
2/2019  niin & näin   43 

Maria Valkama

Sota ihmisen mittana
Iliaan agonistinen itsetulkinta

”Kaikkeen kyllästyy, unehenkin, rakkauteenkin,
lauluun armaaseen sekä riemuun karkelon kauniin,
vaikk’ovat sorjemmat toki kuin sota nuo ylenkyllin
nauttia; vaan verivimmapa ei väsy iliolaisten!” (XIII 636–639)1

Y li kolme vuosituhatta sitten Vähässä- 
Aasiassa, nykyisen Anatolian alueella sijait-
sevassa kaupungissa kerrotaan käydyn sota, 
joka oli myyttinen ja eeppinen, mutta to-
dennäköisesti myös historiallinen. Troijan 

sodan kirjalliset kuvaukset, erityisesti Homeroksen Ilias, 
ovat määrittäneet länsimaista kirjallisuushistoriaa ja so-
takäsitystä2. Aikojen myötä sodankäynnin luonne on 
muuttunut valtavasti, mutta itse sota on ihmisen verissä.

Ilias kirjoitettiin 800- tai 700-luvulla ennen ajan-
laskun alkua. Sokean runonlaulaja Homeroksen histo-
riallinen todellisuus on kyseenalaista. Troija sen sijaan 
näyttäisi olleen juuri siellä, mihin Ilias ja perimätieto 
sen sijoittivat. 1870-luvulla liikemies ja yksityisarkeologi 
Heinrich Schliemann löysi nykyisen, Turkissa sijaitsevan 
Hissarlikin kaupungin liepeiltä yhdeksän päällekkäistä 
kaupunginrauniota, joista vanhin on varhaiselta prons-
sikaudelta. Kreikan mykeneläisen kauden aikaisesta rau-
niosta, paksumuurisesta ja huomattavan linnoitetusta 
Troija VII:stä, löytyi myös kreikkalaista keramiikkaa 
ja taidokkaasti tehtyjä kultaesineitä, joten sen uskotaan 
olleen historiallinen Troija eli Ilion.

Sodan syy
Homeros tiivistää kymmenvuotisen Troijan sodan ku-
vauksen vain muutamaan päivään ja yöhön. Ilias alkaa 
psykologisella motiivilla: Akhilleus pitää vihaa Agamem-
nonille tämän vaadittua omakseen Briseis-neidon, jonka 
akhaijit olivat varanneet sotasaaliista kunnialahjaksi Ak-
hilleulle. Akhilleus kiukuttelee, kunnes hänen läheisin 
ystävänsä Patroklos kuolee taistelussa voittamatonta troi-
jalaissankari Hektoria vastaan. Akhilleus unohtaa vihansa 
surmatakseen Hektorin. Eepos päättyy Hektorin hautaa-
miseen.

Iliaassa kuvatut sodan syyt ovat pikkumaisia ja ar-
bitraarisia. Troijan Aleksandron (Parisin) kerrotaan 
vietelleen monta vuotta sitten matkallansa Spartan ku-
ningas Menelaoksen puolison, Helenen, joka mainitaan 
kauneimmaksi kaikista kuolevaisista naisista. Voidaan 

kuitenkin ajatella kuivakkaasti, että Peloponnesoksen 
kaupunkivaltioiden ja Vähän-Aasian Troijan jännite olisi 
verrattavissa Rooman ja Karthagon närään: kaksi kukois-
tavaa kulttuuria tuijottaa toisiaan vastakkaisilta rannoilta 
kateus ja viha katseissaan. 

Kuten Karthagolla ja Roomalla, myös Troijalla ja 
Kreikan poliksilla oli kenties kulttuurissaan liikaa yh-
teistä, jotta ne voisivat sulkea toisensa pois vieraina, 
mutta riittävästi eroa herättämään ärsytystä ja luomaan 
kuvan vastapuolen uhkaavuudesta. Paljon Homerosta ja 
Vergiliustakin myöhemmin Francesco Petrarca käsitteli 
Rooman ja Karthagon vihanpitoa eeppisessä runoel-
massaan Africa3. Hän pohdiskeli sodan syitä osuvasti: 

”[S]iis kateus oli tuo, perimmäinen kuoleman juuri,
toisen katsoo kun menestystä se happamin naamoin.
[…]
Luonnon myös oli syy, se kun määräsi kansojen kesken
rannat rantoja päin, ja ne kaukaa vahtivat toistaan.
Vastakkain oli kaupungit sekä kansojen luonteet,
vastakkain jumalat, vihamieliset muut jumaluudet,
rauhan ei häivääkään; meren myrskyä, vain rajutuulta
toistaan vyöryi päin ulapalla sen aaltoavalla.”4

Myöskään Troijan sota ei näytä tarvinneen vakuuttavia 
syitä oikeutuksekseen. Iliaassa sotaa ei kuvata itsessään 
oikeana tai vääränä. Se kuvataan kylläkin raskaana ja 
turmiollisena mutta ikään kuin luonnostaan välttämät-
tömänä, vääjäämättömänä osana luonnonjärjestystä. 
Sodan vimmaa lietsovalla Areellakin on paikkansa Olym-
polaisten järjestyksessä, vaikka Zeun inhokki onkin. Ja 
Areen rinnalla Troijan sotatannerta astuu hänen siskonsa, 
”hillitön, riehuva” Eris (”riita”, ”kiista”), joka kasvaa val-
taviin mittasuhteisiin: ”pieni hän ensin on alkaissaan, 
vaan kohtapa varttuu,/ taivaaseen ylös yltää pää, jalat as-
tuvat maata.” (IV 442–443)

Jumalten lietsoma, luonnonvoiman tavoin hallitse-
mattomasti riehuva Troijan sota tuntuu olevan ristiriidassa 
ihmisyyden kanssa. Taisteluvimmastaan huolimatta harva 
Iliaan ihmishahmoista todella varsinaisesti tahtoo sotaa 
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itse. Se näyttäytyy ihmisyksilölle epäinhimillisesti vallit-
sevana, vihattavana, tunnottomana voimana ja riivattuna 
tahtotilana, josta jokainen kärsii ja johon jokainen on osal-
linen, mutta josta yksikään ei ole vastuussa. 

Friedrich Nietzsche esittää Homeros-tulkinnassaan, 
että ihmisen inhimillinen olemus ei ole hänen eronsa 
luonnosta vaan osa luontoa. Niinpä ihminen itsekin on 
luonnon tavoin olemuksellisesti ristiriitainen.5 Kehi-
tellessään tätä ajatusta Nietzsche viittaa Hesiodokseen, 
Homeroksen aikalaiseen, joka kertoo Työt ja päivät  
-runoelmassaan kahdesta Eris-jumaluudesta. Hesio-
doksen mukaan kukaan ei rakasta sotaa ja taistelua 
tuottavaa Eristä, vaan kaikki kunnioittavat sitä vain ju-
malten tahdosta. Toisen, hyvän Eriksen, on Zeus sijoit-
tanut maan päälle. Se saa naapurin kilpailemaan naa-
puria vastaan: ”Niinpä savenvalaja kilpailee savenvalajan 
kanssa, rakentaja rakentajan, kerjäläinen kerjäläisen ja 
laulaja laulajan kanssa.”6 

Kahta Eristä ei kuitenkaan Nietzschen mukaan ole. 
Sodan, vihan ja kateuden juurena on sama agonismin 
henki, joka ajaa ihmisiä kilpailemaan keskenään, ylit-
tämään toiset ja itsensä, pyrkimään aina vain korkeam-
malle ja parhaimpaansa. Riidan ja eripuran jumalatar 
on yksi ihmistä perustava voima, joka voi johtaa niin  
tuhoisaan, raastavaan sekasortoon ja julmuuteen kuin 
myös agonistiseen ponnisteluun ja korkeimpien asioiden 
tavoitteluun.7 Iliaan sota on kuvaus ihmisyydestä, jossa 
kaksihahmoinen Eris vallitsee.

Juuri sodan agonismissa perätään ihmisen olemisen 
aktiivisuutta. Kun oma henki ja oman suvun ja poliksen 
säilyminen on oman toiminnan varassa, ihminen joutuu 
filosofoimaan Akhilleun tavoin rintalihaksillaan (”rinnan 
karvaisen kävi aatos toisa ja toisa”; I 189). Ihmisen toi-
minta taistelussa on hänen omaansa, samoin hänen 
kärsimänsä kipu, suru ja pelko. Näin sota, joka nousi 
ihmisten toiminnasta kasvottomaksi mahdiksi, palaa 
taas yksilöimään ihmisen rajalliseksi, ja juuri sen myötä 
aktiiviseksi, toimivaksi ja tuntevaksi olennoksi. Kreikka-
laissankarin tulkinta olemisesta ja elämisestä on toiminta, 
oman osan etsiminen ja määrittäminen teoilla.

Ihmiset ja jumalat
Iliaan Sankareilla on ominaislaatunsa kuten rohkeus, 
älykkyys ja puheenlahjat, ketteryys, voima, ampuma-
taito tai vaikkapa raukkamaisuus, röyhkeys, ja niin 
edelleen. Niihin liittyvät monesti heidän toistuvat, teok-
sessa melko vakiintuneet attribuuttinsa (patronyymit tai 
muut syntyperään liittyvät määreet sekä luonnehdinnat 
ja epiteetit, kuten ”Odysseus, mies monineuvo”, ”Hektor 
heiluvaharja”, ”kansojen pää Agamemnon”, ”hepourho 
Gerenian Nestor”, ”sotaärjyinen Diomedes”, ja niin 
poispäin). Nämä määreet toimivat tuntomerkkeinä kuin 
vaakunat kilvissä, ja niiden tavoin Iliaan hahmot pysyvät 
luonteeltaan muuttumattomina.

Homeroksen pronssikautiset sankarit ovat ikään kuin 
sotatantereelle heitettyjä dispositiokimppuja. He eivät 
juuri harrasta taktiikkaa sodassa tai syvällistä mietintää – 

jos heillä jokin dilemma on, joku jumala rientää onneksi 
neuvomaan, koska muutoin ei tulisi mitään. Dilem-
mojen ratkaiseminen on Iliaan sankareille miltei ylivoi-
maista, sillä heidän motivaationsa on yhtä yksioikoinen 
kuin heidän luonteensa. Voitokkaan yllätyshyökkäyksen 
Troijan liittolaisten leiriin tehnyt Diomedes-sankarikin 
on pulassa, kun ei osaa valita, mikä olisi kunniakkainta:

”Vaan Diomedes vain sitä mietti, mik’ ois teko rohkein,
nuoko hän valtais vaunut, joiss’ asu hohteli uljas,
aisast’ ottaen veis tai kantais hartiavoimin,
vai useampia viel’ urojoukkoa Thrakian surmais.
Toisa ja toisa kun noin kävi aatos, Athene jo astui
miehekkään Diomedeen luo sekä näin sanan virkkoi:
’Muista jo joutua pois, uromielen Tydeun poika,
haaksien hankavien tykö, tai pako pakkona ehk’ on.[’]” 
(X 503–510)

Jumalvoimat osallistuvat taisteluihin ja neuvonpitoihin 
eri tavoin. Joskus he näyttäytyvät ihmishahmossa, joskus 
toimivat näkymättöminä, joskus he vaikuttavat ennus-
merkkien kautta tai suoraan neuvoen. He voivat vah-
vistaa jonkin sankarin ominaista impulssia ja luontaista 
toimintatapaa tai kilpistää toisen sankarin hyökkäys-
voiman; he voivat kiihdyttää raivoon, varoittaa tai johtaa 
harhaan omien, ihmisille tietymättömien tarkoituspe-
riensä mukaan. Välillä näyttää, että kaikki Iliaan sanka-
riteot ja konnantyöt ovat oikeastaan jumalten tekosia. 

Toisaalta ihmisten suhde jumaliin ei ole yksioikoinen. 
Sankarien ”hurskaus” ei ole pelkästään vastikkeellista ju-
malille uhraamista tai ennusmerkkien tunnollista seu-
raamista. On jumalten asia, ottavatko he uhrin vastaan 
suopeasti ja antavatko pätevät ennusmerkit. Homeroksen 
maailmassa edes puolijumal-sankareilla ei ole täyttä var-
muutta siitä, että jumalat – tai edes tietyt jumalat – ovat 
aina heidän tukenaan. Iliaassa myös monet jumalille 
mieluisat sankarit kuolevat, kuten ihmisen osa on, ja ju-
malten suosio saattaa muuttua vihaksi, jos sankari reh-
vastelee liikaa. Kuinka tunnistaa oikein oma osansa ja 
sovittaa oma tahtonsa jumalten tahtoon?

Ihmisen asemaa jumalsuhteensa tulkitsijana kuvaa 
esimerkiksi eräs yllättävä kohtaus, jossa Hektor näyttää 
luottavan omaan oikeuskäsitykseensä enemmän kuin en-
nusmerkkiin. Iliolaiset ovat laskeutumassa vaunuistaan ja 
lähtemässä kohti akhaijien suojavallia vasen sivusta edellä 
murtaakseen vallin, kun juuri tuon sivustan yli lentää 
kotka, iliolaisia tukevan Zeun pyhä lintu, käärme kyn-
sissään. Käärme kuitenkin onnistuu puremaan kotkaa 
ja tämä pudottaa sen troijalaisjoukkojen keskelle paeten 
itse tuskissaan. Ennusmerkin säikäyttämä Pulydamas ke-
hottaa Hektoria vetäytymään takaisin uskoen hyökkäyk-
sen tuhoon tuomituksi, mutta Hektor ei anna periksi:

”Vastasi tuimana katse nyt Hektor heiluvaharja:
’Pulydamas, noin neuvoen etp’ ole ystävä mulle,
muuten muuta ja oivempaa toki tietänyt oisit;
vaan vakavasti jos sinä tottakin moisia haastat,
silloin taivahiset älyn vieneet sult’ ovat varmaan,
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kun jylykorkean Zeun sanan unhottaa sinä käsket,
tuon lupauksen, jonka hän itse on nyökäten suonut.
Lintuja liitäväsiipiä vain sinä vaatisit meidät
seuraamaan, mut en piittaa niist’, en huoli mä lainkaan,
koita ja päivää päin käden oikean puolle jos menkööt
tai vasemmallekin vaipukohot yön himmeän ääriin.
Tahtoa ylhän Zeun toki seuratkaamme me ennen,
hänp’ ikivaltias on näet ihmisien, jumalainkin.
Yks ylin ennusmerkki on: puoltaa syntymämaata.” 
(XII 234–243)

Hektorin näkemys osoittautuukin menestykselliseksi: 
hän onnistuu tunkeutumaan kreikkalaisten suojavallin 
läpi ja etenee laivoille asti. Ennusmerkki oli pintapuo-
linen, epämääräinen vihjaus, mutta Hektor perusti rat-
kaisunsa syvempään ja pysyvämpään tulkintaan jumalten 
tahdosta. Homeros ei kuitenkaan vahvista, että ennus-
merkki olisi ollut väärä, ja luotettu auguuri olisi luulta-
vimmin tulkinnut merkin juuri samoin kuin Pulydamas. 
Ihmisen kiperäksi osaksi jää siis tulkita oikein jumalten 
tahto, heidän läsnäolonsa ja poissaolonsa sekä oma ase-
mansa ja tehtävänsä. 

Sota kahdessa kerroksessa
Iliaan sodan jumalsuhteessa vallitsee kiintoisa kaksois-
rekisteri. Yhtäältä ihminen näyttää täysin epäitsenäiseltä 
heittopussilta, mutta toisaalta kaikki aktiivinen liittyy 
teoksessa nimenomaan ihmisten toimintaan. Jumalilla on 
omat taustanahinansa, keskinäiset liittolaisuutensa, suun-
nitelmansa ja lehmänkauppansa, joissa panoksina ovat 
ihmiset ja kaupungit, mutta niistä ihmisillä ei ole tietoa. 
”Kaukana-kaitseva Zeus” (XVI 318) johtaa jumalia, jotka 
ovat moninkertaisen etäisyyden päässä ihmisestä.

Iliaan sodassa on siis ikään kuin kaksi näyttämöä 
päällekkäin: yksi sota, mutta kaksi vain osittain limit-
tynyttä tapahtumien ja taistelevien voimien tasoa. Se 
valtaosa jumalten suunnitelmista, joka jää ihmisiltä hä-
märään, menee kohtalon piikkiin. Ihmisnäkökulmasta 
sankari ei siis ole passiivinen eikä arbitraarinen toimija, 
vaan hän on vastuussa oman asemansa oikeasta tulkin-
nasta ja tehtävänsä toteuttamisesta. Sotatanner on tälle 
olemuksen määrittelylle luontainen paikka, jossa elämä 
ja kuolema piirtyvät selvästi toisiaan vasten ja kumpikin 
näyttäytyy ehdottomimmillaan.

Ihmisten ja jumalten maailman limittyminen on Ili-
aassa usein hämmentävää, ja jumalten jumaluus näyttää 
monesti epäjohdonmukaiselta. Pronssikaudella kirjoi-
tettu eepos kuvaa ”kulta-aikaa”, jolloin kaikkea oli run-
saammin, ihmiset olivat kaikin tavoin parempia ja ju-
malat kulkivat vielä ihmisten keskuudessa. Tällaiseen 
visioon perustuvista sankareista ja jumalista oli takuulla 
vaikea luoda uskottavaa kuvaa. He ovatkin enemmän 
postulaatteja ja eksistentiaalisia paikkamerkkejä kuin ih-
misten maailmaan itsenäisesti kuuluvia tekijöitä. 

Varhaisen antiikin mytologiassa, kirjallisuudessa tai 
ajattelussa ylipäätään ontologia ei näyttäisi kuuluneen 
kysymyksenasetteluun: olemassa oli se, mistä puhuttiin, 

mutta olemisen tapa, puite, taso ja merkitys riippuivat ja 
elivät tilanteen mukaan. Iliaan sodassa on käytössä valtava 
metaforinen patteristo ja sen kantama pienestä kielikuvasta 
laajaan, miltei itsenäiseksi mieltyvään allegoriaan. Kaikki 
mainittu käsittelee tavallaan-olevaa, mutta olennoiminen 
ja olevien lukkoon lyöminen ei ollut tarpeen.

Joka tapauksessa Iliaan kuolemattomilla ikivalloilla ei 
ole ihmisen tavoin rajallista olemassaoloa eikä siten inhi-
millistä horisonttia. He ovat osattomia ihmismaailmasta, 
koska heiltä puuttuu ihmistä olemuksellisesti määrittävä 
rajallisuus. He ovat haistattamattomissa, sillä heitä kos-
kettaa vain se, mikä välittömästi kuuluu tai puuttuu 
heidän olemukseensa: teot, jotka tehdään heidän val-
tapiirissään, ja vertikaaliset ihmismaailman kytkökset, 
kuten heille omistetut uhrit ja kuolevaisten kanssa saadut 
jälkeläiset. 

Iliaan jumalat ovat ihmisten jumalia ja kaikki, mitä 
jumalten sodassa tapahtuu, merkitsee vain suhteessa ih-
misiin. Troijan sota on oma, yksittäisen sankarin tai 
yhden kansan voimat ylittävä Eriksen valtapiiri, jolla 
taistellaan olemassaolosta ja merkityksestä. Kenties iki-
vallat vahvistavat sankaria ja ohjaavat heitetyn keihään 
maaliinsa, mutta tuskan tuntija, osuman ottaja on aina 
ihminen. Kuolema Troijassa on nimenomaan ihmisen 
määrittävä, luovuttamaton osa.

Paarman uljaus
Iliaan sota on olennaisesti agonistista vertaisen etsintää ja 
kilvoittelua, ”mittelöä”: ihmisen mittautumista, vertau-
tumista ja omien puitteiden hakemista maailmassa. Tätä 
perustelee myös vertausten merkittävä asema teoksen 
tyylissä. Vertaukset ovat melko laveita, joskus jopa ly-
hyitä kertomuksia, ja ylevissä kohdissa ihmiset käyttävät 
niitä myös puhuessaan toisilleen. Jumalten jutteluissa 
vertauksia ei kuitenkaan ole. Vertautuminen on Iliaassa 
nimenomaan ihmisten asia, ja tässä suhteessa jumalat 
ovat toissijaisia.

Suurin osa vertauksista liittyy joko eläimiin, luon-
nonvoimiin ja sääilmiöihin tai kotoisiin askareisiin ja 
elämään. Eläinvertauksin kuvataan sankarien toimintaa 
taistelussa. Silloin kerrotaan taisteluvimmasta, jonka 
vallassa he riehuvat enemmän eläimille kuin ihmiselle 
tunnistettavalla tavalla, kuin olisivat silkkaa voimaa ja 
vaistonvaraista taitoa vailla pelkoa ja laskelmoivaa har-
kintakykyä – senkin Troijan sota paljastaa ihmiselle 
mahdolliseksi olemisen tavaksi. Toisaalta eläinvertauksin 
saatetaan kuvata myös kuolemaa, jolloin nousee esiin 
ihmisolemuksen pelkistyminen haavoittuvaiseksi lihaksi 
kuoleman edessä. Ihmisen hengetön ruumis on painoa 
ja ulottuvaista ainetta; retkahtava pää, riippuvat jäsenet, 
veren niljaama torso, jota kumppanien on työlästä 
raahata turvaan taistelukentältä.

Monesti Iliaan vertaukset laajenevat kohtausvertauk-
siksi, jotka miltei johtavat huomion pois itse asiasta:

”Kohta Odysseun huomasivat, Zeun suosiman, saarross’
iliolaisten, kuin punakarva sakaalien parvi



46   niin & näin 2/2019

saartaa kauriin sarvekkaan, johon sattunut nuoli
pyytäjän jousest’ on; sepä karkota kiitävin juoksuin
voi niin kauan kuin veri lämmin on, kuin jalat liikkuu;
mutta kun lannistaa sen voimat vinha jo nuoli,
vuorill’ ahnaat kohta sakaalit on raatelemassa
metsikön siimeksessä; mut luo joku haltia julman
leijonan tuo; ja ne luikkii pois, peto atrian alkaa:” 
(XI 473–481)

Näin kuvataan kohtausta, jossa troijalaisylivoima saartaa 
haavoittunutta Odysseusta, kunnes Aias rientää apuun 
hajottaen piirittäjien joukon. Leijonaan vertautuvalla 
Aiaalla tosin ei ole aietta syödä (tai tappaa) Odysseusta 
vaan päinvastoin pelastaa tämä. Tällaiset kummat vastaa-
mattomuudet saavat kenties epäilemään vertauksia hätäi-
sesti tai kömpelösti laadituiksi, mutta on yhtä lailla mah-
dollista, että vertauksen omalakisuus on tarkoituksenmu-
kaista. Vähintäänkin se jättää voimaan sekä vertauksen 
että verratun tapahtumat erillisinä ja yhtä todellisina. 
Iliaan epätäydellisesti istuvien vertausten eläimet eivät 
pelkisty tiehensä ja jää alisteisiksi ihmisille vaan elävät 
näiden rinnalla – sekä ihmisen mittoina että omina olen-
toinaan. Pelkistymätön vertaus saattaakin olla olevien 
rikkautta.

Taistelun vaaroista ja eepoksen kokonaisvaikutelman 
jylhyydestä huolimatta Homeroksen tyyli ei ole mono-
tonisen ylevää eivätkä kaikki vertaukset liity leijoniin ja 
kauriisiin. Mukaan pääsee myös villisika, joka kääntyy 
takaa-ajajiaan vastaan ”käiverän kärsänsä” (!"#$%&'() 
!*"+(()") iskimiä terotellen (XI 414–416), sekä vielä 
ikiaikaisempi ihmisten vihollinen. Sotaärjyinen Menelaos 
rukoilee Athenelta voimaa taisteluun, ja jumalatar täyttää 
pyynnön:

”Voimaa hän pani uhkuamaan uron hartiat, polvet,
moist’ urouttapa rintaan loi, kuin paarman on into,
aina mi, vaikk’ ihost’ ehtimiseen käsi pois sitä häätää,
kärkkyy purrakseen, veri ihmisen näät sitä viehtää.” 
(XVII 569–572)

Tunturivirta ja paimen
Kaksi muuta Iliaan vertaustyyppiä viittaavat luonnon-
voimiin, maisemiin ja ihmisen rauhanomaiseen elämään 
agraarisessa maailmassa. Luonnonvoimat samastuvat 
monesti jumaliin, ja kun jonkin jumalan olemusta rin-
nastetaan vaikkapa ukkospilveen tai myrskytuuleen, rin-
nastuksen nimeäminen vertaukseksi ei ole yksioikoista. 
Esimerkiksi pohjois-, länsi- ja etelätuulet olivat omia 
jumaluuksiaan, samoin virrat. Näiden jumaluuksien abs-
traktiotasot ovat jatkuvasti liikkeessä teoksen sisällä.

Troijan vieritse kulkeva Skamandros (nyk. Menderes) 
on aluksi ”tavallinen”, uomissaan kulkeva virta, johon 
voi kahlata ja jonka yli voi uida. Sitten se troijalaismie-
lisyyttään viimein kypsyy Akhilleukseen, joka lahtaa 
iliolaisia heittäen ruumiit virran vietäviksi. Se heittelee 
ruumiit maihin ja käy Akhilleun kimppuun korkein 
aalloin ja sortaa äyräänsä. Akhilles kauhistuu, räpistelee 

maihin ja lähtee pinkomaan pakoon minkä ehtii, mutta 
Skamandros ei hellitä, vaan ajaa häntä takaa hukut-
taakseen ja haudatakseen hänet lopulta pohjaliejuun.

”virtapa taivassyntyinen heti ankaran aallon
koht’ yli hartian löi, ja hän poukkosi pois heti maasta
hirmustuin, näet uomastaan ylös vyöryvä virta
herpasi polvet hältä ja maan vei jalkojen alta.” 
(XXI 268–271)

Here kuitenkin kutsuu Akhilleun avuksi poikansa, tulen-
jumala Hefaistoksen, korventamaan virtaa ja länsi- ja ete-
lätuulet lietsomaan Hefaiston liekkejä. Kuiviin keittyvä 
Skamandros laantuu sotimasta ja ihmiset jatkavat omaa 
sotaansa niin sanotusti rauhassa. 

Vaikka luontovertausten ja ihmisten kotoisia toimia 
kuvaavien vertausten sävyt ja näkökulmat näyttävät 
varsin erilaisilta, ne kytkeytyvät samaan maailmassa ole-
misen tapaan: maanviljelijän, paimenen, sepän ja kutojan 
elanto riippuu luonnonvoimista ja luonnon antimista. 
Myös ihmisten keskinäisiä suhteita ja koko yhteiskunnan 
rakennetta ja toimintaa ohjaavat samat ikivallat, jotka 
säätävät säät ja kaitsevat luonnonvoimia. Välillä taistelun 
raivokas melske ja romanttinen erämaamaisema idyllisine 
paimenineen kaikkineen tiivistyvät ”vastahakoiseksi har-
moniaksi” (%#,-"&./%/0 1.$/"-2)8, joka Herakleitoksen 
mukaan vallitsee niin jousessa kuin lyyrassakin. Vastak-
kaisiin suuntiin vetävien osien jännitteestä syntyy lyyran 
koskettava sointi ja kohdettaan tavoittavan nuolen ponsi. 
Samoin vertaus jännittyy elämänpiirien välille:

”Niin kuin tunturivirtaa kaks sadetulvien aikaan
laaksoon vinhaan tuo vesivyörteet, kuohumat suurten
lähtehien, alas syöksähtäin solan ontelon ouruun;
kauas vuorilleen veden pauhun kuulevi paimen:
niinpä nyt yhteensyöksyvien soi huuto ja melske.” 
(IV 452–456)

Tulvavuon pauhu, joka kuvaa huutaen taisteluun syök-
syviä sotajoukkoja, saa kuulijakseen ja vastinparikseen 
rauhanomaisen paimenen, joka kaitsee karjaansa vuorilla 
kaukana tästä melskeestä. Ihminen vertautuu luonnonil-
miöön sotaisissa toimissaan, mutta samalla muistutetaan 
hänen toisesta olemistavastaan paimenena. Vertauksessa 
ihminen asetetaan vastakkain itsensä kanssa. Sota kuuluu 
myös paimenelle, mutta sotilas ja paimen ovat kovin 
etäällä toisistaan, vaikka olisivat sama ihminen. Sodassa 
taistelevalle karjan kaitseminen rauhassa on kaukainen 
haave, paimenelle taas sota yhtä lailla kaukainen kaiku, 
joka ei välittömästi koske hänen maailmaansa.

Luonnonvoimavertaukset kuvaavat useimmin juuri 
taistelun tuoksinaa. Eräs yllättävä esimerkki on vallituk-
silta heitettyjen kivien ryöpyn vertaaminen sankkaan 
lumisateeseen. Aseiden ja varusteiden välkettä verrataan 
aurinkoon ja salamointiin. Meri ja myrskytuulet ovat 
tyypillisiä vertauksia, kun kuvataan ylivertaisen sankarin 
taisteluvoimaa. Toisaalta luonnonvoimat voivat kuvata 
myös kuohuvia tunteita. Esimerkiksi viisas, urhool-
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linen, lukemattomissa taisteluissa kunnostautunut mutta 
jo kolme sukupolvea elänyt Nestor huomaa iliolaisten 
edenneen jo kreikkalaisten leiriin ja taistelun lähestyvän 
hänen omaakin telttaansa. Varusteet puettuaan hän sitten 
pohtii, olisiko parempi liittyä taistelijoiden eturintamaan 
vai vetäytyä pitämään neuvoa Agamemnonin kanssa:

”Niin kuin hiljalleen meri mahtava liikkua alkaa, 
aavistain ratojaan pian viuhuvan puuskien vinhain,
empien aallehtii, mihin päin vesivyöryjä vyörtäis,
kunnes säätämä Zeun alas iskee tuuli sen pintaan:
noinpa nyt vanhuksen sydän vaappui toisa ja toisa[.]” 
(XIV 16–20)

Luonnonvoimavertauksissa ihmisen asema piirtyy esiin 
varsin vastakkaisilla tavoilla. Yhtäältä tietenkin korostuu 
passiivinen voimattomuus ja pienuus, kun vertailu-
kohtana on omalakinen luonnon, jumalten ja luonnon-
jumalten maailma. Toisaalta taas kuvataan ihmisen mah-
dollisuutta kohota (tai pelkistyä) taisteluvimmassaan 
luonnonvoiman ja siten jumalten kaltaiseksi yli- tai epä-
inhimilliseksi liikevoimaksi. 

Akhilleun riehunta johtaa Skamandroksen suivaan-
tuneeseen personifioitumiseen, saa tämän valittamaan 
Apollolle ja tulvimaan yli äyräidensä. Vaikka Akhilleus 
tuolloin palaakin takaisin omaan mittaansa, osat olivat 
hetkeksi vaihtuneet ja ihminen astui sodassa jumalan pai-
kalle. Skamandros oli avuton Akhilleun epäinhimillisen 
raivon ja voiman edessä ja joutui kiskotuksi luonnonvoi-
maolemuksestaan keskelle ihmisten sotaa.

Toisaalta ihminen on vertauksissa myös itsensä ar-
moilla. Kun oma sydän aaltoaa suuntaan ja toiseen, ei 
Iliaassa viitata jumaluuksiin vaan ihmisen omaan ole-
mukseen, joka on sodan juuri. Sota, joka riehuu kuin 
myrsky, ja joukot, jotka vyöryvät tulvavirtojen lailla, ovat 
ihmisen omaa voimaa ja tahtoa. Taivaiset saattavatkin 
lietsoa vihaa ja vahvistaa ja rohkaista sankareita tais-
teluun, mutta kiistakapulana on ihmisen oikeus, kyky ja 
mahdollisuus tuntea, mitata ja määrittää olemistaan.

Kotiutumisen tekhn! sodassa
Eläin- ja luonnonvoimavertauksia yllättävämpi vertauslaji 
muistuttaa taas erilaisesta, läheisemmästä ihmismaailman 
ulottuvuudesta. Nämä vertaukset liittyvät kotoiseen 
elämänpiiriin ja sen töihin, iloihin ja huoliin: kaikkeen 
siihen, minkä sotaan lähtevät akhaijit ovat jättäneet 
taakseen. Tuo arki jäsentää jokapäiväistä elämää sodassa 
vain negaation kautta. Kuvataan vaimoja ja lapsia, pas-
toraalista rauhaa ja taitavan työn tuottamaa iloa, mutta 
myös niukkuutta ja elämänmuotoa perustavaa huolta, 
joka on elämää ylläpitävän taidon taustalla.

Iliaan kompositiossa kotivertaukset ovat vaikuttava 
ratkaisu. Neljän päivän ja kahden yön taistelut, joita Ilias 
kuvaa, tuntuvat vuosilta, jotka sota oli vienyt. On kuin 
yhdeksän vuoden taistelu vieraalla maaperällä olisi vienyt 
kreikkalaisilta myös jäsentyneen ajan, jota kodin talous-
töissä oli helppo mitata suhteuttamalla omien voimien 

luonnollinen ehtyminen päivän kulkuun. Sota ei laske 
tunteja, joten kiintopisteeksi otetaan esimerkiksi puun-
hakkaajan päivä:

”Kasvuss’ aamu ja auringon pyhän kons’ oli kaari,
tuiskusi vastakkain tasatarkkaan tappavat keihäät;
vaan kun ol’ aika jo lounastaan puunkaatajan laittaa
vuoren pengermällä, kun hervonneet kädet hält’ on
puut isot iskeissään, työ työlästyttänyt mielen,
myös sydämensä jo vallannut himo atrian armaan,
silloin huutaen toisilleen urovoimin akhaijit
tieltään rikkoivat sotarinnan.” 
(XI 84–91)

Taistelussa tuskin kuitenkaan pidettiin lounastaukoa. 
Monen vuodenkierron kestäneestä sodasta alkaa tulla 
kuin toinen luonto ja työ, ja niinpä taistelun ponnis-
tukset ja tulokset rinnastuvat esimerkiksi toukotöihin, 
jotka koituvat vääjäämättä tehtäviksi silloin, kun aika on 
otollinen:

”Niinkuin niittäjät vastakkain käy haltian vauraan
vainiomaalla ja jää vanat ohraan tai nisuviljaan,
kons’ yhä kulkee työ sekä taajaan luokoa lyödään:
kaataen karkasi noin väki Ilionin ja akhaijit
vastakkain, pako turmiokas ei mielehen tullut.” 
(XI 67–71)

Tässäkin voidaan nähdä sama epäsuhta sodan ja rauhan 
töiden välillä kuin puunhakkaajavertauksessa: väsynyt 
puunhakkaaja saa ansaitun lepotaukonsa, mutta tais-
telun koitokset jatkuvat taukoamatta; viljan niittäjät kor-
jaavat sadon talteen, jotta se ruokkisi talon väen ja pitäisi 
elämää yllä, mutta taistelijat niittävät toisiaan kuoleman 
korjattavaksi.

Kuvauksen tapa ja kohteet Iliaassa ovat epäilemättä 
samaa juurta kuin Hesiodoksen Työt ja päivät, joka 
kertoo idylliseen sävyyn hyvän ja viisaan taloudenpidon 
tai elämänmuodon perusteista. Hesiodoksen teos näyttää 
kauniisti hahmotellun kuvan ihmisen osasta jumalten ja 
luonnon jakamassa maailmassa. Homeroksen moniulot-
teinen esitys on kuitenkin kiinnostavampi, koska sodan 
merkityksen tulkinta jää avoimeksi. Hesiodos kuvaa 
kahta Eristä ja tuomitsee sodan ehdottomasti vältettä-
väksi pahaksi, mutta Homeroksen eepoksessa ihminen 
mittaa olemustaan ja paikkaansa tässä maailmassa juuri 
sotatantereella.

Heltymätön etiikkarigoristi Simone Weil tulkitsee 
kotoisten kohtien kuvauksen olevan Iliaassa tyylikeino, 
joka korostaa sodan katkeruutta ja painottaa sodassa rie-
huvan väkivallan traagista epäinhimillisyyttä9. Väkivallan 
maailmassa elävä ihminen tekee vastustajistaan elot-
tomia esineitä konkreettisesti tappamalla tai alistamalla 
oikeuksia vailla olevan välineen, orjan, asemaan, mutta 
samalla tempautuu itsekin asian tai esineen olemukseen, 
kuten Iliaan eläin- ja luonnonvoimavertauksissa.

Samalla Weilin mukaan väkivallan mukanaan 
raastama voitokas sankari on itsekin toiminnassaan 
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toisten kärsimykselle yhtä sokea ja tunnoton ja sanoille 
yhtä kuuro ja mykkä kuin kuollut ruumis, esine tai luon-
nonvoima10. Näin ajateltuna Troijan sota on ihmiselle 
lopulta eräänlaista herran ja orjan dialektiikkaa: väki-
vallan tekijä on yhtä lailla tai jopa enemmän esine kuin 
sen kohde, vähemmän tietoinen asetelman merkityksestä 
ja siten kyvyttömämpi työstämään omaa osaansa siinä11. 
Iliaan tekijät ja kokijat ovat kuitenkin samoja hahmoja. 
Jokainen sankari on Troijan sodassa sekä herra että orja, 
ja Weilin tapaan ajateltaessa eepoksen ainoa aktiivinen 
tekijä on väkivalta itse.

Kenties Iliaan tulkintaa ei kuitenkaan pidä viedä näin 
kauas ihmisen maailman merkitysten tuolle puolen. Ee-
poksessa on myös oma välittömyytensä ja läheisyytensä; 
Weilin eepoksesta lukema abstrakti ylevyys tai ihmisen 
asioiden avuton pienuus ei ole kautta linjan Iliaan val-
litseva sävy. Ennemminkin teos kuvaa merkitysten vaih-
telua, kohtalon kokemuksen ailahtelua. Vaikka taustalla 
onkin ajan rautainen vääjäämättömyys, sodan julma 
pakko ja välttämättömyyden ies, myös inhimillinen epä-
varmuuden ja vapauden kokemus kuvataan siinä aitona 
ja totena. Iliaan ihminen on traaginen juuri koska on 
kaksihahmoinen: sekä vapaa tahtomaan, pyrkimään ja 
käyttämään voimaa että tuon voiman käyttämä, sen 
raastama sijoiltaan sodan kohtalokkuuteen. 

Samalla kun asettuvat vastakohdaksi sodan mels-
keelle, tuholle ja vimmalle, kotivertaukset muistuttavat 
myös, ettei sota ole irrallaan muusta elämästä. Kotoa 
on peräisin kaikki tekhn!: myös taito taistella ja kestää, 
suojautua, hoitaa haavoja ja varusteita, käskeä tai totella 
toisia, punnita tilanteita ja tarpeita ja suorittaa asianmu-
kaiset uhrit niille jumalille, jotka ovat suopeita suvulle. 
Kotoisaan elämänpiiriin on juurtunut ja siitä kasvaa 
voima ja valta (väkivalta), joka ulottautuu alistamaan 
luontoa välineekseen ja lopulta laajenee koskemaan toista 
ihmistä luontona. Juuri näille juurille Iliaan ihminen 
pyrkii palaamaan ottaessaan mittaa itsestään ja luon-
nosta. Kotona on se, minkä vuoksi eletään ja mikä pitää 
väkivallan esineellistävään dialektiikkaan sotkeutuneen 
ihmisen kiinni ihmisten maailmassa.

Mittely luonnossa
Vaikka kotivertaukset liittyvätkin monesti luonnon asi-
oihin, kuten säihin, kasveihin ja eläimiin, ne kuvaavat ih-
misen asemaa varsin eri tavalla kuin varsinaiset luonto- ja 
eläinvertaukset. Viimeksi mainituissa luonto käy ihmisen 
yli, vaikka vertauksella kuvattaisiinkin juuri ihmisen toi-
mintaa. Jos sanotaan, että taistelussa sankari on vahva 
ja rohkea kuin leijona ja joukot etenevät raivokkaasti 
kuin meren aallot, ihminen on kuitenkin vain retorisesti 
luonnon vertainen. Kun sitten riehuvan taistelun koh-
tausta verrataan ihmisen omiin kotoisiin töihin ja tai-
toihin, asetelma on päinvastainen:

”[T]omutupruun mies kuin poppeli kaatui,
maall’ alavalla mi kaunistaa noronurmea laajaa,
puu silovartinen, vain ihan latvass’ oksia versoo;

vaunujen laatija senpä jo kaataa välkkyvin raudoin
painaakseen kehäpuut valioitten vaunujen pyöriin,
virran viereen jää virumaan puu kuivunut itse[.]” 
(IV 483–488)

Nyt luonto on ihmisen taidon (tekhn!) armoilla ja tämän 
määrittämässä maailmassa. Tekhn!n haltijana ja käyttäjänä 
ihminen tekee luonnosta itselleen kodin ja välineen ja 
valjastaa sen omaan käyttöönsä. Vertaus kuitenkin kuvaa 
tilannetta, jossa ihmiset ovat kääntyneet toisiaan vastaan 
alistaakseen vastustajansa taidolleen luonnon kaltaiseksi 
passiiviseksi varannoksi omia tarkoituksiaan varten. 
Näin ajateltuna Ilias kertoo kahdesta kodista ja kahdesta 
tekhn!stä, jotka ulkoistavat toisensa luonnoksi.

Sota on Iliaassa tullut ihmisen toiseksi luonnoksi, 
mutta luonnoksi, joka asettuu itseään vastaan. Voidaan 
myös ajatella, että sota on siinä toinen tekhn!, joka tähtää 
samanaikaisesti sekä tuhoamiseen että säilyttämiseen, tar-
kemmin sanoen säilyttämiseen tuhoamisen kautta. Tämä 
kahteen suuntaan tempova luonne tekee sodasta taidon, 
joka tuntuu toimivan omalakisesti ja riistäytyvän kä-
sistä alkaen muistuttaa enemmän luonnon kuin ihmisen 
voimaa.

Kreikkalaiset ja troijalaiset toki taistelevat ”saa-
dakseen tahtonsa läpi” – asettaakseen omat pyrkimyk-
sensä ensisijaisiksi tekhn!nsä oikeutuksella – mutta myös 
määrittääkseen agonistisesti ”luonnonjärjestyksen” ja 
oman paikkansa siinä. Luonnon ylä- tai ulkopuolelle ei 
ihminen kuitenkaan pyri tai yllä, vaan kukin sankari on 
osa samaa valtavaa, väkevää ja vaikuttavaa aaltoilua, jossa 
aallonharjoja muodostuu ja käy toisten yli vain tyynty-
äkseen taas seuraavien alle. Iliaan sotasankari on funktio, 
elävä mittapuu, joka lakkaamatta suhteutuu olemiseen 
jumalten, eläinten, ihmisten, maan, luonnonilmiöiden ja 
jopa ajan ja historian keskellä. Hän on niittäjä, joka lo-
pulta itsekin kokee niitetyn tähkäpään kohtalon:

”Niin kuin kallistuu kedoll’ uupuen pää unikolta,
raskas kypsyyttään, kevätkuuron lyömänä rankan:
niinp’ uron painui pää kypäreineen raukea, raskas.” 
(XIII 307–309)

Kuolema
Kuten jo vertauksista voi päätellä, raja ihmisten, ju-
malten ja luonnon välillä on Iliaassa varsin epämää-
räinen ja tilannesidonnaisesti joustava. Eepoksen taiste-
luhermeneutiikan iskevyys pohjautuu kuitenkin viime 
kädessä siihen, että kaikista ihmisen töistä ja toimista 
juuri sodassa ollaan tekemisissä ehdottoman rajan kanssa 
jatkuvasti ja äärimmäisellä tavalla. Kuolema on ihmisen 
luovuttamaton osa, jota Iliaan maailmassa eivät jaa sen 
paremmin muut luontokappaleet kuin jumalatkaan. 

Akhilleun kuolematon äiti Thetis on ennustanut, 
että jos tämä lähtee Agamemnonin mukana sotimaan 
Troijaan, hän kuolee sille tielleen, mutta hänet tullaan 
aina muistamaan sankarina. Jos taas hän jää kotiin, 
hän tulee elämään pitkään ja saamaan jälkeläisiä, mutta 
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kuolee vailla mainetta. Totta kai Akhilleus hinkuu sotaan 
ja kunniaan, ja vaikka hänen hallitsemansa kansa koittaa 
pitää hänet väkisin luonaan, hän lähtee ovet paukkuen.

Diomedeelle Aiolos-jumalasta polveutuvalla sanka-
risuvullaan rehentelevän Glaukoksen viesti ihmiselämän 
toissijaisuudesta on samansuuntainen:

”Tydeun urhea poika, sa miks sukujuurtani tutkit?
Kuin kesälehtien kerrat, niin suvut ihmisienkin:
puistaa lehdet puist’ alas tuuli, mut uusia versoo
taas vihannoituva metsä, kun alkanut on kevätaika;
niin suvut ihmisien: mikä kasvaa, taas mikä kuihtuu.” 
(VI 145–149)

Glaukos ikään kuin sivuuttaa Diomedeen kysymyksen 
sukujuuristaan sanoen, että ihmisten sukupolvet tulevat 
ja menevät olematta olennaisia. Kertoessaan esi-isistään 
hän viittaa sen sijaan sukupolvien yli kantavaan kestiystä-
vyyteen tai ”majaystävyyteen”, joka Homeroksen aikaan 
oli sukulaisuussuhdettakin vahvempi ja pidemmälle 
kantava kytkös. Toisin kuin syntyperä, se on myös ih-
misen oman toiminnan ja valinnan tulos, enemmän ih-
misen asia ja siten tavallaan inhimillisempi kuoleman yli 
kantautuvan yhteisyyden muoto.

Iliaan maailmassa kuolema on kuitenkin lohduton 
loppu. Parasta, mitä siltä voi odottaa, on kunniallinen 
hautaaminen omille kotisijoilleen. Ruumiin häpäise-
misellä ja sen kunniallisella hautaamisella on Iliaassa 
ratkaiseva merkitys. Sankarin kuolemattoman kunnian 
markkina-arvo teoksessa näyttää lopulta villin epäva-
kaalta, kuten Akhilleus tilittää torjuessaan Agamemnonin 
lähettämän sotaankutsujat tiehensä:

”Taistelit innoin tai koton’ istuit, yksipä saalis;
yksipä kunnia on, olit kehno sa tai uros kelpo; 
maineeton tai mainehikas saman kunnian saapi.” 
(IX 316–318)

Haudan rauha ja eläminen muistona on kuolevan ainoa 
huojennus. Edessä on iloton ja kolkko tyhjiin raukea-
minen, huolena vain hautaaminen. Ei Thetiskään ehdoin 
tahdoin olisi ottanut miehekseen kuolevaista, koska 
joutui katselemaan vierestä tämän vanhenemista ja heik-
kenemistä. Myös Patrokloon sielu suree ruumiista lähti-
essään: ”Haadeen kartanohon jäsenistä jo karkkosi sielu/ 
surren sankaritöilt’ elon nuoren erkanemistaan.” (XVI 
856–857)

Rivisotilaiden lukemattomista kuolemista ei tie-
tenkään puhuta yksilöidysti, mutta joukkojen komen-
tajat, ylimykset, heidän sukulaisensa tai muulla ta-
valla nimekkäät tai ansioituneet soturit saavat edes sen 
kunnian, että heidän nimensä, kuolinsyynsä ja tappa-
jansa mainitaan. Nämä taistelukohtausten kuolonlistat 
ovat välillä melkoista splatteria:

”Kaatoi Idomeneus Erymaan, tuon survasi suuhun
vasken surmaisen; terä niskast’, aivojen alta
ulkoni taas sekä luut lumivalkeat murskasi tieltään;

hampaat vierivät maalle, ja kuin verikuoppana kuohui
kumpikin silmä, ja verta hän sieraimista ja suusta
purskui maassa, ja kuoleman yö hänet varjosi musta.” 
(XVI 345–350)

Keihäät, nuolet ja miekat osuvat milloin mihinkin ja 
haavoittuminen ylipäätään koituu helposti kohtalok-
kaaksi, mikä epäilemättä vastaa tuon aikaisen sodan-
käynnin todellisuutta. Toistuessaan useammassa laulussa 
moneen kertaan moiset ankeat raakuudet saavat itse 
kuoleman hetken kuvauksen – kun yö käy yli silmien tai 
sielu hengätään pois – tuntumaan helpottavalta.

Hektor
Iliaan kaksi viimeistä kirjaa liittyvät Hektorin kuo-
lemaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Tämä osuus on 
epäilemättä teoksen traagisin ja merkitykseltään tihein 
osuus. Jo paljon aiemmin oli viitattu Troijan tuhoon ja 
Hektorin kuolemaan, mutta vasta tiivisrytmisessä XXII 
laulussa Akhilleus kreikkalaisjoukkoineen on takaa-
ajossa Troijan muureilla. Hektorin kuolemaa edeltävät 
monet ennustukset, jumalten sopimus, Akhilleun 
varmuus ja ennakoiva taistelu, jossa kreikkalaissankari 
surmaa säälimättä jokaisen vastapuolen armonanojan. 
Akhilleun elämä Patroklon kuoleman jälkeen vastaa 
hobbesilaista luonnontilaa niin yksinäisyydessään, raa-
kalaismaisuudessaan kuin lyhyydessäänkin. Home-
roksen kompositio siis viettää myötätuntoon Akhilleun 
vastustajia kohtaan.

Hektorin osa on tässä vaiheessa jo ratkennut, vaikka 
hän itse ei sitä arvaa. Kuningas Priamos anoo portilla 
seisovaa poikaansa luopumaan Akhilleun jahtaamisesta 
ja jäämään muurien suojaan. Viisas Priamos oli aina 
ollut Zeuksen suosiossa ja nyt tuhon merkit nähdessään 
pyytää hiuksiaan raastaen Hektoria säästämään hänet 
kuolemaakin pahemmalta kohtalolta, voitetun kuningas-
vanhuksen osalta. Kun kaupungin suojelija sotilaineen 
on kuollut, kaupunki tuhottu, naiset ryöstetty ja lapset 
tapettu, kaikki kotoisakin kääntyy vihamieliseksi:

”Viimein itseni, kons’ elon on jäsenistäni vienyt
pistollaan tai heitollaan joku viiltävin vaskin,
koirat leiskuen raatelevat liki porttia linnan,
pöydäss’itse ma joit’ olen ruokkinut, usteni vahdit;
hurjina, hullauneina ne, kons’ ovat vertani juoneet,
kierivät portahikolla! On kaunis kaatua nuoren
taistoon, ruumiissaan verivammat viiltävän vasken,
surman sulhonakin hän vielä on katsoa sorja;
mutta kun murhatun vanhuksen saa raiskata koirat,
hältä kun raadellaan häpy, hapset, harmaja parta,
kuunaan kurjemp’ ei näky kohtaa ihmisen silmää!” 
(XXII 66–76)

Hektorin kunniantunto ei kuitenkaan anna myöten. 
Hän pohtii, voisiko vielä sovitella rauhaa säästääkseen 
itsensä ja kaupungin, mutta tietää sen jo ennalta tur-
haksi nähtyään Akhilleun raivon. Niinpä hän antautuu 
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taisteluun, jossa jumalatkin puoltavat Akhilleusta, ja 
tunnistaa tappion merkit jo paljon ennen kuolemansa 
hetkeä.

Zeus punnitsee vaa’alla Hektorin ja Akhilleun koh-
talot. Hektorin vaakakuppi painuu Haadesta kohti ja 
nostaa kunniaan julman Akhilleun. Hektor vannoo, 
ettei voitettuaan häpäise vastustajansa ruumista vaan luo-
vuttaa sen haudattavaksi kunnialla, mutta Akhilleus hal-
veksuu moista valaa. Hektorin kaadettuaan ja varusteet 
vietyään hän pistää Hektorin nilkoista ja raahaa ruumista 
vaunujensa perässä.

Hektorin vaimo Andromakhe on lämmittämässä kyl-
pyvettä puolisolleen, kun kuulee appivanhempiensa va-
litukset ja näkee Hektorin kohtalon. Hän summaa sota-
lesken tilanteen:

”’Nyt menet Haadeen kartanohon sinä, maan ikipeittoon,
vaan minut linnasi kammiohon jätät leskenä tänne
kolkkoon murheeseen ikäpienen pilttini kanssa,
poikasen, sulla ja mulla jok’ on, polon sortelemilla.
Koskaan kuoltuas et sinä hänt’, ei hän sua vaali.’” 
(XXII 482–486)

”’Kaukana vanhemmista nyt luona akhaijein laivain
syö madot maan sua, kons’ olet kyllästyttänyt koirat
maaten verhoa vailla, ja ois toki palttinat hienot,
työt kutojattarien monet, kauniit, kattosi alla.
Vaan nepä kaikki jo luon minä liekkiin leimuavaiseen;
ei sua auta ne, sillä et saa uinua niissä;
sulle ne suitsutkoot vain maineeks Ilionissa.’” 
(XXII 508–514)

Pieni kesuura
Iliaan kahdessa viimeisessä laulussa heretään taistele-
masta ja kansat hiljentyvät tahoillaan yhteisen asian ym-
pärille. Hektorin kuoltua seuraa yhtäkkinen tyyntyminen 
katsomaan, mitä on tullut tehtyä.

XXIII laulussa kreikkalaiset surevat Patroklosta ja 
polttavat tämän ruumiin monien uhrieläinten ja kahden-
toista jalosukuisen troijalaismiehen kanssa muistutuksena 
Akhilleen leppymättömästä vihasta, jota Hektorin sur-
maaminenkaan ei riittänyt laannuttamaan. Seuraavan 
päivän kohtaus on kuitenkin sävyltään aivan toinen, 
paikoittain lähes karnevalistinen. Akhaijit juoksevat ja 
ajavat kilpaa, ampuvat jousella, heittävät kiekkoa, pai-
nivat ja nyrkkeilevät kilpaillen Akhilleen avokätisesti ja 
hyväntuulisesti määräämistä palkinnoista: sotavarusteista, 
eläimistä, orjattarista, astioista ja kullasta, sekä tietenkin 
kunniasta.

Kisakohtauksen sävy poikkeaa tyystin teoksen koko-
naisuudesta. Vaikka palkinnoista ja voitosta kilpaillaan ja 
nahistellaankin ilmeisen tosissaan, täysin voimin ja jopa 
hengenvaarallisesti, keskinäisen mittelyn henki on aivan 
toinen kuin sotatantereella. Vulgaaria huumoriakin on 
tarjolla. Aiaan ja Odysseun juostessa kilpaa Odysseus 
tajuaa pyytää palvelusta Athenelta:

”Juuri kun palkintoon käsiks’ mielivät, silloin
luikosi Aiaan jalka – Athenepa tuotteli turman –
teurashärkien kuss’ oli lantaa möyryäväisten,
jotk’ oli iskenyt Patroklon roviolla Akhilleus;
sai suut, sieraimet hän täyteen härkien lantaa,
[…]
lantoja suustaan sylki ja lausui noin, sanan virkkoi:
’Voi, jalat altani vei nyt tuon jumalattaren juoni,
aina jok’ auttelemassa on kuin emo luona Odysseun!’” 
(XXIII 773–777, 781–783)

Kisat järjestetään, kun Akhilleen viha, kreikkalaisten si-
säinen, vaarallinen jännite on purkautunut ja suurin ul-
koinen uhka, Hektor, kukistettu. Kohtauksen vaikutus 
Iliaan kokonaisuudessa on katharttinen. Kenties tuol-
laisten kisojen merkitys olikin toimia Eriksen kollektii-
visena puhdistamisrituaalina.

Iliaassa on kuitenkin myös kautta linjan erilaisia väli-
kevennyksiä raskaan ja vakavan aiheen vastapainoksi. Ne 
saattavat olla epätavallisia tyyli- ja sanavalintoja odotta-
mattomissa kohdissa tai edellä lainatun kaltaisia hupaisia 
kohtauksia. Usein ne kuitenkin ovat herjoja, joita san-
karit heittävät toisilleen taistelun keskellä: ”Jous-uro ul-
jassuu, naiskyttä [!"#$%&'!(!"] sä, kiekuratukka!” (XI 
385) – näin Diomedes Aleksandolle, jonka nuoli sattui 
tätä kantapäähän; ”Siin’ älä viereen vinkumahan, huit-
haitturi [)**'!#+,"**%], istu!” (V 889) Zeus Areelle, 
joka nurkuu kuolevaisen Diomedeen haavoitettua häntä; 
”Surkea mies, kuvaurho, sa kuihkoja [-!%#'!%./)], 
naisien narri!” (III 39) Hektor Paris-veljelleen, joka oli 
väistynyt eturintamasta Menelaoksen nähdessään.

Tällekin läpänheitolle voi ajatella totuudenmukaisen 
psykologisen motivaation, kuten moni hengenvaaral-
lisessa ja kuolemaan liittyvässä tilanteessa toimimaan 
joutunut sotilas, poliisi, vartija – tai Georges Bataille12 
– tietää. Nauru on tapa käsitellä ”abjektia”, sulamatonta 
ainesosaa, jota elävä ihminen ei voi sisällyttää itseensä. 
Niinpä myös Iliaassa se on eräs kuolemanhylkimisre-
aktio, jonka varjolla sodassa mittelevä ja mittautuva ih-
minen saa tyhjäpäisen tauon merkityksenannosta.

Sovitus
Hektorin traaginen kuolema on tavallaan johdatus 
siihen, mitä jää kuoleman jälkeen tai elämään kuoleman 
kanssa. Eepoksen kokonaisuudessahan ei ole lineaarista 
etenemistä kohti kuolemaa ja loppua, vaan niin kuolema 
kuin elinvoimakin aaltoilevat siinä jatkuvasti toisiinsa se-
koittuen. Jokaisessa hyökkäyksessä ja vetäytymisessä niin 
akhaijit kuin iliolaisetkin menettävät sotilaita ja sanka-
reita, ja kummallakin puolella ponnistetaan voimat ää-
rimmilleen ja tehdään maineikkaita sankaritekoja.

Hektorin hautaaminen on sävyltään varsin toisen-
lainen kuin kisat Patroklon kunniaksi: Iliaan viimeinen 
laulu on tuhkanvärinen kuvaus jälkeenjääneiden valituk-
sesta, toivottomuudesta ja voimien ehtymisestä kohtalon 
armoilla. Toisaalta lineaarinen loppu tai lopputulema ei 
vie merkitystä tai todellisuutta kaikelta sitä edeltäneeltä. 
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Hektor elää siinä missä lähestyvää kuolemaansa odottava 
Akhilleuskin: nimissä ja teoissa, jotka heijastavat sankarin 
eetosta ja kantautuvat monen muotoilun läpi käyneinä 
ihanteina moderniin kulttuuriin asti.

Viimeinen traaginen kohtaus liittyy Akhilleun toi-
mintakykyä syövään kaunaan ja Hektorin ruumiiseen. 
Vielä Iliaan XXIV kirjan alussa ollaan juututtu henkiseen 
asemasotaan. Akhilleus on kahdentoista päivän ajan ruh-
jonut ja häpäissyt Hektorin ruumista vetämällä sitä aina 
auringonnousun aikaan vaunujensa perässä kolme kertaa 
ympäri Patroklon hautakummun, johon hän on mää-
rännyt omatkin luunsa kätkettäväksi.

Akhilleus tietää kuolevansa pian. Kuolema on mo-
tittanut hänet kolmelta suunnalta. Hän ei tahtoisi elää 
ilman rakkainta ystäväänsä, kasvinkumppaniaan ja neu-
vonantajaansa; hänelle hetkellisesti taistelutahdon pa-
lauttanut ajatus kostosta on täyttynyt, hän on vailla syytä 
toimia ja näkee edessään vain oman kuolemansa; hän 
jatkaa elämistään kostossa riepottamalla Hektorin ruu-
mista ja yrittää siten pysyä hengissä säilyttäen elämänsä 
merkityksen.

Lopulta Apollo vetoaa muihin jumaliin purkaakseen 
kestämättömän tilanteen. Thetis vetoaa poikaansa ja itse 
Zeus kehottaa Priamosta lähtemään runsaiden lahjojen 
kera akhaijien leiriin lunastaakseen poikansa ruumiin 
haudattavaksi. Hermes turvaa kuningasvanhuksen 
matkan leiriin, ja Priamos anoo Akhilleusta murtunein 
mielin:

”’Pelkää tahtoa taivaisten, mua sääli, Akhilleus!
Taattoa saattele; murheisemp’ on kohtalo mulla.
Kärsiä sain, mitä ei elon ilmoill’ ihminen kuunaan:
poskeen poikani surmaajan minä kurkotin kättä!’
Virkki, ja sankari sai halun itkeä, taattoa muistain[.]”
(XXIV 504–508)

Vaikka tietää, ettei itsekään saa enää kohdata vanhaa 
isäänsä, Akhilleus on liki helpottuneena valmis luovut-
tamaan Hektorin ruumiin. Kuolemanloukku aukeaa ja 
akhaijit lupaavat troijalaisille kahdentoista päivän ase-
levon Hektorin hautaamiseen. Näin sekä Hektor että 
Akhilleus säilyttävät kunniansa ihmisinä.

Jumalilla ei ole kohtaloa, ei mitään menetettävää: 
vaikka he saattavat suuttua, surra ja ilahtua, ja vaikka 
heidän toimiaan kuvataan ihmispuuhien kaltaisina, 
Iliaan ”ikivallat” ovat kuitenkin ennen kaikkea voimia, 
joita vasten ihminen asettaa itsensä ja tulkitsee omaa 
olemistaan. Iliaassa tämä tulkinta ottaa sodan ja ago-
nismin muodon. Sodassa ihminen heittäytyy omin tah-
toinensa, taitoinensa ja voiminensa kohtaloa, kuolemaa 
ja jumalia vastaan, niiden varaan ja armoille. Ihminen 
heittelee välillä voimansa tunnossa, välillä epätoivoi-
sessa tilanteessa avuttomana kohtalonlyömänä, mutta 
itse heittäytyminen on hänelle omaa. Tuon terävästi 
leikkaavan rajan syöksähtelyssä ja aaltoilussa piirtyy 
esiin Iliaan ihmisen olemus: rajapinta oman olemisen ja 
sen negaation välillä.


