Didier Conrad lähetti Éditions Albert Renélle piirroksen…
..

Oudon ja salaperAisen piirroksen...

Tämä piirros näyttää René Goscinnyn ja Albert Uderzon yli 60 vuotta sitten luomat sankarimme
kapuamassa ylös puunrunkoa yrittäen tavoittaa Idefixiä, joka ei näytä haluavan tulla alas…
Aikooko tämä piskuinen gallialainen koira lähteä omille teilleen?
Puunrunko on merkillinen, koska se on veistetty arvoituksellisen olennon
muotoon – olennon, jota antiikin ihmiset palvoivat ja pelkäsivät, ja jolla on terävät
raateluhampaatja pelottava petolinnun nokka.

Jean-Yves Ferri kertoo:
”Sain idean tarasque-hirviötä kuvaavasta veistoksesta. Tarasque on kelttiläisissä legendoissa kuvattu kauhistuttava sininen
vesilohikäärme. Uskoivatko esi-isämme todella tuollaisten outojen otusten olemassaoloon?
Antiikin Roomassahan ei ollut paljon tutkimusmatkailijoita, ja terra oli vielä suurimmaksi osaksi incognita. Roomaan oli
kuitenkin jo tuotu norsuja ja sarvikuonoja, mitä oudoimpia eläimiä. Miksi roomalaiset olisivat siis epäilleet muiden yhtä
epätodennäköisten olentojen olemassaoloa? Olivathan antiikin kreikkalaiset kuvailleet joitakin niistä (Medusa, kentaurit,
gorgot...) ihan vakavissaan.
Nyt tarvitsi vain valita mytologisista pedoista tarinaan otettava eläin. Puoliksi kotka, puoliksi leijona (jolla on hevosen korvat)
kuulosti juuri sopivan arvoitukselliselta – valitsin aarnikotkan!”
Roomalaiset matkasivat ympäri maailmaa, se oli selvää. Mutta gallialaiset? Kuinka Asterix, Obelix ja Ideﬁx yhdessä tietäjä
Akvavitixin kanssa joutuivat mukaan eeppiselle ja vaaralliselle matkalle etsimään tätä mielikuvituseläintä?
Sen saatte tietää, kun luette tämän tarinan. Minä en aio selittää teille kaikkea niin kuin jumalatar Wikipedia…”

Asterix ja myyttiset eläimet
Monet mielikuvitukselliset eläimet ovat vierailleet sivuosissa Asterix-albumien sivuilla jo aikaisemminkin:

Musiikkia rakastava
lohikäärme tarinassa
Ruusu ja miekka (1991)

Atlantiksen siivekkäät härät ja
kentaurit tarinassa Obelixin
kaleeri (1996)

Kärttyisä ilmojenhaltia
albumissa Gallialainen
kertomataulu (2003)

Loch Nessin hirviön esi-isä
albumissa Asterix ja piktit (2013)

Pelottavat lintu-lepakot animaatioﬁlmissä
Asterix valloittaa Rooman (1976)

Hankala yksisar vinen
Caesarin papyruksessa
(2015)
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Tämä uusi albumi julkaistaan vuosi Albert Uderzon kuoleman jälkeen. Tässä yhteydessä tekijät Jean-Yves Ferri ja Didier Conrad
haluavat kertoa seuraavaa: ”Albert uskoi haltuumme René Goscinnyn kanssa luomansa sarjan ja luotti siihen että kunnioitamme
siinä esiintyvien hahmojen arvoja, antamalla heidän kokea uusia seikkailuja. Nyt kun Albert ei enää ole keskuudessamme,
tunnemme vastuumme voimakkaana saadessamme jatkaa meille uskottua tehtävää tällä uudella albumilla, jonka toivomme
ilahduttavan lukijoita.”
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Antiikin aarnikotkat
Hélène Bouillon, Louvre-Lens-taidemuseon kuraattori ja egyptologi. Antiikin Egyptin ja Lähi-idän

yhteyksien asiantuntijana hän toimii tällä hetkellä Louvre-Lensin Vallan pöytä -näyttelyn kuraattorina ja
valmistelee parhaillaan mytologisiin eläimiin liittyvää projektia.

Miltä aarnikotka näyttää? Mistä
löydämme sen ensimmäiset jäljet?
Aarnikotka on salaperäinen taruolento, joka on tunnettu jo 5 000 vuotta. Sillä
on leijonan vartalo, siivet ja petolinnun
nokka. Ensimmäiset jäljet aarnikotkasta löytyvät Iranista, jossa se on painettu savisinetteihin noin 3 500 eKr. Koska
tuolta ajalta ei ole mytologisia tekstejä,
kukaan ei tiedä kuvien varsinaista merkitystä. Suunnilleen samoihin aikoihin
myös Egyptissä on veistetty ihomaalipaletteihin siivekkäitä kotkanpäisiä leijonia.
Arvellaan, että tuohon aikaan aarnikotka
olisi edustanut luonnon alkuvoimia, sillä
se esiintyy yhdessä muiden villieläinten
(leijona, härkä) tai taruolentojen (olento,
joka on puoliksi käärme, puoliksi pantteri) kanssa.
Toisella vuosituhannella eKr. aarnikotkan kuvia löytyy Levantista, Anatoliasta ja
Kyprokselta muun muassa norsunluusta veistetyissä laatoissa, jotka koristivat
valtaistuimia ja kuninkaallisia vuoteita;
näissä kuvissa aarnikotka on kuvattu istumassa ja siivet levitettyinä. Samoihin
aikoihin aarnikotka matkusti kanaanilaisilla kauppalaivoilla pitkin Palestiinan,

Syyrian ja Libanonin rannikkoa, ja ensimmäisellä vuosituhannella eKr. se levisi yhä
laajemmalle foinikialaisten ja kreikkalaisten mukana. Mustanmeren ympäristössä se esiintyy paimentolaiskansojen,
kuten skyyttien aseissa ja huonekaluissa.
Kreikkalaisille aarnikotkat olivat Apollonin ja Dionysoksen aarteiden vartijoita.
Myös Persiaa hallinneet akhaimenidit koristelivat palatsinsa aarnikotkan kuvilla,
ja Anatolian alueella Fryygiassa ja Lyydiassa niitä oli valtaistuimissa ja ylellisissä
astioissa.

Mikä on aarnikotkan merkitys mytologiassa ja symboliikassa?
Aarnikotkan merkitys on vaihdellut paljon
sen mukaan, miten se on levinnyt ja miten
se on otettu vastaan eri sivilisaatioissa.
Se symboloi yhtä aikaa voimaa (leijonan
ruumis), valppautta (kotkan silmät) ja raivokkuutta (kynnet ja petolinnun nokka).
Egyptissä aarnikotka kuvasi voitokasta
kuningasta; arkeologit ovat löytäneet aarnikotkia lähinnä kuninkaallisiin liittyvissä
paikoissa, kuten pyramidien sisäänkäynnin yhteydessä olevista temppeleistä kolmannelta vuosituhannelta eKr. Jalokivin
koristellut kultaiset ja jalokivikoristeiset

Antiikin Rooman aikainen marmoriveistos kahdesta aarretta vartioivasta aarnikotkasta © camerawithlegs

rintakilvet toiselta vuosituhannelta eKr.
kuvaavat samalla tavoin kuningasta aarnikotkan hahmossa teurastamassa muukalaisia. Aarnikotkaa kuvaava toinen sana
griippi juontuu alkujaan kreikan kielestä
(400-luku eKr.) ja tarkoittaa ”koukkumaista”.

Millaisena aarnikotka näyttäytyy antiikin
aikojen jälkeen? Mikä on sen merkitys
taiteessa ja nykyhistoriassa?
Aarnikotka on aina alkuperäisestä iranilaisesta hahmosta alkaen säilyttänyt
kotkanpäänsä, mutta matkatessaan yli
rajojen, sen ulkonäkö on muuttunut.
Ensimmäisellä vuosituhannella eKr. se
sai mesopotamialaisilla demoneillakin
nähdyt pystykorvat. Tässä muodossa se
esiintyy yhä bestiaareissa eli keskiaikaisissa eläinluetteloissa. Ja renessanssiaikaan asti sen voi nähdä silloin tällöin
vaakunoissa. Joissain matkakertomuksissa, kuten esimerkiksi Marco Pololla,
kerrotaan Intian ja Etiopian jättikokoisista
aarnikotkista, jotka saattoivat nostaa elefantin ilmaan ja pudottaa sen sitten maahan ennen syömistä.
Kaikkia näitä legendoja yhdistää se, että
aarnikotka on voimakas ja vaarallinen
myyttinen eläin, jota pelättiin ja kunnioitettiin.
Mitä tulee Asterix ja aarnikotka -tarinan
aarnikotkahahmoon, vastaa se hyvin ensimmäisen vuosituhannen eKr. käsitystä
olennosta sellaisena kuin kreikkalaiset
ja muut Välimeren alueen kansat sen
ovat mieltäneet, sillä se on perinyt pienet
pystykorvat. Ja yllätys: näyttää siltä, että
olemme kohdanneet suurimman tunnetun aarnikotkaveistoksen!

ASTERIX LUKUINA
• Yli 385 miljoonaa myytyä albumia
• Viimeisin albumi myi yli viisi miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa ja saavutti yli 20 miljoonaa lukijaa
• Asterixin seikkailut on käännetty 111 kielelle ja murteelle
• 14 ﬁlmillä on ollut yli 11,5 miljoonaa katsojaa
• Pariisin lähellä olevassa Asterix-teemapuistossa käy vuositta yli kaksi miljoonaa kävijää
• Albumi ilmestyy samaan aikaa 17 kielellä
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