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Nykyaikaan antiikin unioppaita on säi-
lynyt vain yksi: Artemidoroksen teos, 
joka kuvailee satamäärin unissa esiin-
tyviä teemoja selityksineen. 200-luvulla 
kirjoitettu kirja sisältää myös kymmeniä 

kuvauksia yksittäisten ihmisten näkemistä unista. Arte-
midoroksen aikalainen reettori Ailios Aristeides on puo-
lestaan jättänyt jälkeensä eräänlaisen unipäiväkirjan, joka 
jatkaa samaa traditiota kuin Epidauroksen temppelin 
300-luvulla eKr. kiveen merkityt kirjoitukset – niissä 
kuvaillaan parantajajumala Asklepioksen temppeliin tul-
leiden potilaiden näkemiä unia. 

Mikä unissa antiikin ihmisiä kiehtoi? Unet merkit-
sivät jotakin. Ne ennustivat tulevaa tai kertoivat nykyhet-
kestä jotain sellaista, mikä ei ollut muutoin tiedettävissä. 
Tämä tieto saattoi olla vaatimatonta ja rajallista, mutta 
se oli silti erityistä. Unennäkijä oli ylittänyt arkikoke-
muksen rajat, kenties tullut jonkin toisen ulottuvuuden 
koskettamaksi. Unennäössä oli pyhyyttä. Samalla unissa 
oli jotain hyvin demokraattista. Kiinnostus omiin uniin 
ja niiden tulkitsemiseen oli yhteistä kaikille yhteiskunta-
luokille orjista kuninkaisiin. 

Vaikka kuvauksia antiikissa nähdyistä unista on säi-
lynyt runsaasti, voidaan kysyä, kuinka todenmukaisesti 
ne heijastavat antiikin ihmisten unikokemuksia. Osa 
kuvauksista on puhdasta fiktiota. Asklepioksen kulttiin 
liittyvät unet ovat oletettavasti syntyneet vahvan sug-

gestion myötävaikutuksella. Arkisia unia ei vaivauduttu 
kirjaamaan ylös, vaan kiinnostus kohdistui poikkeuk-
sellisiin, poikkeuksellisissa tilanteissa nähtyihin tai poik-
keuksellisten ihmisten näkemiin uniin. 

Realistisemman käsityksen tavanomaisista unisisäl-
löistä saa unenselittäjien sivuhuomioista. Kaikki ihmiset 
näkevät seksiunia. Kaikki ihmiset toistavat unissaan 
päiväsaikaisia tekojaan, puheitaan, ajatuksiaan ja tun-
teitaan. Artemidoros käsittelee laajasti unia hampaista 
(myös niiden irtoamisesta) sekä lentämisestä, jotka ny-
kyään mainitaan tavallisimpien uniteemojen joukossa. 
Kiireeseen, suorittamiseen ja teknologiaan liittyvät unet 
näyttävät uupuvan lähteistä. 

Nykyihmiselle vieraampia ovat esimerkiksi orjuuteen, 
julmiin fyysisiin rangaistuksiin ja monijumalaiseen us-
kontoon liittyvät unet. Unennäköä ja nukkumista poh-
dittiin antiikissa myös fysiologiselta ja tietoteoreettiselta 
kannalta. Näitä pohdintoja on säilynyt filosofisissa ja 
lääketieteellisissä kirjoituksissa. Tunnettuja ovat etenkin 
Aristoteleen ja epikurolaisen Lucretiuksen naturalistiset 
selitykset unikuvien synnylle. 

Jumalalliset unet 
Antiikissa uskottiin yleisesti, että unet voivat olla jumal-
olentojen lähettämiä viestejä tai vähintäänkin nukkujan 
sielun yhteyttä korkeampaan todellisuuteen. Toisaalta oli 
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Uniinsa uskova antiikki
”He vouhottavat unessa näkemästään, mutta vähät välittävät siitä 
mitä tekevät valveilla ollessaan”, paheksui kyynikko Diogenes 
unistaan intoilevia aikalaisiaan. Unien näkeminen, selostaminen 
ja tulkitseminen oli antiikin ihmisten intohimo. Unia merkittiin 
muistiin myös jälkimaailman luettavaksi. Homeroksesta alkaen kir-
jallisuus vilisee kuvauksia uninäyistä. Unien tulkinta oli oma tiedon-
alansa ja tulkintaoppaat kokonainen kirjallisuudenlaji.
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selvää, ettei suurin osa unista yltänyt tähän kategoriaan, 
eikä Diogenes ole ainoa, joka varoittaa ihmisiä kuvittele-
masta unistaan liikoja. Mahdollisuus haluttiin kuitenkin 
jättää ilman muuta auki. Jopa Epikuros, jonka filosofista 
oppia usein kuvaillaan ateistiseksi, katsoo nimenomaan 
unien toimivan kosketuspintana ihmisten ja jumalien 
muutoin erillisten maailmojen välillä: unissa me voimme 
nähdä jumalat ja innoittua heidän autuaasta olomuo-
dostaan. 

Epikuroksen aikalainen Herofilos, lääketieteen 
uranuurtaja, esittää mallin, jossa unet jaetaan kolmeen 
luokkaan: jumalten lähettämiin, spontaanisti syntyviin 
ja ”sekamuotoisiin”. Kahden viimeksi mainitun luokan 
merkitys on epäselvä ja saa erilaisia tulkintoja, kun malli 
siirtyy historiassa eteenpäin stoalaisille ja platonisteille, 
mutta ensimmäinen luokka on ja pysyy. Ajatus unista 
jumalien tiedotuskanavana saa varhaisimman ja arvoval-
taisimman ilmaisunsa Homeroksen eepoksissa. Jumalat 
ilmestyvät nukkujalle asettautumalla tämän ”pään ylle” 
(ikään kuin ilmestys unessa vaatisi fyysistä kontaktia, 
vaikka nukkujan silmät ovat oletettavasti kiinni) ja il-
moittavat viestinsä, jonka sisällön nukkuja tajuaa kun-
nolla vasta herättyään. 

Voidaan kysyä, miksi jumalat,  jotka eepoksissa jat-
kuvasti liikkuvat kuolevaisten keskellä ja ovat yhteydessä 
näihin, välittävät tärkeät ilmoitukset juuri nukkujille. 
Kaiketikin yö ja uni tarjoavat hiljaisessa sisäänpäin kään-
tyneisyydessään otollisen maaperän viestin kuulemiselle 
ja mielenmuutokselle, jota viestin sisäistäminen edel-
lyttää. Sitä paitsi Homeroksen ihmiset uskovat unien 
pyhyyteen. Unien tulkinnanvaraisuuttakin tosin sivutaan 
Odysseiassa (laulu 19), ja osa unista todetaan yksiselit-
teisen valheellisiksi ja harhaanjohtaviksi. 

Antiikin teoreetikot selittävät eri tavoin sitä, miten ja 
miksi ihminen unessa ottaa vastaan tai saavuttaa tietoa ja 
ymmärrystä. Tämä on luonnollista, sillä käsitykset sie-
lusta ja mielestä ja niiden suhteesta kehoon vaihtelivat. 
Olennaista on, että unessa keho pyyteineen samoin kuin 
valvemaailman voimakkaat virikkeet on kytketty pois 
häiritsemästä. Jumala voi koskettaa ihmistä tässä tilassa, 
tai sielu voi päästä yhteyteen todellisuuden korkeampien 
tasojen kanssa, tai ihminen voi oivaltaa jotain muutoin 
kätkettyä itsestään tai lähiympäristöstään. Tietoisuuden-
tilan muutos luo tyhjiön, jonka jokin tavanomaisesta 
poikkeava täyttää. Platon esittää Timaioksessa, että aito 
ennustaminen edellyttää aina tilapäistä järjenmenetystä. 
Siksi ennustajan on oltava mielenhäiriössä, transsissa 
tai unessa. Korkeammalta taholta saapuvat viestit piir-
tyvät maksan, alimman sielun kodin, kiiltävälle pinnalle 
kuin kirjoitustauluun, ja siksi tulevaisuutta on mah-
dollista ennustaa myös uhrieläimen maksaa tutkimalla 
(hƝpatoskopia). 

Unessa tai muussa poikkeavassa tajunnantilassa saa-
tujen viestien tulkitseminen on kuitenkin aina suori-
tettava selväpäisen harkinnan vallassa. Useimmat unet 
ovat silti sisäsyntyisiä eli nousevat sielun omasta liikeh-

dinnästä. Myös Aristoteles korostaa, että unet ovat pää-
asiassa sisäsyntyisiä, päivän aikana koettujen aistihavain-
tojen rippeistä sielussa luonnollisesti syntyviä jatkojalos-
teita. Teos Unessa ennustamisesta suoranaisesti vastustaa 
käsitystä jumalan lähettämistä unista, mutta tunnustaa 
eräänlaisten ennusunien mahdollisuuden ilman jumalien 
väliintuloa. Tällaisia unia näkevät helpoimmin ne, joiden 
älyllinen toiminta on vähäistä. Heidän sielunsa on siinä 
määrin tyhjä, että se kykenee yön hiljaisuudessa ot-
tamaan vastaan pieniä, päiväsaikaan huomaamattomia 
merkkejä ja tulevan osoituksia, jotka sitten välittyvät 
nukkujalle unitilan eri tavoin suurentamina ja väären-
täminä. Edelleen erityisen herkät ja kiihkeät henkilöt 
ovat taitavia kuvittelemaan näiden merkkien perusteella 
sen, mitä on tulossa. 

Kovin merkityksellisenä ilmiönä Aristoteles ei tunnu 
tällaista ennustuskykyä pitävän, sillä se jättää liiaksi tilaa 
sattumalle ja tulkinnalle. Toisaalta hän tunnustaa unien 
arvon itsetuntemuksen välineenä. Unessa pystymme esi-
merkiksi tajuamaan orastavan sairastumisen, sillä pienet, 
lähes huomaamattomat tuntemukset kehossa voivat vä-
littyä unessa suurennettuina. Satunnaiset, sielun fysikaa-
lisista olosuhteista johtuvat vääristymät unikuvissa vai-
keuttavat kuitenkin tulkintaa.

Tulkinnan ammattilaiset 
”Taikauskoinen mies menee aina unen nähtyään unense-
littäjille, ennustajille ja lintuenteiden katsojille tieduste-
lemaan, ketä jumalaa tai jumalatarta nyt on rukoiltava”, 
kuvaa filosofi Theofrastos. Ammattimaiset unenselit-
täjät (oneirokritƝs) palvelivat kaikkia yhteiskuntaluokkia. 
Heidän teoreettisessa ja käytännöllisessä osaamisessaan 
oli epäilemättä suurta vaihtelua. Artemidoros, jonka 
mainio teos on suomennettu viehättävän kaupallisella 
nimellä Suuri unikirja, erottaa toisistaan ”unikuvitelmat” 
(enhypnion) ja ”varsinaiset unet” (oneiros). Edelliset ovat 
unessa koettuja toisintoja nukkujan sielun ja ruumiin tar-
peista ja tunteista (rakastunut rakastaa ja pelkäävä pelkää 
unessakin ja niin edelleen), eikä niitä ei ole tarpeen se-
littää. Varsinaiset unet taas ovat sielun yrityksiä ilmaista 
unennäkijälle tulevia merkittäviä tapahtumia, jotta tämä 
voisi niihin varautua. 

Joskus tulevaisuus näkyy unessa sellaisenaan, mutta 
tavallisimmin unet ovat vertauskuvallisia (allƝgorikoi, 
”toista kautta puhuvia”), jolloin tarvitaan selitystä. Ar-
temidoroksen teos on suurelta osin luetteloa unissa näh-
tävistä aiheista, joita sielu kommunikaatiossaan käyttää. 
Esimerkiksi lentomuurahainen ennustaa ”pahaa”, sillä 
se tietää vaarallista matkaa. Ulostaminen siististi asi-
aankuuluvassa paikassa tietää ”hyvää”, sillä se ennakoi 
huolien helpottamista. Tulkinnassa on huomioitava si-
sällön lisäksi unennäkijän sosiaalinen asema, unennäön 
olosuhteet ja lukuisia muita seikkoja. Toisinaan tulkinta 
vaatii huomattavaa oppineisuutta, luonnontieteellisten, 
historiallisten tai mytologisten yhteyksien oivaltamista 
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tai sana-arvoitusten ratkaisemista. Selväksi ei tule, miksi 
sielun on käytettävä näin konstikkaita kiertoteitä asiansa 
ilmaisemiseen. 

Artemidoros ei omien sanojensa mukaan välitä hius-
tenhalkomisesta, eikä hän myöskään puutu syvemmin 
sielun metafysiikkaan. Hänelle ennusunet ovat yleisesti 
tunnettu ja tunnustettu ilmiö ja niiden selittäminen le-
gitiimi tiedonala, jonka huippua hän uskoo teoksensa 
edustavan. Varsinaisten unenselittäjien lisäksi unia se-
littivät myös lääkärit. Hippokrateen nimissä kulkevan 
teoksen Peri diaitƝs (”Elämäntavasta”) neljännessä kir-
jassa käsitellään laajasti unien tulkintaa. Teoksen mukaan 
sielu, joka valveaikana on ruumiin palvelija, ”pitää omaa 
talouttaan” ruumiin vaivuttua uneen. Tässä tilassa se 
pystyy myös hankkimaan erityislaatuista tietoa. 

Kirjoittaja erottaa ”jumalalliset” unet, jotka ennus-
tavat hyvää ja pahaa yksilöille tai kokonaisille yhteis-
kunnille, ja unet, jotka ennustavat ruumiin terveyttä ja 
sairautta. Jälkimmäisiä tavalliset unenselittäjät eivät osaa 
tulkita kunnolla, sillä he eivät ymmärrä niiden fysiolo-
gista taustaa eivätkä osaa antaa asianmukaisia terveys-
neuvoja. Teos luettelee lukuisia suotuisia ja epäsuotuisia 
unia sekä hoito-ohjeita jälkimmäisiin. Yleisesti unet, 
joissa luonnollinen maailma esiintyy todenmukaisena, 
kirkkaana ja miellyttävänä ja oma keho normaalisti toi-
mivana, kertovat terveydestä, mutta vääristymät, väki-
valta ja kärsimys kertovat sairaudesta ja häiriöistä kehon 
toiminnassa. Esimerkiksi viattomalta tuntuva uni su-
keltamisesta veteen saattaa kertoa liiasta kosteudesta 
kehossa, kun taas uni kuivaksi korventuneesta maasta 
viittaa päinvastaiseen tilaan. 

Samantapaisia ajatuksia unien diagnostisesta ja prog-
nostisesta merkityksestä toistavat hippokraattisesti suun-
tautuneet lääkärit myöhäisantiikkiin asti. Lääketieteen 
historian suuriin nimiin kuuluva Galenos laati jopa 
pienen tutkielman aiheesta (”Diagnoosista unien perus-
teella”). Hän muistuttaa, että ruumiin tilasta kertovien 
unien lisäksi on olemassa myös aidosti profeetallisia unia 
sekä arkielämän kokemuksia ja huolia peilaavia unia; lää-
kärin on osattava erottaa nämä toisistaan.

Unet haluina, himoina, pelkoina
Artemidoros korostaa, ettei ”unikuvitelmia” (suomen-
noksessa on käytetty rohkeampaa käännöstä ”joutounet”) 
pidä tulkita. Ne eivät kerro tulevaisuudesta, vain nykyi-
syydestä, eikä niillä siksi ole arvoa. Aina merkityksellisten 
unien erottaminen ”joutounista” ei ole helppoa. Artemi-
doros kertoo kahdesta miehestä, jotka näkivät unta suu-
seksistä vaimojensa kanssa. Artemidoros teki ennustuk-
sensa, jotka eivät toteutuneet, mitä hän kovasti ihmetteli. 
Lopulta selvisi, että suuseksi oli säännöllinen osa näiden 
miesten arkielämää, eli unet olivat vain ”joutounia”. 

”Ennusunissa” unennäkijä saattaa nähdä itsensä hur-
jissa seksiakteissa eläinten, oman äitinsä tai omien las-
tensa kanssa, murhaajana, tekemässä karmeita rikoksia. 

Jos hän kuitenkin on arkielämässä kunnollinen ihminen, 
unet eivät Artemidoroksen mukaan kerro mitään hänen 
moraalisesta laadustaan eivätkä ilmaise esimerkiksi sa-
laista mielitekoa tällaisiin toimiin. Päinvastoin mitä hy-
veellisempi ihminen on, sitä vähemmän hän näkee ”jou-
tounia” (sillä hänellä ei ole himoja eikä pelkoja) ja sitä 
todennäköisemmin hänen unikuvansa ovat yksinomaan 
vertauskuvallisia. 

Antiikin psykologioille on tyypillistä, että toiveiden, 
halujen ja pelkojen ajatellaan olevan subjektille ilmeisiä. 
Sikäli on ymmärrettävää, että ”joutouniin” suhtaudutaan 
jokseenkin triviaalina ilmiönä. Toisaalta ne peilaavat Ar-
temidoroksen mallissa ihmisen moraalista laatua – mitä 
banaalimpi unimaailma, sitä kehittymättömämpi yksilö. 
Myös stoalaiset ja epikurolaiset esittävät, että unimaailma 
ja ennen kaikkea se, millaisena ihminen itse esiintyy 
omissa unissaan, kertovat hänen moraalistaan. Aristoteles 
on skeptisempi: järkisielu ei unitilassa toimi, ja koska 
hyvien ja pahojen ihmisten alemmat sielunosat ovat 
jokseenkin samanlaiset, kaikki näkevät samantapaisia 
unia.

Unia näkevät myös eläimet. Kerrokselliseen sielu-
malliin psykologiansa perustava Platon tarjoaa toisen-
laisen näkökulman uniin insestistä, murhista ja muista 
rikoksista. Valtiossa Platon esittää, että tällaiset unet 
ovat aitoja haluja näihin tekoihin. Niiden takana on 
sielun alin osa, kesytön himojen prinsiippi, joka järjen 
nukkuessa ja mässäilyllä ja juopottelulla ravittuna 
pääsee valloilleen. Hyveellinen ihminen pystyy es-
tämään näitä unia kohtuullisilla elämäntavoilla ja pyr-
kimällä pitämään järkisielunsa aktiivisena myös unen 
aikana, mutta kontrolli ei voi koskaan olla täydellistä. 
Nämä kauhistuttavat himot asuvat meissä jokaisessa, ja 
juuri unien kautta voimme nähdä väläyksen niiden to-
dellisesta laadusta. 

Edellä todetussa voidaan hahmottaa kolme hyvin eri-
laista kommenttia Iokasten kuuluisaan huomautukseen 
Kuningas Oidipuksessa: ”Lukuisat miehet ovat unissaan 
maanneet äitinsä kanssa.” Platonille uni kuvastaa sielun 
pimeimpiä sopukoita ja sitä, millaiset voimat meitä hal-
litsevat, jos emme elä järjessä ja hyveessä. Aristoteles 
selittäisi unen sattumana, mielikuvajätteen hallitsemat-
tomana liikkeenä unitilaan vaipuneessa sielussa. Ja Arte-
midoros näkee äidin unisymbolina ja pyytää unennäkijää 
kuvaamaan tarkan yhdyntätavan, sillä niistä kullakin on 
oma merkityksensä. 

Toki uni voi kertoa myös siitä, että insesti on läsnä 
unennäkijän elämässä, joko tekoina tai ajatuksina, mutta 
tämä on aina epätodennäköisempi vaihtoehto. On il-
meistä, ettei unista, niiden merkityksestä tai tulkinnasta 
ollut antiikin aikana koskaan yhtä yleisesti hyväksyttyä 
totuutta tai teoriaa. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, 
että unet voivat kertoa jotakin, mitä emme ehkä muuten 
tajua. Unet kertovat meistä, meidän tulevaisuudestamme, 
meidän terveydestämme, meidän moraalistamme – eikä 
ihminen koskaan väsy kuulemaan itsestään.


