
 

Tutkimusmatkoja meidän tapaan 

Portugalin historiaan olemme vuosien mittaan tutustuneet matkoillamme, ja merkkihenki-

löiden patsaita on kuvattu monissa eri paikoissa. Ennen matkaa perehdymme aina kohtee-

seen lukemalla matkaoppaita, joissa on nähtävyyksien lisäksi kerrottu myös historiasta, ja 

etsimällä netistä lisätietoa. Olemme huomanneet, että meille on tullut joitain lempihenki-

löitä ja tapahtumia, joihin olemme törmänneet eri puolilla Portugalia. Ensimmäisenä ehkä 

markiisi de Pombal, jolla on suuri merkitys Lissabonin jälleenrakentamisen onnistumisessa 

vuoden 1755 maanjäristyksen jälkeen. Vain kolme merkittävää monumenttia säästyi: akve-

dukti, Hieronymoksen luostarikirkko ja Belémin torni. Hän ryhtyi toimeen sanomalla, että 

haudatkaa kuolleet ja ruokkikaa elävät, ja aloitti kaupungin keskustan rakentamisen nykyi-

sen malliseksi asemakaavaltaan väljäksi ja selkeäksi. Tämä tarina ja markiisi de Pombalin 

patsas hänen mukaansa nimetyllä aukiolla ovat tuttuja kaikille Lissabonin-kävijöille. 

Os Lusíadas ja merenkulkijat 

Os Lusíadas kertoo Portugalin perustamisesta ja Vasco da Gaman löytöretkestä Intiaan ja 

takaisin kotimaahan. Muodoltaan se on eeppinen runo, ja se koostuu kymmenestä lau-

lusta. Teos on osin myyttinen ja siinä on viitteitä jumaltarustoon, ja symbolisesti se kertoo 

koko Portugalin kansasta ja sen vaiheista. Portugalin kielen taitomme ei riitä sen lukemi-

seen emmekä ole lukeneet edes niitä osia, joita on suomennettuna antologiassa Espanjan 

ja Portugalin kirjallisuuden kultainen kirja. Aihe kuitenkin on viehättänyt siitä lähtien, kun 

ensimmäisen kerran Madeiralla käydessämme toukokuussa 2010 näimme ensin Henrik 

Purjehtijan patsaan Funchalissa ja sitten Porto Santossa muistomerkin vieressä pienen ru-

nonpätkän Lusíadasista.  

      

Ihmettelimme, miksi runossa mainitaan Infante Dom Henrique, Portugalin prinssi Henrik 

Purjehtija. Hän ei koskaan itse purjehtinut merentakaisiin maihin, vaan pani alulle Portuga-

lin löytöretket. Hänen osuutensa laivojen varustajana, purjehtijoiden rohkaisijana ja Sagre-

sin merenkulkukoulun perustajana on niin merkittävä, että ilmeisesti siksi Luís de Camões 

on ottanut hänet mukaan kansalliseepokseen.  

Henrik Purjehtija syntyi Portossa 4.3.1394. Syksyllä 2010 kävimme Portossa, ja siellä tör-

mäsimme taas häneen ja tuttuun tekstiin. Se oli Henrik Purjehtijan patsaan alareunassa.  



 

1400-luvun alusta saakka Henrik Purjehtija oli laa-

jentanut portugalilaisten Afrikan rannikon tuntemusta. 

Madeiralle purjehdittiin ensimmäisen kerran v. 1419 ja 

sinne perustettiin siirtokunta. Henrik kuljetutti sinne 

viljelyä varten Kyprokselta öljypuita ja Sisiliasta sokeri-

ruokoa. Vuonna 1432 löytyivät Azorit, jotka olivat 

asumattomat, ja sinnekin perustettiiin siirtokunta. Kap 

Verden saariryhmä löytyi 1450-luvulla. 

 

 

Henrik Purjehtija perusti merenkulkukoulun Sagresiin São Vicenten niemelle Algarven alu-

eella. Siellä olivat opettajina aikakauden parhaat tähtitieteilijät, kartantekijät, laivanrakenta-

jat. Siellä paranneltiin kompassia ja muita apuvälineitä merenkulun helpottamiseksi. Lin-

noituksen viereen on rakennettu Rosa dos Ventos, tuuliruusu, jota käytettiin tuulen suun-

nan määrittämiseen. Sen läpimitta on 50 metriä, ja oletettavasti Henrik rakennutti sen. 

Lagosista löytyy Henrikin patsas läheltä orjien myyntipaikkaa, kuvat on otettu toukokuussa 

2016. Kävimme myös Sagresin linnakkeella ja ihmettelimme tuuliruusua. Toisen teorian 

mukaan se on saattanut olla aurinkokello. Henrik Purjehtija kuoli Sagresissa vuonna 1460. 

 

Lissabonin merimuseossa (Museu de Marinha) kävimme 23.12.2019. Siellä on heti sisään-

tuloaulassa tietenkin myös Henrik Purjehtijan patsas ja suuri maailmankartta, johon maail-

manvalloitus ja löytöretket on kuvattu. Ja kartan yläpuolella on taas tuttu pätkä Lusíadasista. 

Siellä on myös pienoismalli Vasco da Gaman laivasta, jolla hän purjehti ensimmäisen 



 

kerran Intiaan. Neitsyt Marian patsas laivan vieressä on oletettavasti ollut mukana matkalla. 

Museossa saa hyvän kuvan Portugalin yli sata vuotta kestäneestä merimahdista ja meren-

kulkijakansasta lusiadeista. 

 

Luís de Camões seisoo komeana Lissabo- 

nissa hänen mukaansa nimetyllä aukiolla. 

Jouluna 2019 patsaan vieressä oli kauniit 

jouluvalot ja suuri joulupallo.  

 



 

Vaikka Henrik Purjehtija ei koskaan käynyt kaukaisissa maissa, jonne hän lähetti laivoja 

valloittamaan maailmaa ja solmimaan kauppasuhteita, Luís de Camões sen sijaan asui 

merentakaisissa maissa kymmeniä vuosia. Hän oli joutunut vankilaan haavoitettuaan mie-

kallaan erästä hovimiestä, ja vapautui sieltä luvattuaan lähteä sotapalvelukseen meren-

takaisille alueille. 1550-luvulla Camões palveli sotilaana Intiassa, Macaossa ja Mosam-

bikissa. Intiassa hän asui enimmäkseen Goalla. Seikkailujensa ohella Camões kirjoitti koko 

ajan ja siellä hän sai valmiiksi pääteoksensa Os Lusíadas. Se julkaistiin vuonna 1572, jolloin 

hän oli jo palannut Lissaboniin. Camões kuoli 10.6.1580. 

Henrik Purjehtija on myös löytöretkeilijöiden muistomerkin keulassa. Patsas pystytettiin 

Lissaboniin Belémiin vuonna 1960, jolloin oli kulunut viisisataa vuotta hänen kuolemastaan. 

Muut 32 henkilöä ovat kuninkaallisia, merenkulkijoita, löytöretkien johtajia, kauppiaita, 

matemaatikkoja, lähetyssaarnaajia, taiteilijoita, kirjailijoita ym. ja tietenkin myös Luís de 

Camões, jolla on kädessään paperikäärö, jonka teksti on oletettavasti Os Lusíadasista. 

 

Muita runoilijoita 

Sateisena marraskuun päivänä 2013 pysähdyimme Lissabonissa kahville A Brasileiraan ja 

pitihän samalla istahtaa myös Fernando Pessoan viereen suojaamaan häntä sateelta. Hän 

oli erikoinen runoilija ja kirjailija, joka kirjoitti valtaosan tuotannostaan taiteilijanimillä.  

Taiteilijanimistä kehittyi pseudohenkilöitä, jotka jopa 

kiistelivät keskenään lehtien palstoilla. Heteronyymejä 

on löytynyt kymmeniä, ja ne käyttivät erilaisia kirjoi-

tustyylejä oman luonteenpiirteensä mukaisesti. Hän 

teki itse myös kirjailija Fernando Pessoasta hetero-

nyymien kanssa tasavertaisen hahmon. Pessoa kir-

joitti esseitä, runoja, näytelmiä ja toimi taiteilijaryh-

mässä, joka julkaisi lehteä. Siinä julkaistiin myös 

hänen englanniksi kirjoitamiaan runoja; hän oli asunut 

lapsuudessaan Etelä-Afrikassa ja käynyt englannin-

kielistä koulua.   



 

Pessoa julkaisi elinaikanaan vain yhden runokirjan, Portugalin myyttistä historiaa kuvaavan 

eeppisen Mensagemin. Aktiivisen lehtikirjoittelun vuoksi hän oli kuitenkin verrattain tunnettu. 

Suurin osa hänen tuotannostaan julkaistiin postuumisti – hän kuoli 47-vuotiaan vuonna 

1935. Pessoan kuoleman jälkeen löytyi suuri arkku, joka sisälsi lähes 30 000 liuskaa käsi-

kirjoituksia. Runojen lisäksi löytyi proosaa, esseitä, pamfletteja ja jopa dekkareita. 

Azulejo-museossa (Museu Nacional do Azulejo) on vanhojen kaakelimaalausten lisäksi 

myös modernimpaa taidetta, ja sieltä löytyi Pessoan muotokuva. Lokakuussa 2016 

Óbidosissa oli pienet kirjamessut ja sen yhteydessä taidenäyttely. Siellä oli seinällä runo 

Pessoan pääteoksesta Mensagemista. Sen teoksen ansiosta hänet nostettiin kansallis-

kirjailijan asemaan. Teoksia on myös suomennettu, tunnetuin lienee Hetkien vaellus. 

 

 

Portossa kameran linssin eteen osui kaupungintaloa kuvatessa patsas Almeida Garrettista. 

Nimi ei sanonut silloin mitään, mutta seuraavalla kerralla kaupungissa käydessämme sel-



 

visi, että kyseessä on runoilija. Iltahämärässä kävellessämme hotelli Teatron ohi huomasim-

me, että hotellin oveen oli kaiverrettu tekstiä, ja alaosassa oli Almeida Garrettin nimi. Ky-

seessä täytyi siis olla merkittävä henkilö, kun hänen runonsa on päässyt noin näkyvään ja 

erikoiseen paikkaan. Kotona sitten yritimme saada tolkkua tekstistä, ja apua piti pyytää por-

tugalin tunnilla opettajaltakin. Voi mitä kaipausta ja romanttisia tunteita runo sisälsi. Runo 

kuuluu lyyriseen kokoelmaan Folhas caídas (vanhalla portugalilla Folhas cahidas). 

 

Helmikuussa 2015 olimme Azoreilla ja siellä myös Terceiran saarella. Angra do Heroísmon 

puistossa kävellessä törmäsimme tuttuun nimeen: muistolaatta Almeida Garrettille. Selvisi, 

että Garrett on asunut lapsena Terceiralla. Hän syntyi Portossa v. 1799, mutta muutti per-

heensä kanssa kymmenvuotiaana Angra do Heroísmoon. Hän palasi opiskelemaan 

Coimbraan lakia, ja hänestä tuli runoilija, kirjailija, lehtimies, mutta myös poliitikko ja taitava 

puhuja. Hän osallistui kirjoituksillaan vallankumoukselliseen liikkeeseen ja joutui olemaan 

maanpaossa Englannissa ja Ranskassa. Palattuaan Portugaliin hän perusti parikin sanoma-

lehteä ja hänet valittiin parlamenttiin v. 1837. Hän oli lyhyen ajan jopa ulkoministeri ja 

Brysselissä pääkonsulina. 

Garrett kirjoitti koko elämänsä ajan lehtiin. Hän nosti esiin Portugalin vanhan kansanrunou-

den ja teki aloitteen kansallisteatterin perustamisesta. Se sai nimekseen kuningatar Maria 

II:n mukaan Teatro Nacional D. Maria II. Garrett kirjoitti näytelmiä ja hän oli perustamassa 

myös teatteritaiteen konservatoriota. Maria II aateloi hänet varakreiviksi.  

Almeida Garrettin kirjallinen tuotanto on monipuolinen: runoja, näytelmiä, vanhoista romans-

seista koostuva kolmiosainen kokoelma Romanceiro, proosaa. Varsinkin joitain näytelmiä 

pidetään 1800-luvun merkittävimpinä portugalilaisina näytelminä. Runokokoelma Folhas 

caídas on omistettu hänen rakastajattarelleen, ja se julkaistiin v. 1853  vain vuotta ennen 

Garrettin kuolemaa. Ei siis ihme, että se oli niin kaipausta ja tunnetta täynnä.  

Marja-Liisa ja Paavo Peltola 


