ἦθος ἀνθρώπῳ 
δαίμων.



Tragedia vain kaksoisluennassa 

”Heti kun lakkaamme lukemasta sitä yhtä hyvin yhdessä kuin toisessakin 
mielessä (kuten syntaktinen symmetria sallii), muotoilu menettää 
arvoituksellisen luonteensa, moniselitteisyytensä, eikä traagista tietoisuutta 
enää ole. Tragedian tähden tekstin on kyettävä merkitsemään 
samanaikaisesti, että ihmisessä tämän luonnetta kutsutaan daimoniksi ja 
päinvastoin, että se mitä kutsutaan ihmisen luonteeksi, on todellisuudessa 
daimon.” 

Jean-Pierre Vernant: Jännitteet ja moniselitteisyys keikkalaisessa tragediassa 1969
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Euripides: Bakkhantit

”Olen tullut ensiksi tähän helleenien polikseen,

Kun olen jo siellä [Aasiassa] 

asettanut tanssini ja riittini,

Tullakseni paljastetuksi daimonina (daimōn) kuolevaisille.” 

Bakkhantit repivät Pentheuksen kappaleiksi. Roomalainen fresko Pompejista
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Mitä tekemistä 

Dionysoksen kanssa? 

Jo antiikissa esitetty kysymys

Dionysos aiheena vain osissa tragedioita ja useissa ei edes mainita

”Tragediaa voidaan kutsua dionyysiseksi (vaikka Dionysosta ei mainittaisikaan) siinä 
rajoitetussa merkityksessä, että se edustaa usein sellaisia prosesseja, joiden ajatellaan olevan 
Dionysoksen aiheuttamia: identiteetin kääntyminen, suvun kiihkeä tappaminen (kotitalouden 
itse-tuho), ryhmän (tiasos, kuoro) ympäröimän yksilön (fiktiivinen) kuolema, joka johtaa koko 
yhteisön kulttiin. 

Ihmisen tarve edustaa näitä prosesseja ilmaistaan ajatuksessa, että ne ovat Dionysoksen 
inspiroimia tai vaatimia. Mutta se ilmenee myös tragedioissa, siitä huolimatta esiintyykö 
niissä itse Dionysos tai kutsumme niitä dionyysisiksi vai emme.” 

Richard Seaford: dioysos
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Attikalainen tragedia? 

”Kreikkalainen draama on erityisesti Ateenan luomus ja kunnia. Ateena ja 
Dionysoksen teatteri ovat hyvin todellisessa merkityksessä sen Ykseys ja Paikka. 
Näytelmät esitettiin juuri tässä teatterissa, lähes jokainen merkittävä näytelmä 
runoilija oli ateenalainen, koko taidemuoto kokonaisuudessaan kantaa pysyvästi 
Ateenalaisen älyn ja plastisen mielikuvituksen merkkiä, kaiken tämän yllä 
kreikkalainen draama on erityisessä määrin Ateenan kansan teos. Kaikki 
attikalainen draama, traaginen ja koominen, tehtiin Dionysoksen festivaalille, 
tämä on keskeisin tosiasia.” 

Panhelleeninen tragedia 
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H. D. F. Kitto (1897 – 1982)



”Niinpä entiset äänettömät katsomot tulivat äänekkäiksi kun kuulijat kuvittelivat 
tietävänsä milloin muusallisuus on kaunista tai rumaa ja aristokraattisen 

muusallisuuden sijaan kehittyi rahvas (ponēros) katsomon valta (theatrokratia).”

Jos tämä vapaiden miesten kansanvalta (dēmokratia) olisi rajoittunut vain 
muusallisuuteen, ei asia olisi ollut niin kauhístuttava (deinos), mutta 

muusallisuudesta levisi näkemys kaikkien viisaudesta (sophias) ja lait ylittävä 
(paranomia) vapaus (elutheria).

Pelottomina tietämisestään, pelottomuus synnytti häpeämättömyyden. Se ettei 
pelkää paremman mielipidettä  on jo rahvasta häpeämättömyyttä ja liian julkean 

vapauden tuottamaa.” 

Antiikin demokratia ja katsomovalta

Koivusalo: Traaginen ajattelu 2023 70

Platon: Lait 



Sokrates traagisena sankarina
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Jacques-Louis David: 
Sokrateen kuolema1787

Platon nuorena halu tulla tragediakirjailijaksi. 

Tragediasta filosofiaan - Sokraattiset dialogit 

Tragedian ja jäljittelyn moraalikritiikki

Muuttuminen toiseksi 

Epäjalojen asioiden jäljittely  



”Ideaalisen polikseen ei voida hyväksyä muuta runoutta (poiêsis) kuin 
jumalhymnejä (humnous theois) ja jalojen (agathois) miesten 
ylistyslaulua.

Mutta sanottakoon kuitenkin, että mikäli nautintoon tähtäävä runous 
(poiētikē) ja jäljittely (mimêsis) voivat osoittaa olevansa hyvin hallitussa 
(eunomeomai) poliksessa tarpeellisia, otamme ne ilomielin taas sinne 
takaisin, koska tunnemme itsekin niiden lumousvoiman (kêleô).”

Filosofian ja runouden riita (diafora)
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Platon: Valtio



Runousoppi (Περὶ ποιητικῆς)

Oppi eeppisestä runoudesta ja erityisesti tragediasta 

Kirjoitettu 330–320-luvuilla eaa. 100-vuotta tragedian varsinaisen 
kultakauden jälkeen

Suomennokset: Johan Viktor Calamnius 1871, Pentti Saarikoski 1967, 
Paavo Hohti 1997, Kalle Korhonen ja Tua Korhonen 2012.

Aristoteles (384-322 eaa.)
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Luettelot tragedioista 

Kaksi hävinnyttä teosta, joissa luettelot tragedioista

Didaskalia, opetukset

Nikai Dionysiakai, Dionysiosjuhlien voitot

Aristoteles: Näytelmäluettelot
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Tragediat luettuina

Nuorena mahdollisuus nähdä klassiset tragediat, mutta lähinnä niiden 
lukeminen, itse esityksen ja ”teatraalisuuden” vähättely 

”Tragedia saavuttaa tarkoituksensa ilman mitään runollista liikuntaa, sillä jo 
pelkästään äänen lukemalla (anaginōskein) käy selväksi, minkä laatuinen 
tragedia on kyseessä […] Tragedia antaa eloisan vaikutelman niin äänen 
luettaessa kuin teossa.”

Aristoteles (384-322 eaa.)
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Toiminnan jäljittelyä (mimesis)

”Jäljitteleminen (to mimeisthai) on synnynnäistä ihmisille lapsuudesta 
lähtien, ja ihmiset eroavatkin muista eläimistä siinä suhteessa, että he ovat 
kaikkein jäljittelevimpiä  ja he oppivat ensimmäiset asiat jäljittelemällä. 

Lisäksi kaikki iloitsevat/nauttivat (χαίρω) jäljittelystä 

Aristoteles (384-322 eaa.)
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Tragedian määritelmä 

“Tragedia on jäljittelyä/esitys (μίμησις) täydellistä suuruutta sisältävästä 
vakavasta toiminnasta (πρᾶξις). 

Sen kullakin osalla on kielellisesti soljuva muoto ja tekemällä eikä kertomalla, 
säälin (ἔλεος) ja kauhun (φόβος ) kautta se saavuttaa tunteiden (πάθημα) 
puhdistumisen (κάθαρσις).”

Aristoteles: Runousoppi
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Katharsis (κάθαρσις)? 

Verbistä kathairein (καθαίρειν) ’puhdistaa’, joka johdettu 
adjektiivista katharos (καθαρός) ’puhdas’, ’siisti’, ’kirkas’.

’puhdistus’, ’puhdistuminen’ ja ’puhdistaminen’ kaikki 
mahdollisia käännöksiä 

Tunteiden puhdistaminen vai tunteilla puhdistaminen

”Filologit eivät tiedä kuuluuko lääketieteen vai moraalin 
alaan.” Nietzsche
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Katharsis politiikka teoksessa

”Esitettäessä pyhiä melodioita ja käytettäessä sielua kiihottavia sävellajeja voimme havaita heidän 

olevan sellaisessa tilassa, kuin he olisivat saaneet lääkettä ja puhdistautuneet (katharseōs). 

Samanlainen kokemus täytyy olla niillä, jotka kokevat sääliä, pelkoa tai yleensä jonkin tunnetilan, 

sekä myös muilla, sikäli kuin kukin näistä tunteista tulee heidän osakseen.  Kaikki he kokevat 

jonkinlaisen puhdistautumisen (katharsin) ja helpotuksen, johon liittyy mielihyvää. 

Samoin puhdistavat melodiat tuottavat harmitonta iloa ihmisille. 

Aristoteles: Politiikasta
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Runous - historia

Runoilijan tehtävä ei ole kertoa jo tapahtunutta vaan mikä on mahdollista 

(δυνατός) todennäköisyyden (εἰκός) tai välttämättömyyden (ἀναγκαῖον) mukaan.

[Historia] kertoo tapahtuneesta, [runous] siitä mitä voisi tapahtua. 

Runous on siten historia filosofisempaa ja vakavampaa, sillä runous puhuu 

kokonaisuuksista (katholou), historia taas yksittäisestä (hekastos).  

Aristoteles: Runousoppi
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Roomalainen tragedia 

Roomalainen teatteri traagiset parodiat, komedia, farssit

Myös varhaisia tragedioita, jotka hävinneet 

Senecan yhdeksän tragediaa. Kirjoitettu latinaksi, aiheena 
kreikkalaiset myytit

Hercules Furens, Medea, Troades, Faedra, Agamemnon, Oedipus, 
Phoenissae, Thyestes,  Hercules, Oetaeus
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Mosaiikki Pompeijista



Keskiajan teatteri

Raamatun tarinat 

Liturgiset draamat

Mysteerinäytelmät

Moraalinäytelmät
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The Play of Herod. New York Pro Musica
performances at The Cloisters, 1963. 



Renesanssitragediat

Sofokleen Kuningas Oidipus 1585 Teatro Olimpicon
avajaisnäytelmänä. 

Teatteri oli rakennettu Vitruviuksen teoksesta löydetyn mallin 
mukaan. 
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Teatro Olimpicov, Vicenza



Elisabetin ajan tragediat

William Shakespeare, Christopher Marlowe ja Ben 
Jonson.

Modernit murhenäytelmät

Titus Andronicus, 1593–94, Romeo ja Julia, 1594–96.

Julius Caesar, 1599, Hamlet – Tanskan prinssi, 1600–01.

Othello, 1604, Kuningas Lear, 1605, Macbeth, 1605–06.

Antonius ja Kleopatra, 1607–08, Coriolanus, 1607–08.

Timon Ateenalainen, 1607–08.
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The Globe Theatre London



Julkisoikeuden tragediat

”Shakespearen "historialliset" tragediat ovat oikeuden ja kuninkaan 
tragedioita, jotka pohjimmiltaan keskittyvät vallananastajan ja tämän 
kaatumisen ongelmaan, kuninkaiden surmaamiseen ja uuden olennon 

syntymiseen, joka muodostuu kuninkaan kruunauksesta. 

Kuinka yksilö voi saada väkivallalla, juonittelulla, murhalla ja sodalla julkisen 
vallan, jonka olisi saatava aikaan rauha, oikeudenmukaisuus, järjestys ja 

onnellisuus?

Miten laittomuus (l’illégitimité) voi tuottaa lakia? Samaan aikaan kuin 
oikeusteoriassa ja historiassa yritettiin kutoa julkisvallan jatkuvuus ilman 

katkoksia, Shakespearen tragedia päinvastoin pyörii tämän haavan ympärillä, 
tämän tyyppisessä toistuvassa haavassa, josta kuningaskunnan kärsii kun 

kuninkaat kuolevat väkivaltaisesti ja laittomat suvereenit saapuvat.” 
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Michel Foucault: Il faut défendre la société. 25.2.1976



Seremonia, teatteri ja politiikka

Poliittinen seremonia vallan omana lajityyppinä

Teatraalinen valta

Esimerkki paljasjalkakapinan 1639 verisen kukistamisen jälkeen tehty 
poliittinen seremonia 
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Michel Foucault: Cérémonie, théâtre et politique au XVIIe siècle 1972
Charles Le Brun, c. 1670: Rasnkan kansleri Pierre Séguier saapumassa Pariisiin 

Ludvig XIV:n kanssa 1660.



Seremoniaalinen teatteri

"Suvereenit eivät voi tehdä mitään hyödyllisempää kunniakseen ja 
alamaistensa hyväksi, kuin asettaa ja ylläpitää julkisia kisailu 
spektaakkeleita (les Spectacles Jeux) kauniissa järjestyksessä ja 
kruununsa arvoisella loistolla.

La Pratique du théâtre (1657).
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François Hédelin, abbé d'Aubignac (1604 – 1676)



Apollo aurinkokuningas

Hovi julkisoikeudellisena teatterina, suvreenin itsevaltiaan teatterina

”Hovin päätehtävänä oli muodostaa, järjestää paikka, jossa 
kuninkaallinen valta ilmeni päivittäin ja pysyvästi loistossaan.” 

Ludvig tanssii kuninkaallisessa Bacchuksen juhlien baletista 1651

14 -vuotiaana esittää Apolloa kuninkaallisen yön baletissa 1653
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Ludvig XIV kruunajaisasussaan vuonna 1648
Ludvig XIV asu tämän esittäessä Apolloa 14-vuotiaana



Barokkitragedia 

Uusklassinen ranskalainen tragedia

Kardinaali Richelieu (1585 – 1642) Ranskassa teatterin tukija

Théâtre du Palais-Cardinal 

Jacques Lemercierin suunnittelema teatteri omaan palatsiinsa 

Jean Desmaretsin näytelmät

Kuningas pari ja  Richelieu katsomassa balettia
La Prospérité des Armes de la France 7. 2.1641.
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Pierre Corneille (1606 –1684)

Myös  Richelieun suojatti 

Le Cid, 1637.

Eino Leino suomensi  1917.

Pierre Corneille (1606 –1684)
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Jean Racine (1639-1699) 

Andromakhea, Andromaque.

17.11.1667 Ludvig XIV, aurinkokuninkaan hovissa
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Jean Baptiste Racine (1639  – 1699)



Tragedia ja murhenäytelmä

Traagisuus perustuu ihmisten välisen puhutun sanan lainmukaisuuteen. Ei ole 
olemassa traagista pantomiimia. Ei ole myöskään traagista runoa, traagista 
romaania tai traagista tapahtumaa. 

Traaginen ei ainoastaan kuulu yksinomaan draamalliseen ihmispuheeseen, se 
on todellisuudessa alkueräisesti ainoa ihmisdialogiin sopiva muoto. 

Toisin sanoen inhimillisen dialogin ulkopuolella ei ole tragediaa, eikä ole 
olemassa muuta inhimillistä dialogia kuin traaginen.

Murhenäytelmä kuljettaa sanan valituksen kautta musiikkiin. 

"Die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragodie 1916
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Saksalaisen murhenäytelmän alkuperä (1925)

Myytin sijaan murheellinen historia

Foneettinen jännite johtaa suoraan musiikkiin merkityksellisen sanan 
vastakohtana  

Murhenäytelmän hajoaminen oopperaan. 

Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels 1928
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Ooppera tragedian elvytyksenä 

Vincenzo Galilei (1520-1591) (Galileo Galileon isä) yhdessä  

Jacopo Corsin camerata piirin kanssa haluaa elvyttää antiikin 
tragedian perinteen. 

Uskoivat musiikin olleen keskeinen antiikin tragediassa ja että kuoron 
lisäksi kaikki muutkin osat laulettiin. 

Syntyy resitatiivi esityksen muotona. 
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Jacopo da Empoli: Maria de Medici ja Henri IV häät 1600, Henrin sijaisena
paikalla Ferdinand I. 



Jacopo Peri: Dafne ja Euridice

Piiriin kuuluneen Jacopo Perin Dafnea (1597) pidetään 
ensimmäisenä oopperana. 

Seuraava Euridice (1600) Maria de Medicinin ja Henri IV häiden 
kunniaksi, esitettiin  Firenzessä Palazzo Pittissä  6t.10.1600

La Tragedia (tragedian muusa) rooli, kastraatti sopraano 
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Karikatyyri antiikin tragediasta

”Huomautan ainoastaan, että kaikkien taiteiden täydellisin kokoonpano, runon ja 
musiikin liitto laulun kautta, runouden ja maalauksen liitto tanssin kautta, kummatkin 
taas syntetisioituna yhteen kaikkein kompleksisimpana teatteri-ilmentymänä, oli  
antiikin draama.  

Siitä on jäljellä vain yksi karikatyyri, ooppera, joka korkeammalla ja jaloimmalla tyylillä 
niin runouden kuin muiden kilpailevien taiteiden osalta voisi mitä todennäköisimmin 
johdattaa meidät takaisin antiikin musiikkia ja laulua yhdistävään draamaan.” 

Joseph Karl Stieler: Schellingin muotokuva 1835
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Luennot taiteen filosofiasta 1802-1803
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Traagisen filosofia 

Aristoteleesta lähtien on ollut tragedian runousoppia. 

Vasta Schellingistä lähtien on ollut traagisen filosofiaa.

Aristoteleen teksti, joka on laadittu draaman kirjoittamisen ohjeeksi, pyrkii 
määrittelemään traagisen taiteen elementit; sen kohteena on tragedia, ei tragedian idea.

Traagisen filosofia nousee kuin saari Aristoteleen valtaisan ja monumentaalisen 
vaikutusalueen yläpuolelle, joka ei tunne sen enempää kansallisia kuin aikakausien rajoja. 
Se minkä Schelling aloitti täysin ei-ohjelmallisesti, traagisen filosofia, kulkee idealistisen ja 

jälki-idealistisen aikakauden läpi saaden aina uusia muotoja. 

Tähän päivään saakka traagisen filosofia on pysynyt perustavasti saksalaisena.  

Péter Szondi: Versuch über das Tragische. Insel, Frankfurt am Main 1961.
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Subjektin vapaus ja luonnon 

välttämättömyys

Tietokyky ja ymmärrys (verstand)

Luonto – lainmukaisuus - välttämättömyys

Aistimellinen kokemuksen maailma

Tahto ja järki (vernuft) 

Vapaus – järjen päämääränä – luonnon ylittävä  

Taide 

Mielihyvä ja mielipaha, arvostelukyky (Urteilskraft) 

Ylevän kokemuksessa kuitenkin kokemus järjen vapaudesta 

Immanuel Kant  (1724-1804)
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Vallankumouksen näyttämön tunteet

Vallankumouksen näyttämön herättämä kauhu, myötätunto ja toivo

”Henkevän kansan (geistreichen Volks) vallankumous, jonka olemme nähneet 
tapahtuvan voi onnistua tai kariutua.

Se voi olla niin täynnä viheliäisyyttä  ja kauhua (Elend und Greuelthaten) ettei 
yksikään tarkkaan ajatteleva ihminen haluaisi toistaa samaa koetta vaikka 
voisikin toivoa sen onnistuvan toisella kertaa. 

Mutta sanon, että tämä vallankumous on herättänyt sen näytelmästä itsestään 
osattomien katsojien mielissä sydämellisen toivon myötätuntoa, joka on 
lähestynyt itse intohimoisuutta, vaikka itse tämän ilmaisuun sisältyi vaara. Tätä 
ei voi siten olla aiheuttanut  mikään muu kuin ihmiskunnan moraalinen 
taipumus (moralische Anlage).  

La Prise de la Bastille, anonyme vers 1790
Kant: edistyykö ihmiskunta 
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Uusi mytologia

”Runous saavuttaa korkeamman arvokkuuden, siitä tulee jälleen lopussa 
mitä se oli alussa – ihmiskunnan opettaja.

Järjen ja sydämen monoteismi, mielikuvituksen ja taiteen polyteismi, tämä 
on se mitä tarvitsemme.

Meillä on oltava uusi mytologia, mutta tämän mytologian on oltava järjen 
palveluksessa, sen on Tultava järjen mytologiaksi.” 

"Saksalaisen idealismin vanhin systeemiohjelma" 1796 (1917)

Tübingenin Stiftungin kolmoset? Hegel, Härderling, Schelling. Hegelin käsiala. 
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Tragedian olemus on taistelu

”Tragedian olemus on siis todellinen taistelu (wirklicher Streit) subjektin vapauden 
ja objektiivisen välttämättömyyden välillä, eikä taistelu pääty jommankumman 
alistumiseen, vaan molemmat näyttävät täydellisessä välinpitämättömyydessä 
samanaikaisesti voittajilta ja häviäjiltä.  

Totesimme, että vain siellä, missä välttämättömyys määrää pahaa (Uebele), se voi 
todella ilmetä taistelussa vapauden kanssa.” 

Joseph Karl Stieler: Schellingin muotokuva 1835
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Luennot taiteen filosofiasta 1802-1803
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Absoluutin itseleikki

Tämä ei ole mitään muuta kuin tragedian esitystä siveellisellä/eettisellä 
(Sittlichen) alueella, jolla Absoluutti ikuisesti leikkii  (spielt) itsensä kanssa. 

Synnyttäen ikuisesti itsessään objektiivisuutta, antautuen tässä hahmossa 
kärsimykselle ja kuolemalle ja nousten tuhkastaan loistoonsa (Herrlichkeit)

Jumalallisella on hahmoltaan ja objektiivisuudeltaan välittömästi 
kaksoisluonne (gedoppelte Natur), ja sen elämä on näiden luontojen 

absoluuttinen ykseys.

Hugo Bürkner: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts 1802-3
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Tragedia eettisen itsekamppailuna 

Tragediassa siveellinen/eettinen luonto erottaa epäorgaanisen luontonsa 
kohtalona (Schicksal), jotta ei sotkeutuisi siihen ja vastustaa sitä ja tunnustamalla  

(Anerkennung) sen taistelussaan (Kampfe) sitä vastaan, eettinen luonto 
sovitetaan jumalallisen olemuksen kanssa kummankin ykseytenä. 

Hugo Bürkner: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts 1802-3
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Perhe - valtiovalta

”Jos siis eettinen substanssi jaetaan käsitteensä, sisältönsä perusteella kahteen 
valtaan, jotka määritettiin jumalalliseksi ja inhimilliseksi tai maanalaiseksi ja 

ylemmäksi oikeudeksi – ensimmäisen ollessa perhe, jälkimmäisen valtiovalta -
ensimmäisen ollessa naisellinen, toisen miehinen luonne, aikaisemmin 

monimuotoinen jumalien kehä, jonka määriteet vaihtelivat, rajoittuvat nyt näihin 
voimiin, jotka ovat tämän määrityksen kautta lähempänä todellista 

yksilöllisyyttä.”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes 1807
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Jumalallinen maailmassa 

Alkuperäisen tragedian varsinainen teema on jumalallinen (Göttliche); 
mutta ei jumalallinen sellaisena kuin se muodostaa uskonnollisen 
vakaumuksen/tietoisuuden sisällön itsessään, vaan sellaisena kun se 
astuu maailmaan, yksilölliseen toimintaan, mutta ei tässä 
todellisuudessa menetä substantiaalista luonnettaan eikä näe itseään 
muuttuneena vastakohdakseen.

Jakob Schlesinger. Muotokuva Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831)
Vorlesungen über die Ästhetik (1835-8)
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Eettinen/siveellinen (Sittliche).  

Tässä muodossa tahdon ja saavuttamisen henkinen aines on eettinen 
(Sittliche). Sillä eettinen, jos käsitämme sen välittömässä lujuudessaan 
eikä vain subjektiivisen reflektoinnin näkökulmasta muodollisesti 
moraalisena (Moralische), on jumalallinen maallisessa 
todellisuudessaan, substantiaalinen, jonka yhtä erityiset ja 
olemukselliset puolet tarjoavat liikutuksen todella inhimilliselle 
toiminnalle ja itse toiminnassaan  selittävät ja todella todellistavat 
olemuksensa. 

Jakob Schlesinger. Muotokuva Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831)
Vorlesungen über die Ästhetik (1835-8)
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Eettisyyden törmäys

Alkuperäisesti traagista on se, että tällaisessa törmäyksessä (Kollision) 
molemmat vastakkaiset osapuolet ovat omalla tavallaan oikeutettuja 
(Berechtigung), kun taas kumpikin pystyy asettamaan päämääränsä ja 
luonteensa toden positiivisen sisällön vain kieltämällä (Negation) ja 
loukkaamalla toisen yhtä oikeutettua mahtia ja siten omassa 
eettisyydessään (Sittlichkeit) ja sen takia, jokainen on yhtälailla 
osallinen syyllisyydestä (Schuld)

Jakob Schlesinger. Muotokuva Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831)
Vorlesungen über die Ästhetik (1835-8)
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Hengen vapauttaminen 

Sillä taiteessa ei ole kyse pelkästään miellyttävistä tai hyödyllisistä 
leikeistä (Spielwerk), vaan hengen vapauttamisesta äärellisyyden 
sisällöstä ja muodoista, absoluutin läsnäolosta ja sovituksesta 
aistillisessa ja ilmenevässä, totuuden avautumisesta, mikä ei tyhjenny 
luonnonhistoriassa, vaan paljastuu maailmanhistoriassa ja joka on 
itsessään tuon historian kaunein puoli ja paras palkka todellisuudessa 
tehdystä kovasta työstä ja karvaasta tiedon vaivannäöstä.

Jakob Schlesinger. Muotokuva Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831)
Vorlesungen über die Ästhetik (1835-8)
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Moderni tragedia 

Se [ Fernando] on kokonaisuudessaan aito moderni tragedia. 

Sillä meille traagista on se, että häivymme elävien valtakunnasta vaivihkaa, 
epämääräiseen laatikkoon pakattuina, emmekä liekeissä sovita liekkiä, jotka 
emme kyenneet taltuttamaan. 

Totisesti! Ensimmäinen tapaus liikuttaa sielun sisintä siinä missä 
ensimmäinenkin. Kohtalona (Schicksal) se ei ole yhtä vaikuttava, mutta 
syvällisempi, ja jalo sielu saattelee myös tällä tavoin kuolevaa pelon ja säälin 
tuntein pitäen yllä henkeä raivon hetkellä.  

Franz Karl Hiemer: Pastelli Friedrich Hörderlinistä

Kirje Casimir Ulrich Böhlendorffille 4.12.19801
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Vaikeinta on oman vapaa käyttö

”Mutta oma (eigene) on opittava siinä missä vieraskin (fremde). Sen tähden 
kreikkalaiset ovat meille korvaamattomia. Emme voi koskaan seurata heitä juuri 
omassa [eigenen] ja kansallisessamme (Nationellen), sillä kuten sanottu, oman 
vapaa käyttö on vaikeinta.”

Der freie Gebrauch des Eigenen das schwerste ist.

Franz Karl Hiemer: Pastelli Friedrich Hörderlinistä

Kirje Casimir Ulrich Böhlendorffille 4.12.19801
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Empedokleksen kuolema

Keskeneräiseksi jäänyt pyrkimys kirjoittaa ”moderni“ tragedia

Kolme versiot, 1797,1800, 1826, julkaistaan vasta postuumisti  1846

Filosofi Empedokles heittäytyi lopuksi Etnaan 

Härderlinillä taiteen ja luonnon äärimmäisen antagonismin yhdistyminen
Empedoklessa. 

Franz Karl Hiemer: Pastelli Friedrich Hörderlinistä
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Sofokleen murhenäytelmät (1804)

Pyrkimys kirjoittaa antiikin  tragediat modernille kielelle ja ongelmille 

Saksannokset Sofokleen näytelmistä Kuningas Oidipus ja Antigone.

Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. 

Toimittanut ja suomentanut Esa Kirkkopelto. Saksankieliset alkutekstit (Hölderlin): Anmerkungen
zum Oedipus (1804), Anmerkungen zur Antigonä (1804), Briefe (1801–1804). 

Franz Karl Hiemer: Pastelli Friedrich Hörderlinistä
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Ihmisolemisen paradoksi

Absoluuttiset vastakohdat

Jumalien sanattomuus – kohtalon kohtalottomuus

Mitattomuus

Onko maan päällä mittaa? Ei ollenkaan

(Giebt es auf Erden Maß? Es giebt keines.)   

In lieblicher Bläue1808

Franz Karl Hiemer: Pastelli Friedrich Hörderlinistä
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Tragedia runouden huippu

”Murhenäytelmä (Trauerspiel) on katsottava ja 
tunnustettava runouden huipuksi niin vaikutuksen suuruuden 
kuin esityksen vaikeudenkin osalta.”

Arthur Schopenhauer  (1788 –1860)  Maailma tahtona ja mielteenä 1819
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Olemassaolomme luonne

”Tämän ylimmän runollisen saavutuksen 
tarkoitus on edustaa elämän kauheaa puolta, 
nimeämätöntä kipua, ihmiskunnan kurjuutta, 
pahan voittoa. Siinä meille esitetään sattuman 
pilkallinen herruus sekä oikeudenmukaisten ja 
viattomien toivoton lankeemus ja tässä piilee 
merkittävä vihje maailman ja olemassaolon 
luonteesta.”

Arthur Schopenhauer  (1788 –1860)  Maailma tahtona ja mielteenä 1819
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Tahdon ristiriita 

”Se on tahdon ristiriita itsensä kanssa, joka avautuu tässä täysin 
objektiivisuuden korkeimmalla tasolla ja tulee kauheana esiin. Se tulee 
näkyväksi ihmiskunnan kärsimyksessä, joka on saatu aikaan, osittain 
sattuman ja erehdyksen kautta. Nämä esiintyvät maailman hallitsijoina ja 
personoituvat kohtaloksi pahuutensa (Tücke) kautta, joka vaikuttaa jopa 
tarkoitukselliselta. Se syntyy ihmiskunnasta itsestään, yksilöiden tahdon 
ristiriitaisten pyrkimysten kautta ja enemmistön pahuuden ja perverssiyden 
kautta.”

Arthur Schopenhauer  (1788 –1860)  Maailma tahtona ja mielteenä 1819
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Itse olemassaolon syyllisyys

”Tragedian todellinen merkitys on syvempi näkemys siitä, 
että se mitä sankari sovittaa, ei ole hänen erityiset  syntinsä 
vaan perisynti eli itse olemassaolon syyllisyys:

“Pues el delito mayor

Del hombre es haber nacido.”

Pedro Calderón de la Barca: Elämä on unta (La vida es sueño 1635)

Suom. Helvi Vasara 1953

Koska suurin rikos ihmiselle on olla syntynyt.”

Arthur Schopenhauer  (1788 –1860)  Maailma tahtona ja mielteenä 1819
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Musiikki tragediaa ylempäpänä

Musiikki eroaa kaikista muista taiteista siinä, että se ei ole kuva/jäljennös 
(Abbild) ilmenevästä, tai tarkemmin sanottuna tahdon riittävästä 
objektiivisuudesta, vaan se on välitön (unmittelbar) kuva (Abbild) tahdosta 
itsestään ja esittää (darstellt) siten metafyysisen kaikelle fyysiselle 
maailmalle, asian itsensä kaikelle ilmenevälle. 

Niinpä maailmaa voisi yhtä hyvin kutsua ruumiillistuneeksi musiikiksi 
(verkörperte Musik) kuin ruumiillistuneeksi tahdoksi. 

Arthur Schopenhauer  (1788 –1860)  Maailma tahtona ja mielteenä 1819
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Tragedian synty musiikin hengestä

Omistettu Richard Wagnerille

”Olen vakuuttunut taiteesta korkeimpana tehtävänä ja tämän elämän 
varsinaisena metafyysisenä toimintana siinä mielessä kuin mies, jolle ylevänä 
esitaistelijanani tällä tiellä tahdon omistaa tämän kirjoituksen.”

Tragedian synty. Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Tragedian synty 1872
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Taidemetafysiikka 

Jo alkusanoissa Richard Wagnerille väitetään taidetta – ei 
moraalia – ihmisten varsinaiseksi metafyysiseksi toiminnaksi; 

kirjassa toistuu monta kertaa pisteliäs lause, jonka mukaan 
maailman olemassaolo on oikeutettua ainoastaan 

esteettisenä ilmiönä.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Yritys itsekritiikkin (Versuch einer Selbstkritik) 1886
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Taidejumaluudet

Taiteen jatkuva kehittyminen kiinnittyy apollonisen ja dionyysisen kaksinaisuuteen: 
samaan tapaan kuin suvunjatkaminen riippuu jatkuvasti kamppailevien sukupuolten 
kaksinaisuudesta ja vain näiden ajoittain tapahtuvasta sovinnosta. Lainaamme nämä 

nimet kreikkalaisilta, jotka eivät tehneet taidenäkemyksensä syvämerkityksellistä 
salaoppia tajuttavaksi näkemyksellisille käsitteissä vaan jumalmaailmansa erillisissä 

vaikuttavissa hahmoissa. 

Heidän kahteen taidejumaluuteensa, Apolloniin ja Dionysokseen, solmiutuu tietomme 
kreikkalaisen maailman suunnattomasta, niin alkuperän kuin päämääränkin 

vastakohdasta apollonisen kuvataiteen ja Dionysoksen kuvattoman musiikkitaiteen välillä:

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Tragedian synty 1872
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Apolloninen

”Kreikkalaiset ilmaisivat unikokemuksen iloisen välttämättömyyden 
Apollonissaan: kaikkien kuvaavien voimien jumalana se oli samalla 

ennustava jumala.  Juurensa mukaisesti tämä »loistava» valojumaluus 
hallitsi myös sisäisen fantasiamaailman kaunista näennäisyyttä […] 

Apollonia tekisikin mieli luonnehtia principium individuationisin ihanaksi 
jumalkuvaksi, jonka eleistä ja katseista meille puhuu »näennäisyyden» 

koko ilo ja viisaus sekä kauneus.”

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Tragedian synty 1872
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Dionysos

Dionysolaisen taikuuden alaisuudessa ihmisen ja ihmisen välinen side ei vain tiivisty 
uudelleen vaan myös vieraantunut, vihamielinen tai alistettu luonto juhlii myös sovinnon 
juhlaa kadonneen poikansa, ihmisen, kanssa. Vapaasta tahdostaan maa suo antejaan ja 

rauhallisesti lähestyvät vuorten ja erämaiden pedot.

Laulaen ja tanssien ihminen ilmaisee itseään korkeamman yhteisyyden jäsenenä: hän 
hukkaa oppimansa kävelyn ja puheen ja on tanssimaisillaan itsensä ilmalentoon. Hänen 

eleistään huokuu lumous (Verzauberung).

Ihminen ei ole enää taiteilija, hänestä on tullut taideteos: tässä huuman/päihtymyksen  
(Rausches) vavistuksessa paljastuu koko luonnon taidevalta  (Kunstgewalt) alkuykseyden 

(Ur-Einen) korkeimmaksi riemutyydytykseksi. 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Tragedian synty 1872
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Tragedikko, uni- ja huumataiteilija

Näiden luonnon välittömien taidetilojen rinnalla jokainen taiteilija on »jäljittelijä» 
(Nachahmer), nimittäin joko apolloninen unitaiteilija (Traumkünstler) tai 

dionyysinen huumataiteilija (Rauschkünstler) tai vihdoin – kuten esimerkiksi 
kreikkalaisessa tragediassa – yhtaikaa huuma- ja unitaiteilija, jollaiseksi 

ajatelkaamme häntä, joka uppoutuu dionyysiseen humalaan ja mystiseen 
itseilmaisuun yksin ja hurmahenkisen kuoron poissa ollessa ja jolle sitten 

apollonisen univaikutuksen voimasta paljastuu hänen oma tilansa, hänen 
ykseytensä maailman sisimmän perustan kanssa, yhdessä vertauksenkaltaisessa 

unikuvassa.

Velázquez: El triunfo de Baco. 1642

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Tragedian synty 1872
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Sokrates ja Euripides tragedian loppuna

”Filosofinen ajatus rönsyää taiteen ylitse ja pakottaa sen takertumaan tiukasti 
dialektiikan runkoon. Apolloninen pyrintö koteloitui loogiseen kaavamaisuuteen, vähän 

niin kuin Euripideella, ja lisäksi dionyysisyys käännettiin naturalistiseksi affektiksi.

Platonin draaman dialektinen sankari, Sokrates, muistuttaa euripidelaisista sankareista, 
joiden täytyi puolustaa tekojaan perustein ja vastaperustein ja ajautua vaaraan 

menettää siinä samassa traaginen myötäkärsimyksemme.”  

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Tragedian synty 1872
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Optimismi vailla musiikkia

”Pidettäköön mielessä sokraattisen lausuman seuraukset:

»Hyve on tietoa; vain tietämätön tekee syntiä; hyveellinen on onnellinen». 

Näissä optimismin kolmessa perusmuotoilussa piilee tragedian kuolema.

Syllogismiensa ruoskalla optimistinen dialektiikka hääti tragediasta musiikin: se toisin 
sanoen rikkoi olennaisen tragediassa, joka voidaan tulkita vain dionyysisten tilojen 

ilmiasuksi ja kuvallistukseksi, musiikin näkyväksi symboloinniksi, dionyysisen huuman 
unimaailmaksi.” 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Tragedian synty 1872
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Saksalainen musiikki

Saksalaisen hengen dionyysisestä perustasta on kummunnut muuan mahti, jolla ei 
ole mitään yhteistä sokraattisen kulttuurin alkuehtojen kanssa ja jota ei voi niistä 

selittää tai puolustella, vaan jonka tuo kulttuuri kokee pikemmin kauheana 
selittämättömyytenä, ylivoimaisena vihamielisyytenä. 

Se on saksalainen musiikki sellaisena kuin sen ymmärrämme ennen muuta 
mahtavana aurinkokiertona Bachista Beethoveniin ja Beethovenista Wagneriin.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Tragedian synty 1872
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Dionyysinen musiikki?  

”Että ripustin toivoni sinne, missä ei ollut mitään toivottavaa, missä kaikki viittasi 
loppuun aivan liian ilmeisesti!  Itse asiassa opin sittemmin ajattelemaan kyllin 
toivottomasti ja sumeilematta tästä »saksalaisesta olemuksesta», samoin kuin 

nykyisestä saksalaisesta musiikista, joka on läpeensä romantiikkaa ja epäkreikkalaisin 
kaikista taidemuodoista: kaiken tämän yli saksalainen musiikki on kuitenkin 

ensiarvoinen hermojen tärvelijä, humalaa rakastavaa ja epäselvyyttä hyveenä 
kunnioittavaa kansaa kaksin verroin vaarallisempaa, nimittäin 

kaksoisominaisuudessaan päihdyttävänä ja sumentavana huumausaineena.

[Kirjasta] pysyy kuitenkin dionyysinen kysymysmerkki, joka siinä pistettiin musiikinkin 
kohdalle, päteäkseen lujana:  

kuinka luoda musiikkia, joka ei enää olisi saksalaiseen tapaan romanttista 
alkuperää – vaan dionyysistä?…

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Yritys itsekritiikkin (Versuch einer Selbstkritik) 1886
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Musiikin välimerellistäminen

”Suurin elämykseni oli toipuminen. Wagner on vain yksi sairauksistani.”

Nietzche näkee ensi kertaa Carmenin Genovassa ja sitten yli 20 kertaa

”Tämä musiikki näyttää minusta täydelliseltä. Se on kevyttä, notkeaa ja 
kohteliasta. Se on rakastettavaa, eikä hiostavaa. ”Hyvä on keveää, kaikki 

jumalallinen käy kevein jaloin” on estetiikkani ensimmäinen lausuma.”

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Wagnerin tapaus. Muusikon ongelma 1888
Georges Bizet: (1838 – 1875) : Carmen 1875
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Peter Gast

Saksan Orfeus Mozartin, Rossinin ja Chopinin perinteessä

Luo puhtaan, uuden Kreikan 

Koominen ooppera Venetsian Leijona (Der Löwe von Venedig).

Johann Heinrich Köselitz (1854 – 1918)
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Vahvuuden pessimismi
Pessimismus der Stärke

”Onko pessimismi välttämättä vajoamisen, lankeamisen, epäonnistumisen, 
väsytetyn ja heikentyneen vaiston merkki? – kuten se oli intialaisilla, niin kuin se 
aivan ilmeisesti on meillä, »moderneilla » ihmisillä ja eurooppalaisilla? 

Onko olemassa vahvuuden pessimismiä? 

Ennen muuta olemassaolon kovuuteen, kauhistavuuteen, pahuuteen, 
ongelmallisuuteen kohdistuvaa älyllistä taipumusta, joka pulppuaa hyvästä 
olosta, ylitsevirtaavasta terveydestä, olemisen täyteydestä? Onko kenties 
olemassa kärsimystä itse ylitsevuotavuudesta?” 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
Versuch einer Selbstkritik 1886
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Ylimmän myöntämisen muoto, 

”Näin ensimmäisenä varsinaisen vastakohtaisuuden; yhtäältä on rappeutuva 
vaisto, joka kääntyy elämää vastaan maanalaisessa kostonhimossaan (-
kristinusko Schopenhauerin filosofia ja tietyssä mielessä jo Platonin filosofia, koko 
idealismi tyypillisissä muodoissaan), ja toisaalta ylimmän myötämisen muoto, 
joka on syntynyt täyteydestä, ylenpalttisuudesta, pidäkkeetön kyllä-sanominen –
myös kärsimykselle, myös syyllisyydelle, myös kaikelle sille, mikä olemassaolossa 
on  arveluttavaa ja vierasta…Tämä viimeinen ylenpalttisen-riehakkain kyllä 
elämälle ei ole ainoastaan korkein vaan myös syvällisisin oivallus, totuuden ja 
tieteen mitä ankarammin oikeaksi havaitsema ja ylläpitämä.”    

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Ecco homo 1888-9/1908
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Hyvyyden hauraus 1986

The Fragility of Goodness

Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

Martha Craven Nussbaum (1947-)
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Tragediat avoimena ajatteluna 

”Tragedia näyttää mikä katoavaista, haurasta ja hidasliikkeistä meissä. Maailmassa, 
jonka määrittelevät säälimätön nopeus ja tietovirtojen loputon kiihtyvyys, jotka 
kasvattavat muistinmenetystämme ja loputonta janoa lyhyen aikavälin tulevaisuuteen, 
jonka väitetään avautuvan meille uusien tekniikan prosteettisten jumalien palvonnan 
kautta, tragedia on tapa käyttää hätäjarrua.”

Antiikin tragediat filosofian vaihtoehtona

”Tragedia kutsuu yleisönsä tarkastelemaan eroja kahden tai useamman väitteen välillä 
totuuteen, oikeuteen tai mihin tahansa ilman, että se pyrkisi välittömästi löytämään niille 
yhdistävän perustan tai sovittamaan ilmiöt korkeampaan ykseyteen.”

Simon Critchley: Tragedy, the Greeks, and Us. 2019.  
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Tragedian etiikka 

Hegemonisen kapitalistisen realismin keskellä olemme menettäneet kykymme 
mitata. 

Aistimisen tapamme ja maailman mielekkyyden repeämänä/ häiriönä tragedia 
inspiroi mittaamisen taitoa maailmassa ilman mittoja. 

Ari Hirvonen: Ethics of Tragedy: Dwelling, Thinking, Measuring. 2020
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