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Kutakuinkin keskellä Apen-

niinien saappaanmuotoista niemi-

maata kohoavat Tiberjoen varren

seitsemällä kukkulalla modernin

eurooppalaisen suurkaupungin te-

räs- ja betonikolossien varjossa län-

simaisen sivistyksen kehdon sam-

maloituneet rauniot. Vaikka mei-

dän päiviemme Roomaa kansoit-

taakin keisarin alamaisten sijaan

Maranellon punaisen oriin nimeen

vannovien tifosojen riehakas jouk-

ko, Augustuksen imperiumi on

kahden vuosituhannenkin jälkeen

voimissaan - aikamme gladiaatto-

reita formulakuskeja myöten. “Jo

muinaisten roomalaisten” edesot-

tamuksiin vetoaminen lienee ku-

luneimpia kliseitämme, jota - Jup-

piterin kiitos - kuulee tätä nykyä

lausuttavan enää lähinnä vitsinä.

Fraasissa piilee kuitenkin totuuten-

sa: niin aakkostomme kuin oikeus-

laitoksemme juuret ulottuvat Ikui-

sen kaupungin aamunkoittoon, ja

onpa kirkkommekin monituiset pe-

rinteet omaksuttu pitkälti antiikin

mystiikasta. Kenties väkevimmin

muinainen Rooma elää nykypäivä-

nä kuitenkin latinalaisessa kulttuu-

rissa, joka värittää likipitäen miljar-

din ihmisen arkea kolmella mante-

reella.

Latina, aikansa lingua fran-

ca, aloitti matkansa maailmankie-

leksi sangen vaatimattomista lähtö-

kohdista. Latiumin piskuisen maa-

kunnan kunnianhimoinen asujai-

misto kamppaili kuitenkin histori-

an alkuhämärissä ensin itsensä va-

paaksi pohjoisnaapuriensa etruski-

en ikeen alta ja ryhtyi sitten itse me-

nestyksekkäästi harjoittamaan im-

perialistista ulkopolitiikkaa. “Divi-

de et impera!” -doktriinin henges-

sä Rooman valtakunta levitti lonke-

ronsa Tiberin rannoilta koko tun-

nettuun maailmaan hajottaen vas-

tarinnan ylivoimaisella sotakoneis-

tollaan ja halliten valloittamiaan

provinsseja rautaisin ottein. Pala-

tinus-kukkulalta johdettiin legioo-

nien voimin keisarikuntaa, joka

ulottui laajimmillaan Karthagosta

Kaledoniaan ja Lusitaniasta Lähi-

itään. Kansalaiset rajaseutujen bar-

baareja myöten pantiin puhu-

maan latinaa, ja ajanlaskumme al-

kaessa pienen Latiumin murre oli

saavuttanut niin Välimeren ääret

kuin kaukaisen pohjoisen. Vastaa-

vaan ei sittemmin ole kyennyt

kuin muuan germaanissukuinen

kieli, joka ponnisti erään saarivalta-

kunnan eteläosista siirto-

maasotien tuoksinassa todelliseksi

joka maailmankolkan yleiskielek-

si.

Latina, Euroopan äidinkie-

li, paiskautui keskiajan syöverei-

hin isänmaansa menettäneenä -

imperiumi oli vuosisatojen saatos-

sa hajonnut omaan rappioonsa, ja

olipa itse Ikuinen kaupunkikin van-

daalien visiitin jäljiltä raunioina.

Latinan kultaisin kausi oli kuopat-

tu jo Caesarin ja Ciceron mukana,

mutta kansainvaellusten jälkeises-

sä taantumuksen feodaali-Euroo-

passa kielenhuolto kärsi lopullisen

arvonmenetyksen, ja kielen ränsis-

tyminen ryöstäytyi valloilleen. Kan-

san suussa muovautunutta vulgaa-

rilatinaa meidän on kiittäminen sel-

laisista nyttemmin kansalliskieliksi

profiloituneista provinssimurteista

kuin italiasta, espanjasta, portuga-

lista, ranskasta ja romaniasta, joi-

den puristuksessa baskin kaltaiset

todelliset kielireliikit ovat pääty-

neet taistelemaan elintilasta jopa

terroristien voimin.

Etelä-Euroopan viinivaltioi-

den ohella nämä latinan perilliset

saavuttivat tukevan jalansijan eten-
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kin Uudella mantereella, jossa löy-

töretkeilyn suurvallat Espanja ja

Portugali pitivät komentoa vuosi-

satojen ajan. Rio Grandelta Tuli-

maahan ulottuva Latinalainen

Amerikka onkin paitsi paavin

myös Rooman perinnön vankkaa

tukialuetta, ja kielten kirjoa täyden-

tää itsenäisyyttäkin tavoitteleva

Québecin osavaltio Kanadan rans-

kankielisessä kaakkoisosassa.

Nämä romaanisten kielten kolme

suurta ovat edustettuina - ainakin

virastoissa - myös ympäri Afrikan

valtavaa mannerta aivan muinai-

sen siirtomaajaon mukaisesti.

Latinalaisesta Afrikasta ei kuiten-

kaan liene koskaan edes yritetty

puhua - syvälle juurtuneet heimo-

perinteet ovat uhmanneet euroop-

palaista kulttuuri-imperialismia

Amerikan alkuperäisasutusta me-

nestyksekkäämmin, eivätkä sitä

paitsi siirtolaiset ole koskaan saa-

vuttaneet enemmistöä minkään af-

rikkalaisprotektoraattinsa asujai-

mistosta.

Latinan kieli, sellaisena

kuin klassillisten kielten professorit

suostuvat sen vielä isommitta mu-

kinoitta tunnistamaan, säilyi kui-

tenkin läpi keskiajan norsunluutor-

niensa kätköissä katolisen kirkon

piirissä. Katedraaleissa saarnattiin

jääräpäisesti latinaksi ummikkoina

toimitusta seuranneen rahvaan

yrittäessä kätkeä haukotuksensa,

syntisimpien kuorsatessa äänek-

käästi ja vielä uskaliaampien syljes-

kellessä parvelta permannon väen

niskaan - kaunis traditio, josta vas-

ta herra Luther uskonpuhdistaja-

kollegoineen teki lopun. Vaikka

roomalaiskatolisenkin kirkon ruo-

honjuuritaso on sittemmin alkanut

puhua kansalle sen omaa barbaa-

rista kieltä, latinistit voinevat vaste-

deskin turvallisin mielin luottaa

Vatikaaniin latinan viimeisenä,

vankkumattomana linnakkeena -

iskettäköön Tähtilippu Kuun ka-

maraan, kärytköön karpaasi koti-

kisoissaan ja jäätyköön Helvetti sy-

vimpiä hornankattiloitaan myö-

ten, mutta joulupäivänä televisios-

sa paavi puhuu varmasti latinaa.

Keskiajan taittuessa renes-

sanssiksi klassisista kielistä klassi-

sin avasi menestystarinansa viimei-

sen suuren luvun uuteen kultakau-

teensa vapautuneen tieteen paris-

sa. Vanhastaan sivistyneistön kiele-

nä latina oli ilmeinen valinta myös

tieteellisten julkaisujen kieleksi -

esittipä Isaac Newtonkin aikansa

maailmankuvan pirstoneen paino-

voimateoriansa teoksessaan nimel-

tä Philosophiae Naturalis Princi-

pia Mathematica, kavereiden kes-

ken pelkkä Principia. Leijonanosa

sellaisista perusluonteisista löydök-

sistä kuin alkuaineet ja taivaankap-

paleet oli ennätetty nimetä la-

tinalaisittain, ennen kuin englanti

alkoi toissa vuosisadalla vallata

alaa luonnontieteiden terminolo-

giassa. Silti esimerkiksi Amazona-

sin siimeksessä havaittu uusi nuoli-

myrkkysammakkolaji saa yhä uni-

versaalin nimensä perinteitä kunni-

oittaen latinaksi.

Vaikka klassinen latina elä-

vänä puhekielenä haavoittuikin

kuolettavasti jo barbaarien rynnä-

kössä Rooman forumille 400-luvul-

la ja menehtyi viimeistään kes-

kiajan kynnyksellä omaa rappeu-

tuneisuuttaan, on tämä todellinen

kielten klassikko välttynyt lopulli-

selta kuljetukselta krematorioon

kunniakkaan elinkaarensa ja erito-

ten postuumien mainetekojensa

ansiosta. Keskellä uutta revalvaa-

tiotaan kukoistava latina on esi-

merkillinen elävä kuollut kieli - täs-

mennettäköön, etten tarkoita il-

maisulla B-kauhuelokuvista tuttua

zombieta, joka kiertää ilmeettömä-

nä tienoota kuunvalossa ih-

misaivoja illallisekseen metsästä-

mässä. Latina nimittäin elää väke-

västi - uuden maailman kulttuuri-

perintöä Grimmin saduista Elvik-

seen julkaistaan tuon tuosta ikuisel-

le kielelle käännettynä, ja onpa

edelläkävijä Suomen Yleisradio jo

vuosia toimittanut viikoittaista la-

tinankielistä radiouutislähetystä,

vain modernin latinismin pintaa

raapaistakseni - kuolleenakin, il-

man ainuttakaan äidinkielistä pu-

hujaa; melkoinen saavutus yli

2700-vuotiaalta veteraanilta!

Säkenöivästä älystään tun-

nettu, useasti lainattu Yhdysval-

tain entinen varapresidentti Dan

Quayle pahoitteli kerran Latinalai-

sesta Amerikasta palattuaan, ettei

ollut juurikaan päässyt selville pai-

kallisväestön puheesta - hän kun

ei ollut millään tavoin panostanut

kouluaikoinaan latinan opintoihin-

sa. Vuosikymmenen takainen re-

publikaani-ikoni osui tässä pelotta-

van liki totuutta: latinan taitaja ym-

märtänee hyvinkin espanjaa tai

portugalia kuin suomalainen savo-

laista, yksityiskohdat saattavat jää-

dä hämärän peittoon, mutta viesti

tullee kyllä perille. Edesmenneen

latinan perikunta, romaaninen

klaani, on maailmamme kielten

voimasuhteissa sangen vahvoilla,

eikä peruna niin kauas puusta pu-

toa, että latinan opiskelu jäisi täy-

sin pölyttyneille keisareille ja sivis-

tyssanoille uhratuksi ajaksi.

Kuolleeksijulistamisen ja

elävältä hautaamisen sijaan latina

voitaneenkin päästää ansaituille

eläkepäiville sellaisten maailman-

kielten legendojen kuin volapükin

ja esperanton seuraan - näistä jäl-

kimmäisestä tosin kuulemme vie-

lä, mikäli maailmassa on tippaa-

kaan oikeudenmukaisuutta. Kaik-

kia yhdistää aktiivinen, globaali

harrastajayhteisö, johon päästäk-

seen on opittava kieli. Porkkanak-

si latinaan syventymiseen voi vä-

rikkään muinaishistorian, sivistys-

sanojen etymologian ymmärtämi-

sen ja elitistisen kuppikunnan jä-

senyyden ohella tarjota ilmeisintä:

kielitaitoa. Ennen latinan opintoja-

ni en minäkään kuvitellut osaava-

ni sanaakaan retoromaniaa - enää

en menisi vannomaan.

Janne L. Käki
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