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Pro  gradu-  tutkielman  aihe  on  esi-isien  muotokuvat  ja  muisto  antiikin  Rooman  aristokraattien 
kulttuurissa.  Päätutkimuskysymys  on:  miten  esi-isien  kuvien  muisto  ilmenee? 
Osatutkimuskysymykset  jakautuvat  kolmeen  ryhmään,  joista  ensimmäinen  koskee  sukujen 
jatkuvuutta, toinen esi-isien kuvien mahdollista kulttia ja kolmas esi-isien kuvien osuutta muiston 
häpäisemisessä. Osatutkimuskysymyksiä sukujen jatkuvuuden kannalta on useita.  ”Säilyttivätkö” 
kuvat esi-isien muiston kollektiivisena vai erikseen? Kuinka esi-isiä muisteltiin kuvien perusteella? 
Kuinka vanhoja kuvat virkamiesten atriumeissa saattoivat olla? Liitettiinkö esi-isien muotokuviin 
tradition mukaisia moraalisia esimerkkejä (exemplum)? Entä oliko tapauksia, joissa muistaminen 
ulotettiin  suvun  esimerkillisiin  naisiin?  Toisessa  osuudessa  tutkimuskysymyksenä  on  esi-isien 
kuvien  mahdollinen  osallisuus  kuolleiden  sekä  kodin  suojelusjumalien  kulttiin  haudoilla  ja 
virkamiehen  kotona.  Uhrattiinko  näissä  kulteissa  esi-isien  kuville?  Kolmannessa  osiossa 
kysymyksenä  on  se,  liittyikö  muiston  häpäisemiseen  Roomassa  esi-isien  kuvien  tuhoamista  tai 
kieltoa.

Tutkimuksen lähestymistapa on sosiaalihistoriallinen ja keinona tapaustutkimus. Metodi on antiikin 
säilyneiden  auktorien  teosten  ja  tekstien  tarkasteleminen  myöhäistasavallan  ja  keisariajan 
ensimmäisen vuosisadan ajalta. Päälähteinä ovat Ciceron puheet ja teokset. Tutkimuksen pääpaino 
on  myöhäistasavallassa  ja  tasavallan  lopussa.  Tutkimusote  on  laadullinen  tutkimus  eli 
pyrkimyksenä on valottaa ilmiötä ja ymmärtää ajan ihmisiä kontekstissaan.

Tutkimuksessa  selvisi,  että  suvun  jatkuvuus  ilmeni  esi-isien  kuvissa  realistisuutena  ja  kuvien 
pitkänä ikänä. Virkamiesten atriumeissa kuvia saattoi olla jopa tasavallan alun ajoilta tai ainakin 
monen sukupolven ja vuosisadan takaa. Useimmat viittaukset esi-isien kuviin ovat kollektiivisia. 
Tällöin kuvien perinnettä pyrittiin vahvistamaan puhumalla niistä positiivisesti. Kuvien yhteydessä 
esi-isiin moraalisina esimerkkeinä ja legendoina viitattiin usein silloin, kun joku suvun jäsenistä on 
käyttäytynyt  sopimattomasti  ja  vaarantanut  suvun  maineen.  Lähteistä  selvisi,  että  suvun 
esimerkilliset  naisetkin  saattoivat  toimia  esikuvina  ja  toimintamalleina  jälkeläisille.  Toisessa 
tutkimusosuudessa kävi ilmi, että lähteiden perusteella esi-isien kuvia ei ole ollut mukana kodin ja 
hautojen kulteissa. On myös mahdollista, että kuvien osuudesta kultteihin ei ole kerrottu lähteissä, 
koska ne liittyivät johonkin tabuun, josta ei  saanut puhua.  Muutamia poikkeustapauksia  kuville 
uhraamisesta löytyi, mutta ne olivat luonteeltaan poliittisia, ja eivät liittyneet kuolleiden kultteihin. 
Kolmannessa osuudessa selvisi,  että esi-isien kuvat olivat mukana muiston häpäisemisessä lähes 
aina. Teloittamisen ja talon tuhoamisen myötä aristokraatit menettivät oikeuden kuvien esittelyyn 
talossa ja loisteliaissa hautajaisissa. Saturninuksen ja Sullan myötä esi-isien kuvien kielto tuli myös 
osaksi  muiston  häpäisemiseen  liittyviä  toimia.  Tasavallan  lopulla  esi-isien  kuvista  tuli  keino 
hävittää vastustajat valtapyrkimysten tieltä.

Tutkimuksen merkitys on uusien näkökulmien ja keinojen tuominen tieteelliseen keskusteluun ja 
tutkimuksen piiriin.
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1. Johdanto

1.1 Tutkimusteema  ja tutkimustehtävä

Esi-isien  muotokuvat  (imagines  maiorum,  maiorum  effigies) liittyivät  antiikin  Roomassa 

aristokratiaan,  joka  ei  ollut  perinnöllinen  vaan  perustui  virkoihin  pääsyyn.  Kuvat  olivat 

virkamiesten ja heidän sukujensa etuoikeus, ja niitä hyödynnettiin muun muassa vaaleissa virkoihin 

haettaessa. Suvun esi-isien kuvilla oli kandidaatille hyvin suuri merkitys, sillä äänestäjät antoivat 

äänensä usein juuri niille, joilla oli eniten korkeita virkamiehiä ja siten näiden virkamiesten kuvia 

suvussaan. Esi-isien kuvilla oli myös suuri merkitys virkamiehen kuollessa, sillä niitä ja vainajan 

omaa,  hänen  eläessään  tehtyä  kuvaa  (imago)  esiteltiin  hautajaiskulkueessa  hautajaisvuoteen 

vierellä. Hautajaisten, niihin liittyvien erilaisten hautajaisnäytäntöjen sekä ylistyspuheiden tarkoitus 

oli virkamiehen saavutusten ja hänen muistonsa saattaminen ihmisten tietoisuuteen. Siten esi-isien 

muotokuvilla  oli  suuri  merkitys  virkamiehen  muiston  ja  suvun maineen  välittäjinä.  Suurimpiin 

tekoihin ja virkoihin yltäneet muistettiin vielä monen sukupolven jälkeen roomalaisten suullisissa ja 

kirjallisissa traditioissa  moraalisina esimerkkeinä (exemplum) ja legendoina.

Esi-isien muotokuvilla oli keskeinen rooli virkamiehen elämässä, uralla ja jopa hänen kuoltuaankin. 

Siten esi-isien kuvat ovat keskeinen osa tutkittaessa muistoa roomalaisten virkamiesten kulttuurissa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen esi-isien kuvia ja niiden tehtävää roomalaisessa yhteisössä lähinnä 

virkamiesten ja heidän muistelemisen kulttuurinsa kannalta.  Tutkimuksen metodi on säilyneiden 

auktorien  erilaisten  kirjallisten  tekstien,  teosten  sekä  puheiden  tarkasteleminen  esi-isien 

muotokuvien  näkökulmasta.  Lähestymistapa  on  sosiaalihistoriallinen.  Tutkimuksen  ote  on 

laadullinen,  eli  pyrin  ymmärtämään  antiikin  auktoreita  heidän  sosiaalisessa  ja  kulttuurisessa 

ympäristössään.  Tutkimusotteeseen  kuuluu  merkitysten  ja  esi-isien  kuvien  sosiaalisen  tehtävän 

ymmärtäminen.  Tarkoitus  on  lähestyä  lähteitä  lähdekriittisesti,  mutta  avoimesti. 

Antiikintutkimuksessa aineiston aukollisuus aiheuttaa rajoituksia, ja ilmiöiden yleisyydestä ei siksi 

voi  tehdä  laajempia  analyyseja  tai  yleistyksiä.  Tässä  tutkimuksessa  pyrin  kuitenkin 

tapaustutkimuksen avulla valottamaan virkamiesten muistelemisen kulttuuria, ja poimimaan ilmiön 

kannalta tärkeitä näkökantoja. Päämäärä on ymmärtää esi-isien kuvien perinne historiaan, aikaan ja 

paikkaan sidottuna ilmiönä.
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Tutkimukseni pääkysymys on: miten esi-isien kuvien muisto ilmenee? Tutkimuskysymys jakaantuu 

kolmeen  eri  osaan,  joista  ensimmäinen  keskittyy  sukujen  jatkuvuuteen  ja  traditioon,  toinen 

uskontoon  ja  viimeinen  esi-isien  kuvien  poliittiseen  ulottuvuuteen  ja  muiston  häpäisemiseen. 

Sukujen  jatkuuvuuden  kannalta  pohditaan  muun  muassa  sitä,  miten  muotokuvat  ”säilyttivät” 

muistoa tietyistä esi-isistä. Säilyttivätkö kuvat muiston kollektiivisena vai jokaista esi-isää ja hänen 

piirteitään muistaen? Kuinka esi-isiä muisteltiin kuvien perusteella? Lisäksi pohditaan sitä, kuinka 

kauas  menneisyyteen  ja  eri  sukupolviin  muistaminen  kuvien  yhteydessä  ulottui,  ja  puhuttiinko 

kuvien  yhteydessä  edellä  mainituista  tradition  mukaisista  moraalisista  esimerkeistä?  Oliko 

tapauksia,  joissa  muistaminen ulottui  suvun esimerkillisiin  naisiin? Tutkimuksessani  otetaan siis 

myös huomioon sukupuolet, vaikka itse esi-isien kuvien kerrotaan olleen lähinnä miesten etuoikeus. 

Toisessa osuudessa pohditaan kuvien yhteyttä uskontoon, lähinnä roomalaisten esi-isien kulttiin ja 

kuolleiden  juhliin.  Osiossa  tarkastellaan  sitä,  olivatko  esi-isien  kuvat  virkamiehen  kotona  ja 

haudoilla  yhteydessä  näissä  paikoissa  suoritettaviin  rituaaleihin.  Pohditaan  myös  sitä,  olivatko 

kotien suojelusjumalat yhteydessä oletettuun kulttiin kotona. Viimeisessä osiossa tarkastellaan sitä, 

liittyikö esi-isien kuviin muistoa tuhoavia tai häpäiseviä toimia, kuten niiden kieltoa tai fyysistä 

tuhoamista muiden muiston häpäisemiseen liittyvien toimien lisäksi.  Viimeinen kysymys kietoutuu 

tasavallan poliittisiin tapahtumiin ja ristiriitoihin, kuten yksinvallan tavoittelijoiden pyrkimyksiin. 

Kaikkia kysymyksiä pohditaan lähinnä sukujen, perheen ja virkamiehen omalta kannalta.

Tutkimuskysymykseni aikarajaus on Rooman myöhäistasavallan ajalta keisarikauden alkuun, noin 

200–luvun  puolestavälistä  eKr.  ensimmäiselle  vuosisadalle  jKr.  Tutkimuksen  pääpaino  on 

myöhäistasavallan ajassa ja tasavallan lopussa, joita erityisesti pyrin tarkastelemaan. Aikarajauksen 

jatkuminen  keisariajan  puolelle  on  seurausta  siitä,  että  useimmat  auktorit,  jotka  kirjoittavat 

myöhäistasavallasta,  ovat  juuri  tältä  ajalta.  Keisariajan  alku  myös  esitetään  usein  kulttuurisesti 

jatkumona tasavallan kulttuurille, vaikka hallintomuoto on muuttunut.

Tutkimuskysymykseni pääpaino on esi-isien kuvien kokonaisuudessa virkamiehen kotona,  mutta 

tutkimuksessa on myös huomioitu kunniapatsaat ja kuvat haudoilla. Jotta tutkimus ei kuitenkaan 

tulisi liian laajaksi, eri kuvia koskevia tietoja on otettu mukaan vain, jos ne kertovat jotain oleellista 

tutkimuskysymyksistä  ja  tukevat  toisiaan  samassa  tehtävässä  aristokraattien  kulttuurin  kannalta. 

Tässä  tutkimuksessa  esi-isien  kuviin  lasketaan  myös  kuvat,  jotka  jo  henkilön  eläessä  on  tehty 
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osoittamaan tämän kunniaa ja myöhemmin tämän kuollessa myös muistoa.  Esi-isien kuvia ovat 

tässä siis myös kuvat, jotka vielä kyseisten virkamiesten eläessä on tarkoitettu osoittamaan samaa 

tehtävää kuin muut, kuolleiden esi-isien muotokuvat.

1.2 Lähteet 

Päälähde  tutkimuksessa  on  Marcus  Tullius  Cicero,  joka  kertoo  eri  sukujen  esi-isistä  ja  heidän 

kuvistaan  hyvin  usein  teoksissaan.  Hän  eli  vuosina  106–43  eKr.  ja  ajoittuu  siten  keskelle 

tutkimukseni aikarajausta. Cicerolta on säilynyt hyvin laaja tuotanto, joka sisältää muun muassa 

hänen  puheitaan  ja  filosofisia  teoksia.  Tässä  tutkimuksessa  hyödynnetään  suurimmaksi  osaksi 

hänen puheitaan virkamiehenä ja ajalta, jolloin hän toimi asianajajana. Ciceron useat viittaukset esi-

isien tapoihin ja kuviin voisi selittää se seikka, että Cicero oli homo novus eli tuli suvusta, jolla ei 

ollut aiempia virkamiehiä. Hän kuitenkin nousi virka-asteikolla jopa konsuliksi asti ja oli optimaatti, 

mitkä seikat  saivat hänet  usein puolustamaan aristokraattien oikeuksia ja esi-isien tapoja niiden 

takaajina.

Lisäksi  tutkimuksessa  käytetään  muun  muassa  Plutarkhosta,  Liviusta  ja  Sallustiusta.  Lucius 

Mestrius Plutarkhos (n.45– n.125 jKr.) on kirjoittanut paljon elämänkertoja sekä kreikkalaisista että 

roomalaisista  suurmiehistä.  Tässä  tutkimuksessa  hyödynnetään  hänen  kertomuksiaan  erityisesti 

tasavaltalaisen  Rooman  suurmiehistä,  kuten  esimerkiksi  Brutuksesta,  Caesarista  ja  Gracchusten 

veljeksistä.  Plutarkhoksen  kerrontaa  leimaa  hänen  kreikkalaisuutensa  ja  ulkopuolisuutensa 

roomalaisessa kulttuurissa, mikä on kuitenkin onneksi tutkijoille, sillä hänellä on tapana kuvailla 

ilmiöitä tarkemmin ja elävämmin kuin roomalaisilla.

Titus Liviuksen (59 eKr.–17 jKr.) teos  Ab urbe condita, Kaupungin perustamisesta lähtien kertoo 

kirjaimellisesti  tapahtumia  Rooman  perustamisesta  lähtien  ja  siten  myös  tapahtumista 

aikarajaukseni sisältä. Hän oli ennen kaikkea historioitsija, ja keisari Augustuksen suosiossa, mikä 

on vaikuttanut  hänen tuotantoonsa.  Hänen mukaansa historian tuli  opettaa ja kasvattaa,  ja siksi 

hänen historiankirjoituksensa perustuu moraalisille esimerkeille traditiosta. Siten hänen teoksensa 

on  osoittautunut  hyödylliseksi  tämän  työn  erityisesti  ensimmäisen  osan,  sukujen  jatkuvuuden 

kannalta. Lisäksi tässä työssä käytetään Liviuksen Periochae fragmentteja, eli hävinneiden kirjojen 

säilyneitä tekstiosia, joissa on myös arvokasta tietoa.
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Myös  Gaius  Crispus  Sallustiuksen  (86–34  eKr.)  teokset  ovat  hyödyllisiä  tutkimuskysymysten 

kannalta, sillä hänen kertomuksensa Iugurthan sodasta, Catilinan salaliitosta ja hänen  Historiae–

teoksensa sisältävät joitakin arvokkaita viittauksia esi-isien muotokuviin. Myös Sallustius oli homo 

novus, ja hänen asenteensa virkamiesten tapoihin ja optimaatteihin oli täysin vastakkainen Ciceroon 

verrattuna.  Hänen teksteistään  kuultaa  katkeruus  ja  kielteisyys  virkamiesten  kulttuuria  kohtaan. 

Sallustius  vetäytyi  poliittisesta  elämästä  saatuaan  syytteen  vilpillisestä  toiminnasta  Africa  nova 

-provinssin prokonsulina, mikä seikka näkyy hänen teoksissaan muun muassa pessimisminä.

Näiden lisäksi  tutkimuksessa käytetään monia muita tasavaltalaisia ja keisariaikaisia tasavallasta 

kertovia auktoreita, joita ovat muun muassa Ovidius, jonka Fasti on kirjoitettu Augustuksen ajalla 

ja sisältää arvokasta tietoa roomalaisten uskonnollisesta kalenterista ja juhlista, Polybios ja Plinius 

vanhempi, joiden kuvaukset esi-isien kuvista virkamiesten hautajaisissa sekä atriumissa ovat yhä 

monien  tutkimusten  lähtökohtana  ja  Valerius  Maximus,  joka  kirjoitti  teoksensa  Factorum  ac 

dictorum memorabilium libri kattamaan esimerkkejä myös Rooman historiasta. Viittauksia esi-isien 

kuviin ja niiden tehtävään on erittäin runsaasti auktorien säilyneissä kirjoituksissa ja historiikeissa, 

mikä  osoittaa  niiden  olleen  hyvin  keskeinen  osa  eliitin  elämää.  Antiikin  auktoreista  suurin  osa 

kuului nimittäin eliittiin.

1.3 Aiempi tutkimus

Itse esi-isien kuvien aiempi tutkimus on ollut suureksi osaksi taidehistoriallista tai osa jotain toista, 

roomalaiseen aristokratiaan liittyvää laajempaa tutkimusta. Tästä esimerkkinä Zadoks-Josephuksen 

teos Ancestral Portraiture in Rome and the Art of the Last Century of the Republic vuodelta 1932. 

Kuvia ovat tutkineet pääkohteena tai osana muita tutkimuskysymyksiä myös muun muassa Bethe, 

Rowell,  Lahusen  ja  Dupont.1 Vuonna  1978  julkaistu  Toynbeen  Roman  historical  Portraits  on 

tutkimus aristokraattien kuvista, kuten esimerkiksi rintakuvista ja kolikoista. Se kuitenkin lähinnä 

luettelee löytyneitä kuvia ja kuvailee niitä taidehistoriallisesta näkökulmasta ottamatta tarkempaa 

kantaa kuvien tehtävään tai merkitykseen.

Uudempi, ja kuitenkin lähinnä esi-isien vahasta tehtyihin kuviin keskittyvä tutkimus, on Harriet I. 

1 Flower 1996, 1.
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Flowerin tutkimus Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture. Teos tarkastelee esi-

isien vahakuvien tehtävää ja merkitystä aristokraateille varhaisimmasta viittauksesta viimeisimpään, 

myöhäiselle  keisariajalle.  Teoksen tarkoitus  on  siis  olla  yleinen  katsaus  ilmiön historiaan.  Teos 

onkin tämän työn päätutkimuskirjallisuutta sen kattavan luonteen ja perustietojen ansiosta.

Uusinta  tutkimuskirjallisuutta  esi-isien  kuvista  on  Dasenin  ja  Späthin  toimittamassa  teoksessa 

Children, Memory and Family Identity in Roman Culture, joka ilmestyy vuoden 2010 aikana. Olen 

kuitenkin  ollut  onnekas  päästessäni  tarkastelemaan teoksen  esi-isien  kuvia  koskevan Véronique 

Dasenin artikkelin käsikirjoitusta otsikolla Wax and Plaster Memories, Children in Elite and non-

Elite  Strategies.  Artikkeli  tuo  paljon  uutta  tietoa  muun  muassa  vahasta  tehtyjen  esi-isien 

muotokuvien  usein  spekuloituun  ulkomuotoon,  sillä  kyseisiä  kuvia  ei  ole  säilynyt  nykypäivään 

tutkittavaksi. Lisäksi artikkeli ottaa osaa keskusteluun siitä, kenellä oli oikeus teettää muotokuvia 

itsestään antiikin Rooman yhteiskunnassa ja miten vahasta valmistettiin kyseisiä muotokuvia.

Tutkimuskirjallisuus  tutkimustehtäväni  toiseen  osaan,  kysymykseen  esi-isien  kuvien  ja  kultin 

yhteydestä, koostuu roomalaisen uskonnon ja juhlien tutkimuksesta. Myös muut tutkimukset esi-

isien kuvista ja roomalaisesta yhteiskunnasta tuovat näkökantoja tähän kysymykseen. Roomalaisten 

karnevaalien  ja  juhlien  tutkimuksen klassikko  on  Warde  Fowlerin  The Roman Festivals  of  the  

period of the Republic vuodelta 1932. Tähän muut tutkijat viittaavat lähes poikkeuksetta omissa 

tutkimuksissaan,  ja  sen  merkitys  aiheen  tutkimukselle  on  tutkimustraditiossa  ollut  suuri.  Muita 

tutkimuksia roomalaisesta uskonnosta ovat muun muassa Scullardin  Festivals and Ceremonies of  

the  Roman  Republic  vuodelta  1981,  Beardin,  Northin  ja  Pricen  perusteos  Religions  of  Rome 

vuodelta 1998, Mustakallion  Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa  2008 ja Bodellin ja Olyanin 

Household and Family Religion in Antiquity vuodelta 2008, joka siis nimensä mukaisesti keskittyy 

kodin uskontoon ja sen eri ilmentymiin antiikissa.

Muistoa ja sen häpäisyä on tutkinut Flower teoksessaan The Art of Forgetting, Disgrace & Oblivion 

in Roman Political Culture vuodelta 2006. Myös Mustakallion väitöskirja  Death and Disgrace,  

Capital  Penalties  with  post  mortem  sanctions  in  early  Roman  Historiography (1994)  on 

hyödyllinen tutkittaessa tuomioita ja rangaistuksia, jotka liittyivät muiston tuhoamiseen varhaisen 

tasavallan ajalla. Väitöskirja tuo kuitenkin paljon mielenkiintoisia näkökantoja muiston tuhoamisen 

ja häpäisyn tutkimukseen yleisemminkin sekä uskonnolliselta kannalta.
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Muita  esi-isien  kuviin  ja  kuolemankulttuuriin  liittyviä  tutkimuksia  ovat  esimerkiksi  Toynbeen 

alansa klassikkoteos Death and Burial in the Roman World (1971), Hopkinsin Death and Renewal 

vuodelta 1983, Hojten toimittama esi-isien kuviin ja patsaisiin keskittyvä artikkelikokoelma Images  

of Ancestors (2002) ja Carrollin Spirits of the Dead (2006). Nämä teokset keskittyvät roomalaisten 

kuolemakäsityksiin ja hautauskäytäntöihin, mutta myös aristokraattien kulttuuriin ja esi-isien kuviin 

oleellisena osana näitä käytäntöjä.
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2. Muisto ja suvun esimerkit

2.1 Imagines maiorum

Tässä  luvussa  syvennyn  tarkemmin  tasavallan  ajan  viittauksiin  esi-isien  muotokuvista.  Kuinka 

roomalaiset puhuivat niistä? Viitattiinko kuviin kollektiivisesti vai yksilöiden joku esi-isä nimeltä? 

Roomalaisilla  oli  myöhäistasavallan  aikaan  mennessä  takanaan  pitkä  traditio,  jossa  kerrottiin 

kaupungin  perustamisesta  ja  eri  historian  vaiheisiin  liittyvistä  suurmiehistä  ja  naisistakin. 

Puhuttiinko esi-isien kuvien yhteydessä myös näistä traditioon sisältyvistä tarinoista tai moraalisista 

esimerkeistä (exemplum)? Kuinka monen sukupolven kuvat roomalaisella virkamiehellä saattoi olla 

atriumissaan?  Nämä  kysymykset  liittyvät  kuvien  herättämiin  tunteisiin  ja  asenteisiin 

virkamiehistössä sekä sukujen jatkuvuuden pyrkimykseen. Useimmiten tasavallan ajalta säilyneissä 

teksteissä esi-isien kuvista puhutaan yhtenä kokonaisuutena, kollektiivisesti tai yleisesti. Viittauksia 

esi-isien kuviin on säilynyt muun muassa virkaanastujaispuheissa sekä muissa puheissa, puhuttaessa 

hautajaisista ja roomalaisen virkamiehen elämää tarkastelevissa teksteissä.

Kreikkalainen Polybios esittelee esi-isien muotokuviin liittyvää perinnettä eliitin keskuudessa hyvin 

yleisesti  ja  ulkopuolisen  näkökulmasta.  Hän  viittaa  esi-isien  kuviin  kollektiivisesti.  Polybios 

kuvailee  suvun  esi-isien  vahasta  tehtyjä  kuvia  esittelevää  hautajaiskulkuetta  hyvin  eläväksi  ja 

spektaakkelimaiseksi, sillä kuvien esi-isiä esittivät näyttelijät, jotka pukeutuivat esi-isän statuksen 

mukaisiin  asusteisiin  ja  jäljittelivät  kukin  kantamansa  kuvan  esi-isän  eleitä  ja  piirteitä.2 Siten 

Polybioksen  mukaan  hautajaiskulkueessa  menneisyys  ja  esi-isät  heräsivät  eloon  katselijoiden 

edessä.  Polybiokselle  muotokuviin  liittyvät  traditiot,  kuten  hautajaiset,  olivat  erityisen  hyväksi 

virkoihin pyrkiville nuorukaisille, jotta nämäkin tulevaisuudessa uhrautuisivat yhteiselle hyvälle ja 

toimisivat esi-isien tavoin. Hänen mukaansa nämä traditiot uusivat hyvien ja kunniallisten miesten 

muiston  ja  maineen  yhä  uudelleen.3 Polybios  siis  näki  esi-isien  kuvien  esittelyssä  traditiota 

vahvistavan ja kasvattavan tehtävän.

Samoin kuvista kirjoittaa myös kreikkalainen Diodorus, joka kertoo roomalaisten esittelevän esi-

2 Polybioksen on tulkittu tarkoittavan, että näyttelijät pukivat kuvat kasvoilleen kuten naamiot. Ks. Flower 1996, 2. 
Myös vastakkaisia argumentteja on esitetty tutkimuskirjallisuudessa. Ks. esim. Dasen 2010, 1,3– 4 (viittaa artikkelin 
käsikirjoituksen sisäisiin sivunumeroihin).

3 Pol. 6.53 – 4.
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isiensä kunniaa näiden kehojen, eleiden ja piirteiden avulla.4 Molemmat kreikkalaiset viittaavat esi-

isien  kuviin  kokonaisuutena  kuvaillessaan roomalaista  perinnettä  kreikkalaiselle  yleisölle.  Myös 

vanhempi Plinius esittelee esi-isien erityylisiä kuvia roomalaisessa traditiossa. Hänkin viittaa esi-

isien kuviin hyvin yleisesti ja puhuu niistä erittelemättä esi-isiä tarkemmin. Pliniuksen argumentti 

on, että hänen omalla ajallaan muotiin tulleet hellenistiset muotokuvat eivät vedä vertoja vanhoille, 

”entisten aikojen” ja tradition mukaisille hyvin realistisille muotokuville (katso kuvat 1 ja 2 liite 2) 

esi-isistä.5 Vaikka Plinius kirjoittaakin Flaviaanisella kaudella, hänen argumenttinsa koskee selvästi 

tasavallan aikana vallinneita perinteitä. Esi-isien muotokuvien kerrotaan olleen hyvin realistisia ja 

hätkähdyttävän todenmukaisia esittäessään esi-isän piirteitä ja juonteita. Tasavallan ajalla esi-isien 

kuvilla oli suurempi merkitys virkamiehille, sillä niillä oli suuri vaikutusvalta vaalien tulokseen. 

Vaalien siirryttyä vuonna 14 jKr. senaattiin6 esi-isien kuvat menettivät merkitystään yhdessä niiden 

tähän asti tärkeimmässä tehtävässä ehdokkaiden vaalikelpoisuuden takaajina.

Roomalaiset itse puhuivat kuvista usein vain ohimennen, sillä heille kuvien perinne virkamiesten 

keskuudessa oli itsestäänselvää. Ciceron oikeuspuheesta Milon puolesta käy ilmi, kuinka kuvien 

julkituominen hautajaisissa ja niiden merkitys osana oikeita yläluokan perinteitä oli roomalaisille 

virkamiehille  tärkeää.  Hän kuvailee,  kuinka  Publius  Clodius,  patriisisukuinen  kansantribuuni  ja 

Ciceron vihollinen, oli surmattu ja heitetty kadulle ilman asemansa suomia oikeita riittejä, kuten 

esi-isien  kuvia  hautajaiskulkueessa  ja  Forumin  puhujankorokkeelta  pidettyjä  hautajaispuheita.7 

Myöhemmin samassa puheessa Cicero myöntää,  että nämä asiat  jopa vihollistenkin on odotettu 

myöntävän  virkamiehelle.8 Roomalaisille  vainajan  hautaamattomaksi  jättäminen  oli  hyvin 

vaarallista, sillä vainajan sielu saattoi jäädä silloin maan päälle vainoamaan eläviä.9 Tämä koski 

kaikkia  ihmisiä,  rikkaita  ja  köyhiä.  Yläluokkaiselle  patriisille  oli  tämän  lisäksi  häväistys  olla 

saamatta kaikkia hänelle kuuluvia statussymboleja hautajaisissaan.

Esi-isien kuvista yleisesti ja virkamiehen statussymboleina puhuu myös Cicero, joka oli nousukas, 

homo novus, mutta myös virkamiehistön ja patriisien kannattaja. Hän siis kuului optimaatteihin. 

Cicero  tuli  Roomaan  Arpinumista,  missä  oli  kuulunut  paikalliseen  eliittiin.  Stocktonin  mukaan 
4 Diod. 31. 25.2.
5 Plin. Nat. 35. 4 – 14.
6 Flower 1996, 69.
7 Cic. Mil. 33.
8 Cic. Mil. 86.
9 Jos vainaja ei saanut sille kuuluvia uhreja, sen sielu kärsi ja lähti harhailemaan maan pinnalle aiheuttamaan 

onnettomuuksia eläville. Ruumista ei saanut jättää hautaamatta. Vähintä mitä täytyi tehdä oli heittää maata ruumiin 
päälle. Ks. Toynbee 1971, 43 ja Mustakallio 2008, 179.
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Cicero  kuitenkin  piti  itseään  enemmän roomalaisena  kuin ulkopaikkakuntalaisena.10 Hän kuului 

myös  ritariluokkaan.  Kuva  (imago)  oli  hänelle  se  lopullinen  palkinto  tai  päämäärä,  jonka  hän 

mainitsee viimeisenä listallaan muiden virkamiesten etujen kanssa. Oikeus teettää itsestään kuva 

muistoksi jälkipolville oli hänen mielestään palkinto osallistumisesta yhteisten asioiden hoitoon.11 

Melkeinpä saman hän toteaa vielä uudelleen vuonna 54 eKr.,  jolloin on kulunut 9 vuotta hänen 

konsulivuodestaan ja  jolloin hän on jo kokenut  virkamies.12 Koska Cicerolla  ei  ollut  ennestään 

suvussaan  virkamiehiä,  hän  osasi  arvostaa  jälkeensä  jäävää  kuvallista  muistoa  itsestään  ja 

saavutuksistaan (kuva 2 liite 2). Cicero siis selvästi arvostaa virkamiehen työtä ja siihen liittyviä 

etuja  ja  perinteitä,  vaikka  hänen  asemansa  homo novuksena ei  ollut  tehnyt  uralla  etenemisestä 

helppoa.

Esi-isien  kuviin  viitataan  myös  säilyneissä  virkaanastujaispuheissa,  jotka  valittu  kandidaatti  piti 

kansalle  valintansa  jälkeen.  Perinteen  mukaan  puheessa  kiitettiin  esi-isien  osuutta  virkaan 

valitsemisessa ja hyvän esimerkin antamisessa.13 Kuitenkin varsinaisia viittauksia esi-isien kuviin ei 

ole  säilynyt  kuin  homo novusten kiitospuheissa,  joten  heidän  viittauksensa  esi-isiin  ovat  hyvin 

erilaisia kuin voisi kuvitella kuuluisien sukujen jälkeläisillä olevan. Kuten edellä todettiin, Cicero 

oli homo novus ja häneltä on säilynyt vuoden 65 eKr. kiitospuhe konsuliksi valitsemisensa jälkeen. 

Puheessa Cicero toteaa, että

[…]  on  esi-isien  tavan  ja  istituution  mukaista,  että  niiden  jotka  teidän 
tuellanne  ovat  seuranneet  perheensa  esi-isien  muotokuvien  esimerkkiä, 
pitäisi pitää tämä ensimmäinen kokous, jossa he liittäisivät kiitoksensa teille 
ylistykseen  esi-isistä  [...]  minulla  ei  ole  mahdollisuutta  puhua  teille  esi-
isistäni [...] sillä heiltä puuttui kansan tuki ja teidän myöntämänne virka. 14 

Toisessa,  samasta  puheesta  olevassa  viittauksessa  hän  toteaa,  että  hänellä  ei  ole  esi-isien 

muotokuvia, jotka ”pyytäisivät anteeksiantoa kansalta hänelle”.15 Vaikka Cicero on pakotettu näin 

toteamaan, hänen asenteensa kuvia ja virkamiehistön perinnettä kohtaan on hänen puheensa sävyn 

perusteella suvaitseva. Tämä voi johtua hänen kannastaan virkamiesten ja patriisien kannattajana. 

10 Stockton 1971, 3.
11 Cic. Verr. 5. 36.
12 Cic. Rab. Post. 16– 17.
13 Flower 1996, 154.
14 Cic. Leg. Agr. 2.1. Käännös tekijän. Latinankielinen teksti: ” Est hoc in more positum […] institutoque maiorum, ut 

ei qui beneficio vestro imagines familiae suae consecuti sunt eam primam habeant contionem, qua gratiam benefici 
vestri cum suorum laude coniungant. […] Mihi apud vos de meis maioribus dicendi facultas non datur, […] sed 
quod laude populari atque honoris vestri luce caruerunt.”

15 Cic. Leg. Agr. 2.100. Käännös tekijän. ” nullae sunt imagines quae me a vobis deprecentur”.
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Koko puheesta kuitenkin näkyy Ciceron tyytyväisyys konsuliksi pääsemisestään.. Nousukkaan eli 

homo novuksen asemasta huolimatta Cicero oli noussut virkaurallaan  cursus honorumin  (liite 1) 

mukaisesti. Hän pääsi konsuliksi varhaisimmassa sallitussa iässä 43- vuotiaana. Ciceron puheesta 

siis  voi  havaita  tyytyväisyyttä  omaan  saavutukseensa  ilman  esi-isien  kuvia,  mutta  myös 

suvaitsevaisuutta ja alistuvuutta esi-isien ja virkamiesten perinteiden edessä.

  

Mariuksen asenne kuviin on toisenlainen hänen kiitospuheessaan vuonna 107 eKr., joka on säilynyt 

Sallustiuksen teoksessa Bellum Iugurthinum. Mariuksen puhe vaikuttaa puolustelulta sen puolesta, 

että juuri  hänet  on valittu  virkaan.  Hän toteaa,  että  on mielestään parempi vaihtoehto sotimaan 

Jugurthaa vastaan kuin joku eliitin jäsen,  jolla  on paljon esi-isien kuvia suvussaan.  Hän vetoaa 

siihen, että on itse omien tekojensa avulla päässyt siihen asemaan missä on. Lopulta hän menee niin 

pitkälle, että sanoo sota-artefaktien ja arpiensa olevan omat kuvansa, sillä on itse taistellut niiden 

eteen.16 Mariuksen sanotaan suututtaneen eliitin puheillaan. Kuitenkin hänen puheessaan voi olla 

sävyjä  kirjoittaja  Sallustiukselta,  joka  oli  itsekin  homo  novus ja  asennoitui  kielteisesti 

virkamiehistöön  ja  vaatimukseen  esi-isien  kuvista.  Lisäksi  Sallustius  oli  populaari  eli  kannatti 

kansanvaltaa ja kansankokouksien arvovaltaa. Nämä seikat yhdessä sen kanssa, että Sallustius oli 

epäonnistunut politiikassa ja virkamiehenä, voivat selittää hänen katkeran asenteensa.

Usein  kuviin  yhtenä  kokonaisuutena,  kollektiivisesti  viitattaessa  puhutaan  niiden  positiivisen 

esimerkin  seuraamisesta  ja  tästä  vanhana  traditiona  virkamiehistön  parissa.  Vanhojen 

virkamiessukujen  oli  jatkuvasti  saavutettava  uusia  virkoja,  jotta  pysyisivät  eliittiluokassa  ja 

saavuttaisivat mainetta ja kunniaa suvulleen. Virkoihin pääsyyn vaikutti kandidaatin alkuperä eli 

suku,  suvun  varallisuus  ja  suvun  aiemmat  virkamiehet.  Myös  kandidaatin  verkostoituminen 

vaikutusvaltaisten ja korkeiden virkamiesten kanssa vaikutti hänen mahdollisuuksiinsa. Viittauksien 

runsauden  perusteella  esi-isien  muotokuvat  olivat  kuitenkin  kaiken  tämän  perusta  ja  niiden 

vaikutusvaltaa kunnioitettiin ja esimerkkiä kiiteltiin.

Tästä kaikkein tyypillisimpiä ovat esimerkit, joissa esi-isien kuvien sanotaan pelkällä olemuksellaan 

kehottavan niitä  katsovia  pyrkimään samoihin  ja  jopa vielä  parempiin  tekoihin ja  saavutuksiin. 

Sallustius kertoo, että Quintus Maximus ja Publius Scipio puhuivat usein kuvistaan ja siitä, kuinka 

he  vain  niitä  katsomalla  kehittivät  halun  pyrkiä  samaan  moraaliseen  erinomaisuuteen  kuin  esi-

16 Sall. Iug. 85.10; 85. 21– 25; 85. 29– 30; Plut. Mar. 9.2.
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isänsä.  Sallustius  mainitsee,  että  eivät  kuvien  fyysiset  piirteet,  vaan  niiden  herättämät  muistot 

saavutuksista  saivat  tämän  halun  heräämään.17 Samoin  Cicerolla  ja  muun  muassa  Liviuksella 

tasavallasta kertovissa viittauksissa esi-isien kuvat ikään kuin kehottavat pyrkimään virkoihin ja 

korostavat niihin liittyvää perinnettä ja siihen kuulumista.18

Esi-isien  kuviin  viitataan  kollektiivisesti  hyvin  monissa  eri  yhteyksissä.  Niistä  puhutaan  osana 

kunniallista  virkamiehen  hautajaiskulkuetta  ja  tärkeänä  osana  oikeita  hautajaisriittejä.  Kuvista 

puhutaan  esiteltäessä  roomalaisen  virkamiehistön  perinteitä  ja  etuja,  joita  nämä  saavuttivat 

päästessään tärkeisiin virkoihin. Kuviin viitataan kollektiivisesti myös teksteissä, joissa perinteisiin 

ja  sukuun  kuulumista  pidetään  tärkeänä.  Siten  esi-isien  kuvista  puhutaan  kollektiivisesti  ja 

kokonaisuutena usein juuri silloin kun puhutaan positiiviseen sävyyn virkamiehistön perinteistä ja 

esi-isien esimerkin seuraamisesta, ja pyritään vahvistamaan teoin ja puhein näitä perinteitä. Kuvista 

puhutaan  esimerkillisinä  ja  innoittavina,  jopa  kehottavana  hakeutumaan  virkoihin  oman  suvun 

kunniaksi.

Vaikka viittauksia kuviin on virkaanastujaispuheista säilynyt vain Cicerolta ja Mariukselta, jotka 

molemmat olivat homo novuksia, ovat heidänkin puheensa paljastavia kuviin liittyvien perinteiden 

kannalta.  Ciceron  asenne  on  anteeksipyytelevä  kuvien  puutteen  suhteen,  mutta  hän  kuitenkin 

vahvistaa niiden perinnettä puhumalla kauniisti niistä ja virkamiehistöstä. Mariuksen asenne on taas 

hyvin kielteinen kuviin liittyvän perinteen suhteen, ja hän jopa pilkkaa sitä sanomalla omien arpien 

olevan omat kuvansa. Mariuksen puheesta kuultaa katkeruus, mutta hänkin omalta osaltaan vain 

osoittaa kuinka vahva kuvien vaatimus oli hänen aikansa vaaleissa ja politiikassa. Molemmat homo 

novukset tulevat eliitin ulkopuolelta, mutta puheillaan omalla tavallaan vahvistavat virkamiehistön 

esi-isien kuviin liittyvää tapaa.

Kuvista kollektiivisesti puhumiseen liittyy usein myös hyvin henkilökohtainen sävy. Esimerkiksi 

muutamat  Ciceron  ja  Sallustiuksen  käyttämät  ilmaisut,  kuten  imaginibus  tuis  ”sinun”,  meae 

imagines  ”minun” tai  imaginibus suis ”hänen, heidän kuvansa”  19 osoittavat, että esi-isien kuvista 

puhuttiin hyvin läheisesti ikään kuin ne olisivat vain puhujan omaisuutta. Tämä voi viitata siihen, 

että  kuvien  läsnäolo  ja  erityisesti  velvollisuus  seurata  niiden  esimerkkiä  koettiin  hyvinkin 

17 Sall. Iug. 4.5 – 6.
18 Cic.Pis.1; Cic. Planc.18; Cic. Sest. 69; Liv.Per. 48.
19 Cic. Planc. 51; Sall. Iug. 29– 30; Hist. III 48.18.
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henkilökohtaisesti ja jopa painostavasti. Lisäksi se, että auktorit olivat molemmat  homo novuksia, 

voi vaikuttaa asiaan.

Edellä  on  esitelty  tapauksia,  joissa  esi-isien  kuviin  on  viitattu  kollektiivisesti,  yhtenä 

kokonaisuutena.  Niiden joukossa ei  kuitenkaan ollut  tapauksia,  joissa  kuvat  olisivat  yhdistyneet 

roomalaisten suulliseen perinteeseen ja  moraalisiin  esimerkkihenkilöihin. Lisäksi  edellä  olevissa 

tapauksissa  ei  mainittu  kenenkään  esi-isän  kuvaa  nimeltä,  eikä  sitä  olivatko  kuvat  atriumissa 

isovanhempien  vai  kaukaisempien  sukulaisten.  Seuraavissa  kappaleissa  keskitytään  näihin 

kysymyksiin ja muutamiin tapauksiin myöhäistasavallan ajalta aikajärjestyksessä.

2.2 Titus Torquatus

Aikarajaukseni kannalta varhaisin esiteltävä tapaus, jossa kuvan esi-isä mainitaan nimeltä, on Titus 

Torquatuksen ja hänen poikansa Decimus Junius Silanuksen tapaus. Valerius Maximus, Livius ja 

Cicero kertovat näistä tapahtumista, jotka tapahtuivat noin vuonna 140 eKr.

Valerius Maximus kertoo Titus Torquatuksesta omassa atriumissaan ottamassa vastaan klienttejä 

samaan aikaan,  kun hänen poikaansa haudataan ja hautajaisriittejä suoritetaan.  Torquatus haluaa 

tällä toiminnallaan tehdä palveluksen valtiolle, sillä hänen poikansa oli tehnyt itsemurhan, minkä 

katsottiin olevan häpeäksi suvulle ja virkamiehistölle yleensäkin. Esimerkkinä isä Torquatukselle 

ovat viittauksessa atriumissa esillä olevat esi-isien kuvat, joista erityistä ankaruutta ja kuria edustaa 

esi-isä Titus Manlius Imperiosus Torquatuksen muotokuva. Kuvat edustavat jälkeläisille moraalista 

mallia  ja  esimerkkiä,  jota  tulee  jäljitellä  mahdollisuuksien  mukaan.  Isä  Torquatus  tajuaa  tämän 

istuessaan atriumissa kuvien äärellä.20 Livius kertoo, että Torquatus oli Decimus Junius Silanuksen 

isä ilmeisesti adoption kautta. Silanus oli preetorina Makedoniassa ollessaan ottanut lahjuksia, ja 

hänet  haluttiin  senaatin  kuultavaksi.  Isä  Torquatus  kuitenkin  lupasi  kuulla  itse  omaa poikaansa 

asiasta pater familiaksen aseman nojalla. Hän päätyi tuomitsemaan oman poikansa kotona, ja lähetti 

tämän  pois.  Tämän  seurauksena  poika  oli  häpeissään  hirttänyt  itsensä,  ja  isä  istui  kotona 

vastaanottamassa klienttejä hautajaisten sijasta.21 

Tapauksessa  Valerius  Maximus  viittaa  kuuluisaan  ja  esimerkilliseen  esi-isään  ja  tämän kuvaan. 

20 Val. Max. 5.8.3.
21 Liv. Per. 54. 5– 6.
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Titus Manlius Imperiosus Torquatuksen kerrotaan olleen kolme kertaa diktaattorina, kolme kertaa 

konsulina (347, 344 ja 340 eKr.) ja viettäneen triumfia latinalaissodassa saamansa voiton johdosta 

vuonna 340 eKr. Hänen kerrotaan olleen erityisen ankara isä, sillä triumphivuonnaan hän teloitutti 

poikansa, joka oli rikkonut hänen käskyään ja taistellut vihollista vastaan. Liikanimensä Torquatus 

sai riistämällä kaularenkaan (torques) voittamaltaan gallialaispäälliköltä.22 Juuri ankaran isän roolia 

tapauksen isä Titus Torquatus tahtoo jäljitellä olemalla menemättä poikansa hautajaisiin. Hän tahtoo 

seurata esi-isiensä kuvien herättämää muistoa sukunsa legendaarisesta hahmosta ja toimia itsekin 

esimerkin  mukaan  sukua  häpäisevässä  tilanteessa.  Ciceron  mielipiteen  mukaan  sekä  esi-isä 

Torquatus  että  Titus  Torquatus  tekivät  oikein  uhratessaan  isälliset  tunteensa  poikiaan  kohtaan 

valtion hyväksi.23 Tämä mielipide paljastaa Ciceron asenteen tasavaltalaisena.  Hänen mielestään 

tasavallan perinteitä tuli suojella, mikä oli virkamiesten keskeinen tehtävä.

Esi-isien kuviin siis viitataan sekä yleisellä tasolla että yksilöiden esi-isä erikseen. Titus Manlius 

Imperiosus  Torquatuksen  kuva  mainitaan  erikseen,  sillä  juuri  hänen  maineensa  ja  muistonsa 

merkitsevät isä Torquatukselle esimerkin tilanteessa. Muotokuva toimii esimerkkinä ankaran isän 

roolista,  jonka  isä  Torquatus  on  omaksunut  tuomitessaan  oman  poikansa  ja  jättäytyessään  pois 

tämän  hautajaisista.  Muiden  esi-isien  kuvien  kuvataan  ikään  kuin  hyväksyvän  Torquatuksen 

menettely. Tapauksessa korostetaan suvun esi-isän kuvaa ja hänen esimerkkiänsä mallina oikealle 

käytökselle ja oikeille toimille sekä suvun että valtion hyväksi.

Torquatuksen tapauksesta voidaan myös päätellä, että suvulla oli hallussaan hyvinkin vanhoja esi-

isien kuvia, sillä T. Manlius Torquatus oli toiminut konsulina ja siten ansainnut oikeuden kuvaansa 

400–luvun puolessa välissä. Isä Torquatuksen kuvataan katselevan kuvaa mietteissään noin 140 eKr. 

Välissä  on  200  vuotta,  joten  T.  Manlius  Imperiosus  ei  ole  Torquatukselle  kovinkaan  läheinen 

sukulainen. Silti muotokuva ja halu seurata esimerkkiä yhdistävät isä Torquatuksen tähän esi-isään.

2.3 Clodia ja naisen suku

Silmiinpistävin tapaus, jossa esi-isien kuvista puhutaan nimeten sukulaiset ja jopa esi-isä nimeltä, 

on Clodian tapaus. Clodia oli kansantribuuni Publius Clodius Pulcherin, Ciceron vastustajan, sisar. 

Hän kuului kuuluisaan patriisisukuun Claudiuksiin, joiden sanottiin olevan sabiinilaista alkuperää. 

22 Cic. Fin. 1.7.23.
23 Cic. Fin. 1.7.23– 24.
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Hän oli myös vuoden 60 eKr. konsulin Q. Caecilius Metelluksen vaimo. Tapauksessa Clodia on 

oikeudenkäynnissä  todistajana  ja  Cicero  on  syyttäjänä.  Cicero  puolustaa  jutussa  Caeliusta  ja 

hyökkää Clodian uskottavuuden kimppuun viittaamalla tämän maineeseen kevytmielisenä naisena. 

Haapasen  mukaan  vastustajan  uskottavuuden  heikentäminen  oli  Cicerolle  ominainen  tapa  ja 

retorinen  keino  nostaa  oman  asiakkaansa  moraalista  arvoa.24 Niinpä  Cicero  hyödyntää  nyt  tätä 

keinoa.

Cicero ottaa puheessaan Clodian esi-isän Appius Claudiuksen roolin ja nuhtelee Clodiaa ikään kuin 

tämän hahmossa.  Tämä ilmiö,  kuvitteleminen, että legendaariset  henkilöt  heräävät eloon jonkun 

toisen  kautta,  oli  Gowingin  mukaan  antiikissa  hyvin  tehokas  tapa  muistaa  kuolleita.  Hänen 

mukaansa  henkilöiden  usein  todella  uskottiin  heräävän  hetkeksi  eloon,  ei  symbolisesti  vaan 

aktuaalisesti.25 

Ciceron  esittämä  Appius  mainitsee  Claudiusten  suvun  muotokuvat  kysyessään  Clodialta,  miksi 

tämä ei muistanut kuuluisaa ja maineikasta sukuaan ryhtyessään suhteeseen Caeliuksen kanssa ja 

lainatessaan tälle rahaa. Viittauksessaan Cicero mainitsee Clodian isän, sedän, isoisän, isoisoisän, 

isoisoisoisän  ja  isoisoisoisoisän  olleen  konsuleita.26 Virkamiehenä  toimineet  esi-isät  ulottuvat 

Clodian  suvussa  siis  hyvin  monen  sukupolven  taakse.  Ciceron  esittämän  Appiuksen  mukaan 

Clodian suvun kuuluisien esi-isien ja näiden muotokuvien olisi pitänyt esimerkillään estää Clodiaa 

ryhtymästä suhteeseen ja innoittaa käyttäytymään arvonsa mukaisella tavalla.27 Cicero ilmeisesti 

viittaa  esi-isien  kuviin  atriumissa,  jossa  Clodian  on mahdollista  nähdä  niiden  kokonaisuus  joka 

päivä.

Esi-isien kuvien lisäksi Cicero vetoaa siihen, että Clodia oli naimisissa Metelluksen, kuuluisan ja 

rohkean miehen kanssa, joka oli myös konsuli. Kun Claudiusten suvun miesten maine ja kuvat eivät 

tunnu tekevän vaikutusta Clodiaan, Cicero siirtyy muistelemaan suvun esimerkillisiä naisia. Hän 

viittaa  kuuluisaan  Quinta  Claudiaan,  joka  veti  hiuksillaan  Cybelen  jumalkuvan  irti  kun  se  oli 

juuttunut  matalikkoon joessa,  sekä  vestaali  Claudiaan,  joka  suojeli  isäänsä  luvattoman triumfin 

aikana omalla vartalollaan ja vestaalin arvokkuudellaan.28 Quinta Claudia on kuvattu  traditiossa 

24 Haapanen 1990, 22.
25 Gowing 2005, 113.
26 Cic.Cael. 33.
27 Suvun miespuolisten esi-isien merkitys naisille näkyy myös esimerkillisten naisten hautajaisissa, joissa esi-isien 

kuvia on esitelty. Esim. Popilia 102 eKr. ja Junia 91 eKr. Ks. Mustakallio 2005, 187– 188.
28 Cic.Cael. 34.; Flower 2002, 164.
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toisinaan  vestaaliksi,  toisinaan  matronaksi.  Hänen  kuitenkin  kerrotaan  suorittaneen  ihmeensä 

hiuksillaan  siksi,  että  halusi  osoittaa  oman puhtautensa niille,  jotka  sitä  olivat  epäilleet.  Quinta 

Claudiaan liittyi  Roomassa olennaisesti  Kybelen kultti,  johon tasavallan aikana saivat osallistua 

vain yläluokan naiset.29 Vestaali Claudia taas edustaa uskonnollisia ja suvun perinteisiä arvoja. Hän 

osoitti teollaan, että myös naiset olivat toiminnallaan mukana 200-luvun eKr. politiikassa.30 

Molemmat  naiset  kuvataan  rohkeina  ja  valmiina  tekemään  suuria  tekoja  sukunsa  maineen  ja 

kunnian puolesta. Cicero mainitsee suvun naisten maineen erikseen asiana, jota Clodiankin olisi 

pitänyt  keskittyä  edistämään miessuhteidensa sijaan.  Siten miespuolisten esi-isien kuvien lisäksi 

suvun naisten tekojen katsotaan olevan esimerkillisiä ja innoittavia erityisesti suvun naispuolisille 

jälkeläisille.

Lopuksi viittauksessa seuraa mielenkiintoinen vaihe. Ciceron äänellä ”puhuva” Appius Claudius 

vetoaa omiin tekoihinsa ollessaan konsulina ja senaatin vaikutusvaltaisimpana jäsenenä. Hän viittaa 

estämäänsä rauhansopimukseen Pyrrhoksen kanssa vuonna 279 eKr., rakentamaansa ensimmäiseen 

vesijohtoon Aqua Appiaan ja ensimmäiseen kivettyyn katuun Via Appiaan, joka johtaa Roomasta 

etelään.31 Ciceron esittämä Appius kuitenkin vetoaa näihin saavutuksiin hyvin ylimalkaisesti, asiaa 

tarkemmin selittämättä.  Siten on syytä  olettaa,  että hän viittaa asioihin,  jonka kaikki kuulijat  jo 

varsin  hyvin  tietävät.  Cicero  siis  viittaa  kaikkien  tuntemaan  ja  tradition  mukaiseen  legendaan 

Appius  Claudiuksesta,  eli  exemplumiin.  Appiuksen  teot  ja  esimerkki  yhdessä  suvun  kuvien  ja 

tietysti  itse  Appius  Claudiuksen  kuvan  kanssa  muodostavat  voimakkaan  argumentin  Clodian 

käytöstä vastaan.

Suvun esi-isien kuvat olivat tässäkin tapauksessa hyvinkin iäkkäitä ja monen sukupolven takaa, sillä 

Clodia tuli  suvusta,  jossa oli  ollut  tauotta konsuleita.  Tapaus osoittaa,  että  niillä oli  myös suuri 

merkitys  suvun naispuolisille jälkeläisille käytöksen ja arvokkuuden osoittajina.  Lisäksi  Clodian 

tapaus osoittaa,  että  suvun kuuluisilla  naisilla  oli  hyvin suuri  vaikutus odotuksiin  naispuolisista 

jälkeläisistä  ja  heidän  teoistaan.  Appius  Claudiuksen  saavutusten  esittely  esi-isien  kuvien 

yhteydessä paljastaa, että näillä kahdella, esi-isien kuvilla ja tradition sekä suvun exemploilla, oli 

vahva yhteys ja erityinen merkitys eliitin jäsenille.

29 Mustakallio 2008, 114.
30 Flower 2002, 164.
31 Cic. Cael. 34.

15



2.4 Brutus ja kuninkaiden karkoittaja

Seuraava tapaus, jossa esi-isien kuvien yhteydessä mainitaan sukulainen, on myös Cicerolta, tällä 

kertaa  De Oratore teoksesta vuodelta 55 eKr.  Cicero kertoo viittauksessaan,  kuinka Crassus oli 

alkanut moittia M. Junius Brutusta tämän käytöksestä oikeudenkäynnin aikana, joka ajoittui samaan 

aikaan Brutuksen sukulaisen Junian hautajaisten kanssa. Brutus oli oikeuspuhuja ja Ciceron hyvä 

ystävä.  Viittauksessa  tulevat  esiin  sekä  Brutuksen  isä,  että  Brutuksen  kuuluisa  esi-isä,  jonka 

mainetta hän usein käytti hyväkseen politiikassa. Juuri suvun traditioien ja esi-isien takia Brutus otti 

osaa salaliittoon Caesaria vastaan, vaikka oli ollut tämän ystävä.32 

Ciceron kertoman mukaan Crassus moittii Brutusta tämän käytöksestä ja riittämättömyydestä esi-

isien esimerkin seuraajana. Crassus kysyi, mitä kuolleen Junian tulisi kertoa Brutuksen esi-isille 

tästä  rajan  takana.  Tulisiko  kertoa  Brutuksen  halusta  kerätä  vaurautta  ja  omaisuutta?  Brutus 

tunnettiinkin  Roomassa  tuottoisana  koronkiskurina.  Crassus  moitti  Brutusta  haluttomuudesta 

osallistua yhteisten asioiden hoitoon tai muihin asioihin, joihin virkamiehen tulisi vihkiytyä, kuten 

sotilasuraan  tai  lakiasioihin.33 Vaikka  Crassus  moittii  Brutusta  varallisuuden  keräämisestä,  se 

kuitenkin  oli  aristokraattien  yksi  tunnusmerkki.  Korkeimpiin  virkoihin  senaatissa  oli 

varallisuusrajat,  ja  ilman  rahaa  virkamies  ei  voinut  hoitaa  velvollisuuksiaan  ja  saada  hänelle 

kuuluvia  statussymboleja,  kuten  edustavaa  taloa  tai  virkaan  kuuluvia  tunnusmerkkejä.  Raha  ja 

vauraus olivat siis edellytys virkamiehen toiminnalle ja maineelle. Vanhat patriisisuvut olivat usein 

kaikkein  vauraimpia.  Crassuksen  moitteista  voi  kuitenkin  päätellä,  että  virkamiehen ei  odotettu 

keskittyvän vaurauteen, vaan viran mukana tuli velvollisuuksia. Virkamiehen odotettiin keskittyvän 

velvollisuuteensa hoitaa yhteisiä asioita.

Esi-isien kuviin Crassus viittaa hautajaiskulkueen osana.  Hän kysyy,  mitä Brutus haluaa Junian 

kertovan hautajaiskulkuetta johtaville suvun esi-isien kuville tästä. Ja mitä Brutuksen isälle? Esi-

isien kuvataan näin odottavan jotain suurta jälkeläisestään julkisen uran ja suurten tekojen tiellä. 

Brutus kuvataan tässä Crassuksen silmin: esi-isiensä mainettaan hyödyntävänä ja rahanhimoisena 

virkamiehenä, jota eivät päivittäiset virkamiehen toimet kiinnosta. Suvun kuvien ja Brutuksen isän 

lisäksi  Crassus  viittaa  Brutuksen  legendaariseen esi-isään,  Lucius  Junius  Brutukseen,  tasavallan 

32 Flower 1996, 88; Clarke 1981, 10– 11.
33 Cic. De or. 2. 225– 6.
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tarunomaiseen perustajaan.

Tradition mukaan Lucius Brutus oli tasavallan ensimmäinen konsuli vuonna 509 eKr., ja siten hänet 

katsotaan myös perustajaksi. Hänen onnistui säilyttää henkensä kuningas Tarquinius Superbuksen 

aikana tekeytymällä hölmöksi, minkä takia hän sai lisänimen Brutus, typerä, hölmö. Lucius Brutus 

joutui  myös  uhrautumaan  yhteisön  hyväksi,  sillä  hän  joutui  mestauttamaan  omat  poikansa 

valtiopetoksen  vuoksi.  Livius  kertoo,  että  Tarquinius  Superbuksen  poika  Sextus  raiskasi 

Collatinuksen  vaimon  Lucretian  ja  siten  loukkasi  tämän  kunniaa,  minkä  seurauksena  Lucretia 

surmasi itsensä miehensä ja Lucius Brutuksen edessä. Tästä suivaantuneena ja raivostuneena Brutus 

paljasti  oikean  mielenlaatunsa ja  kerättyään tarpeeksi  ihmisiä  puolelleen  onnistui  karkoittamaan 

kuningas Siperbuksen ja tämän pojat Roomasta.34 Traditiossa Lucius Brutukseen viitataan suurena 

miehenä, joka vapautti kansan ja Rooman kuninkaiden tyranniasta. Tähän seikkaan viittaa myös 

Crassus,  joka viittauksessa tiedustelee Brutukselta,  onko tämä tehnyt  mitään esi-isänsä maineen 

veroista Rooman kansan hyväksi.35

Clarken  mukaan  M.  Brutuksen  yhteys  Lucius  Brutukseen  saattoi  olla  keksittyä,  sillä  monet 

skeptikot ovat huomauttaneet, että traditio kertoo Lucius Brutuksen poikien kuolleen. Siten he eivät 

olisi voineet jatkaa sukua, ja Brutus ei voisi olla Lucius Brutuksen jälkeläinen. Oli asian todellinen 

luonne  faktuaalinen  tai  ei,  mutta  M.  Brutuksen  tavoitteisiin  sopi  paremmin  olla  kuninkaiden 

karkoittajan  jälkeläinen.  Tämä  kuitenkin  velvoitti  häntä  toimimaan  tasavaltalaisen  hallinnon 

puolesta ja yksinvaltaa vastaan. Samoin velvoitti se seikka, että M. Brutuksen äidin puolelta hänen 

esi-isänsä oli Servilius Ahala, joka oli viidennellä vuosisadalla eKr. tappanut tyranniaan pyrkivän 

Spurius Maeliuksen.36

Viittauksessa  Crassus  moittii  Brutusta  siksi,  että  tämä  käyttää  esi-isiensä  kuvia  häikäilemättä 

hyväkseen olematta kuitenkaan teoissaan niiden arvoinen. Brutuksen tiedetään laittaneen esi-isänsä 

Brutuksen ja Ahalan kolikkoon vuonna 54 eKr., ja hänen kuuluisasta esi-isästään oli todistetusti 

myös  patsas  Roomassa.37 Lisäksi  Cicero  kertoo  näiden  kahden  esi-isän,  Brutuksen  ja  Ahalan 

muotokuvista  Brutusten perheessä,  ilmeisesti  atriumissa,  jossa nämä näkivät  kuvat  joka päivä.38 

34 Liv. 1. 58– 60.
35 Cic. de or. 2. 225– 6.
36 Clarke 1981, 10.
37  Suet. Jul. 80. 3; Plut. Brut. 9. 3.
38 Cic. Phil. 2.26.
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Siten  viittauksen  perusteella  Brutuksellakin  oli  vanhoja  esi-isien  muotokuvia  suvussaan,  joita 

hyödyntää maineensa ja tekojensa tueksi politiikassa.

Tapauksessa mainitaan myös Brutuksen isä useaan otteeseen sekä viitattaessa esi-isien kuviin että 

yleisemmin. Appiuksen mukaan huhuja liikkui siitä, että Brutus olisi Caesarin poika, sillä Caesar oli 

ollut Brutuksen äidin Servilian rakastaja Brutuksen syntymän aikaan, ja tämä selittäisi Brutuksen 

suosimisen Caesarin puolelta.39 Clarken mukaan taas on todennäköistä, että M. Brutuksen isä oli 

ansioitunut mies, joka oli Mariuksen puolueen kannattaja ja kuoli Sullan ja Mariuksen yhteenotossa 

Pompeiuksen toimesta.40 Aikalaiset kuitenkin kyseenalaistivat Brutuksen alkuperän monella tavalla.

Viittauksessa Crassus lisäksi moittii Brutusta siitä, että tämä ei ole perehtynyt lakiasioihin, kuten 

hänen isänsä oli. Brutus oli ilmeisesti myös myynyt talonsa mukana isänsä luusta tehdyn kuruulisen 

virkatuolin,  jonka  ylempiin  virkoihin  päässeet  saivat  osana  etujaan.  Tuoli  oli  virkamiehen 

statussymboli,  kuten esi-isien kuvatkin olivat,  ja tuolista  käsin virkamies usein hoiti  asioitaan.41 

Crassuksen  moitteista  tulee  ilmi,  että  hänen  mielestään  Brutus  ei  arvosta  isänsä  uraa  ja  tekoja 

tarpeeksi,  koska  ei  pitänyt  itsellään  tämän  virkatuolia.  Viittaukset  Brutuksen  isään  erikseen 

osoittavat, että erityisesti tämän isällä ja hänen esimerkillään oli painoarvoa arvioitaessa Brutuksen 

menestystä  urallaan  ja  virkamiehenä.  Isän  esitetään  ikään  kuin  loukkaantuvan  tai  tuomitsevan 

Brutuksen rahakkaat toimet, vaikka onkin jo kuollut.

Brutuksen tapauksessa esi-isien kuviin viitataan kollektiivisesti, mutta niiden yhteydessä mainitaan 

erityisesti Brutuksen isä ja suvun kuuluisa esi-isä Lucius Brutus sekä hänen legendansa. Brutuksen 

isän  esitetään  tuomitsevan  poikansa  rajan  takaa  tämän  rahastustoimista  ja  innottomuudesta 

virkamiehen tavanomaisiin toimiin. Lisäksi Brutusta arvostellaan siitä, että tämä ei ole arvostanut 

isänsä  uraa  tarpeeksi,  koska  myi  tämän  virkatuolin  talonsa  mukana.  Myös  muiden  suvun 

kunniakkaiden esi-isien kuvataan tuomitsevan Brutuksen väärät kiinnostuksen kohteet. Erityisesti 

viittauksessa  mainitaan  tasavallan  legendaarinen  perustaja  Lucius  Brutus,  jonka  tarina  kuului 

roomalaiseen  traditioon ja  siten  myös  exemploihin.  Luciuksen katsotaan olevan hyvä esimerkki 

siitä,  miten  toimitaan  oikein  Rooman  kansan  hyväksi,  ja  tässä  Brutus  on  Crassuksen  mukaan 

epäonnistunut.

39 App. Civ. 2.112.
40 Clarke 1981, 9.
41 Flower 1996, 77.
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Ciceron  viittaus  Brutusten  suvun  atriumissa  oleviin  kuviin  tasavallan  alun  legendoista,  Lucius 

Brutuksesta ja Ahalasta,  osoittaa tässäkin tapauksessa kuvien vanhaa ikää.  Tästä ilmeisesti tulee 

kuviin toisinaan liitetty adjektiivi antiqua eli vanha. Toisaalta Flowerin mukaan atriumissa olevien 

kuvien perinne voidaan todistettavasti jäljittää vain noin 190–luvulle eKr., jolloin Plautus mainitsi 

ne  tiedettävästi  ensimmäisen  kerran  näytelmässä.42 Jo  hänen  viittauksessaan  kuvien  perinteestä 

puhutaan  vain  ohimennen,  joten  voi  olettaa  hänen  yleisönsä  tienneen  tavan  ja  siihen  liittyvät 

merkitykset.  Tämän  seurauksena  Flower  arvioi  kuvien  perinteen  olevan  noin  400–300-luvulla 

syntynyt ja vakiintunut.43 Niinpä Brutusten suvun Luciuksen ja Ahalan kuvat vuonna 55 eKr. eivät 

välttämättä ole peräisin tasavallan alusta. Ne on voitu tehdä myöhemmin säilyneistä muoteista tai 

kopioista44 tai  tavan  vasta  ollessa  vakiintumassa  virkamiesluokan  keskuudessa.  Silti  Brutuksen 

kuuluisien esi-isien muotokuvat tasavallan lopulla olisivat monta sataa vuotta vanhoja.

2.5 Paetus Papirius ja patriisit

 

Cicerolta on säilynyt tutkimuskysymyksen kannalta hyvin merkityksellinen kirje ystävälleen Paetus 

Papiriukselle,  jossa  hän  kehottaa  tätä  asettamaan  sukunsa  patriisien  muotokuvat  näytteille 

atriumiinsa.  Cicero  on  luultavasti  kirjoittanut  kirjeen  noin  47–43  eKr.,  vain  muutamia  vuosia 

tasavallan lopun proskriptioissa tapahtuvaa kuolemaansa ennen. Ciceron kirjeen viittauksessa esi-

isien muotokuviin  kerrotaan Paetuksen suvun patriisien ja plebeijien muotokuvista,  ja nimetään 

monta Papiriusten suvun ansiokasta ja vähemmän ansiokasta jäsentä.

Papiriukset olivat vanha ja laaja patriisisuku, jonka jäsenet olivat olleet pappisviroissa tasavallan 

alussa ja viroissa tasavallan loppuun saakka.  Cicero mainitsee,  että Lucius  Papirius Crassus oli 

ensimmäinen suvun edustaja, jota ei enää kutsuttu nimellä Papisius.45 Tämä osoittaa, että jossakin 

historiansa vaiheessa suku oli vaihtanut nimensä Papiriukseksi. Suvun haarojen kognomeneja olivat 

muun  muassa  Carbo,  Crassus,  Cursor,  Maso  ja  Mugillanus.  Kuten  Ciceron  kirjeestä  käy  ilmi, 

Papiriuksia oli tasavallan lopulla myös kansanpuolueen jäseninä.

Cicero kehottaa kirjeessään ystäväänsä Paetusta muistamaan oman sukunsa alkujuuret ja asettamaan 

42 Plaut. Amph. 458.
43 Flower 1996, 46.
44 Lisää kuvien tekotavasta ks. Dasen 2010.
45 Cic.Fam. 9. 21.2.
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sen  jäsenistä  vain  kuuluisien  ja  ansioituneiden  patriisien  kuvat  atriumiinsa  esille.  Hän luettelee 

myös suvun plebeijejä, jotka Paetuksen tulisi unohtaa, sillä heidän urallaan ei Ciceron mukaan ole 

muuta kuin häpeää. Ansioituneita esi-isiä ja patriiseja ovat Ciceron mielestä suvun johtava jäsen ja 

konsuli  Lucius  Papirius  Mugillanus,  Lucius  Papirius  Crassus,  Lucius  Papirius  Cursor  ja  hänen 

seuraajansa  (myös  Cursor)  ja  ediili  Lucius  Masso.  Cicero  painottaa  juuri  näiden  patriisien 

muotokuvia esimerkillisinä ja tarkoituksenmukaisina  Paetuksen atriumiin.46 Kirjeestä voi päätellä, 

että suvun varhaisimpien jäsenten muotokuvia on säilynyt myöhäistasavallalle tai on mahdollisuus 

teettää,  sillä  Ciceron on mahdollista  näin  Paetusta  kehottaa niitä  esittelemään.  Jos  muotokuvat, 

joihin viitataan,  ovat alkuperäisiä, ne olisivat siten tasavallan alusta, sillä kuten edellä todetaan, 

Papiriukset olivat hyvin vanha patriisisuku. 

Mutta suvulla on myös häpeäpilkkunsa. Viittauksen alussa Cicero kysyy Paetukselta, miksi tämä 

olettaa  sukunsa  olleen  vain  plebeijisuku.  Tämä  kysymys  innoittaakin  Ciceron  kertomaan 

Paetukselle tämän patriisi esi-isistä. Mutta mikä on saanut Paetuksen ajattelemaan näin suvustaan? 

Tämä selviää, kun Cicero siirtyy kertomaan suvun plebeijeistä. Marcus Carbo, jota Cicero kutsuu 

varkaaksi,  sai  syytteen ja tuomittiin,  Gaius Carbo otti  myrkkyä kun Lucius  Crassus toi  hänelle 

syytteen Publius Africanuksen murhasta. Lisäksi Cicero puhuu eräästä Carbosta, jonka Pompeius 

oli  tappanut,  mutta  jonka  isää  oli  syytetty  vilpillisen  sopimuksen  solmimisesta.47 Plebeijien 

häpeällisten  toimien  takia  Cicero  kutsuu  heitä  sopimattomiksi  esimerkeiksi  Paetukselle  hänen 

urallaan. Plebeijien kohdalla Cicero ei mainitse esi-isien muotokuvia. Tämä ehkä siksi, että he eivät 

saavuttaneet  kuvaan  oikeuttavaa  virkaa,  ediilin  virkaa  (katso  liite  1),  tai  siksi  että  suvulle 

aiheuttamansa häpeän vuoksi heidän teoistaan ja urastaan ei haluta puhua. Gaius Carbon Cicero 

mainitsee  olleen  kansantribuuni,  joten  hänellä  ei  luultavasti  ollut  oikeutta  teettää  ainakaan 

vahamuotokuvaa itsestään. 

Kuten edellä  todettiin,  Ciceron asenne plebeijejä kohtaa voi  myös johtua hänen jäsenyydestään 

optimaattien puolueessa, joka puolusti patriiseja ja senaatin valtaa. Ciceron asema nousukkaana, 

homo novuksena,  taas  teki  hänen omien esi-isiensä  muotokuvien  esittelyn  mahdottomaksi,  sillä 

hänellä ei ollut virkamiehiä sukunsa aiempien sukupolvien joukossa. Silti Cicero kuitenkin näyttää 

olleen  hyvin  kiinnostunut  virkamiesten  muotokuviin  liittyvistä  perinteistä  ja  erityisesti 

patriisisukujen sukupuista.

46 Ibid.
47 Cic. Fam. 9. 21.3.
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Tässä  tapauksessa  esi-isien  kuviin  viittaamalla  Cicero  tahtoo  eritellä  suvun  esimerkilliset  ja 

ansioituneet  esi-isät  huonoista  ja  häpeällisistä  esimerkeistä.  Esi-isien  kuviin  viitataan  niiden 

kohdalla, joiden ura ja teot ovat Paetuksen ja suvun identiteetille hyväksi.  Tässäkin tapauksessa 

suvun esi-isien kuviin viitataan nimeltä juuri  silloin,  kun on kyse koko suvun maineesta ja sen 

pilanneista  ja  häpeällisistä  jälkeläisistä.  Aiemmista  tapauksista  poiketen  kuviin  ei  tässä  suoraan 

viitata tradition mukaisen exemplumin yhteydessä. Mutta Ciceron tapa puhua Paetuksen suvun esi-

isien teoista osana traditiota antaa olettaa, että Papiriusten tarinakin olisi ainakin perehtyneimpien 

virkamiesten ja kansalaisten tiedossa. Toisaalta Paetuksen oma tietämättömyys osoittaa, että suvun 

tarina ei ollut ainakaan tuohon aikaan yleisesti kaikkien tiedossa.

2.6 Yhteenveto

Luvun  tarkoituksena  oli  selvittää  säilyneiden  viittausten  perusteella,  kuinka  esi-isien  kuvista 

puhuttiin tasavallan ajalla, ja viitattiinko niihin kollektiivisesti vai eritellen kuvien esi-isät. Lisäksi 

selvitettiin kuinka vanhoja kuvia virkamiehillä saattoi olla atriumeissaan. Luvun alussa selvisi, että 

useimmat viittaukset esi-isien kuviin ovat kollektiivisia. Kuviin viitataan yhtenä kokonaisuutena, 

monikossa.  Syy voi olla se,  että kuvat olivat atriumissa omana kokonaisuutenaan esillä ja siten 

virkamies ne muisti niistä puhuessaan. Puhuttaessa kuvista kollektiivisesti tuli esiin se seikka, että 

niihin viitattiin usein haluttaessa vahvistaa niiden perinnettä virkamiesluokan keskuudessa. Niihin 

viitattiin  osana  oikeita  hautajaisriittejä,  osana  virkamiehelle  suotavia  palkintoja  hyvästä 

palveluksesta  ja  jälkipolvia  innoittavina  esimerkkeinä.  Jopa  homo  novusten puheissa  kuviin 

viittaaminen vain vahvistaa vallitsevaa perinnettä, oletusta että virkaan pyrkivällä kandidaatilla on 

suvussaan kuuluisien miesten kuvia. Tämä ”vaatimus kuvista” tulee ilmi Ciceron sopeutuvasta ja 

anteeksipyytelevästä asenteesta ja toisaalta Sallustiuksen Mariuksen kapinoivasta asenteesta kuvien 

perinnettä kohtaan.

Säilyneissä  viittauksissa  kuvista  oli  myös  selvästi  erilaisia  tapauksia,  joissa  esi-isien  kuvien 

yhteydessä  mainittiin  joku  suvun  kuuluisista  esi-isistä.  Usein  esi-isän  lisäksi  mainittiin  myös 

lähisukulainen,  joka  hyvin  usein oli  isä.  Tapauksista  kävi  ilmi,  että  esi-isien  kuvien yhteydessä 

mainitaan esi-isä nimeltä vain silloin kun tapaus oli suvulle häpeällinen ja moraalisesti tuomittava. 

Torquatuksen tapauksessa suvulle häpeäksi on ollut hänen oma poikansa tappaessaan itsensä. Isä 
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Torquatuksen  kuvataan  kääntyvän  esi-isien  kuvien  puoleen  ja  löytävän  sieltä  lohdutusta  ja 

käyttäytymismallin esi-isä Imperiosus Torquatuksen kuvasta. Tämän kerrotaan olleen hyvin ankara 

ja toimineen yhteiseksi hyväksi teloittaessaan omat poikansa. Clodian tapauksessa Clodia itse oli 

toiminut  suvun toiveiden  vastaisesti  käyttäytyessään  kevytmielisesti.  Esille  viittauksessa  otettiin 

Clodian kuuluisa esi-isä Appius Claudius, joka oli tehnyt aikanaan Rooman hyväksi paljon ja siten 

muistettiin  sekä  suvun  että  yleisessä  traditiossa.  Lisäksi  mainittiin  suvun  esimerkillisiä  naisia, 

joiden käytöstä Clodiankin olisi tullut jäljitellä. Brutuksen tapauksessa esi-isien sanotaan häpeävän 

hänen  rahanahneuttaan  ja  oletettua  innottomuuttaan  toimia  Rooman  yhteiseksi  hyväksi.  Esiin 

nostetaan tradition muistama Junius Brutus,  joka vapautti  Rooman tyranniasta.  Myös Brutuksen 

kohdalla mainitaan erityisesti hänen isänsä, joka esitetään tuomitsevana jopa rajan takaa. Lopulta 

Paetuksen tapauksessa Cicero kehottaa tätä asettamaan esille vain suvun esimerkillisten patriisien 

kuvat, sillä plebeijit ovat olleet häpeällisiä ja pahaksi suvun maineelle. Tapauksia siis yhdistää se, 

että esimerkillisiin esi-isiin, heidän muotokuviinsa ja heidän  tekoihinsa viitataan juuri silloin, kun 

suvun mainetta uhkaa joku sen jäsenistä toimillaan tai käytöksellään. Tradition mukaiset exemplat 

esi-isien kuvien yhteydessä siis asettuvat vastakkain epäonnistumisen ja häpeän kanssa.

Edellä  esitellyistä  tapauksista  selviää,  että  usein  esi-isien  muotokuvat  virkamiesten  atriumeissa 

saattoivat olla hyvin vanhoja, jopa tasavallan alkuvaiheilta. Brutuksen esi-isä Junius Brutus toimi 

konsulina 500–luvulla eKr., Appius Claudius noin 280–luvulla, ja  Imperiosus Torquatus 300–luvun 

puolessa välissä. Kuitenkaan täysin suoraa todistusta siitä, että kuvat olisi tehty silloin kun kukin 

esi-isä on toiminut virassaan, ei ole. Lisäksi kuvat on voitu tehdä myös jälkeenpäin. Käsittelyssä 

kysymys  kuvien  iästä  muuttuu  kysymykseksi  siitä,  kauanko  kuvien  perinne  on  ollut  olemassa 

virkamiesluokan keskuudessa, ja mikä sen alkuperä on. Tapauksista kuitenkin selviää, että kuvia 

virkamiesten kotona saattoi olla usean, Clodian tapauksessa jopa kuuden, sukupolven takaa eikä 

vain lähimpien sukulaisten, kuten isän tai isoisän virkakausilta.
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3. Esi-isien kuvat ja kysymys kultista

Tässä luvussa tarkastelen kysymystä esi-isien kuvista kotona ja niiden mahdollista yhteyttä esi-isien 

kulttiin. Lisäksi tarkastelen myös kuvia haudoilla ja julkisilla paikoilla. Esi-isien kuvat sijaitsivat 

yleensä atriumissa, talon julkisimmassa huoneessa, jossa virkamies otti vastaan klienttejään ja hoiti 

muita virkaansa liittyviä asioita. Huone oli usein ensimmäinen huone astuttaessa ulkoa virkamiehen 

taloon  (kuva  3  liitteessä  2).  Atriumissa  kuvien  lisäksi  oli  myös  alttareita  kodin  ja  omistusten 

suojelushenkien  kulttia  varten.  Siellä  myös  juhlistettiin  Parentalia-juhlan  yhtä  juhlapäivää, 

Caristiaa. Siten esi-isien kuvat voisivat olla osallisena näihin rituaaleihin.

3.1 Kuvapatsaat, muotokuvat ja imagines fumosae

Kodin kuvien lisäksi esi-isien kuvapatsaiden voisi olla mahdollista olla kultin kohteena, sillä ne 

toteuttivat muiden kuvien tavoin esittämänsä esi-isän muistoa. Gowingin mukaan kunniapatsaiden 

merkitys oli erityisen suuri, koska niillä oli tapana muuttaa ihmisten nykyisyyttä ja pitää ”elossa” 

niiden esittämä henkilö.48 Esi-isien sekä elossa olevien virkamiesten kunniapatsaita olikin runsaasti 

tasavallan Roomassa julkisilla paikoilla. Patsaiden pystyttämistä kuitenkin kontrolloitiin tarkasti, 

koska niiden poliittinen vaikutus oli suuri. Luvattomat patsaat poistettiin censorien toimesta tasaisin 

väliajoin.49 Fejferin mukaan vain pieni osa patsaista pystytettiin henkilön kuoleman jälkeen, koska 

suuri osa virkamiehistä hyötyi patsaan pystyttämisestä jo eläessään.50 Flower esittää, että itse asiassa 

vain kolme tasavallan ajalta olevaa todistettavaa tapausta osoittavat patsaiden olleen pystytetty esi-

isille,  ja  mukana  saattoi  myös  olla  näiden  esi-isien  elossa  olevan  jälkeläisen  patsas.51 Siten 

varsinaisia pystytyshetkellä jo kuolleita esi-isiä esittäneitä patsaita ei  ollut  montaa,  mutta elossa 

olevien patsaat muuttuivat kuitenkin ajan kuluessa esi-isien patsaiksi henkilöiden kuoltua (kuva 4 

liittessä 2).

Suvuilla  oli  valta  vaikuttaa  julkisille  paikoille  pystytettäviin  patsaisiin,  mutta  tähän  kuitenkin 

tarvittiin aina lupa senaatilta.  Atrium ja haudat olivat sen sijaan suvun omaa, yksityistä aluetta, 

jonne suvun jäsenet saivat asettaa tai olla asettamatta muotokuvia esille kenestä tahansa esi-isästä. 

48 Gowing 2005, 140.
49 Flower 1996, 70.
50 Fejfer 2002, 248.
51 Marcus Claudius Marcellus 148 eKr., Fabiuksen kaari 121 eKr. ja Q.Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica 50 

eKr.Ks. Flower 1996, 71– 73.
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Atriumissa  oli  perinteisesti  esi-isien  vahasta  tehtyjä  muotokuvia  omissa  puisissa  kaapeissaan 

(armaria), kuten Polybios mainitsee.52 Jokainen kuva oli omassa kaapissaan, jossa oli avattavat ovet 

(kuva 5 liite 2). Näiden lisäksi virkamiehen atriumista saattoi löytää sukupuita selittämässä suvun 

muotokuvia,  sotakilvissä  olevia  muotokuvia  (imagines  clipetae)  ja  muita  sotavoittoihin  liittyviä 

kuvia  tai  maalauksia.53 Tasavallan  lopulla  ja  keisariajalla  atriumeihin  tulivat  kreikkalaisten 

filosofien muotokuvat ja kreikkalainen taide, mutta esi-isien kuvien ja niiden kokonaisuuden kotona 

katsottiin olevan periroomalainen tapa.54 Esi-isien kuvien kokonaisuus edusti roomalaisille jotain 

perinteistä ja esi-isien tapojen (mores maiorum) mukaista, jota tuli suojella ulkoisilta vaikutuksilta.

Joissakin viittauksissa esi-isien kuviin atriumissa niitä kuvataan termeillä ”savun tahrima” tai niihin 

liitetään ominaisuus ”savuisuus”, fumosus. Tällaisia viittauksia ei kuitenkaan ole paljon ja suuri osa 

niistä ajoittuu keisariajalle. Keisariajan auktoreista kuvien savuisuudesta puhuvat  muun muassa 

Seneca,  Martialis  ja  Juvenalis.55 Tasavallan  ajalla  kuvien  savuisuuteen  viittaa  Cicero 

oikeuspuheessaan  Pisoa  vastaan.  Cicero  puhuu  viittauksessa  ”savuisten  kuvien 

suosituksesta” (commendatione fumosarum imaginum)56,  jolla hän ilmeisesti  tarkoittaa kuvien ja 

virkamiesesi-isien  edellä mainittua suurta vaikutusvaltaa virkaan valintaan vaaleissa. 

Kaikissa kuvien  savuisuuden mainitsevissa viittauksissa ei  selitetä  ominaisuutta  sen tarkemmin. 

Viittauksissa kuitenkin usein puhutaan esi-isien kuvista  atriumissa,  joten niissä  viitataan kuvien 

kokonaisuuteen virkamiehen julkisimmassa huoneessa. Savuisuuden voi tulkita liittyvän erityisesti 

esi-isien  vahasta  tehtyihin  kuviin,  sillä  vahaan  voi  jäädä  jälkiä  altistumisesta  savulle  pitkällä 

aikavälillä. Mutta viittaukset voidaan tulkita myös koskemaan erilaisten kuvien kokonaisuutta. Siten 

savuisuuden  voisi  kuvitella  johtuvan  kuvien  altistumisesta  savulle  atriumissa  uhraamisen 

seurauksena.  Kuten  edellä  mainittiin,  atriumissa  oli  erilaisia  alttareita  kotijumalille  uhraamista 

varten. Kysymys kuuluukin, tarkoittavatko viittaukset esi-isien kuvien savuisuudesta sitä, että niille 

uhrattiin jonkin esi-isien tai suojelusjumalien kultin aikana? Viittauksissa kuvien savuisuus voisi 

siten olla merkki siitä, että kuvat ovat olleet asianomaisen atriumissa hyvin kauan, sillä ne ovat 

mustana vuosikymmenten uhrisavusta.57

52 Pol. 6. 53– 4.
53 Flower 1996, 40– 41.
54 Zanker 1990, 25– 26.
55 Sen.Epist. 44.5, Martial. 2. 90.5– 8, Iuv. 8.1– 23.
56 Cic. Pis. 1.
57 Myös Dasen päätyy tähän lopputulokseen. Ks. Dasen 2010, 7(viittaa artikkelin käsikirjoituksen sisäisiin 

sivunumeroihin).
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John Bodel ottaa kantaa asiaan artikkelissa toimittamassaan kirjassa Household and family religion 

in Antiquity. Hänen tutkimuksensa koskee kuitenkin lähinnä laareja ja penaatteja, joten hän ei vastaa 

kysymykseen kuvista ja kultista suoraan. Hänen mukaansa kodin suojelusjumalien alttarilla saattoi 

olla jumalien lisäksi esi-isien kuvia, ja hän esittää, että esimerkiksi Pompejista löydettyjen alttarien 

kuvien  joukossa  voisi  olla  kuvia  jumaliksi  julistetuista  esi-isistä.  Lisäksi  hän  toisessa  teoksen 

artikkelissa toteaa, että sekä Egyptissä että Roomassa yksittäiset esi-isät esitettiin perheen kultissa 

useimmiten  rintakuvina.58 Bodel  siis  selvästi  argumentoi,  että  esi-isien  kuvilla  olisi  osallisuus 

perheen kodin kulteissa. 

Harriet  Flowerin  teos  Ancestor  Masks  and  Aristocratic  Power  in  Roman  Culture on  viimeisin 

tutkimus  esi-isien  kuvista  Roomassa.  Flower  kuitenkin  keskittyy  teoksessaan  lähinnä  esi-isien 

vahasta tehtyihin muotokuviin. Hänen mukaansa esi-isien kuvilla ja esi-isille omistetuilla kulteilla 

ei Rooman tasavallan ajalla ollut yhteyttä. Kuvat kuuluivat virkamiehistön kulttuuriin, kun taas esi-

isien kultti oli sosiaaliluokasta riippumaton tapahtuma. Flowerin mukaan esi-isien kuvia ei tämän 

hetkisten todisteiden valossa otettu mukaan haudoille Parentalian aikana, eikä esi-isille edes uhrattu 

kutakin esi-isää erikseen muistaen vaan kollektiivisesti.  Lisäksi  atriumissa,  jossa kuvia pidettiin 

uhrattiin hänen mukaansa vain kodin suojelushengille sekä pater familiaksen geniukselle. Flowerin 

mukaan  on  vaikea  uskoa,  että  esi-isiä  olisi  haluttu  kuvata  kuten  laareja,  iloisina,  nuorina  ja 

tanssivina hahmoina, vaan esi-isät esitettiin aina uransa huipulla, jo vanhoina virkamiehinä. Siten 

hän korostaa, että esi-isien kuvat eivät liittyneet kultteihin atriumissa.59

Seuraavassa  käsitellään  kysymystä  esi-isien  muotokuvien  ja  esi-isien  kultin  yhteydestä  muun 

muassa  Bodellin  ja  Flowerin  esittämistä  näkökohdista.  Liittyikö  roomalaisiin  kuolleiden  juhliin 

uhreja  esi-isien  kuville  kotona  atriumissa  tai  haudoilla?  Minkälaisia  riitit  haudoilla  olivat  ja 

uhrattiinko  esi-isille  siellä  kollektiivisesti  vai  henkilökohtaisesti  esi-isän  piirteitä  ja  persoonaa 

muistellen?  Entä  liittyikö  kodin  suojelusjumalien  kultteihin  piirteitä,  jotka  viittaisivat  esi-isien 

kuvien osallisuuteen? 

58 Bodel  2008, 256, 261, 279.
59 Flower 1996, 210.
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3.2 Esi-isiä ja kuolleita kunnioittavat juhlat

Roomalaisilla  oli  kalenterinsa mukaan vuoden aikana  muutamia  kuolleita  sukupolvia  eri  tavoin 

kunnioittavia  juhlia.  Parentalia oli  helmikuussa,  ja  sen  loppu  Feralia ajoittui 

kahdenteenkymmenenteen  ensimmäiseen  päivään.  Parentalian aikana  oli  myös  Caristia,  joka 

omalla tavallaan liittyi sukupolvien muistamisen ja juhlistamisen jatkumoon. Lisäksi toukokuussa 

9., 11. ja 13. päivä juhlittiin Lemuriaa, ja suoritettiin siihen liittyvät rituaalit. Tarkastelun kohteena 

on  siis  se,  onko  todisteita  atriumissa  tai  haudoilla  tapahtuvalle  esi-isien  kuvien  kultille  näiden 

juhlien aikana. Päälähteenä on Ovidiuksen Fasti, eli kuvaus roomalaisten uskonnollisista juhlista ja 

niihin kuuluvista riiteistä kalenterivuoden aikana. 

Ovidiuksen mukaan Parentalian aikana erilaisia uhrilahjoja kannettiin suvun kuolleiden haudoille 

tarkoituksena  lepyttää  esi-isien  sielut.  Votiivilahjoiksi  tuotiin  koristeita,  maissia,  suolaa,  leipää 

viinissä ja kukkia.  Lisäksi  rukouksia lausuttiin sytytetyille rovioille.  Feralian Ovidius mainitsee 

päättävän  juhlan  ja  olevan  viimeinen  mahdollisuus  lepyttää  esi-isät.60 Parentalian riitit  oli 

tarkoitettu  siis  kuolleiden  kunnioittamista  ja  lepyttämistä  varten.  Cicero  erityisesti  korostaa 

jälkeläisten  tärkeyttä  näiden  toimien  ja  uhrien  ensisijaisina  suorittajina.61 Parentalian aikana 

temppelit  olivat  kiinni,  virkamiehet  esiintyivät  siviiliasuisina  ja  häitä  ei  vietetty.  Ovidiuksen 

kertoman mukaan  Parentalian aikana esi-isien kultti tapahtui siis haudoilla, riittejä atriumissa ei 

mainita. Tuli ja savu ovat kyllä elementtejä juhlassa ja siten mahdollisia nokeentumisen aiheuttajia. 

Ovidiuksen kertomaa leimaa kuitenkin ajatus vainajien sieluista kollektiivisesti.

Toisaalta, koska Parentalian vainajien kunniaksi suoritettavat riitit tapahtuivat haudoilla, saattoivat 

esi-isien  haudoille  pystytetyt  kuvat  olla  osa  kulttia.  Roomalaiset  virkamiessuvut  pystyttivät 

sukuhautoihin kuolleiden jäsentensä kuvia tai patsaita (kuva 6 liite 2), ja liittivät niihin kaiverruksen 

kunkin  esi-isän  urasta  ja  teoista,  aivan  kuten  atriumissa  olevissa  kuvissa  oli  kussakin  selittävä 

kaiverrus,  titulus. Hautojen kuvat olivat ikään kuin jatkumoa atriumin kuville, ja toteuttivat usein 

samaa, osittain julkista tehtävää.  Olivathan sukujen haudat usein nähtävissä Roomasta lähtevien 

teiden  varsilla,  kaupungin  muurien  ulkopuolella.  Vergiliuksen  Aeneis  on  melkeinpä  ainoita 

säilyneitä  teoksia,  jossa vuotuisia  riittejä  esi-isien  haudoilla  kuvataan  tarkasti.  Hänen teoksensa 

merkitys roomalaisille on kiistaton. Vergiliuksen Aeneas käy teoksen viidennessä kirjassa Sisiliassa 

60 Ov. Fast. 2. 534– 566.
61 Cic.Leg. 2.19. 48.
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isänsä haudalla suorittamassa riittejä, joissa haudalle tuodaan lahjoja ja kuolleelle uhrataan kaksi 

härän  päätä,  sikoja,  lampaita,  viiniä,  maitoa,  uhriverta  ja  hauta  koristellaan  kukkasin.  Tämän 

yhteydessä mainitaan myös haudalla aterioiminen, johon Vergiliuksen mukaan on kutsuttu myös 

Aeneaan ja tämän isän penaatit eli suojelusjumalat. Aeneas puhuttelee uhratessaan isäänsä sanoilla 

sancte parens, pyhä isä.62 Myös Cicero mainitsee Catilinan haudan kukittamisen tämän kannattajien 

toimesta, vaikka tämä petokseen syyllistyneenä ei olisi ollut oikeutettu hautariitteihin.63 Carrollin 

mukaan haudan kukittaminen liittyikin usein uskomukseen siitä, että kuolleen ruumiin jäänteiden 

uskottiin yhdessä maan ja mullan kanssa syntyvän uudelleen kukkina maan päälle.64 

Haudoilla  siis  tapahtui  paljon  kulttiin  liittyviä  toimia,  ja  niille  tuotiin  erilaisia  uhreja.  Näiden 

kuvausten joukossa ei kuitenkaan ole mainintaa esi-isien kuville uhraamisesta. Tämä voisi selittyä 

sillä, että kuvien osallisuus kulttiin oli roomalaisille itsestäänselvyys, josta ei puhuttu. Se saattoi 

myös liittyä tabuna pidettyyn käsitykseen, jolloin siitä ei puhuttu asian luonteen takia. Kuolema ja 

kaikki siihen liittyvä olikin roomalaisille tällainen asia, sillä kuolemaa välteltiin, ja siitä varoitettiin 

ihmisiä erilaisin merkein. Kuolleita ei esimerkiksi saanut haudata kaupungin muurien sisäpuolelle, 

ja hautajaisten jälkeen suoritettiin puhdistavat riitit, jotta kuoleman vaarallinen vaikutus saataisiin 

häviämään.65 Myös haudat liittyivät kuoleman saastuttavuuteen, ja siksi niistä puhumista saatettiin 

vältellä.

Haudan pyhittämiseen hautaamisen yhteydessä tarvittiin oikeita riittejä. Cicero kertoo, että kuolleen 

päälle  piti  heittää  maata,  ja  sika  piti  uhrata  ennen  kuin  paikka  oli  pyhitetty  haudaksi.66 Hauta 

pyhitettiin  maaneille  (Di  Manes),  jotka  olivat  kuolleiden  sieluja  ja  jotka  saattoivat  lähteä 

vaeltamaan maan päällä vaikuttaen omaisten kohtaloihin. Maaneja palvottiin jumalina, mutta niistä 

ei  ollut  kuvia  haudoilla  vaan  hautapiirtokirjoitukset  usein  omistettiin  vainajien  sieluille,  Dis 

Manibus.  Kuolleiden uskottiin jäävän asumaan joko haudalle tai  maahan haudan lähelle,  minkä 

osoittavat ruokauhrit ja putket, joiden kautta ruokaa tai nesteitä saatettiin kaataa suoraan hautaan.67

Riitit  haudoilla  suoritettiin  siis  usein  maaneille,  esi-isien  hengille  kollektiivisesti.  Vergiliuksen 

Aeneis osoittaa, että vainajia saatettiin puhutella myös henkilökohtaisesti, mutta tämä ei vielä osoita 

62 Verg. Aen. 5.30–100.
63 Cic. Flac. 38.93.
64 Carroll 2006, 4.
65 Mustakallio 2005, 180–181.
66 Cic. Leg. 2.7.56– 7.
67 Carroll 2006, 3– 4.
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yhteyttä kuvien ja kultin välillä. Onkin  todennäköistä, että kuvat haudoilla ensisijaisesti toteuttivat 

edellä mainittua tehtävää, muistoa. Carrollin mukaan hautamonumentti, jonka osana oli myös kuvia 

esi-isistä,  oli  suunniteltu  erityisesti  muiston ylläpitämiseen ja  suvun sekä sen jäsenen statuksen 

osoittamiseen.  Hänen mukaansa hautamuistomerkin kunniallinen (honos)  ja julkinen puoli  tulee 

esiin varsinkin silloin, kun suvun tai kuolleen itsensä haudalle tahtomat patsaat tai kuvat ovat osa 

muistomerkkiä.68 Myös Onians on tällä kannalla sanoessaan, että monet roomalaiset monumentit 

tehtiin  muiston  (memoria)  säilyttämisen  mielessä,  ja  niiden  tarkoitus  oli  tarjota  muistettavaa 

informaatiota  esi-isistä.69 Kuten  edellä  todettiin,  suku  todella  oli  useissa  tapauksissa  vastuussa 

haudalle laitetuista kuvista. Toisaalta nämä seikat eivät kuitenkaan täysin sulje pois muotokuvien 

osuutta kultissa,  sillä saattoivathan kuvat haudoilla toteuttaa molempia tehtäviä:  osuutta kultissa 

sekä muistoa. Kuvien poissaolo auktorien kuvauksista kuitenkin tukee Carrollin kantaa.

Feralian  juhlallisuuksien jälkeen  Ovidiuksen  kalenterissa  tulee  Caristia.  Ovidiuksen  mukaan 

Caristia on  päivä,  joka  on  omistettu  sukulaisuudelle.  Silloin  suvut  kerääntyvät  yhteen 

kunnioittamaan  perheen  jumalia  ja  aterioimaan  yhdessä.  Vain  hyvät  ja  puhtaat  saavat  tulla, 

sopimattomasti  käyttäytyneet  jätetään  pois  juhlasta.70 Ovidiuksen  mukaan  Caristiaan ei  näytä 

liittyvän  mitään  uskonnollisia  velvollisuuksia  esi-isiä  kohtaan.  Hän  mainitsee  vain  kodin 

suojelusjumalille  uhraamisesta  suitsukkein.  Juhlassa perhe ja  suku vahvistivat  siteitään  toisiinsa 

kuolleiden  jäsenten  muistamisen  jälkeen.  Toisaalta  Ovidius  mainitsee  perheen  kokoontuvan 

syömään  ilmeisesti  suvun  pään  taloon  ja  perheen  jumalien  kunniaksi,  mutta  jälleen  ei  mainita 

minkäänlaisia uhritoimituksia liittyen esi-isien muotokuviin.

Toukokuussa  oli  viimeinen  vainajien  juhla,  Lemuria,  joka  oli  omistettu  vainajien  ilkikuristen 

henkien (lemures) lepyttämiselle ja pois ajamiselle. Myös tällöin temppelit suljettiin. Ovidiuksen 

mukaan  tämä  johtui  siitä,  että  roomalaisessa  kalenterissa  oli  pahaenteisiä  ajanjaksoja  (nefasti), 

jolloin  yhteisiä  asioita  ja  lakiasioita  ei  ollut  suodullista  hoitaa.71  Lemuria oli  erityisesti  yksi 

tällaisista  ajanjaksoista.  Ovidiuksen  mukaan  juhlan  vanhoihin  ja  pyhiin  riitteihin  kuului,  että 

perheen isä nousi yöllä kahdentosta aikaan, pesi kätensä ja kiersi talonsa paljain jaloin. Samalla 

hänen tuli  tehdä  sormillaan pahoja henkiä  torjuvia  eleitä  ja  heitellä  ympärilleen  mustia  papuja. 

68 Carroll 2006, 30, 52.
69 Onians 1999, 132.
70 Ov. Fast. 2.617– 637.
71 Ov. Fast. 1.45– 62.
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Lisäksi hänen tuli toistaa henkiä karkoittavia lauseita.72 

Horatiuksen selityksen mukaan Lemurian ilkikuriset henget olivat levottomia siksi, että heitä ei oltu 

haudattu oikealla tavalla.73 Siten niiden ero maaneihin tulee selväksi. Maanit olivat kuolleiden esi-

isien  sieluja,  joita  hyviteltiin.  Plutarkhos  kertoo,  että  vainajien  sieluja  lepytellään  ja  kutsutaan 

hyviksi, sillä ei haluta että kukaan talouden jäsenistä päätyy ”hyvien joukkoon” eli kuolee.74 Manes 

sanan  vanha  muoto  manos tarkoittikin  ”hyvää”.  Maanit  olivat  kuolleiden  sieluja,  joita  kohtaan 

elävillä  jälkeläisillä  oli  velvollisuus  suorittaa  vuotuiset  riitit,  kuten  edellä  Ciceron  viittaus 

jälkeläisten  osuuteen riiteissä  korostaa.  Maanit  olivat  siis  niiden  esi-isien  ja  sukulaisten sieluja, 

jotka oli  haudattu oikein riitein ja joiden hautaa ja lepoa edelleen ylläpidettiin.  Lemurian ilkeät 

vainajien  henget  taas  oli  jätetty  hautaamatta,  tai  oikeita  riittejä  ei  oltu  suoritettu,  ja  siksi  ne 

vainosivat  eläviä.75 Tämä  seikka  myös  selittää  sen,  miksi  Ovidiuksen  kalenterissa  Lemuria on 

pahaenteistä aikaa.  Lemurian riiteissä vihamielisiä vainajien henkiä karkoitettiin,  koska niitä  oli 

vaikeaa  kontrolloida,  kun  taas  Parentalian  vainajien  sielut  olivat  kontrolloitavissa  säännöllisten 

riittien avulla.

Kuvien esi-isät  esitettiin usein uransa huipulla olevina, arvokkaina ja esimerkillisinä henkilöinä. 

Siten kuvaus kuvien esi-isistä ei sovi yhteen kuolleiden juhlien maanien ja  Lemurian levottomien 

henkien kanssa, vaikka molemmat kuvataankin esi-isien hengiksi. Maaneissa ja lemures- hengissä 

ei ole mitään esimerkillistä ja muistoa säilyttävää, kuten esi-isien muotokuvissa kerrotaan olevan. 

Lisäksi näihin viitataan vain kollektiivisesti, ei yksilöllisesti. Kuvissa esi-isien persoonan kerrotaan 

tulevan esiin tämän tunnistettavien piirteiden kautta. Näin ei ole kollektiivisten henkien kohdalla. 

Siten maanien ja  lemures- henkien voi todeta kuvaavan hyvin erilaisia puolia esi-isistä kuin mitä 

muotokuvat esittävät.

Auktorien todistuksissa kuolleille omistetuista juhlista ja erilaisista riiteistä ei ole mainintaa esi-

isien kuvista. Myöskään minkäänlaisista kuviin liittyvistä riiteistä kotona ei kerrota. Kuten lähteet ja 

tutkimuskirjallisuus osoittavat, kuolleiden sieluja juhlien riiteissä edustivat maanit, joille uhrattiin 

kollektiivisesti.  Vergilius  osoittaa,  että  maanien  lisäksi  esi-isää  saatettiin  puhutella 

72 Ov. Fast. 5. 421– 443.
73 Hor. Epistl. 2.2.209.
74 Plut. Rom. Quaest. 52.
75 Warde Fowlerin mukaan  juuri tämä seikka eli hautaamattomuus, selittää Lemurian henkien vihamielisyyttä. Se 

myös kertoi vainajien kahdesta erilaisesta suhtautumisesta eläviä kohtaan. Ks. Warde Fowler 1923, 108.
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henkilökohtaisesti, mutta tämä ei sinällään osoita, että esi-isän kuva olisi osallinen kultissa. Toisin 

kuin Flower argumentoi, mielestäni se uhrattiinko vainajille kollektiivisesti vai henkilökohtaisesti, 

ei  ole  kysymyksen kannalta  ainakaan ratkaisevaa.  Se on silti  seikka,  joka tulee pitää mielessä. 

Enemmän  kuitenkin  mielestäni  merkitsevät  mahdolliset  auktorien  kertomukset  ja  maininnat 

muotokuvista riittien yhteydessä, mutta näitä ei säilyneissä lähteissä tunnu olevan.

3.3 Lares ja di penates: kodin suojelusjumalat

Roomalaiset uskoivat kotiansa ja omaisuuttansa suojeleviin erityisiin suojelushenkiin,  penaatteihin 

(di  penates)  ja  laareihin  (lares).  Näiden  suojelushenkien  palvonta  liittyi  usein  perheenisän 

geniuksen eli  syntymähengen  palvontaan.  Oliko  laarien  ja  penaattien  palvonnassa 

samankaltaisuuksia tai yhteyksiä mahdolliseen esi-isien kuvien kulttiin? Kysymystä on tarkasteltava 

katsomalla, mitä säilyneet viittaukset näihin henkiin kertovat.

Penaatit olivat henkiä, jotka suojelivat talon sisäosia ja ruokavarastoja (penus). Aeneaan kerrotaan 

tuoneen  penaatit  Troijasta,  ja  Roomaan  saapuessaan  ne  sijoitettiin  Vestan  temppeliin  Vestan 

vartioitavaksi.76 Näin Roomaan saapuivat koko kansaa suojelevat penaatit.  Mustakallion mukaan 

penaatteja  pidettiin  esi-isien  hyväntahtoisina  henkinä.77 Kotien  tulisijat  olivat  perheiden  omien 

penaattien alttareita ja niille uhrattiin päivittäin ripottelemalla liedelle jauhoja ja suolaa. Penaatit siis 

yhdistettiin vahvasti talon sisäosiin ja tulisijoihin, jotka olivat samalla Vestan aluetta. Cicero kertoo 

Vestan suojelevan kaikkein sisintä, ja siksi kaikki rukoukset ja uhrit loppuivat tämän jumalattaren 

mainitsemiseen. Hän mainitsee myös penaattien toteuttavan samaa tehtävää, sillä penaattien nimi 

voi tulla myös sanasta penitus, joka tarkoittaa niiden sijaintia talon keskellä.78 Ruokavarastojen ja 

liesien suojelijoina penaatit siis edustivat kodin ydintä ja paikkaa, jossa ruoat valmistettiin.

Ovidius  kertoo  laarien  syntyneen mykän nymfin  Laran  ja  Merkuriuksen  liitosta  alamaailmassa. 

Hänen  mukaansa  laarit  ovat  kaksospoikia,  jotka  vahtivat  tienristeyksiä  ja  koko  Rooman 

kaupunkia.79 Dionysios Halikarnassolainen puolestaan kertoo, että kuningas Tullius  käski varhaisen 

tasavallan  ajalla  pystyttää  jokaiselle  tienristeykselle  laarien  alttarin  (lares  compitales),  joita 

76 Ov. Fast. 6. 420– 54.
77 Mustakallio 2008, 201.
78 Cic. Nat. 2. 68– 69.
79 Ov. Fast. 2. 571.
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erityisesti  orjien  tuli  hoitaa.80 Viittauksessa  Dionysios  kuitenkin  sekoittaa  laarit  kreikkalaisiin 

sankareihin,  sillä  hän  tulkitsee  roomalaisten  tapoja  kreikkalaisesta  näkökulmasta.  Scullardin 

mukaan  laarit  olivat  alunperin  viljelysmaan  jumaluuksia,  jotka  olivat  luultavasti  tulleet  talon 

jumaluuksiksi juuri orjien mukana.81

Erityisiä perheen tai suvun laareja olivat lar familiaris tai domestici, jotka vartioivat alueita ja tiloja 

ja huolehtivat perhepiiristä. Myös laarien kultti kuului roomalaisten jokapäiväiseen elämään. Niille 

pystytettiin alttareita muun muassa talon sisäpihaan tai atriumiin. Laareille uhrattiin suitsukkeita ja 

viiniä.  Alttareilla  ne  esitettiin  usein kahtena tanssivana  ja  viinisarvea  kohottavana nuorukaisena 

yhdessä isännän geniusta symboloivien käärmeiden kanssa82 (kuva 7 liite 2). Ovidiuksen kertoman 

mukaan laarit kuitenkin tulivat alamaailmasta. Hänen mukaansa ne olivat mykkiä tai äänettömiä 

henkiä. Siten ne on joskus sekoitettu myös Lemurian vihamielisiin ja mykkiin kuolleiden henkiin83, 

mutta  useimmiten  niitä  kuitenkin  pidettiin  hyväntahtoisina  ja  suojelevina  olentoina.  Tämä 

käsitysten ristiriitaisuus osoittaa, että laarien alkuperää on vaikea selvittää. Niitä kuitenkin voitiin 

pitää sekä suojelusjumalina että kuolleiden sukupolvien tai esi-isien henkinä.

Bodellin mukaan laarit olivat jumalia, joiden kulttiin ja ulkomuotoon liittyivät tarkat säännöt. Nämä 

säännöt saneltiin valtiollisen, julkisen kultin puolelta, sillä Rooman kansalla yleisesti oli myös oma 

laarien kulttinsa. Penaatit taas olivat jokaisen talon  pater familiaksen valittavissa tai perintöä esi-

isiltä, ja siksi ne usein muodostivat kokoelman erilaisia kuvia ja muistoesineitä larariumissa, kodin 

jumalien alttarilla.84 

Vaikka Roomalla oli myös omat penaattinsa, penaattien palvonta kotona oli yksilöllisempää kuin 

laarien, ja sitä ei saneltu niin sanotusti ”ylhäältä päin”. Maanien ja Lemurian henkien tavoin myös 

laareja ja penaatteja oli tapana pitää esi-isien henkinä. Näistä hengistä puhuttaessa lähteet kuitenkin 

mainitsevat  usein  niiden  suojelevan tehtävän.  Plautus  kertoo  Aulularian alussa laarista,  joka on 

asunut  talossa  monen  sukupolven  ajan  ja  suojellut  häntä  hyvin  kohdelleita  perheen  ja  suvun 

jäseniä.85 Siten  laarien  ja  penaattien  kerrotaan  ensisijaisesti  suojelevan  kotia  ja  sen  asukkaita, 

80 Dion. Hall. Ant. 4.14. Kultti yhdistettiin orjien lisäksi myös muihin vähempiosaisiin, kuten köyhiin. Ks. Beard, 
North & Price 1998, 139.

81 Scullard 1981, 17.
82 Plaut. Aul. 1– 25. Ks. myös  Mustakallio 2008, 92 ja Scullard 1981, 76.
83 Phillips III 1996, 815, Scullard 1981, 59.
84 Bodel  2008, 258.
85 Plaut. Aul. 1– 25.
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penaattien kodin sisäpuolta ja laarien sen ulkopuolta ja raja-alueita. Tämä suojeluun liittyvä tehtävä 

erottaa kodin suojelusjumalia esi-isien kuvista, joiden tarkoitus ensisijaisesti oli välittää muistoa ja 

kunniaa. Vain penaattien kuvaus viittaa osittain muistoon, sillä Bodel edellä selittää niiden kuvien 

joukossa olleen muistoesineitä. Vaikka laareja ja penaatteja pidettiin esi-isien henkinä, nekin olivat 

hyvin  erilaisia  esi-isien  henkiä  kuin  kuvien  esi-isät.  Mustakallion  kuvaus  laareista  eräänlaisina 

”kotitonttuina”86 valaisee tätä eroa hyvin.

Suojelusjumalien alttarit, kuten lararium (kuva 8 liite 2), olivat usein perheenisän geniuksen kultin 

yhteydessä atriumissa tai muulla keskeisellä paikalla. Caton mukaan larariumin jumalille, erityisesti 

laareille uhrattiin kuun ensimmäisenä päivänä (kalendae), uuden kuun päivänä (nonae) ja täyden 

kuun päivänä (idus) sekä perhejuhlien aikaan seppeleitä, juomauhreja ja suitsukkeita.87 Lararium 

siis  sijaitsi  talon  keskellä  ja  sille  uhrattiin,  mikä  yhdessä  uhrisuitsukkeiden  savun  kanssa  voisi 

selittää savun värjäämiksi kuvatut esi-isien muotokuvat, sillä olivathan nämä usein samassa tilassa. 

Toisaalta  Polybios  mainitsee,  että  muotokuvat  kukitettiin  juhlien  ja  esimerkiksi  esi-isien 

syntymäpäivien aikana88, kuten myös laarien ja penaattien kultissa ja vainajien kultissa, mikä voisi 

viitata myös muotokuvien kulttiin. Lisäksi Flower, vaikka vastustaa esi-isien kuvien kulttia, kääntää 

Polybioksen  viittauksen  kuvien  puisiin  kaappeihin  sanalla  ”shrine”.89 Myös  Oxford  Classical 

Dictionary tuntuu viittaavan pyhäkköihin tai alttareihin.90 

Kuitenkaan  auktorien  todistuksissa  laarien  ja  penaattien  kultista  ei  mainita  esi-isien  kuvia 

larariumissa,  eikä  Caristiankaan yhteydessä esi-isien kuville uhraamisesta kotona ole todisteita. 

Mustakallion mukaan atriumissa sijaitsi varhaisemman Rooman aikaan perinteisesti tulisija, jossa 

valmistettiin  ruoat  ja  uhrattiin  kodin  jumalille.  Tästä  tulee  atrium-sanan  alkuperä  ater,  joka 

tarkoittaa ”nokeetunutta, mustunutta tai tummaa”.91 Myös Cicero mainitsee kodin suojelusjumalien 

ja tulisijojen kiinteästä  yhteydestä  toisiinsa kodin pyhäkössä,  talon keskeisellä  paikalla.92 Kodin 

jumalien  uhreihin  kuului  muun  muassa  suitsukkeita,  ja  penaattien  ja  Vestan  alttareina  toimivat 

tulisijat kodin ytimessä luultavasti levittivät savua ja nokea ympärilleen.93 Tämä voisi selittää sen, 

86 Mustakallio 2008, 92.
87 Cato Agr. 143.
88 Pol. 6. 53.6.
89 Kuvat olivat atriumissa omissa puisissa kaapeissaan, joissa oli suljettavat ovet. Ks. Flower 1996, 309.
90 ”shrines”, ks. Badian 1996, 749.
91 Mustakallio 2008, alaviite 134 : Weeber 2003, 131.
92 Cic. Dom. 108– 9.
93 Myös Dasen on tätä mieltä, sillä hän selittää tummumisen johtuvat tulesta tai hiilipannuista ”braziers”atriumissa. Ks. 

Dasen 2010, 7 (viittaa artikkelin käsikirjoituksen sisäisiin sivunumeroihin).
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miksi  atriumissa  kauan  olleet,  vanhat  esi-isien  kuvat  usein  olivat  nokeentuneet,  ja  miksi  niitä 

joissakin todistuksissa kutsutaan savun tahrimiksi tai  savuisiksi.  Myös yksinkertaisesti  vanhojen 

kuvien  ikä  ja  muu  likaantuminen  vuosien  saatossa  saattoivat  olla  syynä  kuvien  tummuneeseen 

ulkonäköön.

Vain  yksi  viittaus  esi-isien  kuviin  larariumissa laarien  ja  muiden  kuvien  joukossa  osoittaa 

poikkeuksen edelliseen.  Se on  Historia Augustasta  myöhäiseltä keisariajalta 300 ja 400–lukujen 

vaihteesta,  ja  siinä  kuvataan  Aleksanteri  Severus  uhraamassa  laarien  alttarilla,  jossa  laarien  ja 

keisarien  kuvien  joukossa  on  muun  muassa  kuvia  Kristuksesta  ja  Abrahamista  sekä  esi-isien 

muotokuvia (maiorum effigies).94 Tämä viittaus osoittaa, että esi-isien kuvien ja kultin yhteys on 

mahdollinen.  Historia Augustan luotettavuudesta on kuitenkin käyty paljon keskustelua huonoin 

tuloksin.  Bodel  mainitsee  lähteen  olevan  epäluotettava,  ehkä  jopa  fiktiivinen.95 Näiden  syiden 

vuoksi sitä ei voi ottaa vakavissaan mukaan keskusteluun esi-isien kuvien ja kultin yhteydestä.

Tasavallan  ja tasavallasta kertovien auktorien teksteissä ei edellisen perusteella ole viittauksia esi-

isien  kuviin  larariumissa,  eikä  yleisemminkään  esi-isien  kulttiin  kotona.  Aiemmin  kuitenkin 

viitattiin John Bodellin myönteiseen argumenttiin esi-isien kuvien kultista. Bodel kertoo, että sekä 

laarit että penaatit yhdistettiin esi-isien henkiin jollakin tavalla. Hän myöntää, että laarit ja penaatit 

myös  usein  sekoitettiin  keskenään.  Lisäksi  hän  esittelee  kuvia  muutamasta  larariumista  muun 

muassa Pompejista, joilla hän tulkitsee olevan kuvia esi-isistä tai  perheen jumaliksi  julistetuista 

sukulaisista.96 Myös Dasen esittelee muutaman  larariumin  Pompejista ja Herculaneumista,  joilla 

hän  tulkitsee  olevan esi-isien  kuvia,  joille  on uhrattu  laarien  lisäksi.97 Nämä tulkinnat  esi-isien 

kuvista alttareilla ja niiden sijaitseminen erityisesti Pompejissa, voisivat kertoa jotain kultista, joka 

oli  roomalaisille  niin  itsestäänselvyys  ettei  sitä  puhuttu.  Siten  kirjallisten  todisteiden  puutteessa 

mahdolliset fyysiset todisteet voisivat paljastua vain Vesuviuksen purkauksen säilyttämänä tuhkan 

alta. Toisaalta on mahdollista, että kultti kuului alueen omaa muunnelmaan Rooman uskonnosta.

Koska Bodel  ja  Dasen eivät  kuitenkaan suoraan  tutki  tätä  kysymystä,  on vaikea  tulkita  heidän 

varsinaisia kantojaan asiaan. Bodellin väitteiden todisteet eivät ole riittävät, sillä hän ei tarkastele 

riittävästi  auktorien todistuksia.  Lisäksi  näyttäisi  siltä,  että  hän pikemminkin ajattelee laarien ja 

94 H.A. Alex. Sev. 29.2.
95 Bodel 2008, 263.
96 Bodel 2008, 258, 262.
97 Dasen 2010, 4 (viittaa artikkelin käsikirjoituksen sisäisiin sivunumeroihin).
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penaattien läheistä yhteyttä esi-isien henkiin puhuessaan esi-isien kuvista kultissa, sillä hän monessa 

kohtaa  mainitsee  kodin  suojelusjumalien  olevan  esi-isien  henkiä.  Myös  maininta  jumaliksi 

julistetuista  esi-isistä  on  hämmentävä,  sillä  näiden  esi-isien,  kuten  esimerkiksi  myöhemmin 

keisariajan  jumaliksi  julistettujen  Caesarin  ja  Augustuksen  kuvat  ja  niiden  osallistuminen 

hautajaiskulkueeseen kiellettiin.98 Toisaalta kielto saattoi koskea vain vahasta tehtyjä muotokuvia ja 

niiden esittelyä. Yhtä kaikki erityisesti Bodellin kanta on mielestäni liian hätiköity, sillä laarit ja 

penaatit nähtiin hyvin erilaisina esi-isien henkinä kuin mitä kuvat antavat ymmärtää.

3.4 Poliittisia erityistapauksia

Käsiteltäessä  roomalaista  uskontoa  ja  esi-isien  kuvien  mahdollista  osuutta  siihen,  on  otettava 

tarkastelun kohteeksi muutama tapaus, jotka voisivat omalta osaltaan kertoa jotain kysymyksestä. 

Ensimmäinen niistä koskee muotokuvaa temppelissä. Valerius Maximus kirjoitti 183 eKr. kuolleesta 

Scipio Africanuksesta ja tämän muotokuvasta erikoisessa paikassa, nimittäin Juppiterin temppelissä 

atriumin sijaan. Jos esi-isien kuvien kultti oli olemassa, tällaisella järjestelyllä oli oltava jonkinlaisia 

edellytyksiä tai seurauksia uskonnollisesti.

Scipio Africanus kuului Corneliusten ylhäiseen patriisisukuun ja sen arvostetuimpaan haaraan. Hän 

eli  200–luvulla  eKr.,  mikä  seikka  sinänsä  tarkoittaa,  että  hänen  elämänsä  ei  kuulu 

tutkimuskysymysteni  aikarajaukseen.  Tapauksen kannalta  kuitenkaan Scipion elämä ei  merkitse, 

vaan se seikka että hänestä tehtyä muotokuvaa säilytettiin temppelissä. Appianoksen todistuksen 

mukaan kuva oli  temppelissä vielä  hänenkin aikanaan,  eli  100–luvulla  jKr.99 Valerius Maximus 

kertoo,  että  Scipio  Africanukselle  Juppiter  Optimus  Maximuksen  kulttihuone  on  kuin  hänen 

atriuminsa, sillä sieltä hänen kuvansa haettiin aina kun suvulla oli hautajaiset.100 Scipio Africanus 

oli  eläessään  kieltäytynyt  tästä  kunniasta  ja  muista  häntä  kohtaan  suunnitelluista 

kunnianosoituksista, kuten patsaiden pystyttämisestä Capitoliumille101, mutta hänen kuoltuaan kuva 

on kuitenkin laitettu temppeliin. Imeisesti suku oli päättänyt toisin, sillä suvun vallassa oli sen esi-

isien muotokuvien kohtalo. Scipio oli kuitenkin menestynyt sodissa varsinkin Afrikassa, ja suku 

halusi  kunnioittaa miehen virkauraa ja samalla edistää omaa mainettaan. Mutta miksi Juppiterin 

temppeli, eikä atrium?

98 Ks. esim. Dio 47. 19. 2 ja 56. 34.
99 App. Ib. 89.
100 Val.Max. 8.15.1.
101 Liv. 38. 56.12– 13; Val.Max. 4.1.6.
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Esi-isien patsaiden pystyttäminen oli usein yhteydessä jonkun jälkeläisen poliittisiin tavoitteisiin, 

kuten edellisessä kappaleessa Brutuksen tapauksessa kävi ilmi. Tähän saattoi liittyä joskus patsaan 

pystyttäminen temppelin yhteyteen. Tällä korostettiin esimerkiksi esi-isän sotilaallisia voittoja ja 

niiden  kunniaksi  pystytetyn  temppelin  yhteyttä  tai  suvun  ja  tämän  suojelusjumalan  yhteyttä.102 

Mutta kuten edellä todettiin, tällaiset kunniapatsaat pystytettiin usein henkilön vielä eläessä. Vasta 

näiden kuollessa patsaista tuli varsinaisesti esi-isien patsaita. 

 

Livius kertoo, että Scipio Africanuksella oli tapana käydä Juppiterin temppelissä aina kun sattui 

olemaan Roomassa. Hänen tarkoituksenaan oli kommunikoida jumalan kanssa ja saada näkyjä ja 

enneunia.103 Myös  Cicero  kertoo,  että  Africanus  oli  tunnettu  tavastaan  vetäytyä  yksinäisyyteen 

mietiskelemään.104 Gelliuksen  mukaan  Juppiterin  temppelin  vartiokoiratkaan  eivät  haukkuneet 

hänelle, sillä hän oli siellä niin tuttu ja usein käyvä vieras.105 Tämä kaikki osoittaa, että Scipion tapa 

saattoi olla kaikille, sukulaisille ja muille kansalaisille hyvin tuttu. Scipio yhdistettiin jo eläessään 

tiiviisti Juppiterin temppeliin. Tämän takia suku on todennäköisesti halunnut asettaa Scipion kuvan 

temppeliin tämän kuoltua, sillä Scipion muisto ei olisi täydellinen ilman tätä hänen tuttua ja hänelle 

ominaista tapaansa.

Ogdenin mukaan antiikin aikana oli tapana nukkua temppelissä, jotta saisi unessa ennustuksia ja 

vastauksia  askarruttaviin  kysymyksiin.  Tapaa  kutsuttiin  inkubaatioksi  (incubatio), ja  joskus  se 

sekoitettiin  magiaan  ja  jopa  nekromantiaan.106 Flowerin  mukaan  Scipion  kuva  temppelissä  oli 

ylpeän  patriisisuvun  reaktio  oman  jäsenensä  kuolemaan.  Hautajaiskulkueen  poikkeaminen 

temppelissä matkalla Forumille toi mainosta ja julkisuutta jo ennestään julkisille hautajaisille, ja loi 

kulkueelle  pidemmän  matkan  Forumille.  Lisäksi  kuva  Juppiterin  temppelissä  toi  poliittisille 

vastustajille mieleen Scipion ja tämän suvun läheisen suhteen Juppiteriin.107

Lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden mukaan Scipion kuvan säilyttäminen temppelissä ei siis ollut 

tekemisissä esi-isien oletetun kultin kanssa. Asialla ei ollut muuta tekemistä uskonnon kanssa kuin 

se,  että suku halusi  osoittaa jäsenensä olleen läheisessä suhteessa jumala Juppiteriin.  Tapauksen 

102 Ks. Fejfer 2002, 247–248, Flower 1996, 70.
103 Liv. 26.19. 3– 9.
104 Cic. Off. 3.1– 3.
105 Gell. Noct. Att. 6.1.
106 Ogden 2004, 75– 92.
107 Flower 1996, 51.
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implikaatiot ovat pikemminkin sosiaalisia ja poliittisia. Koska Scipio Africanus oli itse eläessään 

kieltäytynyt kuvansa asettamisesta temppeliin ja muista kunnianosoituksista, päätös on ollut suvun. 

Tähän suku on tietysti  tarvinnut  luvan senaatilta.  Scipion suku on tällä teolla halunnut osoittaa 

suuruuttaan ja vaikutusvaltaansa sekä suvun hautajaisissa että  kuvailemalla  Juppiterin  temppeliä 

atriumikseen.

Toinen erityistapaus liittyy Gracchusten veljeksiin ja heidän kuviensa ilmestymiseen julkisuuteen 

heidän  kuolemansa  jälkeen.  120–luvun  vaihteessa  eKr.  levottomuuksia  aiheuttivat  Gracchusten 

veljekset uudistuksillaan ja kapinallaan tasavaltalaista hallintotyyliä vastaan. Veljekset saivat aikaan 

aseellisia konflikteja, ja lopulta heidät molemmat tapettiin ja heidän ruumiinsa heitettiin Tiberiin 

rangaistukseksi.  Pian  näiden  tapahtumien  jälkeen  kansa,  jota  Gracchusten  uudistukset  olivat 

hyödyttäneet, otti kantaa heidän tappamiseensa.108 Plutarkhos kertoo, että Gracchusten muotokuvat 

ilmestyivät  julkisuuteen,  ja  niille  uhrattiin  lähes  päivittäin  hedelmiä  ja  muita  uhrilahjoja.109 

Plutarkhos ei kerro kultista muuta, mutta hänen todistuksensa osoittaa jonkinlaisten esi-isien kuvien 

kulttien mahdollisuuden. Samankaltaisia olivat Mariuksen siskonpojan M. Marius Gratidianuksen 

patsaiden  uhrilahjat,  joita  hän  kuitenkin  sai  jo  eläessään,  sillä  oli  toiminut  kunniallisesti 

preetorina.110 Hänen  patsaitaan  tai  muotokuviaan  pystytettiin  joka  tienristeykseen  (vici),  laarien 

alttareiden yhteyteen,  ja niiden edessä paloi kynttilöitä ja suitsukkeita.  Tämän takia Sulla hänet 

kiinni saatuaan kidutti hänet kuoliaaksi eräänlaisena vertauskuvallisena uhrina.111 

Nämä tapaukset, erityisesti kansan reaktio Gracchusten veljesten kuolemaan, ovat esimerkkejä siitä, 

että joissain tapauksissa esi-isien ja jopa elossa olevien virkamiesten kuville ja patsaille uhrattiin. 

Niiden ympärille saattoi jopa keskittyä kultti. Vaikka näyttää siltä, että Gracchusten kultin uhrilahjat 

olivat samoja kuin esi-isien kultissa, se ei kuitenkaan liittynyt tähän, sillä esi-isien kultti oli vanha 

perinne Roomassa, ja Gracchusten kultti taas syntyi spontaanina kannanottona veljesten kuolemaan. 

Myöskään  muissa  lähteissä  ei  ole  mainintoja  kultista,  joten  on  syytä  olettaa  sen  jääneen 

lyhytikäiseksi tai suuressa mittakaavassa merkityksettömäksi. Siten Gracchusten kultti ei osoita esi-

isien kuvien ja esi-isien kultin yhteyttä, vaan on pikemminkin poliittinen kannanotto ja  kansan 

keino osoittaa mieltään tapahtumiin.

108 Muita tapauksia kansan reaktioista ja yleisestä surusta, mm. Drusuksen ja Caesarin kuolemat. Ks. Mustakallio 
2000, 187.

109 Plut. CGracch.18.
110 Cic. Off. 3.80.
111 Sall. Hist.1.44.
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3.5 Yhteenveto

Tutkimustehtävänäni  oli  tarkastella,  onko auktorien  teksteissä  minkäänlaisia  viittauksia  esi-isien 

kuviin  liittyvästä  kultista.  Ovidiuksen  ja  muiden auktorien  mukaan vainajien  kultti  Parentalian 

aikana tapahtui haudoilla ja sen riitteihin ei kuulunut esi-isien kuville uhraaminen. Teksteissä ei 

myöskään mainita kuvia kotoa tuotuna tai haudoilla, paikan päällä. Kuvausten mukaan haudoilla 

uhrattiin  vainajille  yleensä kollektiivisesti,  mutta  poikkeuksia  löytyy,  kuten  Vergiliuksen Aeneis 

osoittaa.  Tämä ei  kuitenkaan sinällään osoita,  että esi-isille kollektiivisesti  tai  henkilökohtaisesti 

uhraaminen todistaisi mitään esi-isien kultista, kuten Flower olettaa. Lähempiä tarkasteluja esi-isien 

kuvien läsnäolosta on tehtävä, kuten olen tehnyt. Koska haudoilla kuitenkin oli kuvia esi-isistä, on 

pääteltävä  niiden  tehtävän  olleen  toisenlainen:  esi-isien  muiston,  sukujen  maineen  ja  erityisesti 

kunnian  osoittaminen  julkisesti.  Kaikkien  tuli  muistaa,  kuka  esi-isä  oli  ollut  ja  kuinka  suurta 

kunniaa hän oli teoillaan saavuttanut. Hautojen kuvilla oli myös yksityinen puoli, esi-isän muiston 

ilmentäminen suvulle ja sen jäsenille sellaisena kuin he hänet muistivat.

Myöskään Feralian jälkeen tulevana sukujen jäseniä yhteen liittävänä päivänä, Caristiana, esi-isien 

kuvat  atriumissa  eivät  tule  esiin.  Silloin  uhrattiin  vain  laareille,  ja  aterioitiin  yhdessä  kotona. 

Lemurian aikana taas ajettiin pois kodeista ilkikurisia ja pahoja esi-isien henkiä. Jonkinlaisia esi-

isien  henkiä,  mutta  ensisijaisesti  suojelevia  olivat  myös  laarit  ja  penaatit,  joiden  kulttiin  kodin 

keskeisimmässä  paikassa  liittyivät  kyllä  savu  ja  suitsukkeet,  mutta  eivät  esi-isien  kuvat. Tästä 

päätellen voisi sanoa, että maanit, laarit ja penaatit olivat hyvin poikkeavia esi-isien henkiä kuin 

mihin  virkamiesten  teettämät  esi-isien  kuvat  ja  patsaat  viittaavat.  Kuten  Flower  toteaa,  sekä 

kuolleiden kultti että kodin kultit olivat sosiaaliluokasta riippumattomia, kun taas esi-isien kuvien 

atriumissa katsottiin yleensä olevan virkamiesylimystön etuoikeutta. Niiden ensisijainen tehtävä oli 

välittää muistoa ja kunniaa.

Scipio Africanuksen kuva Jupiterin temppelissä on erityinen tapaus, joka olisi voinut todistaa jotain 

esi-isien kuvien kultista. Auktorien ja myös tutkijoiden mukaan se ei kuitenkaan osoita muuta, kuin 

Africanuksen  ja  hänen  sukunsa  halua  osoittaa  olevansa  jumalten  suosiossa.  Tällä  oli  suvulle 

suotuisia seurauksia politiikassa ja muiden sukujen edessä. Gracchusten kuolemien jälkeinen kultti 

sen  sijaan  osoittaa,  että  joissakin  poikkeuksellisissa  tapauksissa  esi-isien  muotokuville  todella 
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uhrattiin. Kultti ei kuitenkaan ollut kovin yleinen eikä pitkäikäinenkään, ja se oli lähinnä kansan 

reaktio tapahtuneeseen vääryyteen. Kultti ei näytä siis liittyneen virallisiin esi-isien ja kuolleiden 

kultteihin, ja sen luonne on myös ollut lähinnä poliittinen. Gratidianuksen kultti tienristeyksissä taas 

osoittaa, että kansan sankareita ja yhteiseksi hyväksi toimineista saatettiin kunnioittaa uhrauksin jo 

heidän  eläessään.  Näille  alttareille  kansa  saattoi  tuoda  mieleisiään  esi-isien  kuvia,  ja  osoittaa 

mieltään poliittisille tapahtumille. 

Nämä tapaukset  ovat  kuitenkin  poikkeuksia.  Siten  ne  osoittavat  vain  erilaisuutta  ja  erityisyyttä 

tutkimuskysymykseni esi-isien ja kuolleiden juhlien ja kulttien kannalta. Tapaukset osoittavat, että 

vaikka joissain yhteyksissä esi-isien muotokuville tai  patsaille uhrattiin,  tällä ei  ollut  merkitystä 

virallisten kuolleiden kulttien kannalta.
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4. Muiston häpäiseminen ja esi-isien muotokuvat

4.1 Yksinvallan tavoittelusta muiston häpäisemiseen

Esi-isien kuvat olivat tärkeä osa roomalaisen virkamiehen identiteettiä ja muistoa tästä identiteetistä 

kuoleman jälkeen. Kuuluivathan muiston ja muistamisen piiriin Roomassa usein vain menestyneet 

virkamiehet,  ja  virkoihin  pääsyssä  epäonnistuneet  unohdettiin.  Virkamiesten  muistoon  ja 

muistelemisen kulttuuriin kuuluikin eräänlainen kunnian ja häpeän dikotomia, joka tuli esiin muun 

muassa kappaleessa kaksi. Suvun mainetta edistävä ja virkoja saavuttava virkamies sai osakseen 

kunniaa  ja  hänen  muistonsa  eli  ihmisten  keskuudessa.  Häpeälliset,  suvun  maineen  pilaavat  ja 

saamattomat taas tunsivat suurta häpeää sukunsa ja koko Rooman edessä. Sukujen ainoana keinona 

pysyä eliitissä ja vaikutusvaltaisina oli siis virkojen saanti. Tähän päämäärään pyrkiessään suvut ja 

sen jäsenet saattoivat turvautua jopa lahjomiseen ja muihin epätoivoisiin tekoihin. Tämä osoittaa, 

kuinka tärkeää oli virkamiehille ja heidän suvuillensa saavuttaa virkoja ja tulla muistetuksi.

Muistoa  voitiin  kuitenkin  manipuloida  tai  se  voitiin  pyyhkiä  ihmisten  muistista  ja  mielistä 

kokonaan. Muiston kiroaminen, tai häpäiseminen oli Roomassa rangaistus yksinvallan tavoittelusta 

ja  vallitsevan  hallintotavan  uhkaamisesta.  Joskus  sitä  käytettiin  myös  poliittisten  vastustajien 

muiston ja  heidän agendojensa pyyhkimiseen ihmisten mielistä.  Muiston kiroaminen (damnatio 

memoria) on kuitenkin tutkijoiden jälkeenpäin kehittämä termi kuvaamaan muiston häpäisemiseen 

tähtääviä  rangaistuksia,  ja  termi  esiintyy  roomalaisissa  laeissa  vasta  keisariajalla  muodossa 

memoria  damnata.112 Siksi  tässä  tutkimuksessa  käytetään  termiä  ”muiston  häpäiseminen” 

tarkoittamaan sekä virallisia että muita muistoon liittyneitä rangaistuksia ja toimia.

Tässä luvussa tarkastelen muiston häpäisemistä erityisesti esi-isien kuvien kannalta. Korostan sitä, 

että tässä esi-isien kuviin luetaan myös kuvat, joita virkamiehestä saattoi olla jo hänen eläessään, 

sillä  usein  ne  oli  tarkoitettu  toteuttamaan  samaa  tehtävää,  muistoa  hänen  saavutuksistaan  ja 

kunniastaan.  Löytyykö  aikarajaukseni  sisältä  muiston  häpäisemistapauksia,  joissa  rangaistavan 

muotokuville olisi tehty jotain, tai ne olisivat liittyneet rangaistukseen hänen eläessään tai hänen 

kuolemansa  jälkeen?  Muiston  häpäisemiseenhän  usein  liittyi  mahdollisesti  rangaistavan 

teloittaminen,  hänen  talonsa  tuhoaminen  sekä  omaisuuden  takavarikoiminen,  ja  usein  hänen 

112 Flower 2006, ix; Mustakallio 1994, 9.
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nimensä  poistaminen  julkisilta  paikoilta  ja  kaiverruksista.  Joskus  muiston  häpäisemiseen  liittyi 

myös hautaamis-ja suremiskielto.113

 

Tarkoitus on käydä läpi myöhäistasavallan muiston häpäisyyn liittyneitä ja muita henkilön muistoon 

vaikuttaneita tapauksia aikajärjestyksessä, ja tarkastella muun muassa tuhottiinko tai kiellettiinkö 

niissä  jollakin  tavoin  esi-isien  kuvat.  Lisäksi  on  mahdollisuuksien  puitteissa  tarkoitus  tutkia 

minkälaisissa tapauksissa esi-isien kuvat otettiin osaksi rangaistusta. Aikarajaukseni ensimmäiset ja 

ehkäpä  kuuluisimmat  tapaukset  muiston  häpäisemisestä  ovat  Gracchusten  veljesten,  erityisesti 

Gaius  Gracchuksen,  kohtalot.  Mutta  ennen  Gracchuksia  tehdään  lyhyt  katsaus  varhaisempaan 

Roomaan.

Muiston häpäiseminen rangaistuksena on lähtöisin antiikin Kreikasta, josta roomalaiset ottivat sen 

käyttöönsä  laajentaessaan  valtakuntaansa.  Itse  muiston  tuhoaminen  tai  häpäiseminen  voidaan 

rangaistuksena  jäljittää  jopa  muinaiseen  Egyptiin  asti.  Kreikkalaiset  kuitenkin  liittivät  muistoon 

liittyvät rangaistukset tyrannian tavoitteluun ja petokseen kaupunkivaltioiden sisällä. Kreikkalaiset 

valtiot  käyttivät  muiston  häpäisemisrangaistuksia  myös  ketä  tahansa,  joka  rikkoi  niiden  sisäistä 

yhtenäisyyttä  kuten  esimerkiksi  lainrikkojia,  murhaajia  ja  hyväksikäyttäjiä,  vastaan.  Jo 

kreikkalaisten  muistoon liittyvät  rangaistukset  sisälsivät  syytetyn  talon  tuhoamisen,  omaisuuden 

takavarikoinnin ja syytetyn karkoittamisen valtiosta.114

Rooman  varhaisimpiin  esimerkkeihin  muiston  häpäisemisestä  kuuluu  tradition  mukaan 

kuningasvallan  lopettaminen  ja  kuningasperhe  Tarquiniusten  karkoittaminen  Roomasta.  Livius 

kertoo,  että  kuningas  Tarquinius  Superbus  karkoitettiin,  ja  kuninkaallisen  perheen  omaisuus 

takavarikoitiin.  Konsuliksi  valittu  L.  Tarquinius  Collatinus  suostuteltiin  luopumaan  virastaan  ja 

lähtemään  Roomasta,  sillä  hän  pelkäsi  julkista  nöyryytystä  ja  omaisuutensa  takavarikointia.115 

Kuninkaiden  omistama  maa  Tiberin  ja  kaupungin  välissä  pyhitettiin  Marsille.116 Tästä  tradition 

mukaan  tasavallan  aloittaneesta  tapahtumasta  tuli  sittemmin  malli,  johon  muita  yksinvaltiuteen 

pyrkiviä poliitikkoja aina verrattiin. Muun muassa Cicero viittaa varhaisempiin tapauksiin, kuten 

kuninkaiden karkoittamiseen ja Gracchuksiin esimerkiksi puheissaan Catilinaa vastaan tasavallan 

lopulla. Mustakallion mukaan kuninkaiden karkoittaminen myös mahdollisti uudenlaiset perusteet 

113 Mustakallio 1994, 10– 11.
114 Flower 2006, 18, 43.
115 Liv. 2.1.1– 2.2.11.
116 Liv. 2.5.2– 3.
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vallalle ja sen oikeutukselle Roomassa, sillä siitä hetkestä lähtien tasavaltalaista hallintoa vaalittiin 

tarkasti. 117

Varhaisen tasavallan aikana oli myös muita tapauksia, joissa itsevaltiuteen pyrkimisestä syytettyjä 

rangaistiin muiston häpäisemisen mukaisilla rangaistuksilla. Mustakallio ja Flower ovat yhtä mieltä 

kolmesta:  Spurius  Cassiuksesta  (485  eKr.),  Spurius  Maeliuksesta  (439  eKr.)  ja  M.  Manlius 

Capitolinuksesta  (384 eKr.).118 Näitä  tapauksia  yhdistävät  kuninkuuden tavoittelu ja  monarkiaan 

palaamisen pelko kriisitilanteessa, jossa tasavallan hallinto ei pystynyt rauhoittamaan tilannetta.119 

Tapauksille yhteistä ovat myös tuhottujen talojen tonteille rakennetut temppelit tai tonttien jumalille 

pyhittämiset,  joilla  koitettiin  hyvittää  loukattuja  jumalia  ja  korjata  roomalaisten  suhdetta 

Fidekseen.120 Tapausten uskonnolliset seuraukset kertovat roomalaisten ajattelusta, jonka mukaan 

kriisiaikoina suhdetta jumaliin oli jollain tavoin loukattu ja kun suhde palautettaisiin oikeanlaiseksi, 

kriisi ja sen seuraukset korjautuvat.

Edellä on esitetty vain tärkeimmät ja kuuluisimmat Rooman varhaiseen historiaan kuuluvat muiston 

häpäisemistapaukset.  Seuraavassa  lähdetään  tarkastelemaan  myöhäistasavallan  tapauksia,  joiden 

sekasortoisten tapahtumien aikana useasti käännyttiin myös varhaisten tapausten puoleen ratkaisuja 

ja syyllisiä etsittäessä, sekä tuomioita ja rangaistuksia toteutettaessa.

4.2 Tiberius ja Gaius Gracchus

Gracchusten  veljekset  toimivat  politiikassa aikana,  jolloin  Rooman tasavaltalainen ja  poliittinen 

kulttuuri  olivat  muuttumassa.  Flowerin  mukaan  väkivaltaa  hyödynnettiin  yhä  useammin 

politiikassa,  vaikka  lainmukaiset  keinot  yhä  toimivat  sen  rinnalla,  ja  väkivalta  tapahtui  yhä 

useammin  Rooman  julkisilla  paikoilla  kaikkien  silmien  edessä.121 Eripuraiset  puolueet,  kuten 

populaarit ja optimaatit, toimivat oppositiossa toisiaan vastaan, ja erilaisia poliittisia reformiohjemia 

yritettiin  saada  läpi  erityisesti  loukkaamattomuuden  omaavien  kansantribuunien  toimesta  (katso 

Liite 1).

117 Mustakallio 1994, 28.
118 Flower 2006, 45; Mustakallio 1994, 74.
119 Flower 2006, 47.
120 Mustakallio 1994, 78– 80.
121 Flower 2010, 61– 62.
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Tiberius Sempronius Gracchus oli ensimmäinen veljeksistä, joka yritti reformia. Vuonna 133 eKr. 

kansantribuuniksi  tultuaan hän alkoi  puolustaa talonpoikia ja köyhälistöä ja ehdotti  lakia,  jonka 

mukaan kukaan ei saisi pitää hallussaan valtion maata enemmän kuin lex Licinia Sextian122 salliman 

määrän. Ylijäämä tulisi näin jakaa maata tarvitseville ja vähäosaisille. Laki ei kuitenkaan mennyt 

läpi, koska yksi kansantribuuneista vastusti sitä. Silloin Tiberius erotutti tämän ja pyrki uudelleen 

tribuuniksi seuraavaksi vuodeksi, mikä ei ollut sallittua. Tästä syntyi mellakka, jonka seurauksena 

Tiberius ja joukko hänen seuraajiaan lyötiin kuoliaaksi.  Pontifex maximus  Publius Scipio Nasica, 

joka ei  toiminut  virassa sillä  hetkellä,  johti  Tiberiuksen tappanutta  joukkoa.123 Hänen kerrotaan 

kieltäytyneen  Gracchuksen  perheen  pyynnöstä  luovuttaa  heille  Tiberiuksen  ruumis  oikeita 

hautajaisriittejä ja kulkueen spektaakkelia varten. Siten Tiberiuksen ja muiden murhattujen ruumiit 

heitettiin Tiberiin.124

Gaius Sempronius Gracchus jatkoi isoveljensä työtä ja toimi kansantribuunin virassa vuodet 124 ja 

123 eKr. Tribuunina Gaius yritti luoda ritareista ja kansasta itselleen kannattajajoukon vastavetona 

senaatin edustamalle ylimystölle. Hän saavutti kansansuosiota perustamalla siirtokuntia maattomille 

ja jakamalla Rooman köyhälistölle viljaa alennettuun hintaan. Lisäksi hän sai läpi ehdotuksen, joka 

kielsi  kansalaisten  teloittamisen  ilman  oikeudenkäyntiä  ja  kansankokouksen  suostumusta,  jonka 

suhteesta  senatus consultum ultimum-  päätökseen kiisteltiin myöhemmin useaan otteeseen, muun 

muassa Catilinan salaliiton yhteydessä.125 Ritarien eduksi säädettiin laki,  jonka nojalla he saivat 

ostettua Asian provinssin tuottoisat veronkanto-oikeudet. Gaius ei kuitenkaan saanut läpi lakia, joka 

olisi  antanut  Rooman  kansalaisoikeudet  latinalaisille  kansoille  ja  latinalaisoikeudet  muille 

liittolaiskansoille. 

Gaiuksen  lakeja  yritettiin  vuonna  121  eKr.  kumota,  minkä  seurauksena  syntyi  jälleen 

levottomuuksia  ja  mellakoita.  Gaius  joukkoineen  valtasi  Aventinuksen  kukkulan,  ja  hätätila 

julistettiin.  Senaatti  antoi  ensimmäistä  kertaa  konsuleille  poikkeusvaltuudet  senatus  consultum 

ultimum  -päätöksellä  ja  kehotti  näin  kansaa  ja  sotilaita  aseisiin  Gracchusten  kapinallisjoukkoa 

vastaan.126 Väkivaltaisuuksien seurauksena Gaius joko tappoi itsensä, tai hänet tapettiin. Kerrotaan, 

122 Laki helpotti velkojen maksua, rajoitti maan omistusta niin, ettei kellään saanut olla maata enempää kuin viisi sataa 
iugeraa (n. ¼ ha, lat. auranala), vaikutti sotilastribuunien vaaleihin ja määräsi, että yksi konsuleista tuli valita 
plebeijien joukosta. Liv. 6. 35.

123 Cic. Cat. 1.1.3.
124 Plut. TGracch.  20. 3– 4.
125 Stockton 1971, 137.
126 Plut. CGracch. 13– 18.
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että  hänen  päästään  oli  luvattu  hinta,  ja  se  annettaisiin  sille,  joka  ensimmäisenä  luovutti  pään 

konsuli  Lucius Opimiukselle.127 Liviuksen mukaan taas Lucius Opimius itse tappoi Gaiuksen.128 

Flowerin  mukaan  Gaiusta  ei  milloinkaan  virallisesti  julistettu  valtion  viholliseksi,  mutta  häntä 

kuitenkin kohdeltiin sellaisena. Myös tapausta seuranneet vihollisuudet muistuttivat hyvin paljon 

sisällissotaa aseineen ja valloitettuine alueineen.129 

Veljesten  tapausten  merkitys  tutkimuskysymykselleni  paljastuu  kuitenkin  vasta  kun  verrataan 

heidän  kohteluansa  kuoleman  jälkeen.  Plutarkhos  kertoo,  että  sekä  Gaiuksen  että  Tiberiuksen 

ruumiit  heitettiin  Tiberiin,  heidän  omaisuutensa  takavarikoitiin  ja  leskien  sureminen  kiellettiin. 

Lisäksi  Gaiuksen  vaimon,  Licinian  myötäjäiset  evättiin,  ja  M.  Fulvius  Flaccuksen,  Gaiuksen 

tukijan, nuorin poika murhattiin.130 Flaccuksen talo tuhottiin, mutta lähteet eivät mainitse Gaiuksen 

talon kohtaloa. Gaius, toisin kuin hänen veljensä Tiberius, sai siis rangaistuksekseen kuolemansa 

jälkeen  muiston  häpäisemisen.  Tiberiuksenkin  ruumis  heitettiin  Tiberiin,  ja  häneltä  evättiin 

hautajaiset,  mutta  hänen  rangaistukseensa  ei  kuulunut  muita  muistoa  häpäiseviä  toimia.  Koska 

Gaiuksen talon tuhoamisesta ei ole mainintaa, on oletettava, että hänellä ei ollut sellaista ja hän asui 

jonkun toisen, ehkäpä sukulaisen luona.131 Tapauksen perusteella on siis todettava, että Gaiuksen 

mahdollisen muotokuvan kiellosta tai tuhoamisesta ei ole auktorien maininnoissa todisteita, mutta 

hänen  muistonsa  pyrittiin  hävittämään,  ja  hänen  talonsa  olisi  luultavasti  tuhottu,  jos  hän  olisi 

omistanut sellaisen.

Toisaalta kansantribuunista ainakaan vahasta tehdyn muotokuvan teettämiseen oikeuttavana virkana 

ei  ole  todisteita.  Ediilistä  sen  sijaan  on  mainintoja,  kuten  Cicero  70  eKr.  ediilinä  ollessaan 

mainitsee. Puheessaan Cicero iloitsee oikeudesta teettää itsestään kuva (imago),  jonka voi antaa 

jälkipolville muistoksi itsestään.132 Flower tulkitsee tämän olevan ediilin ja sen yläpuolella olevien 

virkojen (liite 1) oikeus, mutta ei laillisessa mielessä, kuten aiemmin on esitetty.133 Myös Toynbee 

on  samaa  mieltä,  mutta  hän  rajoittaa  oikeuden  kuruulisiin  virkamiehiin,  joilla  tarkoitetaan 

korkeimpia  virkamiehiä,  joilla  oli  oikeus  käyttää  norsunluista  virkamiehen  tuolia.134 Carroll  ja 

Hopkins taas ovat sitä mieltä, että oikeus muotokuvaan ei ollut pelkästään ylemmän virkamiehistön 
127 Cic. De Or. 2.67. 269; Plut. CGracch 13– 18.
128 Liv. Per. 61.
129 Flower 2006, 69.
130 Plut. CGracch.13– 18.
131 Flower 2006, 77.
132 Cic.Verr. 5. 36.
133 Flower 1996, 54.
134 Toynbee 1978, 11. Lisäksi Toynbee rajoittaa oikeuden vain patriisivirkamiehiin.
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etuoikeus, sillä tällaisesta säännöstä ei ole tarpeeksi todisteita lähteissä.135 Uusimman tutkimuksen 

mukaan  sekä  vahasta  tehtyjä  että  muita  muotokuvia  tehtiin  naisista,  lapsista  ja  jopa 

vähempiosaisista.136 Keskustelu siitä, kenellä oli oikeus teettää muotokuvia itsestään jälkipolvien 

muistoksi  on  siis  ollut  tutkimuskirjallisuudessa  kiivasta.  Oikeus  muotokuvaan  on  laajentunut 

ylemmistä  virkamiehistä  alempiin ja miehistä  naisiin  ja lapsiin  uusien todisteiden myötä.  Tämä 

kaikki  osoittaa,  että  Gracchuksista  on  voinut  olla  jonkinlaisia  muotokuvia,  vaikka  he  olivatkin 

statukseltaan kansantribuuneita.  Myös seuraavan Plutarkhoksen kertoman mukaan Gracchuksista 

oli olemassa muotokuvia heidän kuolemansa jälkeenkin.

Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, Plutarkhos kuvailee, kuinka tapauksen jälkeen ihmiset alkoivat 

osoittaa mieltään konsuli Lucius Opimiusta vastaan, koska tämä oli oikeudenkäynnittä tuominnut 

Gracchuksen ja Fulviuksen kuolemaan. Olihan Gaius ajanut juuri kyseistä aloitetta, jonka mukaan 

näin  ei  saanut  toimia.  He  osoittivat  myötätuntoaan  Gracchuksen  veljeksiä  kohtaan  asettamalla 

näiden patsaita tai muotokuvia esille julkisuuteen ja toivat näille uhrilahjoja. Jotkut jopa uhrasivat 

Gracchusten  kuville  päivittäin.  Myös  paikat,  missä  Gracchukset  olivat  kuolleet  pyhitettiin.137 

Aiemmin jo nähtiin, että kultti oli uusi, ja se ei liittynyt mitenkään kuolleiden kultteihin. Kultin ja 

Gracchusten kuvien avulla kansa vain tuomitsi vallanpitäjät ja näiden toimet. Kuvien olemassaolo 

muiston häpäisemisenkin jälkeen kuitenkin osoittaa, että tässä tapauksessa se ei ollut kohdistunut 

veljeksistä  tehtyihin muotokuviin  tai  patsaisiin.  Siten Tiberius Sempronius Gracchuksen patsaan 

Forumilla138 olisi pitänyt säilyä koskemattomana vielä tapauksen jälkeenkin.

Veljesten tapaukset osoittavat, että heidän kuviensa tuhoamisesta tai kieltämisestä ei ole todisteita. 

Sen  sijaan  molempien  kuolemaan  liittyi  se,  että  hautajaiset  ja  niihin  liityvä  esi-isien  kuvien 

spektaakkeli  jäi tapahtumatta.  Tällä on suuri merkitys virkamiehelle,  jonka maine ja kunnia saa 

huippunsa hautajaisten kunnianosoituksissa ja esi-isien kuvien kulkueessa. Gracchusten veljesten 

muistoa siten häpäistiin, sillä he tulivat virkamiessuvusta, ja muun muassa heidän isänsä Tiberius 

Sempronius Gracchus oli toiminut vuonna 177 eKr. konsulina. Cicerokin myöntää Gracchusten esi-

isien  olleen  hyvin  ansioituneita  miehiä.139 Ciceron  sanomana  tämä  tarkoittaa  heidän  ylhäistä 

taustaansa. Gowingin mukaan muisto ja menneisyyden muistaminen, kuten kuolleiden muistaminen 

135 Carroll 2006, 37; Hopkins 1983, 255.
136 Dasen 2010, 9– 10 (viittaa artikkelin käsikirjoituksen sisäisiin sivunumeroihin).
137 Plut. CGracch. 18.
138 Plut. CGracch. 14.4– 5.
139 Cic. Cat. 1. 2.4.
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oli erityisen tärkeä ja keskeinen asia virkamiehen identiteetille.140 

Hautajaisten  kieltäminen  tai  evääminen  oli  kelle  tahansa  roomalaiselle  häväistys.  Erityisesti 

virkamiehelle  kuitenkin  esi-isien  kuvien  ja  oman  muotokuvan  esittelyn  kieltäminen  vaikutti 

ratkaisevasti  siihen,  miten  hänet  ja  hänen  sukunsa  muistettiin  jatkossa.  Se  vaikutti  myös 

virkamiehen jälkeläisen mahdollisuuksiin saada virkoja. Koska hautajaisten kieltäminen yhdistettiin 

rangaistavan tekemiin  tekoihin,  rangaistavan jälkeläisetkin  nähtiin  huonossa  valossa.  Kukaan ei 

halunnut tulla muistetuksi Rooman ja oman sukunsa pettäneenä virkamiehenä.

4.3 Lucius Appuleius Saturninuksen muotokuvan kielto

Tasavallan seuraava muiston tuhoamiseen liittyvä tapaus on Saturninuksen tapaus vuoden 100 eKr. 

tienoilta.  Tämä tapaus tuo jotain uutta muiston häpäisemiseen esi-isien kuvien kannalta.  Lucius 

Appuleius Saturninus toimi vuosina 103 ja 100 eKr. kansantribuunina ja oli Mariuksen kannattaja 

sekä  Gracchusten  työn jatkaja.  Hän oli  ankara  ylimysvallan  vastustaja  ja  huolehti  kotiutettujen 

sotilaiden sekä köyhimpien kansalaisten osuudesta viljelysmaasta. Hän laski viljan hintaa ja asutti 

veteraaneja provinsseihin. Saturninuksen suunnitelmiin kuului myös oikeusistuimien miehittäminen 

ritareilla  senaattorien  sijasta.  Saturninus  siis  toimi  kansan  puolesta  ja  ylimystöä  vastaan,  kuten 

Gracchuksen veljekset olivat toimineet.

Saturninus  hyödynsikin politiikassaan  Gracchusten  muistoa monin tavoin.  Hänen ohjelmansa ja 

uudistuksensa korostivat  Gracchusten teemoja.  Hän myös tuki  erästä  L.  Equitusta,  joka esiintyi 

Tiberius  Gracchuksen  poikana,  mutta  joka  osoittautui  huijariksi.141 Myös  Gracchuksista 

muistuttavia  patsaita  oli  todennäköisesti  vielä  pystyssä  ympäri  kaupunkia,  sillä  kuten  edellä 

todettiin, Gracchusten kuvat ja patsaat eivät olleet kärsineet muiston häpäisyä tai tuhoamista. Siten 

ne omalta osaltaan tukivat Saturninuksen politiikkaa.

Saturninuksen yhteydet C. Servilius Glauciaan ja tämän suunnitelmiin täyttää seuraavien vuosien 

poliittiset virat ystävien kesken aiheuttivat levottomuutta senaatissa. Levottomuuksien, väkivallan ja 

C. Memmiuksen murhan jälkeen senaatti julisti hätätilan toisen kerran, ja konsuli Marius kääntyi 

Saturninusta  ja  tämän  tukijoita  vastaan.  Senaatin  lausunto  senatus  consultum ultimum  annettiin 

140 Gowing 2005, 23.
141 Cic. Sest. 101.
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jälleen.142 Capitoliumin piirityksen jälkeen Saturninus ja Glaucia tapettiin senaatin talossa, minne 

Marius  oli  heidät  vanginnut.143 Jälleen  kerran  kansansuosiota  tavoitelleet  ja  senaattia  uhanneet 

kansantribuunit  saivat  rangaistuksekseen  muiston  häpäisemisen.  Saturninuksen  säätämät  lait 

kumottiin, hänen talonsa tuhottiin ja omaisuutensa takavarikoitiin.144 Lisäksi hänen muotokuvansa 

kiellettiin.

Cicero kertoo Saturninuksen muotokuvan kiellosta puheessaan C. Rabiriuksen puolesta. Puheessaan 

hän  viittaa  Sextus  Titiuksen  oikeudenkäyntiin,  joka  tapahtui  vuonna  98  eKr.  ilmeisesti  pian 

Saturninuksen ja Glaucian tuomitsemisen jälkeen.  Sextus Titius oli  Saturninuksen kannattaja,  ja 

ilmeisesti hän oli pitänyt esillä Saturninuksen kuvaa talossaan. Ciceron mukaan Titius tuomittiin, 

hänen statuksensa  kansalaisena  poistettiin,  ja  hänet  nimitettiin  valtion  viholliseksi,  sillä  hän  oli 

Saturninuksen  kuvaa  vaalimalla  osoittanut  myötätuntoa  tämän  kuolemaa  kohtaan.  Samoin 

tuomittiin eräs Gaius Appuleius Decianus, kansantribuuni ja Saturninuksen sukulainen, koska oli 

surrut julkisesti Saturninusta. Ciceron puheesta käy ilmi, että Saturninuksen kuva oli kielletty sekä 

yksityisistä taloista että kaikilta julkisilta paikoilta. 145

Kuvan kielto soti suvun oikeutta vastaan, jonka mukaan suku sai päättää, mitkä kuvat asetti esille 

atriumissaan. Tapaukseen näyttää liittyneen myös suremiskielto. Flowerin mukaan tapaus oli vasta 

ensimmäinen historiassa, jossa muiston häpäisemiseen liittyi itse rangaistavan kuvan kieltäminen. 

Tätä  ennen  rangaistusten  seuraukset  esi-isien  kuviin  olivat  olleet  vain  välillisiä.  Saturninuksen 

kuvan  kielto  vaikutti  erityisesti  hänen  sukunsa  ja  jälkeläistensä  oikeuteen  muistella  häntä 

perinteiden  mukaisesti.  Tapaus  oli  myös  ensimmäisten  joukossa  uudessa  valtionpetoksia 

käsittelevässä tuomioistuimessa, jonka oli perustanut Saturninus itse.146 

Jäsenen  muiston  häpäiseminen  vaikutti  virkamiessukuihin  ja  niiden  mahdollisuuksiin  ylläpitää 

statustaan ja mainettaan. Joskus suvut jopa osallistuivat itse muiston häpäisemisrangaistuksiin, sillä 

se mahdollisti niiden aseman jatkumisen. Mustakallio kertoo, että suvuille oli tärkeää sulkea pois 

suvun  ”mustan  lampaan”  muisto,  sillä  tämä  oli  teollaan  ja  siitä  seuranneella  rangaistuksella 

loukannut sukunsa kunniaa ja voimaa. Joskus tähän muiston poissulkemiseen saattoi kuulua myös 

142 Cic. Cat. 1.2. 4.
143 Stockton 1971, 92, Flower 2006, 81–82.
144 Cic. Leg. 2.44; Val.Max. 6.3.1c.
145 Cic.Rab. Perd. 24– 25.
146 Flower 2006, 83.
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tuomitun  etunimen  eli  praenomenin käytön  kielto  suvussa,  mikä  toteutui  esimerkiksi  Marcus 

Manliuksen tapauksessa varhaisen tasavallan ajalla.147

Saturninuksen  muiston  häpäisemiseen  eivät  liittyneet  vain  aikaisemmissa  tapauksissa  toteutetut 

rangaistukset,  kuten  omaisuuden  takavarikoiminen  ja  talon  tuhoaminen.  Hänen  kuvansa  kielto 

julkisilla  ja  myös  yksityisillä  paikoilla  oli  jotain  uutta.  Tämä viittaa  siihen,  että  senaatti  halusi 

koventaa otteitaan kapinallisia vastaan suojellessaan toimillaan omaa arvovaltaansa. Saturninuksen 

kuvien  olemassaolo  julkisuudessa saattaisi  innoittaa  hänen eloonjääneitä  kannattajiaan tai  muita 

kapinallisia uuteen yritykseen ja uusiin kapinoihin. Siten tapaus osoittaa uudenlaista, ankarampaa 

suhtautumista kapinallisia ja heidän aiheuttamiaan levottomuuksia vastaan.

Ennen  kaikkea  tapaus  osoittaa,  että  esi-isien  kuvien  kielto  liittyi  joskus  suoraan  muiston 

häpäisemiseen  rangaistuksena.  Koska  kielto  koski  muotokuvia  sekä  yksityisissä  tiloissa  että 

julkisilla paikoilla, on mahdollista, että se koski myös patsaita, mutta tästä ei ole suoraa todistusta 

lähteissä.  Flower  argumentoi,  että  kielto  ei  koskenut  perinteisiä  kuvatyyppejä,  vaan  vain 

Saturninuksen kuoleman jälkeen teetettyjä kuvia, sillä nämä olivat luonteeltaan poliittisia ja kantaa 

ottavia.148 Toisaalta lähteet kertovat tuomioista, jotka on annettu sen perusteella, että syytetyllä on 

ollut Saturninuksen muotokuva talossaan. Siten on mielestäni mahdollista, että kielto on ulottunut 

mihin  tahansa  yksityisessä  talossa  oleviin  kuviin,  kuten  myös  perinteisiin  perittyihin  esi-isien 

kuviin.

Kuvien kiellon lisäksi Saturninuksen post mortem rangaistukseen kuului  hänen talonsa tuhoaminen. 

Kuten aiemmissa luvuissa on tullut  ilmi,  virkamiehellä  oli  talonsa atriumissa esi-isiensä kuvien 

kokoelma, joka oli hyvin tärkeä hänen ja hänen sukunsa maineelle. Saturninus tuli plebeijisuvusta, 

mutta tietoja mahdollisista korkeista virkamiehistä hänen suvussaan ei tunnu löytyvän. Siten ei voi 

sanoa  varmasti  menettikö  suku  hänen  talonsa  tuhoamisen  myötä  esi-isien  kuvia.  Yhtä  kaikki 

Saturninukselta  evättiin  myös  kunnialliset  hautajaiset,  sillä  kapinalliset  usein  haudattiin  salaa, 

nopeasti  ja  ilman  perinteisiä  kunnianosoituksia.  Monissa  tapauksissa  heidän  ruumiinsa  vain 

heitettiin Tiberiin.

147 Mustakallio 1994, 37, 55.
148 Flower 2006, 85.
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4.4 Sullan tasavallan muistorangaistukset

Lucius Cornelius Sullan hallintokausi toi muiston häpäisemisrangaistuksiin jälleen uusia piirteitä, 

myös  esi-isien  muotokuvien  kannalta.  Sullan  hallinto  vei  väkivallan  Roomassa  uusiin 

ulottuvuuksiin. Tämä kehitys huipentui poliittisten vastustajien surmaamiseen proskriptioissa, mitä 

roomalaiset eivät koskaan ennen olleet kokeneet. Näiden tapahtumien seurauksena myös esi-isien 

kuvat otettiin osaksi poliittisia kiistoja.

Sulla  kuului  ylhäiseen,  mutta  köyhtyneeseen sukuun. Hän oli  kuitenkin hyvin karismaattinen ja 

kunnianhimoinen  ja  eteni  saamansa  perintöjen  avulla  virkaurallaan.149 Mariuksen  alaisena 

palveltuaan, ja monien galleja ja germaaneja vastaan käytyjen sotien jälkeen hänet valittiin 97 eKr. 

preetoriksi  olematta  ensin  ediilinä.  Sulla  siis  jo  varhain  urallaan  edetessään  toimi  virkamiesten 

totuttuja perinteitä vastaan. Välillä diplomaattina oltuaan Sulla valittiin 88 eKr. konsuliksi, ja hän 

sai  tehtäväkseen  ryhtyä  sotaan  Mithradatesta  vastaan.  Ylipäällikkyys  kuitenkin  siirrettiin 

Mariukselle, ja tästä katkeroitunut Sulla päätti hyökätä Roomaan sotajoukkonsa kanssa. Keaveneyn 

mukaan Sullan päätös hyökätä ei kuitenkaan ollut pitkään harkitun ja kylmäverisen suunnitelman 

tulosta, kuten usein väitetään, vaan hetken mielijohde ja pelästyneen miehen reaktio tapahtumiin.150 

Ensimmäisinä toiminaan Rooman valtiaana Sulla julisti Mariuksen lähimpine kannattajineen valtion 

vihollisiksi (hostis). Hän perusteli tätä kansalle sillä, että hän virkamiehenä oli tullut pelastamaan 

Rooman  demagogeilta  eli  yksinvallan  tavoittelijoilta.151 Viholliseksi  nimittäminen  tarkoitti 

kansalaisoikeuksien  menettämistä,  omaisuuden  menettämistä  ja  siis  muiston 

häpäisemisrangaistuksia. Sulla oli siis ensimmäinen Roomassa, joka ulotti muiston häpäisemisen 

vielä eläviin vastustajiinsa.152 Tosin kansalaisoikeuden menettäminen tarkoitti vastustajille sitä, että 

heidät oli lupa tappaa ilman rangaistusta, joten he saivat pelätä henkensä puolesta. Kuitenkin Sullan 

lähdettyä sotaan Mithridatesta vastaan Marius kannattajineen kaappasi vallan uudelleen, ja nyt Sulla 

itse  julistettiin  hostikseksi. Hänen  omaisuutensa  takavarikoitiin,  hänen  talonsa  Palatinuksella 

tuhottiin ja hänen perheensä pakeni Kreikkaan.153 Sullan asema vihollisena ei kuitenkaan kestänyt 

kauaa.

149 Plut. Sull. 2.4.
150 Keaveney 2005, 51.
151 Keaveney 2005, 55.
152 Flower 2006, 86.
153 Plut. Sull. 22.
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Päätettyään  sodan  idässä  nopeasti  ja  valloitettuaan  muun  muassa  Ateenan,  Sullan  oli  palattava 

Roomaan vuonna 83 eKr. Siellä hän puolentoista vuoden päästä voitti raivoisan sisällissodan. Sullan 

voiton  myötä  kymmeniä  senaattoreja,  1600  ritaria  ja  noin  3000  kansalaista  tapettiin  hänen 

julistamissaan  proskriptioissa.  Tämä  oli  Roomassa  ennenkuulumatonta.  Plutarkhos  kertoo,  että 

Sulla päivä päivältä täydensi luetteloita sitä mukaa kun hänen vastustajiensa nimiä sattui tulemaan 

hänen mieleensä. Lisäksi proskriptioluetteloissa olevien tappamisesta sai palkkioksi kaksi talenttia, 

ja heidän pojiltaan ja pojanpojiltaan riistettiin kansalaisoikeudet ja omaisuus.154 Tämä tarkoitti sitä, 

että  heillä  ei  enää  ollut  mahdollisuutta  osallistua  Rooman  poliittiseen  elämään  ja  virkojen 

hakemiseen.

Ennen kaikkea Sulla kuitenkin kielsi  vastustajiensa muotokuvat.  Hän esitteli  tapettujen uhriensa 

irtileikattuja päitä Forumilla virkamiehen hautajaiskulkueen kuvien tapaan.155 Siten Sulla omalla 

tavallaan pilkkasi ja halveksui virkamiesten esi-isien kuviin liittyviä perinteitä, mikä saattoi johtua 

muun  muassa  hänen  köyhästä  alkuperästään,  kunnianhimostaan  ja  negatiivisesta  asenteestaan 

ylimystöä kohtaan. Sulla kuului Corneliusten kuuluisaan sukuun, mutta siinä haaraan, josta vuosien 

saatossa oli tullut poliittisesti merkityksetön. Suvun maineen alamäki oli alkanut siitä, kun Sullan 

esi-isä P. Cornelius Rufus, diktaattori ja konsuli, karkoitettiin senaatista kateellisten aristokraattien 

toimesta. Sullan perhe oli ollut suhteellisen varakas, kunnes hänen isänsä kuoli eikä jättänyt hänelle 

mitään.  Sulla  siis  kasvoi  köyhyydessä  ja  kykenemättä  hakeutumaan  poliittiselle  uralle.  Kun 

mahdollisuus sitten aukeni, Sulla eteni urallaan kunnianhimonsa avulla. Keaveneyn mukaan Sullaa 

ajoi  eteenpäin  halu,  jopa  pakkomielle,  ylittää  esi-isiensä  saavutukset.  Välinpitämättömyys 

ylimystön perinteitä kohtaan saattoi johtua siitä, että Sullaa oli uransa aikana nöyryytetty monesti 

aristokraattien toimesta. Proskriptioiden aikana Sullan halu kostaa häntä kohtaan tehdyt vääryydet 

kohdistui siksi juuri ylimystöön ja virkamiehiin.156

Erityisesti  vastustajansa,  vuonna 86 eKr.  kuolleen Mariuksen muiston Sulla pyrki tuhoamaan ja 

häpäisemään  järjestelmällisesti,  vaikka  tämä  oli  ollut  aikanaan  Sullan  päällikkö  sotilasaikoina. 

Mariuksen  jäänteet  kaivettiin  esiin,  poltettiin  ja  siroteltiin  kaupungin  ulkopuolelle.  Hänen 

sotilasvoittonsa  merkit  poistettiin  julkisuudesta  ja  samoin hänen muistonsa koko kaupungista.157 

154 Plut. Sull. 31.
155 Val. Max. 3.1.2b.
156 Keaveney 2005, 5, 134, 178.
157 Cic. Leg. 2.56.
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Tähän muiston poistamiseen on täytynyt liittyä Mariusten suvun kuvien tuhoaminen tai kieltäminen, 

sillä Plutarkhos kertoo Caesarin esitelleen Mariusten muotokuvia tätinsä Julian hautajaisissa ensi 

kertaa Sullan hallinnon jälkeen vuonna 69 eKr.158 Lisäksi  Caesarin kerrotaan uhmanneen Sullan 

puoluetta  teettämällä  Mariuksen  kuvapatsaita  ja  sijoittamalla  niitä  ja  Mariuksen  sotilasvoittojen 

merkkejä ympäri kaupunkia yön aikana.159

Vuonna  81  eKr.  Sulla  nimitettiin  pysyvästi  diktaattoriksi,  ja  hän  ryhtyi  tekemään  erilaisia 

uudistuksia.  Hän  muun  muassa  rajoitti  kansantribuunien  valtaa,  lisäsi  senaattorien  lukumäärää, 

vahvisti  senaatin  valtaa  ja  uudisti  oikeusistuimia.  Lisäksi  hän  uudisti  myös  kaupungin  julkisia 

paikkoja ja senaatin kokoontumispaikkoja, jotta uusi,  suurempi senaatti mahtuisi kokoontumaan. 

Näihin  hän  liitti  ratsastajapatsaan  itsestään.160 Sullan  toimet  tähtäsivät  vanhan  tasavallan 

järjestelmän  uudistamiseen,  ja  varsinkin  sen  huomattavimpien  miesten  saavutusten  ja  muiston 

häivyttämiseen Forumilta ja muilta julkisilta paikoilta. Näistä toimista kärsivät eniten juuri ylhäisten 

sukujen rikkaat jäsenet, sillä köyhälistön vaivaamisesta ei olisi ollut hänelle hyötyä.161

Sulla kuitenkin erosi yllättäen jo vuonna 79 eKr. ja kuoli jo seuraavana vuonna. Hänelle pidettiin 

kunnialliset ja loisteliaat hautajaiset julkisilla varoilla.162 Hän oli ilmeisesti ensimmäinen, joka sai 

osakseen tämän kunnian,  vaikka oli  sodan kuluessa julistettu  itsekin valtion viholliseksi.  Sullan 

hautajaisia vastustettiin ankarasti, mutta Pompeius piti huolta siitä että ne pidettiin häiritsemättä ja 

kunniallisesti.163 Sullalta  ei  siis  evätty  arvonsa  mukaisia  hautajaisia,  kuten  Gracchuksilta  ja 

Saturninukselta  oli.  Luultavasti  siksi,  että   Roomassa oli  hänen hallintonsa jälkeen suuri  määrä 

kansalaisia, joita Sullan uudistukset olivat miellyttäneet.164 Sen sijaan Sulla ei kuitenkaan saanut 

pyyntönsä  mukaan  Corneliusten  suvun  tavan  mukaista  hautaamista,  vaan  hänet  poltettiin,  jotta 

hänen  ruumistaan  ei  voitaisi  enää  kaivaa  ylös.165 Ciceron  puolestaan  kertoo,  että  Sulla  itse  oli 

määrännyt  ruumiinsa  poltettavaksi.166 Todisteita  Sullan  Forumilla  olleen  ratsastajapatsaan  tai 

muiden  hänen  kuviensa  järjestelmällisestä  poistamisesta  hänen  kuolemansa  jälkeen  ei  ole. 

Plutarkhos  kertoo  vielä  omana  aikanaan  (ensimmäisellä  vuosisadalla  jKr.)  Sullan  säilyneistä 

158 Plut. Caes. 5.
159 Plut. Caes. 6.1– 2.
160 Cic.Phil. 9.13.
161 Keaveney 2005, 130.
162 Cic. Leg. 2.22.57.
163 Plut. Sull. 38.1.
164 Keaveney 2005, 58.
165 Flower 2006, 97.
166 Cic. Leg. 2. 7. 56.
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kuvapatsaista, jotka näyttävät realistisesti tämän piirteet.167

Sullan  hallintokaudella  muiston  häpäiseminen  sai  uuden  merkityksen,  sillä  se  ulottui  jo  hänen 

eläviin  poliittisiin  vastustajiinsakin.  Tämän  osoittavat  hänen  vastustajiensa  julistaminen  valtion 

vihollisiksi  vuonna  88  eKr.,  ja  myöhemmin  satojen  ihmisten  proskriptiot,  näiden 

kansalaisoikeuksien  menettäminen  ja  päiden  esittely  esi-isien  kuvien  tapaan  Forumilla  murhien 

jälkeen. Sullan järjestelmälliseen muiston häpäisemiseen kuului myös hänen vastustajiensa, kuten 

esimerkiksi  Mariuksen,  kuvien  kieltäminen  tai  jopa  tuhoaminen.  Samalla  Sulla  eväsi 

proskriptiolistansa  virkamiehiltä  mahdollisuuden  oikeisiin  hautajaisriitteihin  ja 

hautajaiskulkueeseen  esi-isien  kuvineen.  Siten  Sullan  proskripitiot  vaikuttivat  virkamiesten  ja 

heidän sukujensa mahdollisuuksiin pysyä aristokratiassa ja luoda muisto saavutuksistaan. 

4.5 Catilinan salaliitto ja tasavallan loppu

Tasavallan  lopun  vuosikymmeninä  muiston  häpäisemiseen  tähtääviä  toimia  käytettiin  edelleen 

poliittisia vastustajia vastaan. Valta oli välillä yhden miehen, välillä kolmen miehen muodostaman 

triumviraatin  käsissä,  ja  tämän  takia  eliitin  mahdollisuudet  vaikuttaa  asioihin  vähenivät.  Tämä 

tarkoitti sitä, että virkamiehistön tarve esitellä sukunsa mainetta ja virkauraansa hautajaisissa esi-

isien kuvien kautta lisääntyi ja hautajaisten loistossa jopa kilpailtiin.168 Merkittävimmät tapaukset 

muiston  häpäisemisen  ja  esi-isien  kuvien  kannalta  liittyvät  kuitenkin  Ciceroon  ja  hänen 

menettelyynsä Catilinan salaliiton kukistamisessa.

Cicero oli valittu vuonna 63 eKr. konsuliksi ritarisäädyn tukemana, sillä Cicero itsekin tuli tästä 

säädystä.  Samoissa  vaaleissa  oli  ollut  kandidaattina  myös  Lucius  Sergius  Catilina,  jonka 

suunnitelmiin kuului anastaa valta Roomassa. Catilinan aiempi salaliitto oli koskenut virkamiesten 

Cottan ja Torquatuksen murhaa, jotta hän pääsisi konsuliksi.169 Nyt Ciceron konsulivuonna Catilina 

julisti olevansa kandidaatti myös seuraavan vuoden vaaleissa. Tämän Cicero halusi estää. Siksi hän 

antoi  toiselle  vuoden  konsulille,  Antoniukselle,  joka  oli  Catilinan  liittolainen,  hallittavaksi 

Makedonian provinssin varmistaakseen tämän puolueettomuuden.170 Cicero myös lahjoi Fulvian, 

167 Plut. Sull. 38.4.
168 Tuolloin yläluokan hautajaiset saivat piirteitä hellenistisistä hautajaisjuhlista, niihin alkoi tulla karnevaalimaisia 

piirteitä, kuten tanssijoita ja torvensoittajia sekä jopa vainajan imitoimista ja pilkkaa. Ks. Mustakallio 2005, 185 ja 
Bettini 2005, 193–195.Ks. Kuva 9.

169 Cic. Sull. 67– 68.
170 Sall.Cat. 26.4.
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Catilinan  seuraajan  Quintus  Curiuksen  rakastajattaren,   pitämään  hänet  ajan  tasalla  Catilinan 

tekemisistä.171 Näin  Cicero  piti  myös  senaatin  perillä  Catilinan  suunnitelmasta  ja  Catilinan 

ehdokkuus seuraaviin vaaleihin ei onnistunut. Catilinan suunnitelmaan kuului vallankaappauksen 

lisäksi myös kaikkien velkojen peruminen172, mikä olisi ollut hänelle itselleen edullista, sillä hän oli 

kovissa veloissa huolettoman elämäntapansa takia.

Varsinainen Ciceron ja Catilinan välinen selkkaus tapahtui Ciceron konsulivuoden lopussa. Cicero 

kuuli, että Catilina suunnitteli kapinansa aloittamista lokakuussa 63 eKr. ja kutsui senaatin kokoon. 

Sotatila julistettiin Italiaan ja senatus consultum ultimum annettiin jälleen.173 Ciceron mukaan tämä 

tarkoitti automaattisesti Catilinan tuomitsemista kuolemaan. Hän vetosi aikaisempiin, vuosien 121 

ja 100 eKr. tapauksiin senaatin päätöksestä.174  Seuraavaksi Catilina ryhtyi suunnittelemaan Ciceron 

murhaa, ja hän lähettikin Gaius Corneliuksen ja Lucius Vargunteiuksen Ciceron talolle suorittamaan 

tehtävää,  mutta  Cicero  tiesi  suunnitelmasta  ja  ei  päästänyt  heitä  sisään.175 Seuraavana  päivänä 

Cicero  sai  senaatin  julistamaan  Catilinan  valtion  viholliseksi  (hostes),  ja  Catilina  pakeni 

Roomasta.176 

Catilinan liittolaisetkin paljastuivat pian, heidätkin julistettiin valtion vihollisiksi, ja joulukuun 5. 

päivä senaatti kokoontui päättämään salaliittolaisten kohtalosta.177 Cicero ehdotti, että salaliittolaiset 

tulisi teloittaa ja sai senaatin puolelleen, kunnes Caesar astui eteenpäin ja puolusti puheellaan heitä. 

Caesarin  mukaan  salaliittolaiset  tulisi  hajottaa  provinsseihin  ja  heidän  omaisuutensa  tulisi 

takavarikoida.178 Puheensa  vuoksi  Caesaria  epäiltiin  jatkossa  useasti  salaliittolaisten  tukijaksi. 

Lopulta kuitenkin Caton ja Ciceron puheiden jälkeen senaatti päätyi salaliittolaisten teloittamiseen, 

ja heidät teloitettiinkin samana iltana. Myös Catilina joukkoineen menehtyi pian taistelussa Rooman 

ulkopuolella.  Plutarkhoksen  mukaan  Caesar  sai  kuitenkin  Ciceron  puhuttua  ympäri  säästämään 

tuomittujen omaisuuden.179

Väittely Ciceron oikeudesta teloittaa salaliittolaiset ilman oikeudenkäyntiä oli jo hänen aikanaan 

171 Sall. Cat. 23–26.3.
172 Cic. Mur. 51.
173 Sall. Cat. 29.2.
174 Cic. Cat.1.2.
175 Cic. Cat. 1.4.
176 Cic. Cat. 2.7.
177 Sall. Cat. 1.3.
178 Plut. Caes. 8.1.
179 Plut. Cic. 21.3.
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kiivasta.  Cicero  itse  vetosi  senaatin  senatus  consultum  -päätökseen.  Hänen  mukaansa  se  toi 

konsuleille  automaattisesti  oikeuden  käyttää  äärimmäisiä  keinoja  tasavallan  puolustamiseksi.180 

Stocktonin  mukaan  päätös  ei  kuitenkaan  tosiasiassa  oikeuttanut  konsuleita  toimimaan  lain 

vastaisesti.181 Flowerin mukaan Cicero oli myös ensimmäinen, joka sai senaatin julistamaan valtion 

viholliseksi  henkilöt,  jotka  vasta  suunnittelivat  vallankaappausta.182 Kuitenkin  Ciceron  päätös 

tarkoitti  salaliittolaisten  kannalta  sitä,  että  heidät  teloitettiin  ilman  mahdollisuutta  oikeanlaisiin 

hautajaisriitteihin  ja  esi-isien  kuvien  esittelyyn  kulkueessa.  Monet  Catilinan  liittolaisista  olivat 

ylhäisestä suvusta ja olisivat muutoin saaneet statuksensa mukaisen kohtelun. Ehkä tämä seikka 

myös  vaikutti  siihen,  miksi  väittely heidän  kohtalostaan  kehkeytyi.  Vaikka  salaliittolaiset  olivat 

olleet uhka tasavallalle, heidän katsottiin silti ansaitsevan edellä mainitut asiat kuolemansa jälkeen. 

Tähän seikkaan Caesarkin oli saattanut vedota halutessaan säästää salaliittolaisten omaisuuden.

Cicero  itse  oli  selvästi  tyytyväinen  toimintaansa  Catilinan  salaliiton  kanssa.  Tämä tyytyväisyys 

näkyy  varsinkin  hänen  myöhemmissä  puheissaan  kohun  mentyä  ohi,  kuten  esimerkiksi 

Filippiläispuheissa  (Philippics),  joissa  hän  puolusti  myös  tasavaltaa  Antoniuksen  vallan 

lisääntyessä. Useissa puheissa Cicero katsoo taaksepäin omaan konsulivuoteensa ja viittaa omaan 

esimerkilliseen  toimintaansa  konsulina  ja  virkamiehenä.  Ehkä Ciceron itsevarmuuteen  vaikuttaa 

juuri  hänen  alkuperänsä  homo  novuksena  ja  sukunsa  ensimmäisenä  konsulina.  Hän  on  ylpeä 

saavutuksestaan ja siitä seikasta, että omalla toiminnallaan ja älyllään onnistui suojella tasavaltaa ja 

esi-isien varmistamaa hallintomuotoa yksinvallan tavoittelijoilta.  Ciceron omahyväisyys  teostaan 

muuttuu  joissakin  puheissa  jopa  kerskailuksi,  mutta  ehkä  se  kertoo  tärkeän  seikan  hänen 

suhteestaan  muistoon.  Hän  on  ylpeä,  että  on  saavuttanut  kuolemattoman  maineen  Catilinan 

kukistajana ilman esi-isien muotokuvien esimerkkiä ja suotuisaa vaikutusta. Stocktonin mukaan  oli 

saavutus,  että  Cicero  onnistui  yhdistämään  Rooman  senaatin,  ritariluokan  ja  Italian  maaseudun 

yläluokan  yhden  asian  puolesta.  Sen  takia  Cicero  sai  ennennäkemättömän  purkauksen 

kunnianosoituksia ja ylistyksiä. Hänen mukaansa ei siis ole ihme, että tämä kaikki nousi Ciceron 

päähän ja sumensi tämän arvostelukyvyn jopa kuudeksi tai seitsämäksi vuodeksi eteenpäin.183

Ciceron omasta mielipiteestä huolimatta hänen toiminnastaan syntyi kohu ja hän joutui lähtemään 

Roomasta maanpakoon. Ciceron vihollinen, kansantribuuni Clodius hyökkäsi Ciceroa vastaan, ja 

180 Cic. Cat. 1.2.
181 Stockton 1971, 95.
182 Flower 2006, 100.
183 Stockton 1971, 143.
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hänen joukkonsa tuhosivat Ciceron talon ja takavarikoivat tämän omaisuuden. Myös Ciceron taloja 

ja omistuksia maaseudulla ryösteltiin.184 Siten Cicero itse vielä eläessään joutui kokemaan muiston 

häpäisemiseen liittyviä toimia, mutta koska hän oli homo novus, hänen omistuksissaan ei voinut olla 

hänen sukunsa virkamiesesi-isien kuvia. Ciceron talon tuhoamiseen ei siten luultavasti liittynyt esi-

isien  kuvien  tuhoamista,  mutta  kuten  edellä  todettiin,  kuvia  teetettiin  myös  muista  kuin 

virkamiehistä.  Clodius  hankki  Ciceron  talon  tontin  ja  pystytti  sille  alttarin  Libertakselle,  eli 

vapaudelle, voittoaan juhlistaakseen ja hankkiakseen lisää suosiota.185 

Tästä tapahtumasta Cicero myöhemmin kertoo katkeraan sävyyn teoksessaan De domo sua. Ciceron 

katkeruus osoittaa,  että kelle tahansa oman talon omistavalle sen tuhoaminen oli  suuri  menetys. 

Sallerin  mukaan taloa (domus)  ja sen merkitystä arvostettiin,  sillä siellä olivat perheen laarit  ja 

penaatit, joiden ansiosta talosta tuli perheelle pyhäkkö. Virkamiehelle taas talon menettäminen oli 

kunnianloukkaus,  sillä  samalla  hän  menetti  mahdollisuuden  esitellä  esi-isien  kuvien  kautta 

sukulinjaansa.  Atriumissa  virkamies  hoiti  suuren  osan  virkansa  velvoittamista  tehtävistä  ja  otti 

vastaan  klienttejään  joka  aamuisessa  kokoontumisessa,  salutatiossa.  Siksi  oli  tärkeää,  että 

virkamiehellä oli edustava talo täynnä esi-isien kuvia. Lisäksi Saller korostaa talon tuhoamisen ja 

sen  kautta  kuvien  tuhoutumisen  negatiivisuutta  virkamiehelle  ja  hänen  suvulleen  muiston 

häpäisemiseen tähtäävissä toimissa.186

Cicero kuitenkin palasi  pian maanpaosta,  ja hänelle kustannettiin julkisin  varoin uusi  talo.  Hän 

ryhtyi  perimään takaisin  menetettyä omaisuuttaan ja  poliittista  vaikutusvaltaansa.  Clodius jatkoi 

Ciceron ja Rooman keskeisten paikkojen terrorisoimista klienttijoukkoineen, mutta T. Annius Milo 

tappoi hänet katutappelussa vuonna 52 eKr. Milon oikeudenkäynnissä tätä puolusti Cicero, jonka 

mukaan Milo oli vain tehnyt Roomalle palveluksen. Puheessaan Milon puolesta Cicero kuvailee, 

kuinka  puolestaan Clodius  joutui  muiston  häpäisemisen  kaltaisten toimien kohteeksi  jäädessään 

ilman esi-isien kuvien kulkuetta, hautajaisriittejä ja hautajaispuheita sekä näytäntöjä.187 Clodius olisi 

sukunsa puolesta ollut oikeutettu esi-isien kuvien kulkueeseen, sillä hän tuli ylhäisestä Claudiusten 

suvusta, mutta oli kansansuosiota tavoitellakseen luopunut patriisin arvosta. Ciceron puhe vahvistaa 

jo edellä mainittua seikkaa, että virkamieseliitin jäsenten odotettiin saavan arvoisensa ja statuksensa 

mukaisen kohtelun huolimatta siitä, mitä he ovat eläessään tehneet. Se viittaa lisäksi siihen, että 

184 Stockton 1971, 196.
185 Plut. Cic. 33.1. 
186 Saller 1994, 89– 93.
187 Cic. Mil. 33, 86.
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virkamiesten hautajaisiin liittyvät perinteet pysyivät vahvoina, vaikka tasavallan rakenteet alkoivat 

hajota ympärillä.

Tasavallan lopulla väkivalta ja vastustajien valtakiistat yltyivät massamurhiin ja sekasortoon. Suuri 

määrä  virkamiehiä  ja  ylimystöä  kuoli  proskriptioissa,  ensin  jo  edellä  mainituissa  Sullan 

järjestämissä  vuonna  82  –  81  eKr.  ja  myöhemmin  triumvirien  järjestämissä  vuonna  43  eKr. 

Edellisissä kuoli 40 senaattoria, 1600 ritaria ja noin 3000 muuta kansalaista. Jälkimmäisissä kuoli 

noin  300  senaattoria  ja  2000  ritaria.  Proskriptiot  edustivat  roomalaisille  tasavallan  rakenteiden 

murenemista ja kulttuurin muuttumista. Tutkijat katsovat tämän murroskauden alkaneen jo Sullan 

uudistuksista  hallintoon ja  poliittiseen  elämään.  Virkamiesten  kuolemien  ja  vallan  vähenemisen 

myötä  aristokraattien  perinteetkin  alkoivat  muuttua.  Proskriptiot  edustivat  perinteisen 

tasavaltalaisen aristokraattisen kulttuurin rappiota.

Myös Cicero sai surmansa näissä proskriptioissa vihollisensa Antoniuksen käskystä. Antoniuksen 

palkkaama mies jäljitti  hänet Formiaeen, minne hän oli vetäytynyt lepäämään. Hänen päänsä ja 

kätensä leikattiin irti Forumille julkista näytteillepanoa varten.188 Dio kertoo, että Antonius halusi 

osoittaa, ei vain huhujen perusteella, vaan myös fyysisesti, että oli ollut Ciceron murhan takana ja 

toimeenpanijana.  Siksi  hän  asetti  Ciceron  pään  viereen  Forumille  oman  rintakuvansa,  joka  oli 

kukitettu. Kuvassa oli myös kaiverrus hänen saavutuksestaan ja hänen nimensä.189 Siten esi-isän 

kuvaksi  tarkoitettua  muotokuvaa  käytettiin  Ciceron  muiston  ja  persoonan  pilkkaamiseen  ja 

alentamiseen. Huolimatta siitä, kuinka kiihkeästi hän oli eläessään toivonut saavuttavansa teoillaan 

kuolemattoman ja tahrattoman muiston,  Cicero koki kuolemansa jälkeen muiston häpäisemiseen 

liittyviä toimia. 

Ciceron  toive  kuitenkin  toteutui,  sillä  hänet  muistetaan  tänäkin  päivänä  loistavana  puhujana  ja 

nousukkaana, joka konsulivuonnaan esti Catilinan salaliittolaisten aikeet ja suojeli siten Roomaa. 

Myös muun muassa Gracchukset ja Saturninus muistetaan vielä tänäkin päivänä,  vaikka heidän 

muistonsa pyrittiin häpäisemään ja painamaan unohduksiin. He ovat olleet onnekkaita. Tasavallan 

ajalla on varmasti elänyt paljon tunnettuja virkamiehiä, joiden elämästä emme löydä minkäänlaista 

jälkeä säilyneistä lähteistä.

188 Plut. Cic. 47– 49.
189 Dio. 47. 11.
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4.6 Yhteenveto

Luvussa  tarkasteltiin  sitä,  oliko  myöhäisen  tasavallan  muiston  häpäisemiseen  liittyvissä 

rangaistuksissa  mukana  myös  esi-isien  muotokuvia  ja  jos  oli,  millaisten  tapausten  tai  rikosten 

yhteydessä näin oli. Kuten edellä olen todennut, esi-isien kuvia oli välillisesti mukana lähes kaikissa 

muiston häpäisemiseen tai tuhoamiseen tähtäävissä toimissa.  Gracchusten veljeksistä vain Gaius 

koki  muiston  häpäisyyn  liittyviä  rangaistuksia,  mutta  molemmilta  veljeksiltä  evättiin  sukunsa 

statuksen  mukaiset  hautajaiset  ja  mahdollisuus  esitellä  esi-isien  kuvia  hautajaiskulkueessa. 

Saturninus tapettiin, ja hänen talonsa tuhottiin samankaltaisin tuloksin. 

Sullan tasavallan aikana ja tasavallan lopulla väkivaltaa ja muiston tuhoamisrangaistuksia alettiin 

käyttää  poliittisia  vastustajia  vastaan  jopa  heidän  vielä  eläessään.  Maanpakoon  ja  valtion 

viholliseksi julistetun tai proskriptiolistalle joutuneen virkamiehen talo saatettiin tuhota, omaisuus 

takavarikoida ja kansalaisoikeudet poistaa. Siten virkamies menetti omien esimerkillisten esi-isiensä 

kuvat talon myötä ja kunnialliset hautajaiset ja hautapaikan kuolemansa myötä.

Esi-isien  kuvia  otettiin  mukaan  virallisiin  muiston  häpäisemisrangaistuksiin  varsinaisesti  vasta 

Saturninuksen  tapauksessa  ja  Sullan  aikana.  Saturninuksen  kuoltua  hänen  kuvansa  kiellettiin 

julkisuudesta ja jopa yksityisistä taloista, mikä osoitti rangaistuksen ankaruutta, sillä se soti suvun 

vapautta ja valtaa vastaan. Sullan aikana poliittisten vastustajien kuvat kiellettiin, ja hän jopa ivasi 

toimillaan  ja  väkivallan  raakuudella  aristokraattien  esi-isien  kuvien  perinnettä.  Siten  kuvien 

ottamiseen  osaksi  muiston  häpäisemisrangaistuksia  ei  liittynyt  varsinaisesti  mitään  tiettyä  uutta 

piirrettä yksivallan tavoittelun rikoksen lisäksi. Mielestäni se osoitti astetta kovempaa rangaistusta 

ja senaatin koventuneita toimia kapinallisia vastaan, jotta heidän esimerkkiään ei uskaltaisi kukaan 

seurata.

Myöhäistasavallan aikana esi-isien muotokuvista ja oikeudesta niiden esittelyyn tuli yhä tärkeämpi 

ja  keskeisempi  asia  aristokraattien  parissa.  Siksi  niitä  myös  hyödynnettiin  politiikassa  yhä 

enemmän.  Esi-isien  kuvista  osana  muiston  häpäisyä  tuli  poliittinen  keino,  sillä  tavallisten 

virkamiesten  valta  ja  tavanomaiset  keinot  vaikuttaa  asioihin  olivat  vähenemässä.  Poliittisten 

vastustajien ja muiden vihollisten raivaaminen pois tieltä huipentui proskriptiolistojen julkaisuun, 

minkä  myötä  listalla  olevat  virkamiehet  menettivät  kunniotuksensa,  kansalaisoikeutensa  ja 
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henkensä väkivaltaisuuksissa. Proskriptiot vaikuttivat myös heidän jälkeläistensä mahdollisuuksiin 

poliittisessa elämässä.  Siten virkamiehet menettivät oman mahdollisuutensa tulla rakkaidensa ja 

koko Rooman muistetuksi.
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5. Päätelmät

Tutkimukseni  teemana  oli  tarkastella  esi-isien  muotokuvia  ja  muistoa  antiikin  Rooman 

virkamiehistön  keskuudessa.  Tutkimuskysymykseni  jakautuivat  kolmeen  eri  osaan:  suvun 

jatkuvuuteen,  kysymykseen  esi-isien  kuvien  ja  kultin  yhteydestä  sekä  muiston  häpäisemiseen. 

Seuraavassa tuon esiin näiden tarkastelujen tuloksia.

Suvun jatkuvuus ilmenee esi-isien kuvissa monellakin tapaa.  Kuvien kerrotaan esittävän esi-isiä 

hyvin  tarkasti  ja  realistisesti,  kuten  muun  muassa  Polybios  ja  Plinius  kertovat.  Siten  niiden 

esittävyys  toi  virkamiehille  menneisyyden  ja  esi-isien  persoonan  silmien  eteen  hyvin 

konkreettisesti.  Useimmat  viittaukset  esi-isien  kuviin  säilyneissä  teksteissä  ovat  kuitenkin 

kollektiivisia, eli niissä viitataan esi-isien kuviin yhtenä kokonaisuutena. Tämä voi selittyä sillä, että 

puhuessaan virkamiehet muistivat kuvat niiden muodostamana kokonaisuutena atriumissa. Kuviin 

kollektiivisena  kokonaisuutena  viitattiin  usein  juuri  silloin,  kun  haluttiin  vahvistaa  ja  luoda 

positiivinen kuva virkamiesten kuviin liittyvistä perinteistä.  Tämä seikka näkyi välillisesti  myös 

homo novusten asenteissa esi-isien kuvia kohtaan: joko haluna tukea tätä perinnettä, kuten Cicero, 

tai haluna kapinoida, kuten Sallustiuksen Marius. Ciceron jäsenyys optimaattien puolueessa vaikutti 

hänen  asenteeseensa  virkamiehistöön  ja  sen  perinteisiin.  Homo  novuksena hän  osasi  kuitenkin 

arvostaa jälkeensä jäävää muistoa itsestään ja saavutuksistaan, sillä hän oli ensimmäinen suvustaan, 

joka sai mahdollisuuden tähän. 

Muutamissa tapauksissa esi-isien muotokuviin viitattaessa otettiin puheeksi myös suvun ja Rooman 

tradition mukaisia moraalisia esimerkkihenkilöitä tai legendoja. Näille tapauksille yhteistä oli se, 

että  usein  tällöin  joku  suvun  jäsenistä  oli  jollakin  tavalla  häpäissyt  suvun  ja  sen  maineen. 

Torquatuksen  pojan  kerrotaan  tappaneen  itsensä,  Clodian  käyttäytyneen  sukunsa  arvolle 

sopimattomalla tavalla, Brutuksen laiminlyöneen virkamiehen tavanomaisia toimia ja keskittyneen 

vaurastumiseen ja Paetuksen suvun plebeijien häpäisseen sukunsa rikollisilla toimilla. Tapauksissa 

esi-isä  ja  tämän  kuva  esitetään  tuomitsevana  ja  toisaalta  myös  kehottavana  seuraamaan  hänen 

esimerkkiään oikeanlaisissa teoissa. Esimerkillisen esi-isän piirteet ja hyveet tuodaan tarkasti esiin. 

Tapauksissa  esi-isät  ja  heidän  kuvansa  samaistuvat  ja  kuvan  esi-isä  edustaa  oikeaa 

käyttäytymismallia.  Hyvin  usein  tämä  malli  on  Rooman  ja  sen  ihmisten  yhteiseksi  hyväksi 

uhrautuminen,  vaikka  se  vaatisi  jostain  henkilökohtaisesta  ja  rakkaasta  luopumista.  Clodian 
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tapauksessa kävi myös ilmi, että sekä suvun miespuoliset esi-isät että esimerkilliset naiset olivat 

suvun  naisille  malli  heidän  käyttäytymiselleen.  Siten  suvun  naisten  oli  myös  mahdollista  olla 

esimerkkinä ja esi-isien kaltaisina legendaarisina hahmoina suvun jälkeläisille.  Myös naisia  siis 

muisteltiin ja heidän tekojaan kunnioitettiin virkamiesesi-isien tavoin.

Suvun jatkuvuuden yhteydessä kysymyksenä oli myös esi-isien kuvien ikä. Esitettyjen tapausten 

perusteella  voi  päätellä,  että  kuvat  virkamiehen  atriumissa  saattoivat  juontaa  juurensa  jopa 

tasavallan alkuun. Tosin tapauksista  ei  voi  päätellä sitä,  oliko kuvat  tehty jo esi-isän eläessä ja 

virassa  toimiessa,  vai  vasta  jälkeenpäin.  Tämä  tarkastelu  vaatisi  kuvien  perinteen  alkuperän 

kartoittamista.  Kuitenkin  voi  todeta,  että  suvun  esi-isien  kuvat  saattoivat  olla  jopa  useiden 

vuosisatojen ikäisiä, ja myöhäistasavallan virkamiehillä kuvataan olevan kuvia jopa tasavallan alun 

legendaarisista  hahmoista.  Olipa  sukulaisuussuhde  kuvien  esi-isiin  sitten  keksitty  tai  oikea, 

vanhojen satoja vuosia atriumissa olleiden esi-isien kuvien vaikutus virkamiehen urakehitykseen oli 

merkittävä. Tämän osoittaa myös tapa, jolla kuvista puhuttiin. Viittauksissa kuviin viitataan kuin 

omana  omaisuutena  ja  henkilökohtaisesti.  Ilmeisesti  kuvien  vaatimus  suurista  teoista  ja  uralla 

etenemisestä koettiin hyvin henkilökohtaisesti, ja kuvien positiivisesta esimerkistä ja vaikutuksesta 

oltiin myös ylpeitä.

Toisessa osuudessa tutkimuskysymyksenäni oli  esi-isien kuvien ja kodin sekä vainajien kulttien 

mahdollinen  yhteys.  Auktorien  teksteissä  sekä  vainajien  juhlista,  Parentaliasta,  Feraliasta  ja 

Lemuriasta, että kodin suojelusjumalien laarien ja penaattien kulteista ei ollut mainintoja esi-isien 

kuville suoritetuista uhreista. Myöskään sukujen haudoille pystyttämien esi-isien kuvien osuudesta 

haudoilla suoritettavissa riiteissä ei ole minkäänlaista mainintaa. Luvun lopussa esittämäni Scipio 

Africanuksen ja Gracchusten veljesten muotokuvien tapauksetkin vain osoittavat, että jos esi-isien 

kuville  joissain  tapauksissa  uhrattiin,  ne  eivät  liittyneet  vainajien  kultteihin  vaan  olivat 

poikkeuksellisia.  Tapaukset  ovatkin  motiiveiltaan  ja  seurauksiltaan  lähinnä  poliittisia,  eivät 

uskonnollisia.  Gracchusten muotokuville  uhratessaan kansa halusi  vain osoittaa  mieltään heidän 

kuolemansa takia.  Scipio Africanuksen kuva Juppiterin  temppelissä  taas  oli  suvun tapa osoittaa 

mainettaan ja statustaan jumalan suosikkina.

Tutkimuskirjallisuudessa kysymyksestä löytyy monta tulkintaa. Muutamat tutkijat, kuten Dasen ja 

Bodel tulkitsevat muun muassa Pompejista löytyneiden laarien ja penaattien alttareilla olevan esi-
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isien muotokuvia. Onkin syytä panna merkille se mahdollisuus, että esi-isien kuvien kultti olisi ollut 

roomalaisille  itsestäänselvyys  tai  esimerkiksi  kuolemaan liittyneiden  tabujen takia  asia,  josta  ei 

puhuttu eikä kirjoitettu. Siten Pompejista tuhkan säilyttämänä voisi löytyä fyysisiä todisteita asiaan, 

josta  Roomassa  ei  niitä  löydy.  Toisaalta  muun  muassa  Flower  kieltää  esi-isien  kultin 

mahdollisuuden, kunnes varsinaisia todisteita löytyy myös Roomasta. Lähteiden ja osittain myös 

tutkimuskirjallisuuden perusteella  oma kantani  asiaan on edellä  esitetystä  kahdesta  äärikannasta 

lähempänä Flowerin  kantaa.  Säilyneet  lähteet  eivät  paljasta  oletetusta  kultista  mitään,  ja  tämän 

perusteella  ei  ole  syytä  olettaa  kultin  olemassaoloa.  Esi-isien kuvien  kokonaisuuden atriumissa, 

muotokuvien haudoilla ja patsaiden julkisilla paikoilla voi siten tulkita toteuttavan lähinnä toisiaan 

tukevaa tehtävää, muistoa esi-isien saavutuksista ja heidän saavuttamastaan kunniasta, honoksesta.

Kolmannessa ja viimeisessä osiossa tutkimuskysymyksenäni oli esi-isien kuvien mahdollinen osuus 

muiston häpäisemiseen tähtäävissä rangaistuksissa ja toimissa. Muutamien tärkeimpien tapausten 

tarkastelun kautta minulle selvisi, että esi-isien kuvat olivat jollakin tavoin mukana toimenpiteissä 

lähes  aina.  Usein  aristokraattiset  yksinvallan  tavoittelijat  kuolivat  joko  virallisen  tuomion  tai 

väkivaltaisen yhteenoton seurauksena ja menettivät siten loisteliaat hautajaiset, joihin kuului esi-

isien  muotokuvien  esittely  hautajaiskulkueessa.  Usein  he  menettivät  ylipäätään  mahdollisuuden 

tulla haudatuksi, sillä monien ruumiit heitettiin Tiberiin kuoleman jälkeen. Kuolleen hengelle tämä 

saattoi olla kohtalokasta ja eläville vaarallista, mikä tuli ilmi luvussa kolme. Myös heidän talonsa 

saatettiin  tuhota  ja  omaisuus  takavarikoida,  mikä  tarkoitti  esimerkillisten  esi-isien  kuvien 

tuhoutumista tai niiden atriumissa esittelemisen mahdollisuuden eväämistä. Oikeus esitellä esi-isien 

kuvia  atriumissa  ja  lopulta  hautajaisissa  oli  virkamiehelle  hyvin  merkittävä  asia.  Virkamiehen 

omaan kuvaan panostettiin  jo hänen eläessään,  ja atriumin esi-isien kuvia pyrittiin  esittelemään 

klienttien ja  muiden virkamiesten  käydessä  joka-aamuisella  käynnillä.  Kuvien esittely ja  niiden 

esittämien  esi-isien  maine  loi  suuren  osan  virkamiehen  identiteettiä  ja  siten  hänen  muistoaan 

menneisyyden ja nykyisyyden avulla.

Vain  kahdessa  tapauksessa,  Saturninuksen  ja  Sullan  tapauksessa  lähteet  kertovat  muotokuvien 

kiellosta. Saturninuksen kuvan esittely kiellettiin hänen tavoiteltuaan valtaa Gracchusten teemojen 

avulla, ja Sulla kielsi  vastustajiensa kuvat raivatessaan tietään valtaan.  Kuvien kielto muodostui 

tasavallan  loppua  kohti  poliittiseksi  välineeksi,  jota  hyödynnettiin  valtataisteluissa.  Kuvan  tai 

kuvien kielto tuntuu liittyvän tiukentuneisiin toimiin kapinallisia ja vastustajia vastaan. Ilmeisesti 
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kuvan kieltämistä ja siten muiston häpäisemistä pelättiin niin suuresti, että kiellon antaja katsoi sen 

olevan tehokas keino kapinallisten seuraajien kitkemiseksi. Kuvan kiellon myötä meni virkamiehen 

mahdollisuus  jättää  itsestään  fyysinen  ja  kuvan  kaiverruksen  mukainen  kirjallinen  muisto 

jälkipolville.  Siten  kyseinen  henkilö  saatettiin  unohtaa  kokonaan.  Rooman  eliitin  muisto-  ja 

kunniakeskeisessä kulttuurissa tämä oli katastrofaalinen seuraus sekä virkamiehen jälkeläisille että 

tämän suvulle. Patriarkaalisessa ja välimerellisessä kulttuurissa kunnia-häpeä-jaottelu ja erityisesti 

sen määrittämä muisto korostui.

Tämä  kaikki  osoittaa,  että  esi-isien  muisto  ilmeni  kuvissa  hyvin  eri  tavoin.  Kuvat  ilmensivät 

fyysisesti esi-isien ulkonäköä, ja niihin liittyvät kaiverrukset, tarinat ja traditio heidän saavutuksiaan 

elämässä ja virkamiehenä.  Kuviin liittyi  kaikkien tuntema moraalinen tarina,  tradition mukainen 

esimerkki  siitä,  miten  kyseinen  esi-isä  toimi  valtion  hyväksi  ja  uhrasi  jotain  itselleen  rakasta. 

Tällaista toimintaa pidettiin hyveenä ja esimerkillisenä. Tradition mukaiset esimerkit olivat julkista 

muistoa, jota kaikenlaiset esi-isien patsaat ja muotokuvat oli tehty ilmentämään. Esi-isien kuvien 

pääpaino oli siis esi-isän kunnian ja sitä kautta suvun kunnian esittelyssä. Esi-isien kuvien muisto 

kehotti  ja painosti jälkeläisiä parempiin virkoihin ja suurempaan kunniaan. Kuvien suuri merkitys 

virkamiehen elämässä näkyi epäonnistumisen pelkona ja esi-isien kuvien koettuna tuomitsemisena. 

Se näkyi  myös  unohtamisen pelkona,  mitä  muiston  häpäisyn  kohteeksi  joutuneet  ovat  varmasti 

tunteneet.

Lopuksi käsittelen sitä, miten tämä tutkimus suhtautuu muuhun esi-isien muotokuvista ja muistosta 

tehtyyn tutkimukseen.  Ensinnäkin tutkimukseni  keskittyy aiempaa tarkemmin myöhäistasavallan 

aikaan, kun taas aiemmat tutkimukset esi-isien kuvista ovat olleet joko yleiskatsauksia tai yksittäisiä 

kysymyksiä  käsitteleviä  tutkimuksia.  Toiseksi  esi-isien  kuvista  muiston  ja  tradition  moraalisten 

esimerkkien  kannalta  ei  ole  kovinkaan  paljoa  aiempaa  tutkimusta.  Tutkimukseni  syventyy 

tapaustutkimuksen  avulla  yksittäisiin  esimerkkeihin  ja  niiden  merkityksiin  aristokraattien 

muistelemisen  kulttuurin  kannalta.  Tapaustutkimukset  paljastavat  tarkemmin  sen,  minkälaisia 

merkityksiä  esi-isien muotokuvat  saivat  antiikin Rooman virkamiesten mielissä,  ja miten niiden 

ilmentämää  muistoa  muisteltiin  ja  hyödynnettiin  elämässä.  Tutkimukseni  avaa  siten  uusia 

näkökantoja  ja  välineitä  esi-isien  muotokuvien  tehtävän ja  merkityksen  tutkimukseen ja  tietysti 

muiston tutkimukseen yleisemminkin. 
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Tutkimukseni nostaa esiin myös muita uusia, aiemmin vain satunnaisesti tarkasteltuja, kysymyksiä 

esi-isien muotokuvista. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa esi-isien kuvien mahdollinen suhde 

kodin ja  hautojen kultteihin,  jota  käsiteltiin  kappaleessa kolme ja osuus  muiston häpäisemiseen 

rangaistuksena  kappaleessa  neljä.  Näistä  teemoista  on  tutkimuskirjallisuudessa  usein  kirjoitettu 

muiden kysymysten ohessa, mutta tarkastelematta tarkemmin väitteiden oikeellisuutta säilyneiden 

lähteiden kannalta. Tämä tutkimus nostaa kysymykset varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi, ja ottaa 

ne siten mukaan tieteelliseen keskusteluun, minkä vuoksi niiden tutkimiselle jatkossa on asetettu 

hyvät lähtökohdat.
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LIITE 1. Cursus honorum. Virkaura pelkistettynä laskevassa järjestyksessä.

Virka Ikä Kuvaus

Diktaattori (dictator) ja 
hänen avustajansa (magister  
equitum)

Entinen konsuli ja
entinen preetori

Erikoisvirkamies, joka toimi 
poikkeustilanteessa, nimitettiin 
enintään 6 kuukaudeksi, oli muiden 
virkamiesten yläpuolella . Sulla ja 
Caesar käyttivät virkaa hyväkseen 
suunnitelmissaan.

Konsuli (consul) 43- vuotiaana, suo anno Korkein vuosittain vaihtuva 
virkamies, tehtävänä 
kansankokousten, senaatin 
istuntojen ja sotajoukkojen 
johtaminen. Konsuleita valittiin 
kaksi, vuodesta 367 eKr. toisen tuli 
olla plebeiji.

Preetori (praetor) 40- vuotiaana Päätehtävä oikeuden jakaminen 
oikeudenkäynneissä, joskus 
konsulien poissaollessa sotajoukon 
johtaminen ja kansankokouksen 
kutsuminen. Sullan aikana määrä 
nousi neljästä kahdeksaan.

Censori (censor) Niin arvostettu, että usein 
entinen konsuli

Kahden miehen arvostettu 
virka.Väestönlaskun ja verollepanon 
hoitaminen, yleisen moraalin 
valvominen ja julkisten töiden 
teettäminen. Vuodesta 339 eKr. 
toisen tuli olla plebeiji.

Ediili (aedilis) (vaihtoehtoinen 
kansantribuunille)

37- vuotiaana Torikaupan, katujen, julkisten 
rakennusten hoito ja juhlien 
järjestäminen.Vuodesta 493 eKr. 
kansanediilit ja vuodesta 367 eKr. 
kuruuliset ediilit.

Kansantribuuni (tribunus plebis) 37- vuotiaana Valvoivat plebeijien oikeuksia, valta 
perustui loukkaamattomuuteen ja 
oikeuteen mitätöidä virkamiesten 
toimia.400–luvun puolessavälissä 
eKr.  määrä nousi kahdesta 
kymmeneen.
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Kvestori (quaestor) 31- vuotiaana Aluksi tuomari, sittemmin konsulin 
apuri, vuodesta 267 eKr. valittiin 8 
kvestoria

10 vuoden sotilasura tai
Vigintisexviri

26 alemman siviilivirkamiehen 
ryhmä, joka muodostui kuudesta 
kollegiosta. Kaupungin siisteyden 
hoito.

Tiedot: ”Cursus honorum”, 415, ” praetor”, 1240, Brennan, ”quaestor”, 1287, Badian & Honoré,
”aediles”, 15, ” dictator”, 465, A. N. Sherwin-White & Lintott, ”tribuni plebis”, 1549, ”consul”, 
383, ”censor”, 307, Derow ja ”vigintisexviri”, 1598, Purcell, teoksessa OCD³, S. Hornblower & A. 
Spawforth (toim.) (1996), Oxford.
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LIITE 2. Kuvaliite.

          Kuva 1. Caesarin rintakuva,                        Kuva 2. Ciceron rintakuva, Galleria Uffici         
Musei Vaticani                                  Firenze

   
          Kuvan 1. ja 2.  lähde: Toynbee (1978), Roman historical Portraits, 29, 35.

          Kuva 3. Atriumin sijainti talon keskellä. Casa di Sallustio n. 150 eKr. Pompeji.        

           Lähde: Flower (1996), Ancestor masks and aristocratic power in Roman Culture,189.
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Kuva 4. Kuvapatsas virkamiehestä esi-isineen 100– luvulta eKr.
Centrale Montemartini, Museo Nazionale di Roma.

Lähde: Onians (1999), Classical Art and the Cultures of Greece and Rome, 171.

            Kuva 5. Hautareliefi miehen ja naisen rintakuvista puisissa kaapeissa. 
National Museum, Kööpenhamina.

             Lähde: Flower (1996), Ancestor masks and aristocratic power in Roman culture,175.
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       Kuva 6. Liciniusten hautareliefi. British Museum. 

       Lähde: Hojte (2002) (toim.), Images of Ancestors, 224.

       Kuva 7. Laarit yhdessä talon isännän geniuksen kanssa        
       larariumissa. Casa di Pansa, Pompeji.

       Lähde: Bodel (2008), Household and family religion in antiquity, 256.
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      Kuva 8. Lararium Pompejissa.

      Lähde: www.brynmawr.edu/.../wld/00600/00600m.html

                  Kuva 9. Hautajaiskulkue torvien- ja huilunsoittajineen. Myöhäistasavallan ajalta. 
      Museo Aquilano, Aquila.

      Lähde: Flower (1996), Ancestor masks and aristocratic power in Roman       
      culture, 177.
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