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M
atkustam

inen 
m

ieltyy 
useim

m
ille nykyään neut-

raaliksi tai vähintäänkin 
sum

eaksi siirtym
äksi paikasta toiseen. 

Työm
atkan tai lom

am
atkan m

erkitys 
perustuu lähtöpaikkaan ja m

äärän-
päähän; kaikki niiden välillä jää vaille 
om

aa 
painoarvoa. 

M
atkustam

isen 
annettuna ottam

inen m
uotoilee käsi-

tystäm
m

e tilasta ja m
aailm

asta. K
ir-

jassaan Tuhat tietä Room
aan tutkija ja 

tietokirjailija A
ri Saastam

oinen avaa 
m

aailm
aa, jossa m

atkustam
inen oli, 

volentem
 nolentem

, kaikkea m
uuta 

kuin 
vaivatonta 

teleporttaam
ista 

kohteiden välillä.

M
aria Salm

inen

A
ntiikin m

atkat 
sotaretkistä 
turism

iin
A

ri Saastam
oinen, Tuhat tietä 

R
oom

aan. M
atkustam

inen antii-
kin m

aailm
assa.  

G
audeam

us, H
elsinki 2017. 333 s.

yhtä aikaa kaupallinen tuote ja osa 
kapitalism

in tai im
perialism

in kri-
tiikkiä. K

ysym
ystä pohtiva törm

ää 
heti 

Jacotot’n 
tyhm

istäm
isen 

kal-
taiseen prosessiin: kapitalism

in kri-
tiikki m

uuttuu kriittisessä proses-
sissa 

kauppatavaraksi. 
M

ekanism
i 

uusintaa itseään ja kaikki pysyväinen 
haihtuu 

utuna 
ilm

aan. 
O

lem
m

e 
kaikki 

kaksinkertaisesti 
syyllisiä: 

tunnem
m

e 
syyllisyyttä 

pikkupor-
varillisen 

eläm
äntyylim

m
e 

aiheut-
tam

ista 
katastrofeista 

m
uualla 

ja 
sam

alla 
nautim

m
e 

eläm
ästäm

m
e. 

Tuntem
am

m
e syyllisyyden tehtävänä 

on 
pyhittää 

eläm
äntyylim

m
e. 

Se 
osaltaan m

ahdollistaa passiivisen kat-
sojan pyrkim

yksen pysyä passiivisena 
ja 

voim
attom

ana. 
Tuloksena 

on 
kaunan kierre, joka ruokkii itseään. 
M

ikä siis neuvoksi?

Jospa sanat riittävät
Psykologinen 

puolustusm
ekanism

i 
heijastuu m

yös laajem
paan poliit-

tiseen kenttään. R
ancièren vasem

-
m

isto velloo m
elankoliassa. M

elan-
kolian 

vastakappaleeksi 
R

ancière 
nostaa 

pölkkypäisen 
oikeistolaisen 

raivon, 
joka 

typistää 
dem

okratian 
kapitalism

in 
funktioksi 

eikä 
näe 

m
arkkinaliberalistisessa 

raivossaan 
nenäänsä 

pidem
m

älle. 
M

ahdotto-
m

uuden 
surkuttelulle 

hän 
tarjoaa 

katsojan tai kuluttajan, ”tuon kaup-
patavaroiden ja kuvien virtaan huk-
kuvan ja niiden vilpillisten lupaus-
ten vietävissä olevan surkuteltavan 
tollon” 

(55) 
kuvan 

uudelleenarvi-
oinnin. Taiteen ja politiikan itseään 
m

onistavat binarism
it – kritiikistä 

syntyy 
teoreettista 

kauppatavaraa, 
jota edelleen kritisoidaan ad infi-
nitum

 – perustuvat oletukseen tol-
loudesta eivätkä ne voi kestää ilm

an 
sitä. T

ätä ja m
onia m

uita teoriansa 
im

plikaatioita 
R

ancière 
tarkastelee 

sietäm
ättöm

iä ja m
ietiskeleviä kuvia 

käsittelevissä esseissään.
V

aikka R
ancière viittaa lukuisiin 

taideteoksiin, 
häntä 

kiinnostavat 
teosten sisältöjen sijaan enem

m
än 

tavat, joilla taide instituutiona eh-
dollistaa 

esteettistä 
kokem

usta. 
K

okoelm
an 

kolm
annessa 

esseessä 
”Poliittisen taiteen paradoksit” hän 
toteaa, ettei fiktio ei ole m

aailm
ojen 

luom
ista, vaan tapa luoda ”uuden-

laisia yksilöllisyyden ja yhteenkuu-
luvuuden m

uotoja” (76). Taide ei 
m

yöskään kuvaa taiteen ulkopuo-
lista m

aailm
aa, koska ei ole olem

assa 
m

aailm
aa taiteen ulkopuolella. K

at-

sojan 
vapauttam

inen 
tuo 

fiktion 
ja politiikan kollektiivisen puheen 
m

uotojen luom
isen kanssa sam

alle 
tasolle.

R
ancière on siis um

pistruktura-
listi ja jonkin sortin m

arxisti. H
än ei 

ratkaise ongelm
ia lukijansa puolesta, 

m
utta valottaa tutkim

iaan rakenteita 
luom

alla uusia näkökulm
ia vanhoihin 

ongelm
iin. H

änen argum
entointinsa 

on suoraviivaista ja usein nerokasta. 
Vaikeaselkoiseksikin haukuttu rans-
kalaisfilosofi 

kuulostaa 
suom

eksi 
lähestulkoon 

w
ittgensteinm

aiselta 
ajatelm

ien kutojalta. O
sa tästä yllät-

tävästä selkeydestä johtunee suom
en-

tajien tavasta työstää hänen kieltään, 
m

utta heitä ei voi siitä m
oittia.

K
irja on tärkeä käännös, joka 

löytänee tiensä niin joukkoliiken-
nevälineissä 

istuvien 
m

atkalaisten 
käsiin 

kuin 
yliopistojen 

kirjahyl-
lyihin. Populaarifilosofiaa R

ancière ei 
ole, vaikka herkullisen lähellä sitäkin 
uudessa suom

ennoksessa kuljetaan. 
M

itään self help -teosta opuksesta 
tuskin saa. Sen ei ole tarkoitus tar-
joilla 

lohtua. 
Silti 

päällim
m

äisenä 
m

ieleen 
jää 

m
elkein 

lohdullinen 
ajatus siitä, että ehkä pelkät sanat 
kaikesta huolim

atta edelleen riittävät 
auttam

aan katsojan kohti vapautta.
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Teos käsittelee matkailua erityi-
sesti Rooman varhaisen keisariajan 
ja myöhäistasavallan aikana. Myös 
antiikin Kreikka, hellenismin aika 
ja myöhäinen keisariaika pääsevät 
esille. Johdannossa Saastamoinen 
esittää kronologisen tiivistelmän 
kirjan käsittelemien antiikin aika-
kausien historiallisista tapahtumista. 
Tämä taustoitus on hyödyllinen, 
koska myöhemmin kirjassa matkus-
tamisen eri osa-alueita käsitellään 
teemoittain.

Kirjan vakuuttavuutta lisäävät 
tarkat lähdeviitteet ja yksityiskoh-
taiset taustoitukset, mutta havainnol-
lisimpia ja viihdyttävimpiä ovat lai-
naukset antiikin lähteistä. Lainauk- 
sissa on miltei mitä tahansa ostoslis-
tasta tai seinätöherryksestä filosofisen 
runoelman otteeseen.

Suuntiminen
Saastamoisen kirja teroittaa, että an-
tiikin ajan suunnistautuminen oli 
paljolti erilaista kuin nykyään. Kom-
passin virkaa tekivät aurinko, kuu ja 
tähdet. Karttojen ja merikarttojen si-
jasta käytettiin reittikaavioita, joiden 
toimintaperiaatetta Saastamoinen 
vertaa Lontoon metrokarttaan, sekä 
itineraarioita (reittiluetteloita), joissa 
lueteltiin matka paikasta toiseen vä-
lietappeineen ja etäisyyksineen. Niitä 
Saastamoinen vertaa nykypäivän na-
vigaattoreihin. Merenkulussa saman 
asian ajoivat portolaanit, eräänlaiset 
rantaviivaa noudattelevat luettelot 
satamista ja etäisyyksistä sekä ku- 
vaukset siitä, mitä mereltä käsin 
saattoi havaita.

Maailmaa ei siis katsottu lin-
tuperspektiivistä, kuten nykyisissä 

kartoissa, vaan käytännöllisemmin 
ja maanmyötäisemmin sen perus-
teella, kuinka pitkään mihinkin pitää 
tarpoa ja mitä näkyy. Meidän kartta-
maailmamme on autojen ja lentoko-
neiden maailmaa – kokemuksellisen 
eron huomaa, jos vaihteeksi patikoi 
tutun autotien reunaa. Paikka on 
(ainakin oletettavasti) sama, mutta 
maailma tuntuu vaihtuvan.

Matka ja sen puitteet
Riemastuttavia ja samalla informa-
tiivisia ovat muun muassa kuvauk-
set roomalaisajan maamatkustuksen 
yksityiskohdista, josta osa johtui 
kuljetustapojen paikallaan junnaa-
vasta kehityksestä. Vaunutekniikka 
pysyi muuttumattomana vuosisa-
tojen ajan, joten matkustus kuuluu 
olleen ”ankaraa höykytystä” (104). 
Maantiellä kulkevien olo ei juuri 
helpottanut välietappiin pääsemisen 
jälkeenkään: majatalojen huo-
neiden varustukseen kuului sänky, 
kynttilänjalka ja potta. Mikäli 
ruokaa tarjottiin, se oli yksinker-
taista ja kenties niukkaa. Jotain 
muuta sentään oli tarjolla, ”kuten 
Pompeijin seinätöherryksetkin pal-
jastavat. Eräässäkin mainostetaan 
miehekkäästi: ’Nussin majatalon 
emäntää.’” (134)

Toki kirjassa käsitellään paljon 
myös majataloissa yöpyjiä varak-
kaampien roomalaisten matkoja, 
esimerkiksi kestiystävyyttä, vetäy-
tymisiä lyhyen päivämatkan päässä 
olevalle omalle maatilahuvilalle tai 
ystävän luokse ja ylellisiä pitoja, 
joita järjestettiin vaunukulkueen 
huvimatkan varrella suurten orjalau-
mojen voimin.

Saastamoisen kirjasta löytyy 
monia yllättäviä tarkennuksia yleisiin 
käsityksiin antiikin sosiaalihisto-
riasta. Saadaan esimerkiksi tietää, 
ettei roomalainen matkustustek-
niikka kehittynyt, koska rahvas oli 
oppimatonta ja oppinut yläluokka 
ei tahtonut vaivata päätään banaa-
leilla asioilla. Opitaan myös, että esi-
merkiksi kreikkalaiset eivät suhtau-
tuneet maantie- ja merirosvoukseen 
varsinaisesti rikollisena, vaan ”paitsi 
tuottoisana myös kunniallisena toi-
mintana.” (152) 

Mennäkö vai ei?
Kirjan viimeisessä osiossa Saasta-
moinen esittää havainnollisesti, 
miten erilaiset matkustamisen mo-
tiivit ovat liittyneet, sekoittuneet ja 
vaikuttaneet toisiinsa. Antiikissa suh-
tautuminen matkustamiseen näyttää 
olleen myös kahtiajakoinen. Yhtäältä 
myös antiikin ihmisessä piili turistin 
halu nähdä ja ihailla uutta – lähteä 
kotoa palatakseen sinne kokemuksia 
rikkaampana – tai yksinkertaisesti 
kokea se, mitä välttämättömällä 
tai muihin asioihin liittyvällä mat-
kallaan kohtaa. Toisaalta kirja tuo 
esiin myös vaivat ja vaarat, jotka ovat 
liittyneet oman tyyssijan jättämiseen.

Saastamoisella on taito koostaa 
moninaisista lähteistään aiheensa 
hyvin kattava kirja, jossa on sopi-
vassa määrin keventäviä ekskursioita 
ja tiukkaa oppinutta faktaa. Teos 
yhdistää asioita ymmärrettäväksi 
ja eläväksi historiallisten tapah-
tumien, kulttuurihistorian, tieteiden 
ja tekniikan kokonaisuudeksi, jossa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen, kaikkiin 
suuntiin. 

’’Maailmaa ei siis katsottu lintu-
perspektiivistä, kuten nykyisissä 
kartoissa, vaan käytännölli-
semmin ja maanmyötäisemmin 
sen perusteella, kuinka pitkään 
mihinkin pitää tarpoa ja mitä 
näkyy.’’


