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Johdanto

Antiikin kelttien määrittely on hyvin kiistanalainen kysymys. Ongelmaa voidaan lähestyä joko 

materiaalisen kulttuurin, etnisyyden tai kielitieteen näkökulmasta. Kysymykseen, keitä keltit olivat, 

saadaan näkökulmasta riippuen kulloinkin erilainen vastaus. Kelttien oma käsitys asiasta on 

auttamattomasti hävinnyt, sillä yleisesti kelttiläiseksi tunnistetussa Keski-Euroopassa elettiin 

suullisessa kulttuurissa ennen joutumista klassisen maailman piiriin. Ei ole tiedossa, mielsivätkö 

kelteiksi tunnistetut ihmiset itse olleensa kelttejä ja tunsivatko he yhtenäisyyttä muiden, samanlaisen 

kulttuurin piirissä eläneiden heimojen kanssa.1

Kelttien eteläisten naapurien, kreikkalaisten ja roomalaisten tunnistamisessa ei vastaavaa ongelmaa 

ole. Roomalaiset on helppo erottaa, koska he identifioivat itsensä sellaisiksi. Roomalaisuuden 

lisäksi heillä oli myös käsitys kelttiläisyydestä. Käsitys kelttiläisestä Euroopasta on peräisin 

klassisen maailma kirjoittajilta. Heille oli olemassa ihmisryhmä, joka oli sisäisesti tarpeeksi 

yhtenäinen luokiteltavaksi yhteisen nimen alle.2

Koska esiroomalaisten kelttien käsitys omasta itsestään ja identiteetistään on väistämättä hävinnyt, 

on käsitystä kelttiläisyydestä tyydyttävä tutkimaan heitä tarkkailleiden roomalaisten näkökulmasta.  

Historiallisen kuvatutkimuksen metodeja hyödyntämällä voidaan paitsi saada käsitys roomalaisten 

keltteihin liittämistä piirteistä, myös syventää ymmärrystä heidän suhtautumisestaan heistä selvästi 

poikkeaviin ihmisryhmiin sekä toisaalta myös heihin itseensä ja roomalaiseen identiteettiin.

Historiallinen tausta

Kelttiläisiä kieliä puhuneista kansoista alkaa löytyä mainintoja kirjallisista lähteistä 500-luvulta eaa. 

lähtien. Hekataios kirjoitti Massilian3 kreikkalaisen siirtokunnan olleen perustettu liguurien alueille, 

lähelle kelttien maita. Herodotos taas mainitsi Tonavan saavan alkunsa kelttien asuinalueilla lähellä 

Pyreneitä. Kreikkalaisten maininnat ovat ohimeneviä ja heidän tietonsa osin virheellisiä. On 

kuitenkin huomattavaa, että he jo tässä vaiheessa tunnistivat keltit yhdeksi Euroopan suurista 

1 Green 1996, 3.
2 Green 1996, 3–4.
3 Marseille.
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barbaarikansoista. Lukuisiin eri heimoihin jakautuneet keltit olivat tunnistettavissa ja erotettavissa 

muista kansoista.4 Kreikkalaiset tunsivat keltit nimillä Keltoi ja Galatai.5 Todenteolla välimeren 

kansojen tietoisuuteen keltit alkoivat tunkeutua väkivaltaisesti pian vuoden 400 eaa. jälkeen. Tällöin 

suuri joukko eri heimoja ylitti Alpit ja tunkeutui Po-joen laaksoon. Heimot syrjäyttivät alueella 

aikaisemmin asuneet etruskit ja ottivat haltuunsa Alppien ja Apenniinien väliin jääneet maat. 

Roomalaiset kutsuivat tulokkaita nimellä Galli ja koko Apenniinien niemimaan pohjoisosa sai 

heidän mukaansa nimen Gallia Cisalpina6. Etsiessään uusia asuinalueita Alpit ylittäneet gallialaiset 

tekivät myös mielellään ryöstöretkiä syvälle etelään, jopa Sisiliaan asti.7 

Nouseva Rooman tasavalta ajautui nopeasti vihollisuuksiin gallialaisten kanssa. Vuonna 391 eaa. 

joukko galleista kaikista etelämmäksi asettuneita senoneja tunkeutui Etruriaan ja uhkasi Clusiumin 

kaupunkia. Tämän asukkaat pyysivät Roomaa avuksi. Roomalaisten sekaantuminen tilanteeseen sai 

gallit marssimaan kohti Roomaa. He voittivat roomalaiset täydellisesti Allian taistelussa ja 

hävittivät Rooman kaupunkia. Gallialaiset vetäytyivät vasta suurien lunnaiden jälkeen.8

Allian taistelua seuranneina kahtenasatana vuotena roomalaiset kävivät toistuvasti sotia pohjoisilla 

rajoillaan gallialaisia vastaan. Puolustuskannalla ensimmäiset vuosikymmenet ollut tasavalta saattoi 

kaupungin hävityksen aiheuttamasta järkytyksestä ja arvovalta tappiosta toivuttuaan käydä 

suurempien resurssiensa turvin hyökkäävämmäksi. Merkkipaaluna voidaan pitää senonien 

antautumista 284 eaa. ja roomalaisen siirtokunnan Senan perustamista heidän mailleen.9

Ensimmäinen puunilaissota vuosina 264 – 241 eaa. käänsi Rooman huomion hetkeksi pois 

pohjoisesta, mutta sodan päätyttyä alistettujen gallialaisten kova kohtelu sai muut heimot tuntemaan 

itsensä uhatuiksi ja vihollisuudet syttymään jälleen. Toisessa puunilaissodassa 218 – 202 eaa. Gallia  

Cisalpina palveli yhtenä sodan näyttämöistä Hannibalin sekä myöhemmin hänen veljiensä 

Hasdrubalin ja Magonin ylitettyä Alpit ja hyökättyä Italiaan pohjoisesta. He nostattivat vapaita ja 

Roomalle jo antautuneita heimoja mukaan sotaan sitä vastaan. Karthagon tappio ja antautuminen 

ratkaisivat myös Alppien eteläpuolisten gallialaisten kohtalon. Alueen tärkeimmän heimon bojien 

4 Powell 1967, 15–17.  
5 Powell 1967,  21.
6 Alppien tämänpuoleinen Gallia.
7 Powell 1967, 20–22.
8 Rankin 1998, 104–106.
9 Rankin 1998, 107–111.
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antauduttua 190 eaa. Gallia Cisalpina oli käytännössä rauhoitettu.10

Keltit levittäytyivät myös idässä Tonavalla ja Balkanilla, etsien uusia asuinsijoja ja ryöstellen. Kun 

Aleksanteri Suuri otti vastaan 335 eaa. Tonavan alajuoksulla eläneiden kansojen lähetystöjä, 

mukana oli myös kelttejä. Jo 369 eaa. kelttejä oli liikkunut palkkasotureina Peloponnesoksella.11 

Varsinaiseksi uhaksi keltit alkoivat muodostua kreikkalaiselle maailmalle Aleksanterin kuoleman 

jälkeen 323 eaa. Vuonna 281 eaa. he hyökkäsivät Makedoniaan ja surmasivat kuningas Ptolemaios 

Keraunuksen, avaten näin tien Kreikkaan. Vuonna 279 eaa. toinen joukko ulotti ryöstöretkensä 

syvälle etelään, aina Delfoihin ja Apollonin temppeliin asti. Heidät lyötiin temppelin edustalla 

käydyssä taistelussa. Ei tarkkaan tiedetä, kuinka suuria vahinkoja temppeli kärsi. Kelttien merkitys 

Tonavalla väheni heidän sulautuessa vähitellen paikalliseen väestöön.12

Vuonna 278 eaa. tektosagit, trokmit ja tolistobogit ylittivät Hellespontoksen ja asettuivat Vähä-

Aasiaan. He muodostivat löyhästi järjestäytyneen galatalaisten valtion. Täällä he elivät jokseenkin 

eristyneenä paikallisesta väestöstä, pitäen alituisilla ryöstöretkillään ympäröiviä valtioita pelon 

vallassa. Galatalaiset ottivat ensin roomalaisten kanssa yhteen Seleukian Antiokhos III:n joukoissa 

tämän sodassa Roomaa vastaan. Ratkaisevan tappion jälkeen 190 eaa. ja Rooman suorittaman 

rangaistukseksi tarkoitetun sotaretken jälkeen he joutuivat eräänlaiseen klienttisuhteeseen Rooman 

kanssa. Rooman suojeluksessa galatalaisten valtio kesti aina ensimmäiselle vuosisadalle jaa.13

Alppien takaiseen Galliaan roomalaiset alkoivat tunkeutua 100-luvulla eaa. Heitä ajoivat toisaalta 

yhteyden turvaaminen uuteen Hispanian provinssiin ja toisaalta vanhan liittolaisen, Massilian 

auttaminen. Rooman sekaantuminen alueen valtapolitiikkaan sai monet heimot asettumaan sitä 

vastaan. Nämä se löi yksi toisensa jälkeen, allobrogit vuonna 122 eaa. ja seuraava vuonna arvernit, 

jotka olivat huomattava valtatekijä Keski-Galliassa. Jaettu suhtautuminen arverneihin sai Rooman 

hakeutumaan epämääräiseen liittoon aedujen kanssa. Valta Galliassa oli keskittynyt näiden kahden 

heimon ympärille. Vuonna 118 eaa. perustettiin strategisesti tärkeä Narbon siirtokunta ja luotiin 

10 Rankin 1998, 111–115.
11 Powell 1967, 22.
12 James 1993, 37–39.
13 James 1993, 40–41.
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perusta Gallia Transalpina:n14 provinssille.15

Provinssi pysyi rauhattomana vielä pitkään. Vuonna 77 eaa. levottomuudet Iberiassa saivat koko 

provinssin kapinaan. Kapinan kukisti lopulta preetori Marcus Fonteius. Fonteiuksen riistävä hallinto 

sai provinssin asukkaat taloudelliseen ahdinkoon. Vuonna 63 eaa. allobrogit lähettivät lähetystön 

Roomaan, toivoen senaatin puuttuvan tilanteeseen. Vaikka he osallistuivat siellä niin sanotun 

Catilinan salaliiton kukistamiseen, senaatti ei palkinnut heidän uskollisuuttaan. Niinpä allobrogit 

nousivat jälleen kapinaan 61 eaa. Kapinan kukistamisen jälkeen provinssi oli taas rauhoitettu.16

Aedujen kanssa solmimasta liitostaan huolimatta roomalaiset pyrkivät olemaan puuttumatta 

vapaiden heimojen välisiin valtataisteluihin provinssin ulkopuolelle jääneessä Galliassa, Gallia 

Comata:ssa17. Tilanne muuttui 59 eaa., kun Gallia Transalpina liitettiin prokonsuli Gaius Julius 

Caesarin valtapiiriin Gallia Cisalpinan ja Illyricumin lisäksi.18 Pahoin velkaantunut Caesar näki 

Galliassa tilaisuuden varallisuuden ja maineen hankkimiseen sekä tilaisuuden paeta poliittisia 

vastustajiaan.19

Vuonna 58 eaa. Caesar sai kaipaamansa syyn puuttua Gallian tilanteeseen Alpeilla eläneiden 

helveettien aloitettua muutto länteen. Kokonaisten heimojen liikehdintä uhkasi Keski-Gallian 

vakautta ja provinssin turvallisuutta. Caesar löi helveetit ja pakotti jäljelle jääneet palaamaan 

Alpeille, väittäen auttaneensa Rooman liittolaisia aeduja ja suojelleensa provinssia.20

Samana vuonna Caesar ryhtyi karkottamaan Galliaan asettunutta germaanikuningas Ariovistusta. 

Tämä oli saapunut joukkoineen sekveenien kutsumana avuksi sodassa aeduja vastaan. Sodan 

päätyttyä germaanit olivat kuitenkin haluttomia poistumaan ja ryhtyivät osittain Rooman 

suostumuksella rakentamaan omaa valtakuntaansa gallialaisten heimojen kustannuksella. Edelleen 

vedoten liittolaisten auttamiseen Caesar ajoi germaanit Reinin länsipuolelta.21

14 Alppien takainen Gallia. Nimitettiin usein myös yksinkertaisesti provinssiksi, alue kantaa yhä Ranskassa nimeä 
Provence.

15 James 1993, 46.
16 CAH 1987, 545.
17 Karvainen Gallia, nimitys johtuneen kelttimiesten tavasta pitää pitempiä hiuksia ja partaa kuin roomalaisilla oli 

tapana.
18 CAH 1987, 549.
19 James 1993, 124.
20 CAH 1987, 547–552.
21 CAH 1987, 546–553.
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Vuonna 57 eaa. sotaretket Belgiaan ja Luoteis-Galliaan toivat lähes koko Gallian Caesarin valtaan. 

Hän ryhtyi nyt suunnittelemaan retkeä Kanaalin yli Britanniaan. Galliassa seuraavana vuonna 

syttyneet kapinat kuitenkin viivästyttivät retken toteuttamista. Kapinoita kukistaessaan Caesar 

valloitti myös tähän asti vapaana olleen Akvitanian, perustellen toimiaan sillä, etteivät kapinalliset 

saisi sieltä apua.22

Talvella 56–55 eaa. germaanit muodostuivat jälleen uhaksi. Usipetien ja tenkterien heimot ylittivät 

Reinin ja monet gallialaisheimot houkuttelivat heitä mukaan taisteluun roomalaisia vastaan. Caesar 

torjui germaanien pyynnöt saada asettua Reinin länsipuolelle ja hävitti lähestulkoon koko joukon. 

Pelotellakseen germaaneja Caesar päätti viedä sodan heidän luokseen. Hän vei joukkonsa Reinin yli 

ja hävitti kahdeksantoista päivän ajan sen takaisia alueita.23

Vuosina 55 ja 54 eaa. Caesar teki kaksi retkeä Britanniaan, joista ensimmäinen oli päättyä 

katastrofaalisesti osan laivastosta tuhouduttua myrskyssä, eikä jälkimmäiselläkään saavutettu 

mainittavaa menestystä. Sen sijaan Galliassa roomalaisten läsnäolo aiheutti yhä suurempaa 

tyytymättömyyttä. Belgiassa syttyi kapina, joka johti yhden legioonan täydelliseen tuhoon. Caesarin 

nopea saapuminen Belgiaan esti suuremmat tuhot.24 

Vuoden 54 eaa. Caesar käytti kapinoiden kukistamiseen. Seuraavana vuonna hän kulki jälleen 

Reinin yli. Rankaisemalla ankarasti Roomalle vihamielisiä galleja Caesar uskoi pystyvänsä 

pelottelemaan loput pysymään kuuliaisina. Gallialaisten kohteleminen Rooman alamaisina sai 

heidät kuitenkin päinvastoin yhtymään Caesaria vastaan.25

Vakavimman uhan Caesarin vallalle Galliassa aiheutti Keski-Gallian heimojen suuri kapina 52 eaa. 

arverniylimys Vercingetorixin johdolla. Myös aedut taivuteltiin nousemaan roomalaisia vastaan. 

Kapinan kukistaminen vaati suuria ponnistuksia. Lopulta Alesian kaupunkiin ajettu Vercingetorix 

antautui roomalaisille vaivalloisen piirityksen jälkeen. Vaikka vastarintaa tehtiin vielä hajanaisesti, 

oli Gallia Alesian antautumisen jälkeen käytännöllisesti katsoen valloitettu. Kapinallisten 

22 CAH 1987, 555–557.
23 CAH 1987, 557–559.
24 CAH 1987, 559–564.
25 CAH 1987, 563–565.
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kukistamisen jälkeen Caesar pyrki sovittelevalla politiikalla rauhoittamaan heimot.26

Tutkimustilanne

Gallialaisten itsensä jättämä kirjallinen materiaali on äärimmäisen rajoittunutta, eikä sisällä 

varsinaista heitä itseään tai heidän elintapojaan kuvaavaa kirjallisuutta. Kaikki kuvaukset 

gallialaisista tulevat joko kreikkalaisista tai roomalaisista lähteistä. Tämän takia keltteihin 

kohdistuva kirjallisiin lähteisiin perustuva tutkimus joutuu väistämättä tekemisiin välimeren 

kansojen käsitysten ja ennakkoluulojen kanssa.

Kattavasti kelttien ja klassisen maailman vuorovaikutusta on kuvannut DAVID RANKIN 

teoksessaan Celts and the Classical World. Rankinin tärkeimpiä tavoitteita on kertoa, miten keltit 

mahdollisesti näyttäytyivät heitä tarkkailleille kreikkalaisille ja roomalaisille, aina ensimmäisistä 

kontakteista Länsi-Rooman valtakunnan tuhoon asti. Rankin esittää välimeren kansojen 

ymmärtäneen keltit homeeristen runojen valossa. Keltit olivat hänestä lähempänä 

indoeurooppalaista kantakulttuuria, josta oli havaittavissa vielä viitteitä klassisessa maailmassa. 

Näin ollen kelttien maailma oli kuin jäänne Iliaasta tunnetusta arkaaisesta maailmasta, jota 

kansoittivat suurisieluiset ja kiivasluonteiset sankarit ja jossa henkilökohtainen kunnia meni kaiken 

edelle. Toinen keskeinen Rankinin huomio on, kuinka keltit nähtiin eri aikoina ja eri paikoissa 

uhkana, joko todellisena tai kuviteltuna. He edustivat kesyttämätöntä voimaa, joka oli koska tahansa 

valmis purkautumaan sivistyneen maailman rajojen yli levittämään tuhoa ja kaaosta. Vaikka aihetta 

joudutaan väistämättä sivuamaan, ei kyseessä ole varsinainen kuvatutkimus. Rankinin tavoitteena 

on pikemminkin selittää kaikki kelttien ja klassisen maailman välinen vuorovaikutus. Roomalaisten 

mielikuva heistä on vain yksi, joskin tärkeä osa tätä kulttuurien kohtaamista. Pääpaino on kuitenkin 

tapahtumahistorian selittämisessä ja roomalaisuuden sijaan huomio kiinnittyy keltteihin.

THOMAS S. BURNS taas kertoo teoksessaan Rome and the Barbarians, 100 B.C.–A.D. 400 

laajemmin roomalaisten ja läntisen valtakunnan rajoilla eläneiden barbaarien välisistä suhteista, 

pääpainon ollessa keisariajalla ja germaaneissa. Vihollisuuksien lisäksi Burns pyrkii asettamaan 

vuorovaikutuksen laajempaan kontekstiin, ottaen huomioon myös rauhanomaisen kanssakäymisen.  

26 CAH 1987, 565–573.
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Burns valottaa antiikin kirjoittajien käyttämiä tyylillisiä keinoja heidän kuvatessaan pohjoisen 

barbaarikansoja. Jopa todellisia havaintoja enemmän esitystä säätelivät kirjoittajien käsitykset 

lukijoiden ennakko-odotuksista ja uskomuksista. Uskottavan esitys ei voinut liiaksi poiketa 

tunnetuista käsityksistä. Burnsin gallialaisia ja roomalaisia käsittelevä osio painottuukin Caesarin 

Gallian kuvauksen analysointiin. Myöskään Burns ei tee varsinaista mielikuvatutkimusta, sillä 

tämäkin tutkimus painottuu enemmänkin kulttuurien kohtaamisen selittämiseen.

Tutkimustehtävä

Tutkimuksen aiheena on roomalaisten gallialaiskuva sekä siihen vaikuttaneet tekijät. 

Tarkoituksenani on selvittää, miten keltit kuvattiin roomalaisissa lähteissä ajanlaskun alun tienoilla 

ja miksi kuvaukset olivat juuri sellaisia. Lähteiden pohjalta yritän muodostaa kuvan roomalaisten 

gallialaisille ominaisiksi katsomista piirteistä, minkälaisiksi heidät katsottiin ulkonäöltään, miten he 

elivät, minkälainen oli heidän yhteiskuntansa ja mihin he uskoivat. Toisin sanoen asioita, joiden 

perusteella heidät voitiin tunnistaa ja erottaa muista kansoista, koska kielelliset seikat olivat vieraita 

kansoja tarkkailleille kreikkalaisille ja roomalaisille toissijaisia.27 Tärkeitä ovat myös gallialaisiin 

liitetyt ennakkoluulot, minkälaisiksi heidät katsottiin mielenlaadultaan ja minkälaista käytöstä heiltä 

voitiin odottaa. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastelen kelttejä roomalaisen 

arvojärjestelmän valossa. Kun gallialaisten kuvausta verrataan roomalaisen moraalin asettamaan 

kontekstiin, voidaan selvittää miten he mahdollisesti näyttäytyivät heitä tarkastelleille roomalaisille. 

Tällöin avainkysymyksiä ovat, mitä piirteitä gallialaisissa roomalaiset pitivät vastenmielisinä tai 

ihailtavina, toisaalta mitkä tekijät erottivat ja yhdistivät heitä.

Koska Rooman tasavalta oli läpi historiansa jatkuvasti sodassa eri kelttiheimojen kanssa, 

muodostavat gallialaisiin liitetyt uhka- ja viholliskuvat luonnollisen osan tutkimusta. Tutkimuksen 

toisessa osassa teemana on roomalaisten ja gallialaisten välinen vihollisuus. Tarkastelen, 

minkälaisena uhkana gallialaiset nähtiin ja onko erotettavissa eroja suhtautumisessa eri heimoihin, 

toisaalta valloitettuihin, valloittamattomiin tai liittolaisiin sekä eri alueilla kohdattuihin keltteihin. 

Gallialaisuhkaan liittyy kiinteästi taistelu heitä vastaan, eli miten roomalaiset ymmärsivät taistelunsa 

galleja vastaan, minkälaisina vastustajina heitä pidettiin ja miten he kävivät sotaa. 

27 Powell 1967, 17.
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Olen rajannut tutkimukseni latinankielisiin lähteisiin. Ajallisesti tutkimus ajoittuu suurin piirtein 

vuodesta 80 eaa. vuoteen 9. Tälle ajanjaksolle osuu myös niin kutsuttu Rooman kirjallisuuden 

kultakausi. Ajanjaksolta on säilynyt jokseenkin runsaasti kelttejä kuvaavia latinankielisiä lähteitä. 

Varhaisemmilta ajoilta on jäljellä vain pääasiassa fragmentteja. Ajanlaskun alkuun mennessä 

lähestulkoon koko kelttiläinen maailma Britanniaa lukuun ottamatta oli muodostunut osaksi 

Rooman valtakuntaa ja kelttiläinen ylimystö alkanut omaksua uuden, roomalaisen identiteetin.

Gallialaisina tutkimuksessa ymmärretään kaikki ne heimot ja kansat joita roomalaiset kutsuivat 

gallialaisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa Alppien pohjois- ja eteläpuolella asuneita gallialaisia, 

Tonavan alueen kelttejä ja galatialaisia. Gallialaisilla tarkoitetaan nykyään useimmiten Gallian, 

nykyisen Ranskan alueella elänyttä kelttiläistä väestöä, kelteillä kelttiläisiä kansoja kokonaisuutena. 

Itse käytän roomalaista tapaa, jolloin gallialainen ja keltti ovat synonyymejä. Caesarin mukaan 

Galliassa asui gallialaisten lisäksi myös Reinin edustalla belgejä ja Pyreneiden lähettyvillä 

akvitanialaisia. Nämä erosivat toisistaan kieleltään ja tavoiltaan.28 Jako kuitenkin hämärtyy ajoittain 

Caesarilla itselläänkin, joten kaikkia edellä mainittuja tullaan käsittelemään gallialaisina. Belgejä 

pidetään nykyään kelttien ja germaanien muodostamana sekakulttuurina ja akvitanialaisia taas 

varhaisina baskeina. Näin he eivät olisi puhuneet kelttiläistä, tai edes indoeurooppalaista kieltä. 

Brittejä ei antiikin aikana mielletty sen kummemmin gallialaisiksi kuin kelteiksi ylipäätänsä, vaikka 

heidän yhteytensä mannermaalle tunnistettiin.29 Heidät jätetään huomiotta. Myöskään Iberian 

keltiberejä ei käsitellä lainkaan.

Lähteet ja menetelmät

Lähteinä käytän tutkimuksen aikarajauksen sisällä kirjoitettuja latinankielisiä historiateoksia, 

muistelmia ja puheita. Lähteet ovat osittain päällekkäisiä. Ne kertovat samoista asioista tai 

tapahtumista, mutta ovat laadittuja eri näkökulmista ja eri tilanteissa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden 

vertailla eri kirjoittajilla esiintyviä eroja ja samankaltaisuuksia. 

Gallian valloittanut Gaius Julius Caesar kirjoitti seitsemän sotaretkistään kertovaa kirjaa teokseensa 

Commentarii de bello Gallico. Nämä kattavat vuodet 58–52 eaa. Hänen legaattinsa Aulus Hirtius 

28 Caes. B. G. 1.1.
29 Rankin 1998, 2.
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täydensi teosta myöhemmin kahdella kirjalla, jatkaen vuoteen 50 eaa. asti. Kirjoittamalla kuvauksen 

Gallian sodasta Caesar pyrki oikeuttamaan tarkkaan ottaen laittomat toimensa.30 Sodan lisäksi 

Caesar kirjoitti myös silminnäkijänä Galliasta ja sen asukkaista. On kuitenkin muistettava, ettei hän 

saapunut maahan maantieteilijänä. Kelttien syvällinen ymmärtäminen ei ollut hänelle tarpeen. 

Kuvauksessaan hän joutuukin omien havaintojensa lisäksi turvautumaan aikaisempiin lähteisiin. 

Hänen voidaan olettaa kertovan vain omasta näkökulmastaan edullisia asioita.31 Caesarin on myös 

epäilemättä täytynyt todistaa, etteivät gallialaiset olleet mikään vähäinen kansa, eikä heidän 

kukistamisensa mikään vaatimaton suoritus. Teos on siis luonteeltaan voimakkaan 

propagandistinen.

Titus Livius oli roomalainen historioitsija joka kirjoitti Rooman historian ab urbe condita libri. Hän 

aloittaa kaupungin perustamisesta 753 eaa. ja jatkoi ainakin vuoteen 9. 142:sta Kirjasta on säilynyt 

35. Liviuksen tarkoituksena ei ollut syvällinen historiallinen analyysi, vaan lähinnä glorifioida 

Rooman menneisyyttä sekä edeltävien polvien urotekoja ja hyveellisyyttä. Livius on täysin 

aikaisempien annalistien kirjoittamien lähteiden varassa, sillä hän itse ei toiminut julkisissa 

viroissa.32 Rooman pahimpina vihollisina, kenties Hannibalia lukuun ottamatta, gallialaisilla on 

Liviuksen kertomuksessa keskeinen rooli. 

Marcus Tullius Cicero oli kuuluisa poliitikko ja kirjailija, joka puolusti Marcus Fonteiusta 

oikeudessa. Fonteius, joka oli hallinnut Gallia Transalpinassa todennäköisesti vuosina 74–72 eaa.  

oli syytettynä korruptiosta.33 Ciceron myöhemmin kirjalliseen muotoon saattama puolustuspuhe Pro 

Fonteio on osittain säilynyt. Syytteet Fonteiusta vastaan tulivat enimmäkseen gallialaisilta. Siksi 

Cicero pyrki puheessaan mustamaalaamaan heitä nostamalla esiin vanhoja ennakkoluuloja ja 

uhkakuvia. Puhetta voidaankin pitää kokoelmana gallialaisiin laajalti liitettyjä stereotypioita. Se 

kuvannee enemmänkin roomalaisten syvien rivien tuntoja kuin Ciceron omia ajatuksia. Vain 

yleisesti tunnettuja mielikuvia esiin tuomalla hän saattoi herättää toivomiaan tuntemuksia. 

Toinen Ciceron lähteenä käyttämistäni puheista on In Catilinam. Tämä on myös kirjalliseen 

muotoon myöhemmin saatettu versio puheista, joita Cicero piti konsulikautenaan 63 eaa. Lucius 

30 Burns 2003, 91–94.
31 Rankin 1998, 79.
32 OCD 2012, 852–853.
33 OCD 2012, 583.
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Sergius Catilinaa vastaan. Catilina oli järjestänyt laajan salaliiton tavoitellessaan vallankumousta. 

Tähän vehkeilyyn sekaantuivat myös gallialaiset allobrogit. Muita vähemmässä määrin käyttämiäni 

Ciceron kirjoittamia lähteitä ovat hänen puheensa pro rege deiotaro, in pisonem ja In Verrem sekä 

hänen filosofinen teoksensa De Divinatione. Ensiksi mainitun hän piti galatalaisen hallitsija 

Deiotaruksen puolesta.34

Myös Gaius Sallustius Crispus on kirjoittanut Catilinan salaliitosta historiateoksen Bellum 

Catilinae. Sallustius kuului senaattorisäätyyn ja Caesarin kannattajiin, mutta jokseenkin 

epäonnistuneen poliittisen uran jälkeen hän vetäytyi vuonna 45 eaa. politiikasta kirjoittaakseen 

historiaa. Sallustiuksen keskeisimpiä teemojaan on hänen oman aikansa moraalinen rappio.35

Myös mielenkiintoinen kirjoittaja on Liviuksen aikalainen Pompeius Trogus. Hänen isoisänsä oli 

gallialainen vocontien heimosta, joka palveli Pompeiuksen joukoissa ja sai tältä Rooman 

kansalaisuuden. Tästä nimi Pompeius. Troguksen isä taas palveli Caesaria Galliassa. Hän itse taas 

kirjoitti eläintieteellisiä, ja ehkä myös kasvitieteellisiä teoksia, sekä historiaa. Hänen kirjoittamansa 

Historiae Philippicae oli maailmanhistoriallinen esitys, joka alkoi idän muinaishistoriasta ja päättyi 

Augustuksen aikaan. Teoksesta on säilynyt Marcus Junianius Justinuksen myöhemmin, joko toisella 

tai kolmannella vuosisadalla laatima lyhennelmä. Justinusta ei tunneta juuri henkilönä.36 

Roomalaistunut Trogus tarjoaa kovin häilyvän mahdollisuuden kurkistaa gallialaisten omaan 

ajatusmaailmaan.

Tutkimus perustuu historiallisen kuvatutkimuksen menetelmiin. Tutkittaessa ihmisryhmien 

näkemyksiä toisista ryhmistä tutkimuksen kohteena ovat kollektiiviset kuvat, jotka ovat yhteisiä 

tietyn kulttuurin tai ryhmän jäsenille. Keskeistä on kuvan muodostajan ja kuvan kohteen välinen 

vuorovaikutus. Kuvan muodostaja vastaanottaa tietoa kuvan kohteesta, mutta vasta vastaanotetun 

tiedon tulkinta synnyttää kuvan. Kuvatutkimuksen tarkoituksena ei ole tavoittaa todellisuutta 

tulkinnan takaa vaan tarkastella, miten kuvan luoja on ymmärtänyt havaintonsa todellisuudesta. 

Päähuomio kohdistuu siis kuvan luojaan ja hänen maailmankuvaansa.37 Käsitykseen omasta 

identiteetistä kuuluu myös kiinteästi käsitys toiseudesta. Itseään ja meitä poissulkevana joistakin 

34 OCD 2012, 1514–1516.
35 OCD 2012, 1310–1311.
36 OCD 2012, 1181.
37 de Anna 1991, 22. 
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muista ei voida täysin ymmärtää määrittelemättä, mitä minä tai me emme ole. 38

Kuvat ovat luonteeltaan hitaasti muuttuvia, ihmisten ottaessa vastaan mieluummin sitä tukevaa kuin 

sen kanssa ristiriidassa olevaa ja näin heikentävää tietoa. Keskeisiä kysymyksiä kuvaan liittyen ovat, 

minkälainen se on ja miksi se on sellainen. Kuvan muodostumista selittäessä on otettava huomioon 

ideologiset, taloudelliset ja poliittiset olosuhteet. Kuvat voivat myös olla tietoisen muodostamisen 

tulosta, erilaisten eturyhmien käyttäessä kuvia hyväkseen ajaessaan omia päämääriään. Tällöin on 

pyrittävä selvittämään kuvan muodostajan intressien vaikutus kuvaan.39

Kuvan kannalta tärkeää on huomioida antiikin ajan asettamat retoriset piirteet ja niiden vaikutus 

historialliseen kontekstiin. Ajanjaksolla tehdyt havainnot kelteistä lienevät vaikuttaneen 

mielikuvaan verrattaen vähän. Huomattavasti suurempi vaikutus oli oppineen luokan retorisella 

koulutuksella, joka korosti pysyvien teemojen käyttöä. Aikaisemmin teemoiksi muodostuneet 

mielikuvat määräsivät kirjallista esitystä myöhemminkin. Näin yläluokan kirjallisessa muodossa 

liikkunut gallialaiskuva on voinut siirtyä sukupolvelta toiselle riippumatta reaalimaailman 

tapahtumista.40 

38 Harle 2000, 11.
39 Fält 1997, 63–70, de Anna 1991, 23.
40 Burns 2003, 15–16, de Anna 1991, 26.
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1. Gallialaiset roomalaisten hyveiden valossa

Gallialaisten ylitettyä Alpit ja tunkeuduttua Po-joen laaksoon roomalaiset kohtasivat kansan, joka 

poikkesi kaikista heidän aiemmin kohtaamistaan. Seuranneina vuosisatoina roomalaisilla oli 

mahdollisuus muodostaa kattava käsitys kansasta, jonka he vähitellen sulauttivat valtakuntaansa.

Vertaamalla roomalaisten kuvauksia itse kelteistä, heidän yhteiskunnastaan sekä maailmastaan 

roomalaiseen kulttuuriin ja sen asettamiin kriteereihin on mahdollista tarkastella, missä valossa 

roomalaiset mahdollisesti näkivät pohjoiset naapurinsa.

1.1 Gallialaiset esi-isien silmissä

Patriisien menettäessä vähitellen erityisasemansa korkeimpien virkojen avautuessa plebeijeille 

Rooman tasavaltaan muodostui uusi poliittinen aristokratia, nobiles. Siihen kuuluivat perheet, 

joiden jäsen toimi tai oli toiminut valtion korkeimmissa viroissa. Sillä ei ollut laillista erityisasemaa, 

lukuun ottamatta joitakin patriisien jäljelle jääneitä lähinnä symbolisia erioikeuksia. Roomaa 

hallitsivat henkilöt, jotka kykenivät hallitsemaan kansalaisten ääniä kansankokouksissa. Valtiollinen 

elämä olikin henkilöitynyttä. Politiikassa toimivat yksittäiset henkilöt ja heidän muodostamansa 

liittoumat, eivät puolueet tai ideologiat.41

 

Jos politiikka oli henkilökohtaista, niin oli myös politiikan kieli. Poliittisia kysymyksiä oli 

mahdotonta erottaa henkilökohtaisista asioista. Roomalaiset eivät niinkään nähneet hyvää hallintoa 

toimivina instituutioina, vaan hyveellisinä viranhoitajina.42 Tämä heijastui myös muuhun elämään. 

Etiikka oli tapa tarkastella paitsi valtionhoitoa, niin myös historiallisia kysymyksiä ja kaikkia 

muitakin elämän osa-alueita. Roomalainen yläluokka vaikuttaa suhtautuneen moraaliin lähes 

neuroottisesti.43

Roomalaisten elämää säätelivät esi-isien tavat, mores maiorum. Nämä olivat sarja julkista ja 

yksityistä elämää säädelleitä konventioita, jotka saattoivat saada kirjallisen muodon, kuten 

41 Earl 1967,12–15.
42 Heikkinen 2009, 119.
43 Earl 1967, 17.
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kahdentoista taulun laissa, mutta yleensä säilyivät perimätietona.44 Tasavallan kauden lopulla 

roomalaisten myyttisiksi muodostuneet esi-isät olivat ihailun ja jäljittelyn kohde. Heidät 

idealisoitiin poikkeuksellisen hyveellisiksi ihmisiksi, jotka olivat nousseet vaatimattomista 

lähtökohdista Italian ja myöhemmin koko maailman hallitsijoiksi, vain hyveellisten persooniensa 

antamien voimien avulla.45 Hyveiden ollessa esi-isien menestystä selittävä tekijä roomalaiset 

tuottivat tukun vaikeasti käännettäviä termejä kuvaamaan moraalisia kysymyksiä. Termien merkitys 

vaihteli poliittisen kilpailun tuloksena. Julkisen vallan tavoittelua perusteltiin henkilökohtaisilla 

hyveillä, samoin kuin vastustajia syytettiin paheellisesta elämästä.46 

Roomalaiset hyveet keskittyivät käsitteen virtus ympärille. Se voidaan käsittää miehisenä 

käytöksenä, joka piti sisällään muita määriteltyjä hyveitä. Laajimmillaan se piti sisällään kaikki 

toivottavat ruumiilliset ja henkiset ominaisuudet.47 Yksinkertaisimmillaan se tarkoitti 

menestyksekästä valtion palvelemista ja merkittävien tekojen suorittamista. Hyveellisen elämän ja 

tunnollisen palveluksen palkintona oli ansaittu ylistys ja sukupolvien läpi ulottuva maine, gloria. 

Vaikka yksityisessä elämässä osoitetut hyveet olivat välttämättömiä, kuitenkin vain julkiset teot 

olivat ylistämisen arvoisia. Rooman yläluokan ainoana tehtävänä oli palvella valtiota. Tasavallan 

hyväksi suoritetut teot olivat myös kunnianarvoisia vain, jos ne oli saavutettu hyväksyttävällä 

tavalla, rikkomatta käytökselle asetettuja sääntöjä.48 Sotilaallinen menestys ja viroissa toimiminen 

olivat aina päällimmäisenä roomalaisen aristokraatin mielessä. Myöhäisen tasavallan poliittinen 

elämä oli jatkuvaa mustasukkaista taistelua arvovallasta, dignitaksesta.49 

Virtus ja Superbia

Roomalainen yhteiskunta oli militaristinen, sillä ainoastaan riittävä sotilaspalvelus avasi tien 

julkisiin virkoihin. Ei ole siis yllättävää, että sotakentillä osoitettu urheus ja muut sotaisat 

ominaisuudet muodostivat keskeisen osan roomalaisista hyveistä. Moralistien mielissä pitkien 

rauhanjaksojen seurauksena oli moraalinen rappio.50 Sodat taas jalostivat kansalaisia ja antoivat 

44 Mustakallio 2008, 97.
45 Cowell 1948, 15.
46 Earl 1967, 19–20.
47 L&S 1966, 1997.
48 Earl 1967, 12–31.
49 Badian 1968, 13.
50 Esim. Plb. 32.13.
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mahdollisuuden maineikkaisiin tekoihin. Sotakentillä osoitettu virtus oli myös havaittavissa 

vieraiden kansojen keskuudessa. Roomalaisten alaisuudessa palvelleet ulkomaalaiset voitiin palkita 

Rooman kansalaisuudella erinomaisen palveluksen takia, pro virtute. Näin myös Pompeius 

Troguksen isoisä oli tullut Rooman kansalaiseksi.

Käsite virtus liitetään lähteissä keltteihin usein, mutta tällöin tarkoitetaan sotureille tyypillisiä 

hyveitä. Roomalaiset myös kuvasivat heidän arvomaailmaansa tältä osin heidän omaansa 

muistuttavaksi. Urheus ja sotilaallinen kyvykkyys olivat kelttiläisten ylimysten arvon ja kunnian 

mitta. He olivat äärimmäisen ylpeitä saavutuksistaan sekä itsestään ja kärkkäitä loukkaantumaan. 

Roomalaiset kirjasivat heidän nimiinsä yltiömäisiä puheita, joiden päällimmäinen tarkoitus 

vaikuttaa olleen heidän omien ansioidensa korostaminen. Liiallinen ylpeys kuitenkin koettiin 

roomalaisten maailmassa hyvin vastenmielisenä ja tuhoavana ominaisuutena. 

Caesar raportoi usein joutuneensa tekemisiin gallialaisten sankarikulttuurin kanssa. Varhaisempina 

aikoina hankitun sotaisan maineen menettämisestä koitunut häpeä roomalaisvalloituksen myötä oli 

hänen mukaansa tärkeimpiä syitä gallien kapinoissa.51 Neuvotellessaan helvetialaisen Divicon 

kanssa Caesar sai ensin kuulla selostuksen helveettien aikaisemmista voitoista roomalaisista ja 

heidän sotilaallisesta kyvykkyydestään. Divico jatkoi tämän jälkeen varoittamalla Caesarin tekevän 

tulevan taistelupaikan kuuluisaksi Roomaa kohdanneesta onnettomuudesta. Caesarin asetettua 

rauhanehdoksi panttivankien luovuttamisen Divico hänen mukaansa totesi, että helveetit olivat 

tottuneita vastaanottamaan panttivankeja, mutta eivät luovuttamaan niitä.52 Tappion jälkeen Caesar 

tosin kertoi helveettien käyttäytyneen huomattavasti nöyremmin. Hän kertoi näiden lähettiläiden 

heittäytyneen itkien hänen jalkoihinsa ja anelleen rauhaa.53 

Aedu Dumnorixin, joka käytti kaikkea vaikutusvaltaansa valtiossaan vaikeuttaakseen Caesarin 

toimia Galliassa, Caesar esitti ylpeänä ja taipumattomana Rooman vihaajana.54 Hän kieltäytyi 

osallistumasta Caesarin toiseen Britannian retkeen, jonne Caesar vei mukanaan Gallian johtomiehet, 

etteivät nämä pystyisi nousemaan kapinaan hänen poissa ollessaan. Dumnorix sai lopulta surmansa 

51 Caes. B. G. 5.54.
52 Caes. B. G. 1.13; 1.14.
53 Caes. B. G. 1.27.
54 Caes. B. G. 1.17–18.
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yrittäessään paeta Caesarin leiristä, toistuvasti huutaen olevansa vapaa mies vapaassa valtiossa.55 

Pahimmasta vastustajastaan Vercingetorixistä Caesar kirjoitti jokseenkin kunnioittavasti ja hän 

näyttäytyy ajoittain jalona hahmona. Gallialaisten yritysten murtaa Alesian piiritys epäonnistuttua 

Caesar kirjoitti Vercingetorixin kutsuneen neuvottelukokouksen koolle ja selittäneen, ettei ollut 

ryhtynyt sotaan yksityisten etujen, vaan yhteisen vapauden puolesta. Tämän jälkeen kaupungin 

puolustajat saivat päättää, luovuttivatko he hänet elävänä vai kuolleena roomalaisille. Caesar kertoi 

vastaanottaneensa Vercingetorixin elävänä gallien muiden päälliköiden ja heidän aseidensa 

mukana.56 Caesar ymmärsi gallialaisten vapauden kaipuun, eikä yrittänyt saada valloitustaan 

näyttämään heidän kannaltaan edulliselta, vaikka monet heimot toki hyötyivät roomalaisten 

läsnäolosta. Toinen Alesian päälliköistä Critognatus vertaa Caesarin raportissa roomalaisia Galliassa 

runsas puolivuosisataa aikaisemmin ryöstelleisiin kimbreihin ja teutoneihin. Siinä missä edelliset 

lopulta aikansa maata hävitettyään poistuivat, tunkeutuvat roomalaiset pysyvästi vieraisiin maihin 

riistämään ja sortamaan. Caesar kuitenkin tietää Critognatuksen lisäksi ehdottaneen, että 

kestääkseen pitempään odottaessaan saapuvia apujoukkoja, kaupungin puolustajien tulisi syödä 

sodankäyntiin kykenemätöntä väestöä.57 Critognatus on epätoivoisessa tilanteessa yhtä aikaa sekä 

ihailtavan urhea ja taipumaton, sekä toisaalta äärimmäisyyksiin ja vastenmielisiin toimiin valmis 

villi. Roomalaiselle lukijalle tarkoitus ei pyhittänyt keinoja ja kokonaiskuvaa voidaan pitää 

äärimmäisen kielteisenä. 

Myös Livius kertoi kelttien ylpeydestä ja urheudesta. Hän kirjoitti, että roomalaisten lähettiläiden 

sanalla, jota Aasian kuninkaat Antiokhos ja Ptolemaios kuuntelivat, ei ollut minkäänlaista 

vaikutusta galatalaisiin.58 Samoin roomalaisten lähetystön, joka lähetettiin Alppien yli vaatimaan, 

ettei Hannibalin annettaisi kulkea Gallian läpi sai hänen mukaansa osakseen lähinnä ivaa.59 

Kuolemaankin Gallien Livius kertoi suhtautuneen ajoittain välinpitämättömästi. Hän kirjoitti, 

kuinka Hannibalin ylitettyä Alpit tämä ajatteli järjestää kovia kokeneelle sotajoukolleen 

taistelunäytöksen. Hän tarjosi Alpeilla kiinniotetuille vangeille mahdollisuutta voittaa taistelemalla 

vapautensa ja myös muita palkintoja. Kaikki ilmoittivat olevansa halukkaita. Osanottajat valittiin 

55 Caes. B. G. 5.6–7.
56 Caes. B. G. 7.89.
57 Caes. B. G. 7.77.
58 Liv. 45.34.
59 Liv. 21.20.
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arvalla ja kaikki onnittelivat heitä. Taisteluiden jälkeen voittajien lisäksi hävinneitä ja urhoollisesti 

kuolleita pidettiin Liviuksen mukaan erityisen onnekkaina.60 

Troguskin mainitsi kelttien ylpeyden näiden ominaisena piirteenä.61 Hänellä oli myös paljon 

kerrottavaa näiden urheudesta. Hän kirjoitti, kuinka keltit lähestyivät Makedonian kuningasta 

Ptolemaios Keraunosta, tarjoten tälle rauhaa, mikäli tämä oli valmis maksamaan siitä. Ptolemaios 

ilmoitti kuitenkin ylpeänä, että keltit tavoittelivat rauhaa pelkästään sodan pelosta. Hän oli valmis 

siihen, jos keltit luovuttaisivat aseensa ja päällikkönsä panttivangeiksi. Ptolemaioksen uho 

Troguksen mukaan vain huvitti kelttejä ja muutaman päivän kuluttua käydyssä taistelussa 

makedonialaiset lyötiin ja kuningas itse sai surmansa.62 Toisen Makedonian kuninkaan Antigonos II 

Gonataksen Trogus kirjoitti samanlaisessa tilanteessa yrittäneen toimia eri tavoin. Tämä kestitsi 

kelttien lähettiläitä hyvin, esitellen näille leirinsä rikkauksia. Hän määräsi myös elefanttinsa ja 

laivansa esiteltäviksi heille, toivoen näillä näytöksillä voivansa pelotella heitä. Hän onnistui 

kuitenkin vain pelon sijasta herättämään kelttien ahneuden ja nämä olisivat poistuneet 

halukkaampina sotaan kuin olivat saapuneet.63 

Gallialaiset saattoivat näyttäytyä ajoittain urheina, mutta heidän urheutensa nähtiin usein 

pikemminkin eläimellisenä raivona, seikka jota käsitellään myöhemmin enemmän. Gallialainen 

ylpeyskin vaikuttaa olleen lähempänä käsitettä superbia kuin käsitettä dignitas, joka merkitsi paitsi 

henkilön arvovaltaa, niin myös hänen mainettaan, kunniaansa ja oikeutta kunnialliseen kohteluun.64 

Superbia taas merkitsi äärimmilleen vietyä ylpeyttä, joka ilmeni ylimielisyytenä. Hallitsijat se sai 

kääntymään tyranneiksi, joiden valta loukkasi oikeutta ja teki sivistyneestä elämästä mahdotonta.65 

Tunnetuin esimerkki tästä oli epäilemättä Rooman viimeinen kuningas Lucius Tarquinius Superbus, 

jonka julkea käytös johti hänen karkottamiseensa kansannousun jälkeen ja tasavallan 

perustamiseen.66

Vergiliuksen Aeneis-runoelmassa kohdataan Turnus, joka oli kuin superbian ruumiillistuma. 

60 Liv. 21.42.
61 Justin. 24.4.
62 Justin. 24.5.
63 Justin. 25.1
64 L&S 1966, 577.
65 Earl 1967, 67.
66 Liv. 1.59–60.
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Troijasta paennut Augustuksen ajan hyveiden ilmentymä Aeneas matkaa monien vaiheiden jälkeen 

Italiaan perustamaan Laviumin kaupunkia. Turnus, joka on myös persoonaltaan vastakohtainen 

Aeneakselle, nostaa latinalaiset sotaan tulokkaita vastaan. Jälkimmäistä kuvaa päällimmäisenä 

velvollisuuden tunto jumalia, maataan sekä perhettään kohtaan.67 Turnus taas on urhea ja kyvykäs 

soturi, joka taistelee maansa puolesta tunkeutujia vastaan.68 Hän on kuitenkin myös raivopäinen ja 

villi, muistuttaen Homeroksen Akhilleusta.69 Hän on täysin kykenemätön kuuntelemaan viisaita 

neuvoja tai toimimaan raivoissaan järkevästi.70 Ennen kaikkea Turnus on superbus, äärimmäisen 

ylpeä ja ylimielinen.71 Turnuksen on ajateltu edustaneen vanhaa roomalaista aristokratiaa, jonka 

vahingollisen henkilökohtaisen kunnian tavoittelun oli väistyttävä Augustuksen ajan velvollisuuden 

tunnon ja lakien tieltä. Hän kuitenkin muistutti myös ylpeitä ja villejä galleja, jotka Rooman pyhänä 

tehtävänä oli kesyttää sodalla sekä tuoda rauha ja järjestys maailmaan.72 Tältä osin Rankinin ajatus 

kelttien ymmärtämisestä vanhentuneiden homeeristen hyveiden valossa on hyväksyttävissä. Vaikka 

Vergiliuksen eepoksella ei ollut takanaan vastaavaa suullista perintöä kuin Homeroksen Iliaksella, 

superbian vastenmielinen esitys ei ollut tulosta pelkästään Vergiliuksen omasta suhtautumisesta, 

vaan heijastelee roomalaisten jakamia moraalikäsityksiä. 

Kaikesta huolimatta roomalainen nobilitas jakoi kelttiylimysten kanssa hillittömän 

kunniantavoittelemisen. Caesar kirjoitti jo mainitusta Dumnorixista ja tämän ylpeydestä, 

pöyhkeydestä sekä vallanhimosta, joka johti hänen henkilökohtaiseen tuhoonsa. Dumnorix oli myös 

solminut liiton helveetti Orgetorixin ja sekvaani Casticuksen kanssa. Liiton tarkoituksena olisi ollut 

Caesarin mukaan varmistaa jokaisen johtoasema omassa heimossaan ja samalla valta koko 

Galliassa. Juuri Orgetorix houkutteli helveetit jättämään kotinsa.73 Orgetorixin ylpeys johti hänen 

heimonsa perikatoon. Caesar ei ilmeisesti halunnut nähdä yhteneväisyyttä tilanteeseen Roomassa, 

hänen omiin toimiinsa, ensimmäiseen triumviraattiin Pompeiuksen ja Crassuksen kanssa tai mihin 

asti hän oli menemään oman dignitaksensa takia. Toimet jotka johtivat ennen myötä Rubikon 

ylittämiseen, tasavallan kaatumiseen ja Augustuksen prinsipaattiin. Rajoittamattoman kunnian 

tavoittelun osuus Rooman rappiossa jäi politiikasta vetäytyneen Sallustiuksen sekä seuraavan 

67 Verg. Aen. 1.544.
68 Verg. Aen. 7.474 ; 7.469.
69 Verg. Aen. 12.19.
70 Verg. Aen. 9.756–61.
71 Verg. Aen. 11.440.
72 Verg. Aen. 6.851. Earl 1967, 66–69.
73 Caes. B. G. 1.3.
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sukupolven kirjoittajien Vergiliuksen, Horatiuksen ja Liviuksen paljastettavaksi.

Gallialainen hillittömyys

Roomalaisen ylimystön myös odotettiin käyttäytyvän arvonsa mukaisesti. Toivottavaa käytöstä 

kuvasivat hyveet gravitas, severitas ja Constantia. Gravitas ymmärrettiin eräänlaisena vakavana 

arvokkuutena, joka ilmeni hillittynä käytöksenä ja mielenhallintana. Sillä saatettiin myös kuvata 

syvää persoonallisuutta.74 Severitas taas tarkoitti hyveeksi katsottua vakavuutta.75 Näihin läheisesti 

liittynyt hyve constantia tarkoitti mielenlujuutta ja itsehillintää. Tähän kuului olennaisesti 

mielihalujen hillintä ja kohtuullisuus.76 Tosin moralistien mielestä aikakauden roomalaiset olivat jo 

luopuneet esi-isiensä yksinkertaisista tavoista ja antautuneet täysin vieraille nautinnoille, samalla 

rappeutuen myös moraalisesti.77

Tässä suhteessa gallialaiset nähtiin roomalaisten, tai ainakin roomalaisen ideaalityypin täydellisenä 

vastakohtana. Heiltä ei voitu odottaa sen kummemmin arvokkuutta kuin kohtuullisuuttakaan. Sen 

sijaan kelteille ominaisena pidettiin kyvyttömyyttä itsehillintään ja taipumus ylettömyyteen, niin 

käytöksessä kuin suhtautumisessa ruumiinnautintoihin. Luonteeltaan heidät nähtiin impulsiivisina ja 

kiivaina. 

Hengellisten ominaisuuksien lisäksi erot jatkuivat kelttien ja roomalaisten ulkomuodossa. 

Suurikokoisiksi ja vaaleiksi kuvatut keltit poikkesivat Välimeren ihmisistä paitsi ulkomuotonsa, 

niin myös vaatetuksensa puolesta. Näkyvin ero oli epäilemättä muotoon ommeltujen vaatteiden 

käyttö. Erityisesti kelttien pitkät housut vaikuttavat olleen erityisen vastenmielisiä roomalaisille, 

Ciceron mainitessa ne maalaillessaan mahdollisimman barbaarista kuvaa gallialaisista.78 Ilmeisen 

voimakkaita tunteita herätti myös kelteille tyypillisenä nähty koreilu, jota voidaan pitää yhtenä 

hillittömyyden osoituksena.

Kelteille ajateltiin tyypillisenä erilaiset tunteenpurkaukset. Caesar kertoi heidän 

74 L&S 1966, 829.
75 L&S 1966. 1686.
76 L&S 1966, 437.
77 Sal. Cat. 6; 10. Liv. 34.6–7.
78 Cic. Font.15.
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kokouskäytännöistään. Galleilla oli hänen mukaansa tapana erilaisissa kokoontumisissa puhjeta 

huutoon ja kolistella aseitaan.79 Sotakentälläkin gallialaiset puhkesivat huutoihin, milloin riemusta, 

milloin rohkaistakseen tovereitaan.80 Kertoipa Caesar usein myös keskustelleensa vuolaasti itkevien 

gallien kanssa.81 

Itsehillinnän puute oli kelteille ominaista myös Liviuksen kuvauksessa. Hänkin mainitsee gallien 

vaikeudet pitää järjestystä kokouksissa.82 Roomalaisten kohdatessa gallialaiset ensimmäisen kerran 

taistelussa Alliassa heitä vastaan asettui Liviuksen esityksessä suuri sotajoukko, joka gallialaiseen 

tapaan päästi kauheita huutoja ja täytti seudut melulla.83 Kelttipalkkasotureiden kurittomuuden hän 

kertoi tuskastuttaneen myös heidät palkanneita makedonialaisia näiden huomattua, että kelttejä oli 

mahdotonta pitää hiljaa.84 Livius arveli kelttien osoittaman rohkeuden olleen riippuvainen 

suunnattomasta raivosta, mihin he yllyttivät itsensä taisteluiden kuluessa. Tämä käy hyvin ilmi 

kuvauksesta galatalaisista tolistobogeista, jotka olivat asettuneet vuorelle ja edulliseen asemaan 

roomalaisiin nähden. He joutuivat kuitenkin ahtaalle roomalaisten hyökätessä heidän kimppuunsa 

erilaisilla heittoaseilla. Itse keltit eivät olleet varautuneet tällaiseen sodankäyntiin ja eivät siksi 

pystyneet vastaamaan. Turhautumisen Livius kirjoitti saaneen heidät silmittömän raivon valtaan ja 

kun he eivät voineet muuten sitä purkaa, kävivät monet heistä toistensa kimppuun.85 

Liviuksen kuvaama Torquatuksen ja gallialaisen soturin yhteenotto suorastaan vilisee vastakohtia. 

Siinä Roomalaisten ja gallialaisten armeijoiden kohdatessa Ainio-joen luona tavattoman 

suurikokoinen galli astui sotajoukkojen väliin jääneelle sillalle ja huusi haastavansa rohkeimman 

roomalaisista.86 Haasteen otti vastaan lopulta Tiberius Manlius, joka ensin roomalaisen käytännön 

mukaan pyysi legioonaa johtaneelta diktaattorilta luvan jättää paikkansa. Varustauduttuaan Manlius 

asteli sillalle. Galli oli suunnattoman suuri, hän oli pukeutunut värikkäisiin vaatteisiin ja hänen 

aseensa ja muu varustuksensa koristeellinen. Manlius oli keskikokoinen ja hänen varusteensa olivat 

pikemminkin käytännöllisiä kuin koristeellisia. Gallialainen kansansa tapaan päästeli huutojaan, 

tanssi sotatanssejaan ja kuten Livius kirjoitti aikaisempien annalistien katsoneen tarpeelliseksi 

79 Caes. B. G. 7.21.
80 Caes. B. G. 5.37.
81 Caes. B. G. 1.20; 1.27.
82 Liv. 21.20.
83 Liv. 5.37.
84 Liv. 44.28.
85 Liv. 38.21.
86 Liv. 7.9.
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kertoa, oli jopa halveksivasti paljastanut kielensä. Manlius lähestyi vakaasti ja äänettömästi, 

säästäen vihansa ja voimansa varsinaiseen taisteluun. Manlius tietenkin osoittautui nopeasti gallia 

etevämmäksi ja paremmin varustautuneeksi. Surmattuaan tämän hän jätti ruumiin muuten 

koskemattomaksi, mutta otti gallialaisen kaulapannan. Tästä Manlius olisi saanut lisänimen 

Torquatus.87 Kuvauksessa Sillalla kohtasivat kaksi vastakkaista suhtautumistapaan niin sotaan kuin 

elämäänkin. Torquatus oli vaatimaton ja toimi rationaalisesti. Gallialainen oli täysin mielihalujensa 

ohjaama. Tämä ilmeni kohtuuttomana koreiluna ja kurittomuutena.  

Gallialaisten koreilu ilmeni roomalaisten silmissä värikkäinä vaatteina sekä koruina. Näitä olivat 

erilaiset rannerenkaat ja erityisesti tietyntyyppinen kultainen kaulapanta, torc, joka antoi nimen 

Torquatukselle. Ylhäiset gallialaiset koristelivat myös aseensa, kuten suuri galli Ainion sillalla. 

Livius tiesi myös kertoa, että Gnaeus Scipion voitettua karthagolainen armeija Iberiassa suurin osa 

sotasaaliista muodostui gallialaisten palkkasoturien kullasta, erilaisista ketjuista ja kaulapannoista.88 

Rooman tasavallassa vastaavaa varakkuuden osoittamista ei vanhoina aikoina suvaittu, 

ensimmäisen puunilaissodan aattona yli kymmenen paunaa hopea-astioita riitti senaatista 

erottamiseen.89 Myös pukeutumisessaan roomalaisten odotettiin noudattavan samanlaista 

vaatimattomuutta.90 Näin gallien outo ja erilainen ulkonäkö oli kuin ulkoinen ilmentymä kansojen 

henkisistä eroista. Moralistien harmiksi todellisuudessa roomalaisten suhtautuminen varallisuuteen 

ja koristautumiseen oli jo huomattavasti erilainen kuin idealisoidussa esi-isien vaatimattomassa 

menneisyydessä.91

Sama vastakohtaisuus jatkuin suhtautumisessa ruumiillisiin nautintoihin. Caesar kylläkin kirjoitti 

Belgian pohjoisosissa asuneiden nervien eläneen yksinkertaisesti ja kurinalaisesti, kieltäen 

ylellisyystavaroiden ja viinin tuonnin heidän mailleen.92 Muuten roomalaisten kuvaamat keltit eivät 

karttaneet ylellisyyksiä tai nautintoja ja belgitkin olivat monessa suhteessa lähempänä germaaneja 

kuin gallialaisia.93 Jos keltit eivät kyenneet hillitsemään tunteitaan, ei heiltä voinut odottaa 

roomalaisten toivottavaksi katsomaa itsehillintää tai kohtuullisuuttakaan. Tätä mukaillen Cicero 

87 Liv. 7.10.
88 Liv. 24.42.
89 Cowell 1948, 65.
90 Hänninen – Kahlos 2004, 175.
91 Cowell 1948, 65.
92 Caes. B. G. 2.15.
93 Caes. B. G. 2.4.
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mainitsi gallialaisten taipumuksen juopotteluun.94 Trogus oli samoilla linjoilla. Hän kirjoitti, kuinka 

Delfoihin marssineet keltit hajaantuivat temppelin lähistöllä tyhjiksi jätettyihin taloihin 

ryöstelemään viiniä ja ruokaa, heidän päälliköidensä voimatta heitä estää. Näin keltit olisivat 

menettäneet otollisen tilaisuuden hyökätä temppeliä vastaan, puolustajien ollessa vielä 

valmistautumattomia. Väitettiin oraakkelin käskeneen jättää kaikki omaisuus paikalleen ja keltit 

olisivat näin kurittomuudellaan ja hillittömyydellään jouduttaneet omaa tuhoansa.95 Livius arveli, 

että nimenomaan viini houkutteli gallialaiset ylittämään Alpit.96 Kyvyttömyys vastustaa viiniä 

liitettiin vanhastaan primitiivisiin kansoihin97 Se ilmentää vanhojen jo vakiintuneiden retoristen 

teemojen merkitystä mielikuvaan galleista.

Fides ja gallialainen arvaamattomuus

Fides oli koko Rooman yhteiskunnan koossa pitävä voima. Se piti sisällään monia toivottaviksi 

katsottuja ominaisuuksia ja käsitteitä, tärkeimpinä luotettavuus, uskollisuus, luottamus ja 

uskottavuus.98 Rooman poliittinen elämä perustui epävirallisille tavoille ja sopimuksille. Fides oli 

edellytys ylhäisön vallan kannalta välttämättömille klienttisuhteille. Samoin se vakautti poliittista 

kenttää, pitämällä sitä halkoneet liittoumat kasassa. Fides myös sääteli roomalaisten 

vuorovaikutusta vieraiden valtojen kanssa. Yksilöiden tavoin myös Rooman valtiona tuli toimia 

oikeudenmukaisesti. Rooman vallan kasvaessa sen liittolaiset alettiin nähdä klientteinä, joilta 

edellytettiin täydellistä tottelevaisuutta. Samalla Rooman tuli hoitaa omat perinteiden edellyttämät 

velvollisuutensa, avustaa liittolaisiaan ja valvoa oikeuden toteutumista näitä kohtaan.99 Seikka jolla 

esimerkiksi Caesar perusteli usein toimiaan Galliassa.

Roomalaista ulkopolitiikkaa sääteli jo varhain ajatus siitä, että jokaisella sodalla täytyi olla 

oikeutettu syynsä. Tästä huolehtimaan oli perustettu oma papistonsa, fetiaalit. He huolehtivat sodan 

julistamisesta sekä sen oikeutuksesta. Lisäksi he valvoivat liittolaisten oikeuksia ja sopimuksista 

kiinni pitämistä.100 Tosin roomalaiset keksivät nopeasti tavan kiertää fetiaalien lakeja, liittoutumalla 

94 Cic. Font. 4.
95 Justin. 24.7.
96 Liv. 5.33.
97 Romm 1992, 57.
98 L&S 1966, 749.
99 Earl 1967, 33.
100 Mustakallio 2008, 154.
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valtioiden kanssa jotka olivat alttiina tietyille hyökkäyksille ja ryhtymällä suojelemaan näitä. Sotien 

siirtyessä yhä kauemmaksi Italiasta fetiaalien merkitys oletettavasti väheni heidän asemansa 

muuttuessa lähinnä symboliseksi.101

Idässä, missä roomalaiset kohtasivat vanhoja korkeakulttuureja ja missä toimet saattoivat 

vahingoittaa Rooman mainetta, valtapolitiikkaa toteutettiin varoen, välttäen väkivaltaa ja petoksia 

sekä viimeiseen asti yrittäen pitäytyä valtioiden suorasta hallitsemisesta. Lännessä ja pohjoisessa, 

syrjässä suuren yleisön tietoisuudesta roomalainen nobiles saattoi tavoitella sotilaallista kunniaa 

huomattavasti vapaammin.102 Kuitenkin Caesarin pyrkimykset oikeuttaa tunkeutumisensa Galliaan 

osoittavat, että jos sotia ei enää tarvinnut perustella jumalille, niin ainakin senaatille ja säätyveljille 

Roomassa. 

Kelttien nähtiin tässäkin suhteessa muodostaneen lähes täydellinen vastakohta roomalaisille. Heidät 

nähtiin kyllä roomalaisten tavoin tietoisina kansojen välisiä suhteita säädelleistä sopimuksista ja 

oikeudesta. Keltit eivät kuitenkaan antaneet samanlaista painoarvoa omalle maineelleen ja olivat 

jopa täysin piittaamattomia oikeudenmukaisuuden toteutumisesta toimiessaan vieraiden kansojen 

kanssa. He näyttäytyivät harkitun petollisina tai pelkästään epävakaan luonteensa takia 

ailahtelevaisina.

Kansakuntien välinen ero kävi Liviuksen esityksessä selville jo näiden ensimmäisillä kohtaamisilla 

ja tapahtumissa, jotka johtivat Allian taisteluun. Hän kirjoitti, että Clusiumin pyydettyä apua 

roomalaiset lähettivät kolme Marcus Fabius Ambustuksen poikaa selvittämään tilannetta ja 

tutustumaan kansaan, jonka roomalaiset nyt kohtasivat ensimmäisen kerran. Gallialaiset senonit 

tunnustivat kohtaamansa roomalaiset urheiksi, koska clusiumilaiset turvautuivat heihin hädän 

hetkellä. Ja koska roomalaiset olivat tulleet heidän luokseen neuvottelemaan, olivat hekin valmiita 

rauhaan. He vaativat maata jolle asettua asumaan. Clusium ei voinut tähän suostua ja Fabiukset 

sekaantuivat puhjenneisiin kahakoihin. Quintus Fabiuksen Livius väittää jopa surmanneen 

näyttävästi yhden gallien päälliköistä. Tämä olisi saanut gallien vihan kääntymään kohti Roomaa. 

Osa halusi hyökätä kaupunkiin saman tien, mutta vanhimmat saivat tahtonsa läpi ja he lähettivät 

lähettiläitä vaatimaan Fabiusten luovuttamista. Nämä olivat kuitenkin Liviuksen mukaan 

101 Badian 1968, 11–12.
102 Ibid.
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kansansuosionsa takia turvassa ja rangaistuksen sijasta heidät valittiin tribuuneiksi. Uhkailtuaan 

sodalla gallit palasivat omiensa luokse. Raivostuneina senonit kokosivat armeijan ja lähtivät 

marssimaan Roomaa kohti. Suuri joukko miehiä ja hevosia luonnollisestikin Liviuksen mukaan 

herätti kauhua matkan varrella, asukkaiden paetessa heidän edeltään ja kaupunkien valmistautuessa 

taisteluun. Gallit olisivat kuitenkin pidättäytyneet vahingoittamasta kohtaamiaan ja tehneet huudoin 

tiedetyksi, että he olivat matkalla Roomaa vastaan.103

Vaikka Livius tunnusti gallialaisten vaatimuksen Fabiusten luovuttamiseksi oikeutetuksi, ei hänen 

koko kuvansa gallialaisista ole yhtä kunniallinen. Fabiusten hän katsoi käyttäytyneen väkivallan 

puuskassaan ennemminkin gallien kuin roomalaisten tavoin. Samoin tiedusteltaessa, millä 

oikeudella senonit vaativat maata Clusiumilta, nämä kertoivat Liviuksen mukaan perustavansa 

vaateen aseiden voimaan. Jos heidän vaatimuksiinsa ei olisi suostuttu, he olisivat taistelleet ja 

Fabiukset olisivat voineet viedä kotiinsa tiedon gallialaisten ylivoimaisuudesta muihin kansoihin 

nähden.104 Fabiukset olivat menettäneet itsehillintänsä ja lakanneet toimimasta roomalaisten tavoin. 

He olivat taantuneet kelttien tasolle, jotka vähät välittivät oikeudenmukaisuudesta, uskoen vain 

vahvimman oikeuteen. Näin Livius onnistui kytkemään roomalaisten omatkin, heille epätyypilliset 

kelvottomat toimet gallialaisiin.

Livius kertoi gallien olleen itsekin valmiita rikkomaan samoja kansojen välisiä kanssakäymisiä 

säädelleitä lakeja, joiden rikkomisen he kokivat vuoden 390 eaa. tienoilla niin suurena 

loukkauksena. Hänen esityksessään Senonit valtasivat koko Rooman kaupungin Capitoliumia 

lukuun ottamatta. Piirityksen jälkeen molemmat osapuolet olivat valmiita rauhaan. Roomalaiset 

lupautuivat maksamaan tuhat paunaa kultaa, mutta gallialaiset käyttivät punnitsemisessa väärän 

painoisia punnuksia. Roomalaisten valittaessa tästä senonien päällikkö Brennus105 heitti 

miekkansakin punnusten joukkoon ja Livius pisti hänen suuhunsa kuolemattomiksi muodostuneet 

sanat vae victis106.107 Livius kuitenkin jatkoi, että paikalle saapui juuri tällöin Marcus Furius 

Camillus, joka oli koonnut Alliasta paenneita roomalaisia ja surmannut Rooman ympäristössä 

harhailleita senoneja ja valittu poissaolevana diktaattoriksi. Hän käski galleja poistua, johon nämä 

103 Liv. 5 36–37.      
104 Liv. 5.36.
105 Kyseessä lienee pikemminkin arvonimi, sillä Brennus mainitaan myös myöhemmin Delfoihin hyökänneiden kelttien 

päälliköksi.
106 Voi voitettuja.
107 Liv. 5.48.
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eivät suostuneet, vedoten jo tehtyyn sopimukseen. Camilluksen johdolla roomalaiset ryhtyivät 

taisteluun ja ajoivat gallialaiset kaupungista. Kaupungin vapaus olisi ostettu raudalla, ei kullalla.108 

Tarinan loppuosa vaikuttaa epäilyttävästi vain roomalaisten kansallishengen kohotukselta ja 

yritykseltä lieventää äärimmäisen nöyryyttävän tapauksen muistoa.

Livius väittää, että samalla tavalla petetyksi joutuivat myöhemmin etruskit, jotka valmistelivat sotaa 

Roomaa vastaan. Kesken valmistelujen he kuitenkin kuulivat suuren gallialaisjoukon lähestyvän 

heidän rajojaan. He taivuttelivat kullalla gallit liittoon kanssaan ja mukaan sotaan. Gallialaiset olivat 

myöntyväisiä, mutta saatuaan kullan ilmoittivat ottaneensa sen vastaan maksuksi siitä, etteivät he 

hävittäisi etruskien maita.109 

Livuksella oli mainita runsaasti myös useita muita esimerkkejä kelttien petollisuudesta. Esimerkiksi 

konsuli Gnaeus Manliuksen sotiessa galatalaisia tectosageja vastaan hän kertoi näiden ilmoittaneen 

olleensa valmiita neuvottelemaan. Tämän he olisivat kuitenkin tehneet vain, jotta ehtisivät siirtää 

omaisuutensa turvaan. Samalla he järjestivät väijytyksen neuvotteluihin saapuvalle Manliukselle. 

Pienen joukon saattama konsuli pääsi vain vaivoin pakenemaan.110 Liviuksen kuvaamat gallialaiset 

näyttävät panneen vähän painoarvoa omien tekojensa oikeudellisuudelle. He näyttäytyvät 

pikemminkin häikäilemättöminä oman edun tavoittelijoina, joita eivät sitoneet ihmisten väliset 

sopimukset tai minkäänlainen käsitys kunnollisuudesta. Täten heille oli ominaista toimia Fabiusten 

tavoin, jotka itsehillinnän puutteessa käyttivät väärin kaikkien lakien vastaisesti lähettilään turvattua 

asemaa.

Livius oli samoilla linjoilla aikaisemmin vaikuttaneen Ciceron kanssa. Hyökätessään todistajana 

toiminutta gallialaista Induciomarusta vastaan hän totesi, ettei jalointa gallialaista voi edes verrata 

vähäisimpään roomalaiseen, eikä Induciomarus ymmärtänyt todistajille asetettuja velvollisuuksia.111 

Kun roomalainen Ciceron mukaan antoi todistusta, tätä sitoi huoli maineensa menettämisestä ja 

jumalia kohtaan tunnettu pelko. Tämän takia roomalainen punnitsi sanojaan tarkkaan, ettei kukaan 

pystyisi väittämään yksityisten etujen vaikuttaneen hänen todistukseensa. Alloborgi 

Induciomaruksella ei tällaisia pelkoja ollut, eikä myöskään annetulla valalla hänelle merkitystä. 

108 Liv. 5.49.
109 Liv. 10.10.
110 Liv. 38.25.
111 Cic. Font. 12.
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Hänelle oikeudenistunto oli vain tilaisuus esittää urheuttaan, ääntään ja ulkomuotoaan. Jumaliakaan 

gallit eivät pelänneet.112

Myös Caesar kertoi kohtaamiensa helveetien vedonneen senonien tavoin aseiden oikeuteen näiden 

suunnitellessa muuttoa Orgetorixin johdolla keskiseen Galliaan.113 Muutoin roomalaisten kohtaama 

vastustus johtui enimmäkseen gallien halusta pysyä riippumattomina roomalaisista. Sen sijaan 

Reinin ylittäneille germaaneille heidän tarpeensa ajoi alkuperäisten asukkaiden oikeuksien edelle. 

Usipetit ja tenkterit pyysivät Caesarin mukaan häneltä lupaa asettua Reinin länsipuolisille alueille, 

jotka he olivat asevoimin voittaneet itselleen. Caesarilla oli kuitenkin antaa sopiva vastaus. Hänestä 

ei ollut oikeudenmukaista, että he, jotka eivät kyenneet puolustamaan omia alueitaan, valtasivat 

toisten omia.114 Heimoja oli ajanut Galliaan paine sveebien taholta.115 Myös Ariovistus katsoi 

olevansa oikeutettu valtakuntaansa Galliassa, koska hän oli voittanut gallialaiset taistelukentällä, 

samalla tavalla kuten roomalaiset hallitsivat mielensä mukaan voittamiaan kansoja.116 Tähänkin 

Caesar pystyi esittämään vastaväitteen, todeten Gallian joutuneen Rooman valtapiiriin jo Quintus 

Fabius Maximuksen voitettua arvernit ja rutenit, mutta senaatin päätöksellä jätetty vapaaksi.117 Joka 

tapauksessa ilmeisesti roomalaisten mielissä pohjoiset barbaarit näyttäytyivät voimana, joka oli 

koska tahansa valmis vyörymään sivistyneen maailman rajojen yli. Omassa ahdingossaan he olivat 

valmiita häätämään alkuperäiset asukkaat ja asettumaan minne vaan kykenivät. 

Caesarkin kertoi joutuneensa tekemisiin gallialaisten petollisuuden kanssa. Armorican heimojen 

noustessa kapinaan hän väitti näiden vanginneet roomalaiset lähettiläät, toivoen voivansa vaihtaa 

heidät Caesarille aikaisemmin luovutettuihin panttivankeihin.118 Atuatukien, joiden antautumisen 

ehdoksi asetettiin panttivankien ja aseiden luovutus, hän kirjoitti luovuttaneen vain osan aseistaan ja 

käyneen yllättäen yön saavuttua uudelleen taisteluun roomalaisten kanssa.119 Eburonien kuninkaan 

Ambiorixin Caesar raportoi väittäneen belgien ryhdyttyä kapinaan vuonna 54 eaa. talvileiriin 

suljetulle legioonaa komentaneelle Sabinukselle koko Gallian olleen aseissa ja hänen itsensä, 

roomalaisten ystävänä,  kansan taholta pakotettu sotaan heitä vastaan. Ambiorixin Caesar väittää 

112 Cic. Font. 13.
113 Caes. B. G. 1.2.
114 Caes. B. G. 4.7–8.
115 Caes. B. G. 4.4.
116 Caes. B. G. 1.36.
117 Caes. B. G. 1.45.
118 Caes. B. G. 3.4.
119 Caes. B. G. 2.30–33.
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luvanneen Sabinukselle ja hänen miehilleen vapaan pääsyn lähellä talvehtineen Quintus Ciceron 

legioonan luokse. Mutta saatuaan näin roomalaiset jättämään leirinsä, Ambiorix olisi tuhonnut 

väijyttämällä käytännössä koko legioonan.120 Rooman liittolaiset aedut, jotka Caesar oli nostanut 

alennustilasta, liittyivät kuitenkin myöhemmin Vercingetorixin kapinaan, vaikka hän kertoi 

muistuttaneensa näitä kaikista palveluksistaan heidän heimolleen.121

Samoin Pompeius Trogus oli omaksunut käsityksen kelttien petollisuudesta. Hän kirjoitti 

galatalaisten palvelleen sekä Egyptin Ptolemaios III:n että Seleukidian Seleukos II :n joukoissa 

heidän välisessään sodassa. Juuri galatalaiset toivat Troguksen mukaan voiton Seleukkokselle, 

mutta taisteluiden päätyttyä nämä alkoivat vehkeillä yhdessä maanmiestensä kanssa työnantajiaan 

vastaan.122

Usein kelttien epäluotettavuus kuitenkin nähtiin johtuvan pikemminkin luonteen kiivaudesta ja 

impulsiivisuudesta kumpuavasta arvaamattomuudesta, kuin harkitusta petollisuudesta, kuten edellä 

mainituissa tapauksissa. Caesar katsoi gallien olleen luonteeltaan epävakaisia ja kevytmielisiä,123 

sekä tunnettuja odottamattomista ja äkillisistä päätöksistään.124 Heillä oli hänen mukaansa tapana 

udella matkalaisilta, jopa pakottamalla, mitä he olivat kuulleet tai nähneet. Huhujen perusteella he 

sitten ryhtyivät toimiin, joita joutuivat myöhemmin katumaan. Herkkäuskoisuudessaan he olisivat 

olleet valmiita uskomaan sepitettyjäkin vastauksia.125 Merkittävistä asioista kantautui nopeasti tieto 

Gallian halki, sillä galleilla oli Caesarin mukaan tapana huutaa saamansa tiedot lähimmälle 

naapurilleen, joka jatkoi samalla tavalla eteenpäin.126 Gallien herkkäuskoisuutta roomalaiset 

pystyivät käyttämään Caesarin raportin mukaan hyväkseen, saattaen nämä uskomaan haluamiaan 

asioita ja täten toimimaan haluamallaan tavalla.127 

Ailahtelevaisuutensa takia Caesar kertoi gallien olleen nopeita tekemään johtopäätöksiä. Caesarin 

gallialaiset apujoukot olivat hänen mukaansa kovin vaikuttuneita jo ensimmäisten kahakoiden 

120 Caes. B. G. 5.27–32.
121 Caes. B. G. 7.76.
122 Justin. 27.2.
123 Caes. B. G. 2.1.
124 Caes. B. G. 3. 8.
125 Caes. B. G. 4.5.
126 Caes. B. G. 7.3.
127 Caes. B. G. 3.18.
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jälkeen Reinin ylittäneiden germaanien kanssa.128 Mieliala heidän kokouksissa saattoi roomalaisten 

esityksissä muuttua hetkessä. Avaricumin piirityksen aikana Caesar kirjoitti kapinallisten 

kokoontuneen ja syyttäneen Vercingetorixiä kokemistaan vastoinkäymisistä, arvellen hänen jopa 

vehkeilleen Caesarin kanssa. Vercingetorix puolustautui syytöksiä vastaan puheellaan ja esitti kiinni 

saamiaan orjia legioonalaisina. Näiden hän oli etukäteen käskenyt kertoa Caesarin armeijan 

tukalasta tilasta. Näin Vercingetorix olisi saanut sotajoukon osoittamaan hänelle suosiotaan, 

kaikkien ollessa sitä mieltä, ettei sodanjohto olisi voinut olla paremmissa käsissä.129 Caesaria 

täydentänyt Hirtiuskin kertoi galleilla olleen tapana pöyhkeillä pienistä menestyksistä ja vastaavasti 

helposti menettää uskonsa vastoinkäymisten edessä.130 

Gallialaisten arvaamattomuuden takia Caesar ei aina uskaltanut luottaa edes liittolaisheimoihin. 

Germaanipäällikkö Ariovistuksen, jonka Caesar kutsui neuvotteluihin hän kirjoitti ilmoittaneen 

saapuvansa vain, jos molemmat osapuolet saapuisivat pelkästään ratsuväen saattamana. Kaikki 

Caesarin ratsuväki oli kuitenkin liittolaisten toimittamaa, jonka varaan hän ei uskaltanut henkeään 

laskea. Tästä johtuen hän otti galleilta hevosia ja laittoi niiden selkään miehiä luotettavimmaksi 

katsomastaan kymmenennestä legioonasta.131 Vercingetorixin kapinan alkaessa Caesar taas tiesi olla 

aina varuillaan aedujenkin suhteen132 Caesarin mukaan huhupuheet saivat monet heistä lopulta 

yksityisesti käymään heidän alueillaan toimineiden Rooman kansalaisten kimppuun ja ryöstämään 

heidän omaisuuttaan. Kun monet aedut olivat sekaantuneet näihin toimiin, tuli samalla koko valtio 

vedettyä mukaan kapinaan, toisaalta yhteisestä rangaistuksen pelosta ja toisaalta ryöstetyn 

omaisuuden houkuttelemana.133 Jo aikaisemmin osa aedujen Caesarille toimittamia apujoukkoja oli 

ollut helppo taivutella hetkellisesti vaihtamaan puolta huhupuheiden avulla.134 Mutta kuvaavaa oli, 

että kun aedut eivät Caesarin mukaan saaneet johtoasemaan kapinallisten heimojen joukossa, he 

olisivat halunneet jälleen palata hänen puolelleen, jos tämä vain olisi ollut mahdollista.135

Liviuksella oli kertoa paljon samantapaisia tapahtumia. Hannibal joutui hänen esityksessään koko 

Iberiasta alkaneen ja Etelä-Italiaan päättyneen sotaretkensä aikana tekemisiin gallien 

128 Caes. B. G. 4.13.
129 Caes. B. G. 7.20–21.
130 Caes. B. G. 8.13.
131 Caes. B. G. 1.42.
132 Caes. B. G. 7.9.
133 Caes. B. G. 7.42–43.
134 Caes. B. G. 7.38.
135 Caes. B. G. 7.63.
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epävakaisuuden kanssa. Etelä-Gallian läpi marssiessaan hänen oli Caesarin tavoin vaikea ennakoida 

gallialaisten ajatuksenjuoksua. Ainoastaan lahjomalla heimojen päälliköt kullalla hän saattoi 

Liviuksesta olettaa näiden pysyvän ystävällismielisinä hänelle.136 Alppeja ylittäessä hän kirjoitti 

paikallisten oppaiden petollisuuden aiheuttaneen ongelmia puuneille.137 Hannibalin saavuttua 

Pohjois-Italiaan Livius väittää monien gallialaisheimojen olleen epävarmoja, kummalle puolelle 

heidän pitäisi asettua. Roomalaisille tämä puolueettomuus olisi sopinut, mutta Hannibal, joka oli 

esiintynyt gallien vapauttajana oli tyytymätön. Vasta Hannibalin sotajoukon alettua hävittää Po-joen 

seutua Livius kirjoitti osan heimoista vedonneen konsuli Cornelius Scipioon. Tämän he olisivat 

tehneet vain silkasta pakosta, sillä ainoastaan roomalaiset olisivat kyenneet kostamaan heidän 

kokemansa vääryydet. Apua pyytäessään gallit korostivat joutuneensa tähän ahdinkoon ollessaan 

uskollisia Roomalle. Scipio kuitenkin muisti Liviuksen mukaan gallialaisten aikaisemmat petokset 

ja näki heidän teeskentelynsä lävitse.138 Livius kertoi Hannibalin sijoittaneen gallialaiset 

apujoukkonsa marssirivistönsä keskelle, jossa näitä pystyttiin pitämään tarkasti silmällä.139 

Kelttien villi ja arvaamaton luonto yllätti myös Makedonian kuninkaan Perseuksen Liviuksen 

teoksessa. Hän kirjoitti, että joukko kelttejä tarjosi kuninkaalle apuaan tämän tulevassa sodassa 

Roomaa vastaan. Kun hinnasta oli päästy sopimukseen Perseus määräsi kelttien marssireitille 

osuneita kyliä ja kaupunkeja täydentämään varastojaan, pyrkien järjestämään joukolle 

mahdollisimman miellyttävän matkan. Luvattua maksua odottaneiden kelttien luo hän lähetti lahjoja 

ja vähän kultaa jaettavaksi, toivoen näin motivoivansa kelttejä. Makedonialainen lähettiläs esitteli 

Perseuksen lahjat ja kertoi tämän järjestelyistä kelttien hyväksi, mutta nämä olivat Liviuksen 

mukaan vain kiinnostuneita luvatusta palkkiosta, jota lähettiläällä ei ollut antaa. Vihoissaan he 

käskivät tämän palata takaisin ja palata takaisin sovitun maksun kanssa. Liviuksen sanoin Perseus 

joutui nyt tekemisiin gallien villeyden ja petollisuuden kanssa, joka oli aikaisemmin käynyt niin 

monen tuhoksi. Keltit olisivat saattaneet osoittautua pahemmiksi liittolaisiksi kuin roomalaiset 

vihollisiksi, eikä kuningas uskaltanut palkata koko joukkoa.140 

Kuitenkaan Caesarilla ei ollut pahaa sanottavaa liittolaisistaan remeistä, jotka pysyivät hänelle aina 

136 Liv. 21.20.
137 Liv. 21.34.
138 Liv. 21.52.
139 Liv. 22.2.
140 Liv. 44.26.
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uskollisina. Caesar myös nimitti galleja barbaareiksi vain kertoessaan näiden kelvottomista toimista. 

Liviuskin tunnusti, että rauhanaikana roomalaisten Alppien taakse lähettämä lähetystö otettiin 

erittäin vieraanvaraisesti vastaan. Tänne roomalaiset oli hänen mukaansa lähetetty valittamaan 

heimoille, joiden jäseniä oli yksityisesti ylittänyt Alpit ja tunkeutunut ja asettunut Italiaan, 

kuitenkaan vahinkoa tekemättä. Heidän oli käsketty poistua, mutta muuten galleja ei olisi rangaistu 

mitenkään. Heimojen vanhimmat olisivat pikemminkin nuhdelleet roomalaisia näiden osoittamasta 

helläkätisyydestä gallien rikkomuksen edessä.141 Samoin Livius kertoi vuonna 169 eaa. gallialaisen 

päällikön Balamoksen lähettiläiden ylittäneen Alpit ja saapuneen Roomaan tarjoamaan apuaan 

sodissa. Tapaus vaikuttaa jokseenkin epätavalliselta, eikä Liviuksella ollut tarkkaan kertoa, mistä 

heimosta apua tarjottiin. Balamokselle lähetettiin hänen mukaansa kuitenkin lahjoja.142

Caesarilla oli tiedossa muitakin esimerkkejä joissa gallialaiset toimivat luotettavasti ja 

kunniallisesti. Ylhäisillä galleilla oli hänen mukaansa ympärillään aseveljien joukko. Nämä olivat 

sopineet asettuvansa samoille vaaroille alttiiksi kuin suojeltavansa ja tämän tullessa surmatuksi 

heidän tuli kokea sama kohtalo, joko vihollisen tai oman kätensä kautta. Vastineeksi he saivat 

osansa ylimyksen elintarpeista. Oli Caesarin mukaan ennen kuulumatonta, että joku olisi 

kieltäytynyt kuolemasta isäntänsä takia.143 Muihinkin keskenään tekemiinsä valoihin gallialaiset 

vaikuttivat suhtautuneen hyvin vakavasti.144 Caesar ei kuitenkaan sanonut selvästi, johtuiko tämä 

velvollisuudentunnosta vai uskonnollisista syistä. 

Caesarin välittämä kuva galleista on jokseenkin kunniallisempi kuin Liviuksella. Heidän esitystensä 

luonne oli kuitenkin erilainen. Caesar kuvasi yksityiskohtaisesti Gallian päiväpolitiikkaa, jossa hän 

oli keskeinen toimia koko sodan ajan ja gallit olivat hänelle paitsi vihollisia niin myös liittolaisia ja 

klienttejä. Hänen suhtautumistaan voidaan kuvata holhoavaksi. Gallialaiset näyttäytyvät 

impulsiivisuudessaan lapsenomaisina hahmoina, jotka ajattelemattomuuttaan ryhtyivät itselleen ja 

muille vahingollisiin toimiin. Vaikutelmaa korostaa Caesarin galleille johdonmukaisesti osoittama 

armeliaisuus.145 Liviuksella gallit esiintyvät edellä mainittujen poikkeuksellisten tapausten lisäksi 

lähinnä Rooman vihollisina tai apujoukkoina ja vuorovaikutus heidän kanssaan liittyy lähinnä 

141 Liv. 39.54–55.
142 Liv. 44.14
143 Caes. B. G. 4.22.
144 Caes. B. G. 5.6.
145 Caes. B. G. 2.13–14; 5.1. 
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sodankäyntiin. Caesarin impulsiivisista luonnonlapsista ei ole tietoakaan, vaan keltit nähdään 

Liviuksen teoksessa lähinnä arvaamattomina villeinä.

Roomalaisuuden vastakohta?

Sallustiuksen kuvaamat allobrogit muodostavat käytökseltään eräänlaisen gallialaisen arkkityypin. 

Catilinan ympärille kerääntyneihin salaliittolaisiin kuulunut Publius Cornelius Lentulus Sura 

lähestyi Roomaan saapuneita alloborgien lähettiläitä etsiessään tahoja, jotka saattoivat mahdollisesti 

olla avuksi tulevissa yhteenotoissa niin roomalaisten kuin ulkomaalaistenkin keskuudesta:

Niinpä hän antoi eräälle Publius Umbrenukselle tehtäväksi etsiä alloborgien lähettiläät ja jos kykenisi, taivutella 

nämä liittolaisiksi sotaan, arvellen, koska he olivat julkisesti ja yksityisesti veloissa ja koska gallit ovat 

luonnostaan sotaisia, nämä olisi helppo suostutella tällaiseen toimeen. Koska Umbrenus oli käynyt kauppaa 

Galliassa, monet valtion johtomiehistä tunsivat hänet ja hän oli oppinut tuntemaan heidät. Ja näin olleen hän 

viivyttelemättä heti kun hän oli havainnut lähettiläät foorumilla, tiedusteltuaan vähän valtion tilasta ja valiteltuaan 

sen onnettomuutta alkoi kysellä, minkälaista loppua he odottivat tällaisille kurjuuksille. Kun hän huomasi heidän 

valittavan virkamiesten ahneutta ja syyttävän senaattia, koska se ei ollut heille avuksi, sekä odottavan vain 

kuoleman päättävän heidän kärsimyksensä, hän sanoi: “mutta minä, jos käyttäydytte kuin miehet, voin näyttää 

tavan, jolla vapaudutte näistä vaivoista.” Kun hän oli sanonut tämän, allobrogit rukoilivat Umbrenusta suuren 

toivon pauloissa, että tämä säälisi heitä; Mikään ei olisi niin epämieluisaa tai vaikeaa etteivät he tekisi sitä suurella 

innolla, jos se vain vapauttaisi heidän valtionsa velasta. Hän ohjasi heidät Decimus Brutuksen taloon, sillä se oli 

lähellä foorumia eikä Semproniasta146 ollut sopimaton tähän tarkoitukseen; Brutus oli näet poissa Roomasta. 

Lisäksi antaakseen suuremman vaikutuksen esitykselleen hän lähetti hakemaan Gabiniusta. Hänen läsnä ollessaan 

hän paljasti juonen, nimesi osalliset sekä paljon monentyyppisiä siitä tietämättömiä henkilöitä, jotta lähettiläät 

tuntisivat mielensä varmemmiksi. Kun nämä olivat luvanneet apunsa, hän päästi heidät menemään.147

146 Brutuksen vaimo.
147igitur P. Umbreno quoidam negotium dat, uti legatos Allobrogum requirat eosque, si possit, inpellat ad societatem 

belli, existumans publice privatimque aere alieno oppresses, praeterea quod natura gens Gallica bellicosa esset, 
facile eos ad tale consilium adduci posse. Umbrenus quod in Gallia negotiatus erat, plerisque principibus civitatium 
notus erat atque eos noverat. itaque sine mora, ubi primum legatos in foro conspexit, percontatus pauca de statu 
civitatis et quasi dolens eius casum requirere coepit, quem exitum tantis malis sperarent. postquam illos videt queri 
de avaritia magistratuum, accusare senatum, quod in eo auxili nihil esset, miseriis suis remedium mortem expectare, 
'at ego' inquit 'vobis, si modo viri esse voltis, rationem ostendam, qua tanta ista mala effugiatis'. haec ubi dixit, 
Allobroges in maxumam spem adducti Umbrenum orare, ut sui misereretur: nihil tam asperum neque tam difficile 
esse, quod non cupidissume facturi essent, dum ea res civitatem aere alieno liberaret. ille eos in domum D. Bruti 
perducit, quod foro propinqua erat neque aliena consili propter Semproniam; nam tum Brutus ab Roma aberat. 
praeterea Gabinium arcessit, quo maior auctoritas sermoni inesset. eo praesente coniurationem aperit, nominat 
socios, praeterea multos quoiusque generis innoxios, quo legatis animus amplior esset. deinde eos pollicitos operam 
suam domum dimittit. Sal. Cat. 40.
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Tyynnyttyään allobrogit alkoivat kuitenkin laskelmoida. Toisaalta heitä houkutteli sota ja siitä saatu 

sotasaalis, toisaalta senaatti oli vahvempi ja siltä varmasti saadun palkkion eteen ei tarvinnut asettua 

vaaroille alttiiksi. Lopulta he päätyivät siihen, että senaatin puolelle asettuminen oli heidän 

kannaltaan suosiollisempaa.148 

Sallustiuksen kuvauksessa esiintyy monia galleihin liitettyjä ominaisuuksia. Näitä ovat sotaisuus, 

suurellinen käytös ja mahtaileva puhe, toisaalta petollinen ja arvaamaton luonne. Gallit eivät 

myöskään pysyneet uskollisina tasavallalle velvollisuudentunnosta, vaan silkasta ahneudesta ja 

oman edun tavoittelemisesta. Kaikki ominaisuuksia, joko roomalaisten ennakkoluuloista johtuvia 

tai todellista kelttiläistä käytöstä, joka sai heidät Rankinin mielestä näyttäytymään arkaaisina 

Roomalaisille. Hän myös huomauttaa, ettei Umbrenus selvästikään tuntenut kelttejä niin hyvin kuin 

luuli, koska otti alloborgien sankarillisen pessimismin liian kirjaimellisesti ja roomalaisen 

arvojärjestelmän valossa.149

Selvimmän eron gallialaisten ja roomalaisten välille teki Cicero, jolla oli ammennettavana satojen 

vuosien aikana syntyneet kielteiset ennakkoluulot oikeuspuheensa materiaaliksi. Hän pyrki 

antamaan vaikutelman, että kaikki Fonteiuksen kanssa tekemisissä olleet Rooman ystävät olivat 

hänen puolellaan. Näin ainoastaan galleilla oli syytä hyökätä häntä vastaan. Saatuaan jaettua 

todistajat roomalaisiin ja galleihin, Cicero pystyi jatkamaan erottelua heidän henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiinsa. Fonteiusta puolustavat olivat oikeudenmukaisia, kohtuullisia, hartaita, 

riippumattomia sekä ystäviä tai kansalaisia, roomalaisen arvomaailman mukaan hyveellisiä ihmisiä. 

Häntä syyttäville gallialaisille oikeudenmukaisuus ei merkinnyt mitään, he olivat kohtuuttomia ja 

ahneita, jumalien kanssa he olivat sodassa, sekä ennen kaikkea he olivat Rooman pahimpia 

vihollisia.150 

Cicero kuitenkin puhui äänellä, jonka katsoi edustavansa keskiverto roomalaista. Retoriikassaan hän 

käytti usein hyväkseen maanmiestensä ennakkoluuloja. Hyökätessään Lucius Calpurnius Pisoa 

vastaan hän vihjasi, että tämän isoäiti olisi ollut gallialainen insubri, aivan kuin tällä olisi ollut 

oikeuden kannalta merkitystä.151 Samoin kreikkalaisen kulttuurin ihailijana tunnettu Cicero toi esiin 

148 Sal. Cat. 41.
149 Rankin 1998, 122–123.
150 Cic. Font. 14.
151 Cic. Pis. Fr9.
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Gaius Verreksen oikeudenkäynnin aikana kreikkalaisten roomalaisille sopimattoman taiteen 

arvostuksen.152 Hänen oma käsityksensä ei kuitenkaan liene ollut aivan näin mustavalkoinen. 

Hoitaessaan maaherran tehtäviä Kilikiassa Vähä-Aasiassa hän ystävystyi galatalaisten kuninkaan 

Deiotaruksen kanssa. Kun tätä vuonna 45 eaa. syytettiin Roomassa Caesarin murhayrityksen 

järjestämisestä Aasiassa kaksi vuotta aikaisemmin, asettui Cicero puolustamaan häntä.153 Suoraan 

Caesarille osoitettu puhe on kuitenkin luonteeltaan aivan erilainen kuin stereotypioihin nojanneet 

oikeuspuheet. Nyt hän saattoi vedota Deiotaruksen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja tämän 

palveluksiin Roomalle ja Caesarille itselleenkin.154 Kuitenkin gallialaisiin ja muihinkin kansoihin 

liitettyjen stereotypioiden käyttö Ciceron retoriikassa kielii niiden vakiintuneisuudesta ja toisaalta 

tunnettavuudesta roomalaisten keskuudessa.

Tultaessa viimeiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua Rooman varhaishistoria oli jo muuttunut 

myyttiseksi. Roomalaisten historioitsijoiden käytössä oli tältä ajalta lähinnä luettelomaisia ylimpien 

pappien muistiinpanoja. Niiden jättämiä aukkoja täydennettiin perimätietona kulkeneilla legendoilla 

esi-isien teoista, jotka myös Livius kirjasi teokseensa. Nämä tarinat kertoivat varhaisempien 

roomalaisten hyveellisyydestä ja tarjosivat silloiselle sukupolvelle esimerkin toivottavasta 

käytöksestä ja jäljittelyn kohteen.155 Gallialaisten tehtävänä näissä tarinoissa vaikuttaa olleen toimia 

vastavoimana roomalaisille, kuten Torquatuksen ja gallialaisen päällikön kohtaamisessa Ainion 

luona. Siinä galli näyttäytyy kuin täydellisenä vastakohtana Troquatuksen edustamille esi-isien 

hyveille. Näin hän korosti roomalaisten eroa ja moraalista kumpuavaa ylivoimaisuutta muihin 

kansoihin nähden. 

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei roomalaisten jako heihin ja ulkomaalaisiin oli jokseenkin häilyvä. 

Eri kansoihin liitettiin heidät roomalaisista erottavia piirteitä, mutta suhtautuminen tehtyyn eroon oli 

enimmäkseen neutraali. Milloin erot olivat negatiivisia, painotettiin sivistyksen merkitystä. 

Siirtyminen ihmisryhmästä toiseen nähtiin mahdollisena, Rooman kansalaisuus oli avoinna myös 

gallialaisille.156

152 Cic. Ver. 4.134,
153 OCD 2012, 424.
154 Cic. Deiot. 2.
155 Cowell 1948, 6–7.     
156 Harle 2000, 43–44.
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1.2 Gallialaisten tuttu ja vieras yhteiskunta

Antiikin historioitsijat kuuluivat yhteiskunnan eliittiin, tai ainakin he olivat omaksuneet sen 

arvomaailman. Heidän huomionsa keskittyi suuriin asioihin, sotiin ja vallankäyttöön. Eliitin 

ulkopuolisten ihmisten toimet he huomioivat vain poikkeustapauksissa.157 Myöskään roomalaisilla 

kirjoittajilla ei näytä olleen kiinnostusta tai tarvetta syvälliseen tutustumiseen kelttien yhteiskuntaan. 

He olivat tekemisissä lähinnä kelttien yläluokkien kanssa, heimojen muun osan jäädessä huomiotta. 

Kirjoittajat tekivät havaintoja kelttien jokapäiväisestä elämästä lähinnä jos he näillä tiedoilla 

pystyivät tukemaan varsinaisten kuvaamiensa suurien asioiden esitystä. Laajimmin huomioita teki 

ymmärrettävästi Caesar, mutta hänkin lienee tukeutunut käyttämiinsä kreikkalaisten 

maantieteilijöiden teoksiin, joiden kirjoittajilla oli suurempi mielenkiinto tutustua kelttiläiseen 

yhteiskuntaan.158

Cicero väitti muiden vikojensa lisäksi gallialaisten olleen kelvottomia myös raha-asioissa. 

Provinssin merkittävä varallisuus oli hänestä roomalaisten hallussa, eivätkä gallit voineet toimittaa 

liikeasioita ilman heidän apuaan.159 Näin he provinssin taloudesta ymmärtämättöminä olisivat olleet 

myös epäluotettavia todistajia syyttäessään Fonteiusta varastamisesta. Caesar puolestaan kirjoitti 

gallialaisten olleen käytännöllisiä ja päteviä erilaisissa teknisissä toimissa. Gallialaisten 

kokemuksesta kaivostoiminnassa oli hänestä hyötyä heidän puolustautuessaan roomalaisten 

piiritystä vastaan tunneleilla. Erilaisia sotakoneitakin he rakensivat taidolla, tai Caesarin mukaan 

pikemminkin matkivat roomalaisten laitteita sotavangeilta saamiensa oppien mukaan.160 Nämäkin 

tiedot Caesar raportoi vain, koska ne tulivat ilmi sodankäynnin yhteydessä. 161 Caesaria mukaillen 

Livius myönsi gallien valmistaman hopea astian olleen taidokkaasti valmistettu.162

Muuten Caesar kertoi tavallisen työtätekevän väestön olleen lähestulkoon orjien asemassa. He olivat 

hänen mukaansa jättäytyneet mahtimiesten vallan alle näiden tarjoamaa suojelusta vastaan. Heitä ei 

kutsuttu mihinkään kokouksiin ja he olivat näin syrjässä valtiollisesta päätöksenteosta.163 Gallian 

157 Heikkinen 2009, 95.
158 Green 1995, 29.
159 Cic. Font. 5.
160 Caes. B. G. 5.42.
161 Caes. B. G. 6.13.
162 Liv. 36.40.
163 Caes. B. G. 6.13.
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merkittävän väestön Caesar taas kertoi jakautuneen kahteen luokkaan. Toisen muodostivat druidit, 

jotka hoitivat gallien uskonnonharjoittamista. Toisen taas ritarit164, joka tarkoittanee soturiylimyksiä. 

Soturien nauttima arvostus riippui Caesarin kertoman mukaan heidän suojattiensa määrästä.165

Samanlaiset klienttisuhteet olivat Roomankin poliittisen elämän perusta. Klientit olivat asettuneet 

vahvempiensa suojelun alle. Vastaavasti heiltä odotettiin kuuliaisuutta ja tiettyjen velvollisuuksien 

täyttämistä.166 Klienttien kautta nobiles pystyi kontrolloimaan kansan ääniä kansankokouksissa ja 

viemään hallintoa haluamaansa suuntaan.167 Roomalaiset hankkivat klienttejä myös vieraskansojen 

keskuudesta. Allobrogitkin tunsivat antautuneensa pikemminkin heidät kukistaneelle Quintus 

Fabius Maximukselle kuin Rooman tasavallalle.168 Tämän jälkeen Fabiuksilla oli Ciceron mukaan 

suuri vaikutusvalta heidän keskuudessaan.169 

Heimoja hallitsivat Caesarin mukaan joko kuningas tai senaatti ja valitut virkamiehet. Esimerkiksi 

aeduja hän kertoi hallitsevan vuodeksi kerrallaan valittu vergobret, jolla oli valta päättää 

kansalaisten elämästä ja kuolemasta.170 Vercingetorixin aseman taas Caesar kirjoitti perustuneen 

hänen valintaansa arvernien kuninkaaksi.171 Joidenkin heimojen hallitusmuoto osoittaa Caesarin 

kuvauksen perusteella selvää yhteneväisyyttä Rooman tasavallan kanssa. Tämä voi johtua 

itsenäisestä kehityksestä tai Välimereltä saaduista vaikutteista. Caesarin esitys voi myös olla 

sidottuna latinan kieleen, Kuten Burns huomioi. Nimittäessään heimoa johtanutta neuvostoa sanalla 

senatus, tai heimon johtajaa sanalla rex, hän samalla liitti näille roomalaisten senaatille ja 

kuninkaalle antamia tehtäviä.172

Jos gallialaiset olivat roomalaisista mieleltään epävakaisia, niin samanlaisia olivat myös heidän 

valtionsakin. Livius kertoi biturginien kuninkaan hallinneen aikaisina aikoina koko Galliaa. Juuri 

heidän kuninkaansa Ambigatus olisi lähettänyt sisarenpoikansa Alppien taakse etsimään uusia 

asuinseutuja. Suotuisten olojen takia väestö oli Liviuksen mukaan lisääntynyt Galliassa niin 

164 Equites.
165 Caes. B. G. 6.15.
166 Badian 1958, 1.
167 Earl 1967, 28.
168 Burns 2003, 46.
169 Cic. Font. 16.
170 Caes. B. G. 1.16.
171 Caes. B. G. 7.4.
172 Burns 2003, 99.
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suuresti, että sen hallitsemisesta oli tullut mahdotonta. Gallien muuttoliikkeet, kuten monet muutkin 

barbaarikansojen liikennihdät roomalaisten käsityksen mukaan olisivat olleet tämän väestönpaineen 

purkamista.173. Viimeiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua tultaessa Gallian yhtenäisyydestä oli 

enää vähän havaittavissa, jos sitä oli ollut alun alkaenkaan. Caesar kirjoitti Gallian olleen 

jakautuneen kahteen vastakkaiseen leiriin. Ensin vallassa olivat olleet aedut ja sekveenit. Loput 

heimot olivat kytkettyinä näihin klienttiverkostojen kautta. Aivan kuten yksittäiset henkilötkin, niin 

kokonaiset heimotkin saattoivat Caesarin mukaan asettua vahvempien heimojen alaisuuteen. 

Roomalaisten saapuminen järkytti tasapainoa ja Caesar kertoi liittolaistensa aedujen ja remien 

nousseen johtoasemaan.174

Valtiollisiakin asioita Galliassa hoidettiin samanlaisella impulsiivisuudella ja sankarillisella 

villeydellä, jotka hallitsivat gallien elämää roomalaisten mielissä. Vuoden 56 eaa. kapinassa Caesar 

kirjoitti heimojen surmanneen neuvostonsa, kun ne eivät olleet myöntyväisiä aloittamaan sotaa 

roomalaisia vastaan.175 Ryhtyessään sotaan galleilla oli Caesarin mukaan tapana kokoontua 

aseistettuina. Viimeisenä saapuneen he olisivat sitten surmanneet koko joukon edessä.176

Caesar pani myös merkille heimojen sisäisen jakautumisen. Hän kertoi, että heimot olivat täynnä 

puolueita, jopa yksittäiset perhekunnat olivat jakautuneita. Puolueiden johdossa Caesar kirjoitti 

olleen mahtavimmat henkilöt, eli ne, joilla oli eniten klienttejä ja varallisuutta.177 Gallien oletettu 

taipumus juoruiluun vaikeutti tilannetta entisestään. Caesarin mukaan kuitenkin Gallian 

valtiollisista asioista oli lupa puhua vain määrätyissä kokouksissa ja jos joku kuuli valtion asioihin 

liittyviä huhuja, hänen olisi tullut heti ilmoittaa ne viranomaisille.178 

Gallian valtiot vaikuttavat Caesarin kuvauksen perusteella olleen ajoittain täysin puolueiden johtoon 

asettuneiden mahtimiesten armoilla. Helveettien muuttoliikkeen hän kertoi olleen pitkälti yhden 

miehen, Orgetorixin ansiota. Taivuteltuaan heimonsa siirtymään Gallian sisäosiin, hän solmi 

Caesarin mukaan suhteita muiden heimojen johtohenkilöihin ja alkoi tavoitella yksinvaltaa.179 

173 Liv. 5.34.
174 Caes. B. G. 6.12.
175 Caes. B. G. 3.17.
176 Caes. B. G. 5.56.
177 Caes. B. G. 6.11.
178 Caes. B. G. 6.20.
179 Caes. B. G. 1.2–3.
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Tämän tultua ilmi Orgetorix vangittiin ja hänen piti puolustautua oikeudessa. Hän olisi kuitenkin 

kyennyt yli 10 000 alustalaisensa avulla välttämään oikeuden käsittelyn.180 Helveettien koko 

väkiluku oli Caesarin mukaan vaelluksen alkaessa 263 000 henkeä.181 Asekuntoisesta väestöstä olisi 

siis ollut merkittävä osa Orgetorixin klienttejä. 

Samanlainen henkilö aedujen keskuudessa oli Orgetorixin liittolainen ja Caesarin vastustaja 

Dumnorix. Hänen Caesar kirjoitti olleen hyvin varakas, koska vuokrattaessa valtion verojen ja 

maksujen keräämisoikeutta hän sai sen alhaiseen hintaan, koska kukaan ei uskaltanut ylittää hänen 

tarjoustaan. Anteliaana hän nautti suurta kansansuosiota. Dumnorix pystyi myös Caesarin mukaan 

pitämään ympärillään suurta yksityistä armeijaa. Avioliittojen kautta hänen liittolaisverkostonsa 

jatkui muihin heimoihin.182 Dumnorix sai aedujen keskuudessa Caesarin esityksessä enemmän 

aikaan kuin valtion viranomaiset. Hän pystyi pitkään ajamaan liittolaisheimon keskuudessa omaa, 

roomalaisvastaista politiikkaansa. Hänen valtansa perustui muiden gallialaisylimysten tavoin 

suojattien määrää ja varallisuuteen, mutta Orgetorixin tapausta lukuun ottamatta Caesar ei muuten 

kerro, mistä gallialaisylimysten varallisuus oli peräisin. Ylhäisöön kuuluvana hänen tietenkin 

oletettiin olevan liiketoimien ja raha-asioiden yläpuolella.

Caesarin kuvauksen perusteella Gallian valtiollinen elämä ei juuri eronnut roomalaisesta ja siinä oli 

vähän sellaista, mitä roomalaiset eivät olisi ymmärtäneet. Gallian heimoja hallittiin roomalaisille 

tutuilla instituutioilla. Valtaa tavoiteltiin samanlaisilla keinoilla, toisaalta kansansuosiolla ja 

klienteillä, toisaalta liittoutumalla muiden ylimysten kanssa. Orgetorixin, Dumnorixin ja sekvani 

Casticuksen välistä liittoa Gallian hallitsemiseksi voidaan verrata suoraan Caesarin, Pompeiuksen ja 

Crassuksen väliseen ensimmäiseen triumviraattiin. Rooman tasavalta oli yhtä voimaton legiooniaan 

yksityisten armeijoiden tapaan johtaneiden päälliköiden edessä. Kohdatut gallialaisylimykset 

muistuttivat monessa suhteessa Caesaria itseään, joka kansansuosiota tavoitellessaan oli ajautunut 

suuriin velkoihin, joiden pakeneminen oli yksi syy Galliaan tunkeutumiseen. Caesar on kuitenkin 

tarkastellut Galliaa roomalaisesta näkökulmasta ja voinut jäsentää havaitsemaansa tuntemiensa 

roomalaisten instituutioiden ja latinan kielen valossa.

Druidit ja kelttien uskonto

180 Caes. B. G. 1.4.
181 Caes. B. G. 1.29.
182 Caes. B. G. 1.18.
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Caesarilla oli paljon kerrottavaa myös toisesta Gallian merkittävästä luokasta, druideista, sekä 

gallien uskonnosta ylipäätänsä. Druidien toimet eivät rajoittuneet pelkästään uskonnosta 

huolehtimiseen, vaan heillä oli Caesarin mukaan myös monia muita yhteiskunnallisia tehtäviä. 

Riitajutuissa he toimivat tuomareina, ratkaisten ja määräten rangaistukset melkein kaikissa 

tapauksissa, niin julkisissa kuin yksityisissä. Druidit muodostivat heimojen yläpuolella olleen 

veljeskunnan, jota johti muiden yläpuolelle kohonnut johtaja.183 

Druidien opeista Caesar tiesi mainita uskon sielunvaellukseen, jonka ajateltiin hänen mukaansa 

poistavan kuolemanpelon ja tekevän urheaksi. He myös keskustelivat maailman olemuksesta ja 

opettivat nuorisoa.184 Caesarin kuvauksessa Druidit näyttäytyvät uskonnollista työtä harjoittaneena 

papistona, tuomareina ja myös klassisen maailman filosofien kaltaisina maailman tutkijoina. Heidän 

oppinsa kulkivat suullisesti, koska niiden saattamista kirjoitettuun muotoon pidettiin rikollisena. 

Tähän Caesar arveli syyksi joko halun kontrolloida oppien leviämistä, tai huolen 

muistinharjoittamisen laiminlyömisestä.185 Gallialaisten palvomista jumalista Caesar käytti 

roomalaisia nimiä ja kertoi galleilla olleen näistä pitkälti samanlainen kuva kuin muillakin 

kansoilla.186

Caesar kirjoitti myös druideille myönnetyistä etuoikeuksista, jotka kielivät uskonnon asemasta 

Galliassa. He eivät maksaneet veroja tai osallistuneet sodankäyntiin. Etuoikeudet houkuttelivat 

monia hakeutumaan vapaaehtoisesti ja lähettämään sukulaisiaan druidien koulutukseen, joka kesti 

jopa 20 vuotta.187 Druideilla oli valta sulkea henkilö pois uskonnonharjoittamisesta, joka oli pahin 

mahdollinen rangaistus gallialaisille. Tämä käytännössä karkotti heidät koko yhteiskunnasta, sillä 

kukaan ei enää halunnut olla tekemisissä heidän kanssaan.188

Keltit ottivat kautta linjan uskonnon vakavasti roomalaisten kuvauksissa. Caesar mainitsi kuinka 

uskonnolliset gallialaiset ennen taistelua saattoivat luvata sotasaaliin Marsille. Voiton jälkeen he 

kokosivat saaliin yhteen kasaan. Muodostuneita kumpuja saattoi Caesarin mukaan yhä havaita 

ympäri Galliaa ja oli äärimmäisen harvinaista, että joku olisi uskaltanut piilottaa jumalalle luvattuja 

183 Caes. B. G. 6.13.
184 Caes. B. G.
185 Caes. B. G. 6.14.
186 Caes. B. G. 6.17.
187 Ibid.
188 Caes. B. G. 6.13.
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esineitä tai viedä jotakin pois kasasta.189 Pompeius Trogus puolestaan kirjoitti Massaliaa 

ahdistelleesta gallialaispäällikkö Catumanduksesta, jolle näyttäytyi unessa ankaran näköinen 

naishahmo. Ilmestyksen säikäyttämänä hän teki välittömästi rauhan kaupungin kanssa. Myöhemmin 

vieraillessaan Massaliassa Catumandus olisi sitten tunnistanut unessaan nähneensä naisen 

kaupunkia suojelleeksi Atheneksi. Tämän temppeliin hän Troguksen mukaan lahjoitti kultaisen 

kaulakorun ja solmi liiton Massilian kanssa.190 

Kelttien nähtiin myös jakavan roomalaisten suhtautuminen enteisiin. Trogus kirjoitti kelttien olleen 

kaikista kansoista etevimpiä tulkitsemaan lintujen lentoa. Alppien takaa lähteneet keltit olisivat 

seuranneet lintujen lentoa niin Italiaan kuin Balkanille.191 Linnut olivat esillä myös toisessa 

Liviuksen kuvaamassa roomalaisen ja gallin välisessä armeijoiden edessä käydyssä 

kaksintaistelussa. Tällöin suunnattoman suuren ja pöyhkeän gallialaisen haasteen olisi ottanut 

vastaan Marcus Valerius. Yliluonnollisten voimien nähtiin puuttuneen taisteluun, kun Valeriuksen 

kypärän harjalle laskeutui korppi. Tämän enteen sanottiin lannistaneen gallialaisen, varsinkin kun 

lintu teki hyökkäyksiä hänen kasvojaan kohti. Kohtaamisen jälkeen Valerius sai lisänimen 

Corvus.192 Alppien ylitys oli myös Liviuksen kertomuksessa täynnä enteitä. Etsiessään reittiä 

huippujen välistä, gallialaiset pysähtyivät hänen mukaansa auttamaan juuri saapuneita 

massalialaisia. Tämän he olisivat tehneet, koska näkivät olevansa samanlaisessa tilanteessa 

kreikkalaisten kanssa etsiessään uusia asuinseutuja ja näiden kohtalon enteilevän heidän omaa 

menestystään.193 

Gallien uskonnollisuus nähtiin ilmenevän lapsenomaisena hämmästyksenä outojen ilmiöiden 

edessä. Allian taistelun jälkeen Livius kirjoitti tiedon tappiosta ja senonien lähestymisestä saavuttua 

suuren joukon paenneen Roomasta. Paikalleen jääneistä nuori ja asekuntoinen väki vetäytyi 

Capitoliumille, vieden mukanaan valtion kulttien kannalta tärkeimmät asiat. Vanhojen ja heikkojen 

miesten kerrottiin jääneen koteihinsa odottamaan gallien saapumista.194

Helpon voiton yllättämät senonit eivät aluksi tienneet miten suhtautua. Heidän Livius kertoi 

keränneen gallialaiseen tapaan sotasaaliin suuriin kasoihin ja lähteneen Roomaa kohti. Täällä he 

189 Caes. B. G. 6.17.
190 Justin. 43.5.
191 Justin. 24.4.
192 Liv. 7.26.
193 Liv. 5.34.
194 Liv. 5.39–40.
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sitten kohtasivat autiot muurit, joka vain lisäsi heidän kummastustaan. Senonit eivät uskaltaneet heti 

astua kaupunkiin, vaan Livius kirjoitti heidän leiriytyneen sen kupeeseen seuraavaksi yöksi.195 

Aamuna he marssivat kaupunkiin, Liviuksen mukaan ilman kiihtymystä tai vihaa. Kun he 

huomasivat Capitoliumin varustetuksi, he jättivät vartion kukkulan ympärille ja hajaantuivat. 

Gallien Livius kertoi kulkeneen peloissaan ja ihmeissään aution kaupungin katuja. Osa plebeijien 

taloista kerrotaan olleen suljettu, mutta patriisien talojen taas olleen avoinna. Gallialaisten Livius 

väitti pelänneen enemmän astumista jälkimmäisiin. Samanlaista ihmetystä heissä herättivät talojen 

porteille tyynesti asettuneet vanhukset, jotka olivat pukeutuneet kaikkiin arvomerkkeihinsä. Lopulta 

eräs senoneista uskaltautui repäisemään Marcus Papiriusta parrasta, nähdäkseen oliko hän elävä 

ihminen alkuunkaan. Papiriuksen Livius kirjoitti huitaisseen suutuksissaan gallia sauvallaan. Tämä 

olisi saanut gallien vihan jälleen syttymään ja teurastuksen ja kaupungin hävityksen alkamaan.196

Capitoliumin piirityksen jatkuessa senonit saivat lisää ihmeteltävää. Fabiuksilla kerrotaan olleen 

tapana suorittaa vuosittaisia riittejä Quirinalis-kukkulalla.  Niinpä galleista välittämättä Gaius 

Fabius Dorso laskeutui Liviuksen mukaan Capitoliumilta ja kulki sotajoukon läpi suorittamaan 

uhria. Tämän jälkeen hän kulki vahingoittumattomana samaa tietä takaisin. Livius ei osannut sanoa, 

olivatko gallit ymmällään Fabiuksen suunnattomasta urheudesta ja välinpitämättömyydestä 

tilanteeseen vai pidättivätkö heitä uskonnolliset syyt.197

Caesar puolestaan kertoi legioonalaisten rakentamien sotakoneiden pelottaneen gallialaisia. Pelkkä 

niiden näkeminen sai hänen mukaansa svessionit antautumaan.198 Piirittäessään Reinin edustalla 57 

eaa. atuatukien kaupunkia Caesar kertoi määränneensä legioonalaiset rakentamaan suurta 

piiritystornia. Tällöin kaupungin puolustajat alkoivat huudella muureilta ja ivata, miten niin lyhyet 

roomalaiset kuvittelivat jaksavansa liikutella niin suurta ja painavaa tornia. Galleilla kun oli 

Caesarin mukaan usein tapan pöyhkeyksissään pilkata lyhyempiä roomalaisia.199 Pian atuatukit 

kuitenkin olivat varmoja roomalaisten käyneen sotaa jumalien avustuksella, kun nämä yllättäen 

pystyivätkin liikuttamaan tavattoman kokoisia piiritysrakennelmia joutuisasti.200 Caesaria 

täydentänyt Hirtius kertoi, kuinka Caesar piirittäessään Uxellodunumin kaupunkia katkaisi 

195 Ibid.
196 Liv. 5.41.
197 Liv. 5.46.
198 Caes. B. G. 2.12.
199 Caes. B. G. 2.30.
200 Caes. B. G: 2.31.
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maanalaisten kanavien avulla veden kulun lähteeseen, josta kaupungin puolustajat olivat 

riippuvaisia. Gallien hän kertoi pitäneen lähteen kuivumista osoituksena jumalien puuttumisesta 

tilanteeseen ja nämä antautuivat heti.201 Edellä mainituissa esimerkeissä voi halutessaan nähdä 

vastakkainasettelun roomalaisten teknisen tietämyksen ja gallien joutavan taikauskon välillä. 

Kelttien uskonnossa nähtiin paljon yhteneväisyyttä roomalaiseen uskonelämään. Uskontoa 

Roomassa sääteli käsite pietas Tarkoitti velvollisuudentuntoa jumalia, perhettä sekä muita 

roomalaisia kohtaan. Käytännössä tämä tarkoitti velvollisuuksien täyttämistä, 

uskonnonharjoittamisessa määrättyjen rituaalien suorittamista oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.202 

Uskonto liittyi kiinteästi julkiseen elämään ja pappisvirat olivat verrattavissa muihin valtion 

virkoihin. Niiden kantajilla oli usein huomattavasti valtaa käytettäväksi poliittisten päämäärien 

ajamiseen.203 Tämä on verrattavissa druidien asemaan Galliassa. Roomalainen uskonto perustui 

pitkälti ennusmerkkien tarkkailuun, jotka määrittivät kulloisessakin tilanteessa vaadittavat toimet. 

Tärkeimpiä tapoja merkkien tulkintaan oli lintujen lennon tarkkailu aguripapiston johdolla, mihin 

myös keltit kiinnittivät paljon huomiota.204 Gallialaisten nähtiin palvovan samoja tunnettuja jumalia 

roomalaisten kanssa. Tältä osin tarkasteltuna heistä saa jopa jokseenkin hurskaan kuvan. Kelttien 

uskonnossa oli kuitenkin runsaasti piirteitä, jotka näyttäytyivät vastenmielisinä roomalaisille.

Jyrkimmin gallialaisen uskonnon roomalaisesta pyrki erottamaan ymmärrettävistä syistä Cicero, 

sillä kelttien toimet viimeisten vuosisatojen aikana ja heidän rituaalinsa tarjosivat oivan 

mahdollisuuden hyökätä heitä vastaan. Gallit olivat hänen mukaansa suorastaan sodassa jumalien 

kanssa. He olivat hyökänneet koko maailman oraakkelia ja Apollonia vastaan Delfoissa. He olivat 

piirittäneet Capitoliumia, Jupiterin kotia, jonka nimeen todistajat vannoivat valansa. Edes jumalia 

palvoessaan gallit eivät voineet pidättäytyä kierouksista. He turmelivat alttarinsa ihmisten verellä. 

Mainittuaan ihmisten uhraamisen Cicero saattoi kysyä, halusiko kukaan nähdä omansa ja gallien 

uskontoa yhdessä.205 Toisessa yhteydessä Cicero tosin kirjoitti Caesarin seurueeseen kuuluneen 

druidin aedu Divitiacuksen olleen perehtynyt luonnontieteisiin kreikkalaisten filosofien tavoin.206 

201 Caes. B. G. 8.43.
202 Mustakallio 2008, 98.
203 Earl 1967, 22.
204 Mustakallio 2008, 55–56.
205 Cic. Font. 14.
206 Cic. Div. 1.41.
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Seikka jota filosofiasta kiinnostunut Cicero varmasti arvosti.207 Hän on jälleen pyrkinyt tuomaan 

esiin tunnettuja käsityksiä gallialaisissa ja heidän uskonnostaan, joiden tiesi aiheuttavan 

vastenmielisiä tuntemuksia roomalaisissa, kenties hänessä itsessäänkin.

Athenaa kunnioittaneen Catumanduksen lisäksi Troguksella oli kertoa toisenlaisiakin 

kelttiläishahmoja. Keltit Kreikkaan johtaneelle Brennukselle maalliset rikkaudet eivät hänen 

mukaansa riittäneet, vaan tämä käänsi pian katseensa temppeleihin. Ahneuksissaan hän arvosti 

kultaa enemmän kuin pelkäsi jumalten vihaa ja tuumi, että jumalten tuli olla anteliaita, sillä he eivät 

edes tarvinneet rikkauksia.208 Brennuksen pyhäinhäväistys olisi kuitenkin kostettu myöhemmin, kun 

jumalat lähettivät hänen joukkojensa vaivoiksi rajuilmoja ja maanjäristyksen.209 

Trogus mainitsi myös, kuinka galatalaiset ennen taistelua suorittivat uhrin ja tulkitsivat enteitä. Kun 

enteet povasivat heidän kaikkien tuhoa, galatalaiset täytti ennemminkin viha kuin pelko. Heidän 

Trogus kirjoitti arvelleen, että jumalat oli lepytettävissä heidän kansansa verellä. Tästä hurjistuneena 

he sitten olisivat surmanneet kaikki naisensa ja lapsensa. Tämän jälkeen keltit olisivat marssineet 

hurjina taisteluun, jossa he saivat ansaitsemansa rangaistuksen.210 On huomion arvoista että 

molemmat tapaukset sattuivat itään asettuneiden kelttien keskuudessa. Lännessä asuneista 

gallialaisista, joihin Trogus kuului itsekin, hänellä ei ollut kertoa vastaavia pyhäinhäväistyksiä. 

Hänen läntisten kelttien käsittelynsä rajoittuu Massalian ympäristössä asuneiden gallien ja 

kaupungin väliseen vuorovaikutukseen. Tässä rajoittuneessa aineistossa gallit esiintyvät 

kunniallisina ja hurskaina hahmoina.

Ihmisuhrit olivat päällimmäisenä roomalaisten puhuessa kelttien uskonnosta. Livius kirjoitti niiden 

saastuttavasta vaikutuksesta kertoessaan, kuinka roomalaiset turvautuivat vielä Cannean tappion 

jälkeen ihmisten uhraamiseen. Kaksi gallialaista ja kaksi kreikkalaista haudattiin karjatorin alle 

paikkaan, joka oli aikaisempina aikoina turmeltu ihmisuhreilla. Joka tapauksessa Livius väitti 

ihmisten uhraamisen olleen hyvin vastemielistä roomalaisille.211 Roomalaisten suhtautuminen 

ihmisuhreihin oli ilmeisen ristiriitainen. Ne vaikuttavat olleen osa heidän varhaisempaa 

207 Cowell 1948, 239.
208 Justin. 24.6.
209 Justin. 24.8.
210 Justin. 26.2.
211 Liv. 22.57.

43



uskonharjoittamista, mutta tasavallan kaudella niin turvauduttiin vain poikkeustapauksissa suuren 

hädän hetkellä. Kuitenkaan roomalaisista ei ollut vastenmielistä järjestää mahdollisesti kuolemaan 

johtaneita gladiaattoritaisteluita hautajaisten yhteydessä.212 Ihmisuhrien esiintuominen oli kuitenkin 

näkyvimpiä keinoja kirjoittajille erottaa kelttien uskonto roomalaisesta.

Caesar luetteli tapoja, joilla druidit toimittivat uhreja. Ihmisiä uhrattiin hänen mukaansa niin 

yksityisesti kuin valtion toimesta. Caesar kertoi, että druideilla oli tapana täyttää suuri vitsoista 

kyhätty jumalankuva ihmisillä ja sytyttää se palamaan. Uhreina he suosivat rikollisia, mutta myös 

viattomia saatettiin uhrata tilanteen vaatiessa.213 Kuuleman mukaan vain vähän ennen Caesarin 

aikaa poltettiin myös mahtimiesten hautajaisissa vainajan mukana myös hänelle mieluisiksi tiedetyt 

orjat ja suojatit.214 Caesar oli pikemminkin raportoiva kuin tuomitseva. Toisaalta hän saattoi 

arvatenkin odottaa jo pelkästään tietojen ihmisten uhraamisesta nostattavan mielikuvia barbaarisesta 

vihollisesta.

Kelttien toinen verinen uskonnollisen rituaalin päiden kerääminen ei liikuttanut roomalaisia samalla 

tavalla. Livius mainitsi konsuli Lucius Postimiuksen, jonka armeijan bojit hävittivät. Surmatun 

konsulin pää puhdistettiin ja kullattiin. Tämän jälkeen se Liviuksen mukaan palveli juoma-astiana 

temppelissä.215 Muuten kirjoittajat eivät kiinnittäneet huomiota päiden uskonnolliseen merkitykseen. 

Toisessa yhteydessä Livius kertoi, kuinka konsulilla ei ollut tietoa väijytetyn legioonan kohtalosta 

ennen kuin gallien ratsumiehet ilmestyivät näkyviin roomalaisten päitä roikkuen hevostensa 

kauloilla ja keihäiden kärjissä. Vaikutelman täydensi myös gallialaisten tapaan lauletut 

voitonlaulut.216 Trogus  taas kirjoitti, kuinka Makedonian kuninkaan Ptolemaioksen päätä 

kuljetettiin keihään kärjessä kauhistuttamassa vielä vastarintaa tehneitä makedonialaisia.217 Näin 

toimella oli pikemminkin käytännöllinen kuin rituaalinen merkitys. Caesar kertoi gallialaisten 

ratsumiestensä tuoneen surmaamansa treverejä kapinaan yllyttäneen Indutiomaruksen pään leiriin.218 

Muuten hän ei tapaa mainitse.

212 Mustakallio 2008, 51–52.
213 Caes. B. G. 6.16.
214 Caes. B. G. 6.19.
215 Liv. 23.24.
216 Liv. 10.26.
217 Justin. 24.5.
218 Caes. B. G. 5.58.
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1.3 Välimeren turmeleva vaikutus

Kulttuurillinen primitivismi oli merkittävimpiä ajatussuuntia antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten 

tarkastellessa heitä kehittymättömämpiä barbaarikansoja, joko todellisia, myyttisiä, tai usein näiden 

sekoituksia. Se voidaan yksinkertaistettuna ymmärtää sivistyneiden tyytymättömyytenä sivistykseen 

tai joihinkin sen piirteistä. Tällöin verrattaen kehittyneessä kulttuurissa elävät näkevät 

yksinkertaisemman elämän joissain tai kaikissa suhteissa paremmaksi. Sivistyksen nähdään 

menneen liian pitkälle ja elämän muuttuneen liian monimutkaiseksi. Hyvin yleistä on nostaa 

kehittymättömämpi kulttuuri joko menneisyydestä tai nykyisyydestä esimerkilliseksi. Jossain on 

eletty, tai eletään parhaimmillaan autuasta yksinkertaisuutta, jopa ihmiskunnan kulta-aikaa.219 

Sivistymättömien elämä on yleensä nähty joko helpompana tai vaikeampana. Helpompaa heidän 

elämästään kuvitellaan tekevän juurikin sen yksinkertaisuus. Vähemmän kehittyneessä kulttuurissa 

ajatellaan myös olevan vähemmän yksilön toimia sääteleviä kieltoja ja rajoituksia. Sivistymättömät 

ovat siis vapaita tekemään niin kuin tahtovat ja heidän tunteensa ja tapansa ilmaista itseään eivät 

vielä ole sivistyksen kahlitsemia. Sivistys on myös tuonut mukanaan paljon materiaalisia tarpeita, 

joiden tyydyttäminen edellyttää vaivalloista työtä. Materiaalisesti yksinkertaisemmin elävien täytyy 

työskennellä vähemmän. Ihmisen elämä sivistyksen ulkopuolella on siis vapautta niin henkisistä 

kuin ruumiillisista rasituksista.220

Toisaalta materiaalisen niukkuuden on katsottu tekevän sivistymättömien elämästä vaikeampaa kuin 

runsauden keskellä elävien sivistyneiden. Yksinkertainen elämä tarjoaa vähemmän nautintoja, on 

vaivalloisempaa sekä ruumiillisten koettelemusten täyttämää. Toisaalta sivistymättömillä on myös 

vähemmän tarpeita. Näin ollen he ovat tyytyväisiä vähempään. Myös jatkuvat vaikeudet muovaavat 

heistä niin henkisesti kuin ruumiillisesti vahvoja.221 Tämä ajatussuunta oli epäilemättä myös esi-

isien yksinkertaisia tapoja ihannoineiden roomalaisten moralistien mieleen.

Nämä molemmat vastakkaiset ajatussuunnat olivat edustettuja antiikissa. Yksinkertaisuudessaan 

helppoa elämää elivät kaukana pohjoisessa myyttiset hyperborealaiset ja vastaavasti kaukana 

219 Lovejoy – Boas 1997, 7–8.
220 Lovejoy – Boas 1997, 9.
221 Lovejoy – Boas 1997, 10.
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etelässä etiopialaiset. Hyperborealaisten kerrottiin olleen rauhallisia. He elivät pitkään vailla tauteja 

tai muita rasituksia. Heidän maansakin sijaitsivat kaukana, muun maailman ulottumattomissa.222 

Etiopialaisten taas kerrottiin olleen iloisimpia kaikista ihmisistä. Maailman ääriin sijoitetut 

hyperborealaiset olivat kreikkalaisen kirjallisuuden alkuhämäristä aina keskiajalle säilynyt myytti ja 

autuas kuva etiopialaisistakin tunnetun kansan idealisointi.223 Todellisempia olivat lähempänä 

Välimerta asuneet kovaa ja vaivalloista elämää eläneet villit. Näitä olivat skyyttilaiset, geetit ja 

myöhemmin roomalaisille ennen kaikkea germaanit. Heidän ajateltiin olevan piittaamattomia 

sivistyneen maailman tarjoamista nautinnoista ja mukavuuksista, pitäen raskasta elämäntapaansa 

parempana.224

Ensimmäisellä vuosisadalla eaa. roomalaisten käsitykset kelteistä eivät sopineet täysin 

kumpaankaan kuvaan. Jatkuvasti pohjoisilla rajoilla liikkuneet gallialaiset olivat epäilemättä liian 

lähellä ja todellisia että puhtaita idealisointeja olisi päässyt syntymään. Roomalaiset tekivät 

kuitenkin havaintoja kelttien ajautumisesta Välimeren maailman ja sivistyksen piiriin. Aivan kuten 

moralistit huomioivat roomalaisten ajautumisen ulkomailta saapuneeseen ylellisyyteen ja 

moraaliseen rappioon. Kelttien katsottiin joutuneen eräänlaiseen välitilaan sivistyneiden Välimeren 

kansojen ja pohjoisten barbaarien väliin. He olivat omaksuneet sivistyksen materiaalisen puolen ja 

oppineet nauttimaan sen tarjoamista nautinnoista, kuten viinistä. Samalla he olivat kuitenkin 

veltostuneet ruumiillisesti ja menettäneet entisen kyvykkyytensä. Kuitenkin sivistyksen henkinen 

puoli ei ollut tavoittanut heitä. He olivat vielä tavoiltaan ja luonteeltaan villejä. 

Lähteistä kolmannen sukupolven roomalaistunut gallialainen Pompeius Trogus on ainoa, jonka 

suhtautuminen Välimeren vaikutuksesta keltteihin voidaan tulkita pelkästään myönteiseksi. Hän 

kirjoitti, että Massaliaan saapuneet kreikkalaiset toivat mukanaan palan Kreikkaa. He opettivat 

ympärillään asuneille gallialaisille sivistyneitä tapoja. Heiltä nämä oppivat viljelemään maata ja 

ympäröimään kaupunkinsa muureilla. Lait korvasivat väkivallalla hallitsemisen ja gallit tulivat 

säyseimmiksi luonteeltaan.225 Troguksen oma suku oli vocontien heimosta, joka asui Massiliaa 

ympäröineessä provinssissa.226 Näin Trogus pystyi kytkemään itsensä ja perheensä klassisen 

222 Lovejoy – Boas 1997, 304–405.
223 Lovejoy – Boas 1997, 287.
224 Lovejoy – Boas 1997, 10–11.
225 Justin. 43.4.
226 Justin. 43.5.
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maailman sivistyksen piiriin. Hänen lyhyessä läntisiä gallialaisia kuvanneessa jaksossaan nämä 

poikkeavatkin huomattavasti itään asettuneista kelteistä. Trogus lienee omaksunut roomalaisessa 

retoriikassa vallinneen käsityksen kelteistä, mutta erottanut Massalian lähellä asuneet heimot siitä. 

Itäisten kelttien näyttäytyessä hänen teoksessaan villeinä barbaareina, joihin hän yhdisti 

roomalaisten vastenmielisinä tuntemat piirteet, Massalian ympäristön gallialaiset vaikuttavat lyhyen 

aineiston perusteella varsin kreikkalaisiin ja roomalaisiin verrattavilta, mutta jokseenkin 

primitiivisemmiltä hahmoilta.

Caesar taas katsoi yhteyksien sivistyneen maailman kanssa turmelleen keltit, ainakin mitä tuli 

heidän sotilaalliseen kyvykkyyteensä. Heti raporttinsa alussa hän totesi Galliaa asuttaneista 

kansoista belgien olleen kaikkein urheimpia, koska he asuivat kauimpana provinssista ja sen 

sivistyksestä. Näin he olivat vähiten tekemisissä mieltä ja ruumista veltostuttavien ylellisyyksien 

kanssa. Heidän elämäänsä vaikeuttivat myös jatkuvat yhteenotot Reinin takaisten germaanien 

kanssa.227 Belgien keskuudessa nervit olivat Caesarin mukaan erityisen kyvykkäitä. He eivät 

päästäneet luokseen kauppiaita tuomaan viiniä tai muita ylellisyystavaroita, juurikin peläten näiden 

rappeuttavaa vaikutusta.228 Caesarin kuvaamat nervit olivat lähteiden kelttiläiskuvauksista ainoita 

kovan elämän jalostamia villejä. Tässä suhteessa he muistuttivat enemmän germaaneja kuin 

gallialaisia.

Caesar teki selvän eron gallialaisten ja germaanien välille.  Hänen syynsä tähän lienevät ainakin 

osittain olleen poliittiset, hänen yhdistäessään valloituksensa sisälle jääneet kansat yhdeksi 

kokonaisuudeksi ja toisaalta erottaessaan sen ulkopuolelle jääneet selvästi tästä kokonaisuudesta. 

Siinä missä gallialaisten uskonto Caesarin mukaan muistutti jumalineen roomalaista ja kreikkalaista 

uskontoa, germaanit palvoivat vain havaittavia jumaluuksia, aurinkoa, kuuta ja tulta. Gallialaiset 

olivat omaksuneet maanviljelyn ja rakentaneet kaupunkeja, mutta germaanit viettivät edelleen 

kiertelevää elämäntapaa, eläen enimmäkseen karjalla. Jatkuvat puolue riidat repivät Galliaa, mutta 

germaanien keskuudessa vastaavia ryhmittymiä ei päässyt syntymään. Heimo omisti maan 

yhteisesti, eikä kenenkään sallittu asua samassa paikassa vuotta kauempaa. Näin omaisuus ei 

päässyt kertymään kenenkään haltuun, eikä syntynyt ahneutta, kilpailua tai puolueita. Heimon 

227 Caes. B. G. 1.1.
228 Caes. B. G. 2.15.
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vähänisinkin oli omaisuuden suhteen tasaveroinen mahtavimpien kanssa.229

Caesar tiesi kertoa muinaisista ajoista, jolloin gallit olivat olleet germaaneja pystyvämpiä sodassa, 

mutta hänen omana aikanaan he olivat ajautuneet alemmuuden tilaan. Gallien joutuessa Välimereltä 

saapuneiden ylellisyyksien veltostuttamiksi germaanit noudattivat edelleen alkukantaista ja kovaa 

elämäntapaansa, säilyttäen kyvykkyytensä. Lopulta gallialaiset olivat Caesarin mukaan tottuneet 

häviämään heille ja tyystin lakanneet yrittämästä yltää urhoollisuudessa heidän tasolleen.230 Caesar 

itsekin suosi ratsuväessään enemmän germaaneja kuin gallialaisten liittolaisten toimittamia 

joukkoja.231 Tosin vaikka Caesar ei olisi pitänyt germaaneja galleja parempina, niin ainakaan heillä 

ei ulkopuolisina ollut kytköksiä vihollisheimoihin ja näin he olisivat olleet luotettavampia.

Germaanien kuvaus on klassinen primitivismin idealisointi. Heidän elämänsä oli kovaa, työn, 

metsästyksen täyttämää. Germaanien ruumiinharjoitukset, nauttima ravinto sekä riippumaton ja 

vapaa elämäntapa sai heidät kasvamaan suunnattoman kokoisiksi ja vahvoiksi. He peseytyivät 

kylmissä virroissa ja käyttivät vaatteinaan vain turkiksia. Kaikenlaisia elämää helpottavia 

ylellisyyksiä germaanit halveksivat, viinistä satuloihin. Sotiin ja ryöstöretkiin he ryhtyivät usein 

vain harjaannuttaakseen nuorisoa ja torjuakseen joutilaisuutta, sotasaaliille heillä oli hyvin vähän 

tarvetta. Toisaalta he olivat hyvin vieraanvaraisia ja heidän luokseen mistä tahansa syystä 

saapuneiden turva oli loukkaamaton.232 

Burns huomauttaa, että Caesarin kuvauksen todellisuuspohja voi olla hyvin vähäinen. Hänen 

esitystään säätelivät niin poliittiset kuin kirjallisetkin tarkoitusperät. Ajatus suoraviivaisesta 

kulttuurievoluutiosta vaikutteiden kautta oli antiikin maantieteilijöiden perinteisiä selityskeinoja, 

eikä välttämättä perustunut Caesarin omiin havaintoihin. Hänen tulkintansa havainnoistaan voivat 

myös olla virheellisiä, toisin sanoen hän näki mitä hän oletti näkevänsä. Caesarin primitiivisiin 

yhteisöihin liittämänsä piirteet olivat antiikin kirjallisuuden perusaineistoa. Germaanit olivat 

Caesarille sivistyneiden roomalaisten täydellinen vastakohta, ihmiskunnan alkuperäisessä tilassa 

eläneitä barbaareja.233 

229 Caes. B. G. 4.1; 6.21–22.
230 Caes. B. G. 6.24.
231 Caes, B. G. 7.65.
232 Caes. B. G. 4.1–2; 6.21–23.
233 Burns 2003, 94, 128–129.
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Burnsistä Reinin lisäksi kaupungit olivat etnisyyden sijaan Caesarille tekijä, joka erotti gallialaiset 

germaaneista. Tämä käy ilmi Caesarin kertoessa sotatoimista Reininlaakson pohjoisosissa, joka 

muodosti siirtymäalueen näiden kulttuurien välillä.234 Tätä voidaan pitää perusteltuna. Caesarin 

mukaan monet belgeistä katsoivat polveutuvansa muinoin Reinin ylittäneistä germaaneista.235 

Kuitenkin Caesar laskee heidät johdonmukaisesti gallialaisten joukkoon. Samoin hän tekee Itä-

Belgian atuatukien kohdalla, joiden hän kirjoitti polveutuneen alueen läpi kulkeneista kimbreistä ja 

teutoneista.236 

Mutta kuten on todettu, käsitys gallialaisuudesta ja kelttiläisyydestä yleensäkin on kreikkalaisten ja 

roomalaisten tuotosta. Samoin Gallian oletetulla yhtenäisyydellä ei välttämättä ollut mitään 

tekemistä Caesarin kuvauksen ulkopuolisen todellisuuden kanssa. Caesar esitti heti raporttinsa 

aluksi Gallian yhtenä kokonaisuutena, joka oli jakautunut kolmeen osaan. Pohjoisessa Belgiassa 

asuivat belgit, etelässä Akvitaniassa akvitanialaiset ja näiden välissä gallialaiset. Kuitenkin heti 

seuraavassa lauseessa Caesar kirjoitti näiden kansojen eronneen toisistaan niin kieliltään kuin 

tavoiltaan, jättäen Burnsistä lukijansa ihmettelemään, oliko heillä alun alkaenkaan mitään 

yhteistä.237 Caesarin teoksen edetessä erot Gallian kansojen välillä hälvenevät entisestään, mutta 

heidän eronsa germaaneihin käyvät aina vaan ilmeisemmiksi. Näin Caesar olisi rakentanut 

valloittamistaan alueista yhden, selvästi erotettavan kokonaisuuden ja gallialaisia olisivat olleet 

hänen itsensä asettamien rajojen sisälle jääneet heimot.

Paitsi moraalinen esimerkki, niin germaanit olivat Caesarille myös uhka, jota vastaan oli 

suojauduttava. Nämä kun kaikesta huolimatta olivat valmiita tilaisuuden tullen jättämään 

alkukantaisen elämäntapansa ja siirtymään hedelmällisemmille maille, missä elämä oli helpompaa, 

kuten keltit vuosisatoja aikaisemmin. Ensiksi Caesar kantoi suurta huolta, että jäljelle jääneet 

helveetit palasivat takaisin Alpeille, etteivät germaanit olisi täyttäneet heidän jättämäänsä tyhjiötä ja 

näin tulleet provinssin naapureiksi.238 Toiseksi Caesar ryhtyi karkottamaan Galliaan asettunutta 

Ariovistusta, joka paitsi alisti Rooman liittolaisia aeduja, niin kuljetti yhä lisää germaaneja Reinin 

länsipuolelle. Täytettyään Gallian germaanit eivät olisi rauhoittuneet, vaan uhanneet ennen pitkään 

234 Burns 2003, 127.
235 Caes. B. G. 2.4.
236 Caes. B. G. 2.30.
237 Caes. B. G. 1.1. Burns 2003, 
238 Caes. B. G. 1.28.
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provinssia ja lopulta Italiaa, kuten kimbrit ja teutonit aikaisemmin.239 Kolmanneksi hän torjui kaikki 

muutkin germaanien yritykset asettua Galliaan ja teki näitä pelotellakseen kaksi rankaisuretkeä 

Reinin yli.240 Näin Caesar perusteli valtakunnan rajan vetämisen lopulta Reinille. Jokseenkin 

sivistyneiden gallialaisten kanssa pystyttiin elämään, mutta villit germaanit olivat sietämättömiä ja 

suljettava valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Gallialaisten ekspansiivinen kausi oli väistämättä ohi. 

Caesarin aikana valloittajia olivat joko germaanit tai roomalaiset ja Gallian kohtalona oli toimia 

puskurina näiden välissä. Toisaalta jos Germanian valloittaminen ei palvellut Rooman etuja, ei 

Caesarillakaan ollut siellä mitään saavutettavaa. Galliaa muistuttava Britannia, jonne hän suuntasi 

ensimmäisen Reinin ylikulkunsa jälkeen huomionsa, oli hänelle huomattavasti houkuttelevampi 

kohde.

Livius jakoi Caesarin käsityksen kelttien veltostumisesta. Hänelle rappion alkuperä ei kuitenkaan 

missään tapauksessa ollut suoraselkäinen Rooma, vaan itä. Keltit olivat menettäneet lähinnä 

sotilaallisen kyvykkyytensä, sillä Liviuksen varhaisimmatkaan kuvaamat keltit eivät juuri 

osoittaneet Caesarin germaanien askeettisuutta tai primitivistisiin kansoihin liitettyä mielen 

puhtautta. Pikemminkin hillittömyys ja mukavuuden halu oli houkutellut keltit etelään. Pisimmälle 

ja turmelevimpaan ympäristöön olivat menneet Aasiaan asti vaeltaneet galatalaiset.

Kirjoittaessaan Rooman sodasta Seleukidian Antiokhosta vastaan Livius kirjoitti hänen galatalaisten 

liittolaisten olleen sotaisampia kuin myöhempinä aikoina, koska nämä olivat vielä 

temperamentiltaan gallialaisia ja kelttiläinen rotu ei vielä ollut täysin hävinnyt Aasiasta.241 

Antiokhoksen kukistumisen jälkeen galatalaisia vastaan sotaan ryhtyneen  Gnaeus Manlius Vulson 

suuhun Livius pisti kuitenkin moralisoivan puheen, joka viesti täysin vastakkaisesta kannasta:

Ryhtyessään sotatoimiin tätä vihollista vastaan, joka oli kaikille mitä kauhein tuossa maanosassa, konsuli puhui 

kokoon kutsutuille sotilaille tähän tapaan: “on minulle selvää, sotilaat, että kaikista Aasiassa asuttavista kansoista 

gallialaisilla on sotaisin maine. Villi kansakunta, joka raivattuaan tiensä maanpiirin läpi aseilla on asettunut 

rauhallisimpien ihmisten keskelle...Esi-isiemme täytyi kohdata aidot gallialaiset, omassa maassaan syntyneet: 

mutta nämä ovat rappeutuneita, sekarotuisia ja todella sitä, miksi heitä nimitetään, Gallograeci...Uskotteko heidän 

olevan samanlaisia kuin heidän isänsä ja isoisänsä olivat? Maanpuutteen kotoaan ajamina he kulkivat vihamielistä 

239 Caes. B. G. 1.33.
240 Caes. B. G. 4.16; 6.9.
241 Liv. 37.8.
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Illyrian rannikko pitkin, sitten Paionian ja Traakian läpi jatkuvasti taistellen julmimpien kansojen kanssa, ottaen 

haltuunsa nämä maat. Kestettyään niin monia vaikeuksia ja karskiuduttuaan heidät otti vastaan maa, joka ravitsi 

heitä suurella määrällä kaikkia asioita. Rikas maaperä, miellyttävä ilmasto ja lempeät asukkaat ovat kesyttäneet 

kaiken tuon mielen hurjuuden, jonka kanssa he saapuivat. Herkuleen kautta teidän, Marsin miesten, tulee varoa ja 

välttää heti Aasian mukavuutta: nämä vieraat nautinnot kykenevät tukahduttamaan sielun voiman; niin voivat 

vaikuttaa tarttuneet naapureiden tavat ja luonto. Tämä kuitenkin kääntyy edullisemmaksi, sillä vaikka heillä ei ole 

voimaa teitä vastaan, heidän maineensa on yhä pysynyt kreikkalaisten keskuudessa samana kuin silloin kun he 

saapuivat, tulette voittajina saamaan samanlaista kunniaa liittolaisten keskuudessa kuin silloin, jos olisitte 

voittaneet vanhan mielenlaadun säilyttäneet gallialaiset.”242

Manlius jakoi antiikin etnografien käsityksen maantieteen vaikutuksesta kansojen luonteeseen. 

Samalla hän liputtaa perinteisten roomalaisten hyveiden puolesta. Teema joka oli vallitseva läpi 

Liviuksen teoksen, kuten roomalaisessa historiankirjoituksessa yleensäkin. Manliuksen varoitukset 

kaikuivat kuuroille korville. Hänen legiooniensa palatessa Italiaan he toivat mukanaan 

ennennäkemättömän suuren sotasaaliin, johon kuului esimerkiksi koristeellisia huonekaluja sekä 

arvostuksen ylellisiä tapoja kohtaan. Näin vieraat nautinnot ja Aasian rappeus olisivat Liviuksen 

mukaan löytäneet tiensä Roomaan.243

Manliuksen myöhemmistä vaiheista Livius kertoi tämän olleen Aasiasta palattuaan syytettynä 

senaatissa omavaltaisten toimiensa takia. Sama käsitys galatalaisten rappiosta oli tällöinkin esillä. 

Livius kirjoitti, että yleisesti ajateltiin, ettei Manlius tai kukaan hänen joukoistaan olisi palannut, jos 

tämä olisi käynyt sotaan oikeita gallialaisia vastaan.244  Tässä valossa tarkasteltuna galatalaisissa 

yhdistyivät kelttien ja Aasian huonot puolet, villi luonto ja ruumiillinen velttous.

242Cum hoc hoste, tam terribili omnibus regionis eius, quia bellum gerendum erat, pro contione milites in hunc maxime 
modum adlocutus est consul: “non me praeterit, milites, omnium quae Asiam colunt gentium Gallos fama belli 
praestare. inter mitissimum genus hominum ferox natio pervagata bello prope orbem terrarum sedem cepit...et illis 
maioribus nostris cum haud dubiis Gallis, in sua terra genitis, res erat; hi iam degeneres sunt, mixti, et Gallograeci 
vere, quod appellantur...eosdemne hos creditis esse, qui patres eorum avique fuerunt? extorres inopia agrorum 
profecti domo per asperrimam Illyrici oram, Paeoniam inde et Thraeciam pugnando cum ferocissimis gentibus 
emensi, has terras ceperunt. duratos eos tot malis exasperatosque accepit terra, quae copia omnium rerum saginaret. 
uberrimo agro, mitissimo caelo, clementibus accolarum ingeniis omnis illa, cum qua venerant, mansuefacta est 
feritas. vobis mehercule, Martiis viris, cavenda ac fugienda quam primum amoenitas est Asiae: tantum hae 
peregrinae voluptates ad extinguendum vigorem animorum possunt; tantum contagio disciplinae morisque accolarum 
valet. hoc tamen feliciter evenit, quod sicut vim adversus vos nequaquam, ita famam apud Graecos parem illi 
antiquae obtinent, cum qua venerunt, bellique gloriam victores eandem inter socios habebitis, quam si servantes 
antiquum specimen animorum Gallos vicissetis.” Liv. 38.17.

243 Liv. 34.6–8.
244 Liv. 38.46.
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Yhteenveto

Lähteiden pohjalta on muodostettavissa varsin yhtenäinen ja vakiintuneen oloinen käsitys 

roomalaisten gallialaiskuvasta. Verrattaessa sitä roomalaiseen arvomaailmaan se näyttäytyy 

huomattavan kielteiseltä ja roomalaisen ideaalin vastaisena. Roomalaisten käsitystä gallialaisista 

voidaan ymmärtää lyhyesti kaikille alueille ulottuvana ylettömyytenä. Roomalaisilta odotettiin 

mielenhallintaa ja itsehillintää, joka ilmeni hillittynä, asiaan keskittyvänä käytöksenä sekä 

mielihalujen hillitsemisenä. Gallialaisille taas haluttiin nähdä tyypillisenä itsehillinnän puute, joka 

johti impulsiiviseen ja arvaamattomaan käytökseen sekä kohtuuttomuuteen nautintoja kohtaan. 

Luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta pidettiin roomalaisen poliittisen elämän perustana, mutta 

galleja pidettiin petollisina ja piittaamattomina kansojen välisestä oikeudesta.

Vaikka gallialaisia pidettiin erilaisina, he olivat roomalaisille huomattavasti tutumpia ja 

ymmärrettävämpiä kuin heitä kauempana asuneet todelliset ja myyttiset primitiiviset kansat. 

Lähinnä vain Caesarilla oli kertoa syvällisempiä tietoja gallien yhteiskunnasta, ja hän esitti 

valtiollisia asioita Galliassa hoidetun hyvin samankaltaisesti kuin Roomassa. Samoin gallialaisten 

uskonto oli pohjimmiltaan hänen mukaansa samallainen kuin klassisessa maailmassa. Sitä erotti 

kuitenkin erilaiset rituaalit, erityisesti ihmisten uhraaminen.

Käsitys gallialaisista vaikuttaa muodostuneen retoriikassa käytetyksi teemaksi, joka pysyi 

pohjimmiltaan samanlaisena kirjoittajalta toiseen. Cicerolla oli suurin syy esittää gallit 

mahdollisimman vastenmielisinä, mutta hänenkään ei tarvinnut keksiä gallialaiskuvaan mitään 

uutta, vaan hän saattoi vedota yleisesti tunnettuihin ja vakiintuneisiin käsityksiin. Liviuksen kuvaus 

on myös varsin yksipuolisen negatiivinen, kelttien esiintyessä hänen teoksessaan lähinnä Rooman 

vihollisina. Caesarin kuvaus on hieman moniulotteisempi, johtuen kertomuksen mittakaavasta ja 

vuorovaikutusten monimuotoisuudesta, mutta siinä on havaittavissa samat piirteet ja käsitykset kuin 

muillakin kirjoittajilla. Pompeius Trogus oli omaksunut roomalaisten käsityksen kelteistä, mutta hän 

vaikuttaa erottaneen kotiseutunsa gallialaiset siitä, kytkien nämä pikemminkin Välimeren 

sivistykseen.
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2. “Enemmän pelkoa kuin voimaa” – Gallialaisuhka roomalaisten mielissä 

Roomalaisessa historiankirjoituksessa gallialaisten ja roomalaisten ensimmäiset kontaktit 

muuttuivat nopeasti väkivaltaisiksi. Vihollisuudet huipentuivat senonien marssiin Roomaan ja 

kaupungin hävitykseen. Tapahtuma jätti syvät jäljet roomalaiseen tietoisuuteen. Gallialaiset nähtiin 

voimana, joka uhkasi koko roomalaista maailmanjärjestystä. Tätä leimaa he kantoivat myös tulevina 

vuosisatoina. Se on myös epäilemättä tärkein tekijä, joka määritti roomalaisten suhtautumista 

kelttiläisiin kansoihin.

2.1 Turvaton pohjoinen raja

Lukuun ottamatta laajamittaisia orjakapinoita 135–71 eaa., vakavat uhat koko Rooman tasavallan 

olemassa ololle tulivat pohjoisesta. Alpit eivät pidätelleet sen kummemmin Hannibalia kuin niiden 

yli vyöryneitä gallialaisia heimoja. Jälkimmäiset ja Rooman heidän vaellustensa aikana kokema 

nöyryytys ja hävitys säilyivät roomalaisten mielissä pelkona jäädä pohjoisesta suurella joukolla 

Italiaan tunkeutuneiden kansojen jalkoihin. Väestönpaineen katsottiin tämän tästä ajavan heimot 

liikkeelle ja kohti Välimerta. Tämä pelko oli ajankohtainen vielä rajan siirryttyä kauas pohjoiseen ja 

Rooman tarpeeksi vahva torjumaan kaikki mahdolliset hyökkäykset. 

Vetäytyivätpä senonit itse tai ajettiinpa heidät Camilluksen johdolla, Livius on tallentanut 

teokseensa roomalaisten kaupungin hävitystä seuranneina vuosina tunteman levottomuuden ja 

epäluulon pohjoisen gallialaisia kohtaan. Päällimmäisenä vuoden 366 eaa. alussa oli hänen 

mukaansa huhut gallien liikennihdästä pohjoisessa.245 Samoin hän arveli, että kaksi vuotta 

myöhemmin juuri huhut gallialaisten liikkeistä johtivat Tiberius Quinctius Pennuksen valintaan 

diktaattoriksi.246 Sama olisi toistunut vuonna 359 eaa. Kun gallien liikkeistä saapui huhuja, rupesivat 

roomalaiset Liviuksen mukaan heti valmisteluihin ja Gaius Sulpicius Peticus valittiin 

diktaattoriksi.247 Samoin Livius kirjoitti vuonna 334 eaa. huhujen aiheuttaneen suurta paniikkia ja 

johtaneen Marcus Papirius Crassuksen valintaan diktaattoriksi ja legioonien kokoamiseen.248 Myös 

245 Liv. 7.1.
246 Liv. 7.9.
247 Liv. 7.12.
248 Liv. 8.17.
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vuonna 329 eaa. gallialaisten oletettu liikehdintä olisi jälleen saanut roomalaiset varpailleen ja 

käynnistämään sotavalmistelut välittömästi. Huomattavan usein huhuissa ei ollut perää ja 

yhteenotoilta vältyttiin, mutta kuten Livius huomautti, huhuihinkin mahdollisesta hyökkäyksestä 

suhtauduttiin vakavasti.249 

Roomalaisten valppaus säilyi heidän valtansa kasvaessa ja rajan siirtyessä yhä pohjoisemmaksi. 

Pelko varmasti selittää osaltaan Rooman vallan alle jääneiden heimojen kovaa kohtelua. Toisen 

puunilaissodan alkaessa roomalaiset saivat lisää aihetta pelkoon, kun viimeiseen vastarintaan 

ryhtyneet Cisalpinan gallit saivat apua Alppien yli Italiaan marssineilta karthagolaisilta. Ensin 

huolta aiheutti Alpit vuonna 218 eaa. ylittänyt Hannibal, joka sai monia galleista puolelleen, 

viimeistään palkkaamalla näitä armeijaansa. Hannibalia seurasivat hänen veljensä Hasdrubal 207 

eaa. ja Mago 205 eaa.

Ensimmäiset tiedot Hannibalin lähestymisestä saivat Liviuksen mukaan bojit nousemaan kapinaan. 

Hänestä syynä ei niinkään ollut heidän vanha vihamielisyytensä Roomaa kohtaan, vaan heidän 

tämän taholta vastikään kärsimät vääryydet. Cisalpinan maita oltiin juuri jakamassa roomalaisille 

kolonisteille.250 Roomalaisten huoli toistui Hasdrubalin saavuttua. Livius kirjoitti yleisesti ajateltun, 

että tämä tuli lyödä heti hänen laskeutuessaan Alpeilta, ettei hän pystyisi liittymään tällöin Etelä-

Italiassa toimineeseen Hannibaliin ja ennen kaikkea nostattamaan jälleen Cisalpinan heimoja 

kapinaan.251 Seuranneessa Metauruksen taistelussa 207 eaa. Hasdrubal sai surmansa. Tämän kaksi 

vuotta aikaisemman voiton tuoma ilo pyyhittiin kuitenkin nopeasti roomalaisten mielistä, kun he 

saivat Liviuksen mukaan tietää Magon lähestyvän pohjoisesta ja gallien liittyvän suurella innolla 

hänen armeijaansa.252 Sodan painopiste oli kuitenkin jo siirtynyt Italiasta ja Mago kutsuttiin yhdessä 

Hannibalin kanssa takaisin Afrikkaan. Toisen puunilaissodan jälkeen Italian gallialaiset eivät 

voineet enää vakavasti uhata Roomaa. Tämä ei kuitenkaan juuri Liviuksen esityksessä vaikuttanut 

heidän suhtautumiseensa hajanaisiin kapinayrityksiin sodan jälkeen. Näissä gallit saivat apua 

alueelle jääneiltä karthagolaisilta upseereilta.253

249 Liv. 8.20.
250 Liv. 21.25.
251 Liv. 27.38.
252 Liv. 28.46.
253 Liv. 31.10.
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Liviuksen kokoamassa esityksessä Rooman hävityksestä aina Italian gallialaisten lopulliseen 

alistamiseen 190-luvulla eaa. ovat gallit Rooman vihollisista kiisteltävästi eniten esillä. 

Pelottavuudessaan he menivät muiden, lähempänä olleiden vihollisten, kuten samnilaisten edelle.254 

Livius oli valmis jopa liittämään heidän luonteeseensa synnynnäisen vihan Roomaa kohtaan. Tämä 

on ymmärrettävää puunilaissotien aikana, jolloin sodan jo siirryttyä Afrikkaan Hannibal saattoi yhä 

luottaa gallialaisten apujoukkojen vihaan Roomaa kohtaan, kun otetaan huomioon heidän kova 

kohtelunsa Rooman vallan alla.255 Livius esitti gallialaiset myös jokseenkin kansallistuntoisina, 

tehdessään Alppien takaisetkin heimot tietoisiksi “maanmiestensä” Italiassa kokemista 

vääryyksistä.256 Kuitenkin hän puhuu jo vuosina 303–293 eaa. käytyjä samnilaissotia käsitellessään 

gallien epätoivoon asti jatkuvasta urheudesta erityisesti heidän sotiessaan roomalaisia vastaan, 

joiden kaupungin nämä olivat aikaisemmin vallanneet ja vapauttaneet vasta lunnaita vastaan.257 

Koska gallialaisilla oli roomalaisessa mielessä erityinen asema heidän vihollistensa joukossa, 

Liviuksesta täytyi Rooman hävityksen olla myös gallialaisten kollektiivisessa mielessä merkittävä 

tapahtuma ja roomalaisten heidän verivihollisiaan. 

Valtakunnan rajan siirtyminen pois Italiasta ei kuitenkaan poistanut roomalaisten tuntemaa 

epäluuloa, jopa pelkoa galleja kohtaan. Livius kirjoitti, että vielä niinkin myöhään kuin 182 eaa. 

Alppien takaisten gallien liikennihtä aiheutti suurta levottomuutta roomalaisissa.258 Vuosisatoja 

jatkuneet vihollisuudet ja jatkuvat taistelut pohjoisessa olivat muodostaneet gallialaisuhan myös 

teemaksi, jota saatettiin käyttää poliittisessa keskustelussa vielä kauan varsinaisen uhan 

hälvettyäkin. 

Cicero pyrki esittämään Fonteiuksen oikeudenkäynnin vain yhtenä kappaleena gallialaisten 

ikiaikaisessa taistelusta Roomaa vastaan. Vaikka taistelua käytiin tällä kertaa oikeudessa, ei Cicero 

antanut maanmiestensä unohtaa jatkuvaa aseellisten yhteenottojen uhkaa. Hiljattain provinssin 

vakiinnuttamiseksi käytyjen sotien lisäksi, joissa Fonteiuksella oli ollut keskeinen rooli, hän saattoi 

palauttaa roomalaisten mieliin satojen vuosien vihanpidon. Kun gallialaiset eivät voineet voittaa 

Fonteiusta aseilla, he kävivät hänen kimppuunsa hänen ollessaan aseettomana.259

254 Liv. 9.24.
255 Liv. 30.33.
256 Liv. 21.20.
257 Liv. 10.16.
258 Liv. 40.17.
259 Cic. Font. 14.
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Mainitessaan Fonteiuksen toimineen preetorina Gallian provinssissa Cicerolla oli tilaisuus 

muistuttaa kuulijoitaan kaikista sodista, joita alueen heimot olivat käyneet roomalaisten kanssa 

hänen sukupolvensa aikana, puhumattakaan aikaisemmista ajoista.260 Nytkään galleja ei oltu täysin 

alistettu, vaan he olivat aseissa, valmiina uuteen sotaan roomalaisia vastaan, jos heidän uhkailujensa 

edessä ei taivuttaisi.261 Cicero saattoi kuitenkin puhua suuremmalla itseluottamuksella kuin hänen 

esi-isänsä. Gallialaisten kanssa käytyihin sotiin hän saattoi liittää kiinteästi heistä saadut voitot ja 

niiden johdosta vietetyt triumfit ja niiden kunniaksi pystytetyt muistomerkit.262 Samoin hän saattoi 

luetella sarjan entisaikojen suurmiehiä, jotka oli kutsuttava rajan takaa taas kurittamaan galleja, 

kuten Gaius Mariuksen, Cnaeus Domitiuksen ja Quintus Maximuksen. Ei että nykyiselläkään 

sukupolvella olisi ollut pelättävää, sillä gallialaiset eivät Ciceron mukaan uhanneet roomalaisia 

uuden sodan pelolla vaan pikemminkin antoivat toivoa uudesta triumfista.263

Vaikka gallialaiset toimittivat joukkoja Rooman käymiin sotiin sekä luovuttivat viljaa sen 

armeijoiden ylläpitoon ja hakivat oikeutta kokemilleen vääryyksille roomalaisten instituutioiden 

kautta, Cicero ei halunnut esittää heitä Rooman alamaisina. He olivat edelleen pikemminkin 

Rooman vihollisia, jotka oli hetkellisesti alistettu, mutta tilaisuuden tullen valmiita jälleen 

nousemaan sitä vastaan. Gallialaisten hallitseminen edellytti ankaria toimia ja tiukkana pysymistä. 

Cicero ei epäröi luetella roomalaisten gallialaisille asettamia nöyryytyksiä ja heidän kärsimyksiään. 

Näitä olivat jo mainitut joukkojen ja viljan toimittaminen, mutta myös gallien ajaminen heidän 

mailtaan asein ja heidän teurastamisensa joukoittain sodissa.264 Myöskään Fonteiuksen tapauksessa 

ei tulisi antaa periksi. Hän oli Ciceron mukaan saanut gallien vihan päällensä vain valvoessaan 

tasavallan etua. 

Gallian provinssikin muodosti Ciceron mukaan vain yhden osan Rooman etuvartiosta galleja 

vastaan. Tällä hän ei suinkaan tarkoittanut Roomalle ystävällismielisiä heimoja, jos hän edes halusi 

tunnustaa sellaisia olleen olemassakaan, vaan Narbon siirtokuntaa ja Massalian 

liittolaiskaupunkia.265 Vaikka gallialaisista ei nyt ollut uhkaa, eivät roomalaiset missään nimessä 

saaneet menettää valppauttaan heidän suhteensa. Fonteiuksen tapaiset kyvykkäät ja kunnialliset 

260 Cic. Font. 12.
261 Cic. Font. 33.
262 Cic. Font. 12.
263 Cic. Font. 36.
264 Cic. Font. 13; 14.
265 Cic. Font. 45; 46.
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miehet olivat käyneet tasavallassa harvinaisemmiksi kuin aikaisempina aikoina. Cicero uskaltautui 

neuvomaan tuomareita, että juuri sellaiset miehet tuli pitää käsillä odottamattoman uhan varalta.266

Toimiessaan konsulina Catilinan salaliiton aikana Cicero ja Rooman tasavalta saivat apua hänen 

juuri oletettavasti vain kymmenkunta vuotta aikaisemmin kovin sanoin arvostelemilta alloborgeilta, 

näiden antaessa salaliittolaiset ilmi. Oli heidän roolinsa salaliitossa mikä tahansa, salaliittolaiset 

eivät olisi voinut juuri valita huonommin liittolaisiaan, näiden kosiskellessa galleja mukaan 

taisteluun tasavaltaa vastaan. Gallialaisten kutsuminen Roomaan ei voinut olla herättämättä 

mielikuvia jo myyttiseksi muodostuneesta kaupungin hävityksestä. Tätä mielikuvaa Cicero ei 

malttanut olla käyttämättä hyväkseen. Ylöskirjaamassaan versiossa Catilinaa vastaan kansalle 

pitämästään puheesta hän saattoi ensin kirjoittaa Capitoliumin pelastumisesta ja muistuttaa sitten 

lukijaansa galleista, joiden ja roomalaisten välillä oli vallinnut harvoin rauhantila. He olivat ainoita 

kansakuntia, jotka vielä kykenivät sotaan Roomaa vastaan ja olivat halukkaita siihen.267 

Capitoliumin pelastuminen vertautuu kuin suoraan sen piiritykseen ja säästymiseen tuholta senonien 

hävittäessä kaupunkia.

Senaatille pitämässään puheessa Cicero kirjoitti käyttäneensä samanlaisia mielikuvia, verratessaan 

allobrogeja lähestynyttä Lentulusta tämän isoisään, joka oli ollut kaikin puolin kunniallinen mies ja 

toiminut tasavallan puolesta Gaius Gracchusta vastaan silloisissa sisäisissä levottomuuksissa. 

Lentulus taas oli vajonnut niin alas, että oli valmis kutsumaan gallialaisia jälleen tuhoamaan 

Roomaa.268 Sallustiuksen teoksessa myös Marcus Porcius Cato kauhisteli gallien, roomalaisten 

pahimpien vihollisten kutsumista Roomaan.269 Sallustiukselle Catilina, joka oli niin henkisesti kuin 

ruumiillisestikin suunnattoman lahjakas, oli turmeltuneen aikansa ilmentymä. Sodan käyntiä 

tasavaltaa vastaan sen pahimpien vihollisten avulla voidaan pitää jonkinlaisena huipentumana 

aikakaudelle, jolloin roomalaiset olivat tyystin unohtaneet esi-isiensä hyveet hillittömän 

vallantavoittelun ja paheellisen elämän tieltä.270

Roomalaisten pelkojen ja ennakkoluulojen ollessa aseita Rooman sisäisissä poliittisissa 

266 Cic. Font. 42.
267 Cic. Catil. 3.22.
268 Cic. Catil. 4.13.
269 Sal. Cat. 52. 
270 Sal. Cat. 5.

57



kamppailuissa myös Caesar käytti niitä hyväkseen perustellessaan omia toimiaan. Hänen aikanaan 

pelko joutua pohjoisten kansojen väestönpurkauksien alle oli saanut vastikään edellisen sukupolven 

aikana vahvistusta kimbrien ja teutonien vaellettua Galliassa ja lopulta tunkeuduttua Italiaan. Caesar 

kytki heidät usein omaan raporttiinsa. Vaikka germaanit muodostivat suurimman uhan, ei Caesar 

kuitenkaan antanut lukijansa unohtaa gallialaisten kanssa edellisinä vuosisatoina käytyjä sotia. 

Saattoipa hän odottaa tämän tunteneen jonkinlaista kiitollisuutta häntä kohtaan, koska juuri hän oli 

tehnyt lopun gallialaisuhasta ja rakentanut puskurin pohjoiseen tulevaisuuden varalta.

Kuvattuaan lyhyesti Galliaa ja sen asukkaita Caesar kertoi helveeteistä ja heidän maistaan. Heidän 

alueensa olivat Alppien ympäröimiä ja olisivat olleet käymässä ahtaiksi väestön kasvaessa. Samoin 

niiltä käsin oli vaikeata tehdä hyökkäyksiä heidän naapureidensa kimppuun.271 Helpoiten he olisivat 

päässeet kulkemaan alueeltaan alloborgien ja Rooman provinssin läpi. Caesar kertoi matkustaneensa 

kiireesti Alppien takaiseen Galliaan kuultuaan helveettien aikeista ja ottaneen vastaan heidän 

lähetystönsä, joka pyysi lupaa kulkea provinssin läpi. Caesar ei kuitenkaan luottanut heidän 

kykyynsä pidättäytyä väkivallasta ja vahingonteosta. Hän myöskin muisti mainita helveettien 

sekaantuneen kimbrejä ja teutoneita vastaan käytyyn sotaan ja surmanneen konsuli Lucius 

Cassiuksen.272

Caesar ei kuitenkaan saattanut jättää omasta mielestään puuttumatta helveettien toimiin, vaikka 

nämä kykenemättä kulkemaan provinssin läpi suuntasivat kulkunsa sekvanien alueiden läpi. Nämä 

olivat lähellä provinssissa asuneita tolosateja ja näin tämäkin reitti oli vaaraksi provinssin 

turvallisuudelle. Kuljettuaan sekvanien alueiden läpi helveetit olisivat saapuneet aedujen maille ja 

alkaneet hävittää näitä. Caesar kirjoitti aedujen hädissään pyytäneen hältä apua.273 Näin Caesarilla 

oli oman kertomansa mukaan monia syitä toimia. Toisaalta hänen oli varmistettava provinssin ja 

epäilemättä myös Italian turvallisuus kokonaisten heimojen liikkeiden aiheuttamassa 

epävakaudessa. Toisaalta häntä velvoittivat Rooman velvollisuudet liittolaisiaan, tai monessa 

suhteessa pikemminkin klienttejään kohtaan.

Caesar kertoi ottaneensa helveeteistä ensimmäiseksi voittoisasti yhteen tigurinien kanssa. Juuri tämä 

271 Caes. B. G. 1.2.
272 Caes. B. G. 1.6–7.
273 Caes. B. G. 1.10–11.
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heimokunta oli surmannut konsuli Cassiuksen. Eipä Caesarilta jäänyt mainitsematta, että samassa 

taistelussa tigurinit olivat surmanneet myös hänen appensa Lucius Pison isoisän, legaatti Lucius 

Pison.274 Menneisyys oli esillä myös Caesarin kahakoiden jälkeen ottaessa vastaan toinen 

helveettien lähetystö. Sitä johtanut Divico oli toiminut päällikkönä jo mainitussa taistelussa 

Cassiusta vastaan.275 

Edellä on jo käsitelty, kuinka Caesar käytti heimojen mahdollisia liikkeitä myös perusteena ajaa pois 

Galliaan asettuneiden germaanien päällikkö Ariovistus. Caesar kirjoitti häneltä apua pyytämään 

kokoontuneiden Gallian johtohenkilöiden kerrottuaan, kuinka sietämätöntä elämä oli barbaarisen 

Ariovistuksen alaisuudessa arvelleen, että kaikkien gallien täytyi pian seurata helveettien esimerkkiä 

ja lähteä etsimään uusia asuinalueita.276 Ei ole vaikea arvata, minne Caesar halusi lukijansa 

kuvittelevan tämän muuttoliikkeen suuntautuvan. Itsensä ja taistelunsa germaaneja vastaan Caesar 

halusi rinnastaa kimbrit ja teutonit lyöneeseen Gaius Mariukseen.277 

Vuosisatojen sodista ja jatkuvasta kuvitellusta tai todellisesta uhasta huolimatta gallialaiset eivät 

kuitenkaan edustaneet roomalaisille nykyaikaisessa viholliskuvassa tyypillistä absoluuttista pahaa, 

joka oli hävitettävä. Roomalaisille sodat muita kansoja vastaan olivat käytännöllisiä kahden 

sotavoiman kunniakkaita kohtaamisia, joissa vahvempi selvisi voittajana. Niissä törmäsivät 

kilpailevat intressit, eivät absoluuttinen hyvä ja paha.278 Tämä käy selvästi ilmi Caesarilla. Kuten 

Burns huomauttaa, antiikin aikana  jokaisen kunniallisen miehen katsottiin jakavan liberitas, joka 

ymmärrettiin vapautena toimia tahtonsa mukaan. Miesten myös oletettiin olevan valmiita 

kuolemaan sen takia.279 Galliassa gallialaisten vapaus joutui törmäyskurssille roomalaisten 

vapauden kanssa. Caesar ei ollut torjunut absoluuttista pahaa, vaan voittanut omia etujaan ajaneet 

gallit taistelukentillä ja alistanut nämä Rooman vallan alle ja ansaitsi kiitosta ja kunniaa, kuten 

Ciceron puolustama Fonteius aikaisemmin. Myös roomalaisten suhtautuminen sodan julmuuksiin 

oli ongelmatonta, Caesarkaan ei epäröinyt raportoida hävittäneensä kokonaisia heimoja tai että 

hänen joukkonsa pitkän piirityksen turhauttamana surmasivat Avaricumin kaupungin 40 000 henkeä 

274 Caes. B. G. 1.12.
275 Caes. B. G. 1.13.
276 Caes. B. G. 1.31.
277 Caes. B. G. 1.40.
278 Harle 2000, 43–44. 
279 Burns 2003, 135.
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käsittäneen väestön lähes kokonaan.280

Kelttien ei nähty muodostavan uhkaa pelkästään Roomalle, vaan koko Välimeren maailmalle. 

Liviuksen teoksessa myöskään gallialaisiin liitetty pelko ei ollut pelkästään roomalaisille ominainen 

piirre, vaan hän liitti sen myös muihin näiden kanssa tekemisiin joutuneisiin kansoihin. Pelko 

seurasi kelttejä mihin tahansa he menivätkin. Erityisesti pelosta kärsivät Aasian kansat, joita Livius 

ei roomalaisten moralistien tavoin vaikuttanut pitävän kovin suuressa arvossa.

Liviuksen kertomus galatalaisten matkasta Tonavalta on kuin mikä tahansa raportti pohjoisten 

barbaarien liikkeistä. Heidät ajoi liikkeelle joko väestön paine tai halu ryöstellä. Uskoen omaan 

ylivoimaisuuteensa ja aseiden oikeuteen he kulkivat Hellespontokselle, ryöstellen ja kiristäen 

lunnaita matkallaan kohtaamilta. Sen yli Aasiaan heitä houkuttelivat heidän kuulemansa huhut 

rikkaasta maaperästä. Vain 10 000 aseenkantoikäisen miehen voimin he pitivät koko Vähä-Aasiaa 

kauhun vallassa, kiristäen lunnaita ympärillään asuneilta.281 

Pergamonin kuninkaan Attaluksen Livius kertoi varmistaneen valtansa voittamalla galatalaiset 232 

eaa. Hänen voittonsa vaikutuksen Livius arveli olleen sitä suurempi, koska keltit olivat vasta 

hiljattain saapuneet alueelle ja heitä pelättiin tästä johtuen vieläkin enemmän.282 Attalus oli 

Liviuksen mukaan ensimmäinen alueen hallitsijoista, joka kieltäytyi maksamasta galatalaisille.283 

Galatalaisten valtaa ei kuitenkaan murrettu ennen roomalaisten saapumista alueelle. Livius kirjoitti 

heidän vielä liittolaisensa Antiokhoksen kukistumisen jälkeenkin kuvitelleen olevansa turvassa ja 

etteivät roomalaiset lähtisi marssimaan syvälle Vähä-Aasian sisämaahan.284 Konsuli Gnaeus 

Manlius Vulso oli kuitenkin Liviuksen mukaan sitä mieltä, että Antiokhoksesta saatu voitto olisi 

mennyt hukkaan, jos galatalaiset olisivat saaneet riehua alueella entiseen tapaansa.285 Manliuksen 

voitettua keltit Liviuksen mukaan Rooman Aasian liittolaiset iloitsivatkin enemmän galatalaisista 

saadusta voitosta kuin Antiokhoksen kukistumisesta. Jälkimmäisen sorto oli ollut heistä helpompi 

kestää kuin edellisten villeys ja arvaamattomuuden aiheuttama jatkuva kauhu. He “saivat takaisin 

280 Caes. B. G. 6.43; 7.28.
281 Liv. 38.16.
282 Liv. 33.21.
283 Liv. 38.16.
284 Liv. 38.16.
285 Liv. 38.12.
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vapautensa kun Antiokhos lyötiin ja rauhan kun gallialaiset kesytettiin”.286

Liviuksen mukaan Manlius puolusti toimiaan myöhemmin senaatissa monin tavoin samalla tavalla 

kuin Cicero myöhemmin. Kelttien villeys oli heidän kansalleen tyypillinen ominaisuus, samoin kuin 

heidän syvä vihansa Roomaa kohtaan. Livius kertoi Manliuksen huomauttaneen, ettei hänen 

tarvinnut puhua pelkästään yleisesti kelttien tunnetusta ja vihatusta kansanluonteesta, vaan saattoi 

tuomita galatalaiset heidän omien toimiensa takia. Uppiniskaisuudessaan he eivät totelleet muuta 

kuin voimaa. He pitivät Rooman liittolaisia jatkuvilla ryöstöretkillään pelon vallassa, kiristäen näiltä 

lunnaita ja uhraten ottamiaan vankeja. Aasian kaupungit eivät voineet todella olla vapaita, ennen 

kuin galatalaisten valta oli murskattu. Aasian tilanne ei eronnut millään tavalla tilanteesta Kreikassa, 

aikana jolloin keltit ryöstivät Delfoin ja koko Kreikka oli gallialaisuhan alla. Rooman saapuminen 

oli rauhoittanut molemmat alueet.287 Kreikan tila taas ei eronnut ajasta, jolloin gallit pitivät 

roomalaisia jatkuvan pelon vallassa.

2.2 Roomalainen virtus ja gallialainen raivo taistelussa

Sodankäynnillä oli erityinen asema molempien, niin roomalaisen kuin kelttiläisen ylimystön 

elämässä. Nobilitas ei missään voinut osoittaa virtustaan niin selvästi kuin sodassa. Rooman 

armeijan järjestelyssä vaikuttivat myös selvästi esi-isiltä perityt hyveet, jotka näyttäytyivät 

kurinalaisuutena, järjestelmällisyytenä, suunnitelmallisuutena ja urheutena.288 Rooman legioonat 

olivat tehokkuudessaan kuin roomalaisuuden ilmentymiä ulospäin. Ja koska sota oli päällimmäisenä 

roomalaisen yläluokan mielessä, myös antiikin kirjoittajat kiinnittivät runsaasti huomiota sotiin ja 

tapoihin käydä sitä. Sodassa tulivat selvästi esiin kelttien ja roomalaisten erot. Nämä erot ilmensivät 

kansojen täysin erilaisia luonteita. Sotakentillä roomalaiset hyveet ottivat yhteen kelttien 

ominaisuuksien kanssa ja selvisivät lopulta voittajina.

Pompeius Trogus liitti sotaisuuden erottamattomasti keltteihin. Hänen kuvasi heidät äärimmäisen 

pelottaviksi vastustajiksi. Trogus ei kuitenkaan juuri kirjoittanut kelttien ja roomalaisten välisistä 

yhteenotoista, joten on vaikea arvioida, miten hän olisi näiden välisen kamppailun ymmärtänyt. 

286 quibus libertas Antiocho pulso, pax Gallis domitis data esset. Liv. 38.37.
287 Liv. 38.47–48.
288 Cowell 1948, 8.
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Trogus väitti, että itään matkanneet keltit kohdanneet hallitsijat mieluummin maksoivat näille 

rauhasta kuin kohtasivat nämä taistelussa.289 Brennuksen Delfoihin marssineiden joukkojen hän 

kertoi työntäneen helposti syrjään heitä vastaan asettuneet makedonialaiset ja kreikkalaiset joukot. 

He olisivat pikemminkin aiheuttaneet oman tuhonsa kurittomuudellaan ja suututtamalla 

yliluonnolliset voimat.290 Galatalaisten saapumisen jälkeen Aasiassa ei Troguksen mukaan käyty 

sotia ilman heitä. Yksikään alueen hallitsijoista ei voinut pysyä vallassa ilman heitä ja 

vallantavoittelijat matkasivat galatalaisten luokseen pyytämään apua.291

Myöskään Livius ei kiistänyt kelttien kyvykkyyttä. Gallialaisia Allian taistelussa johtaneen 

Brennuksen hän mainitsi taitavaksi sotapäälliköksi.292 Cannean taisteluun Hannibalin puolella 

osallistuneiden gallien hän taas kertoi olleen yhdessä iberialaisten kanssa kaikista Roomalle 

vihamielisistä kansoista pelottavimpia. He olivat suunnattoman kokoisia ja taistelivat ylävartalo 

paljaana293 Kykyjensäkään puolesta he eivät jääneet toiseksi roomalaisille.294 Samoin Antiokhoksen 

lukuisista kansoista kootun armeijan vahvin osa koostui Liviuksen mukaan galatalaisista.295 Livius 

myös arveli roomalaisten olleen varautumattomia toisen puunilaissodan alkaessa, sillä roomalaiset 

eivät olleet ottaneet kunnolla yhteen gallialaisten kanssa pitkään aikaan. Sardinialaisten, 

korsikalaisten ja illyyrien kanssa käydyt kahakat olivat olleet enemmänkin kiusa kuin todellinen 

voimien koettelemus Rooman legioonille.296

Vaikka Livius ei sinällään epäillyt kelttien sotilaallista kyvykkyyttä, he loistivat lähinnä vain 

taistelussa muita kansoja vastaan. Roomalaisille he jäivät auttamatta ominaisuuksiensa puolesta 

ennemmin tai myöhemmin toiseksi. Roomalaiset ylittivät heidät niin ruumiillisilla kuin henkisillä 

voimillaan ja ennen kaikkea taidoillaan käydä sotaa. Kelttien sotamenestyksen Livius katsoi 

riippuneen pitkälti kahdesta seikasta, toisaalta heitä kaikkialle seuranneesta pelosta ja jos se ei 

riittänyt ajamaan heidän vastustajiaan pakoon, niin heidän suoraviivaisesta ja voimakkaasta 

rynnäköstään. Jos heidän vastustajansa oli tarpeeksi vahva kestämään nämä molemmat, kuten 

roomalaiset olivat, he olivat väistämättä alakynnessä.

289 Justin. 24.4.
290 Justin. 24.6–8.
291 Justin. 26.2.
292 Liv. 5.38.
293 Liv. 22.46.
294 Liv. 22.47.
295 Liv. 37.18.
296 Liv. 21.16.
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Kuvaavaa oli, että roomalaisten tappion Allian taistelussa Livius katsoi johtuneen puutteellisista 

järjestelyistä ja nopeasti levinneestä paniikista. Sotajoukon huono asema mahdollisti hänen 

mukaansa gallien iskemisen sen sivustaan. Ensimmäiset sotahuudot kuultuaan roomalaiset joutuivat 

kauhun valtaan. Koko joukko kääntyi pakoon eikä yksikään olisi kuollut tehden vastarintaa. Pelko 

sai monet siinä määrin pois tolaltaan, että he Liviuksen mukaan pakenivat Tiberin yli vihamieliseen 

Vejin kaupunkiin, eivätkä suorempaa reittiä Roomaan.297 Myöhemmin Rooman menestys perustui 

nimenomaan kurinalaisuuteen ja huolellisiin järjestelyihin.298

Kelttien tapa yrittää pelotella vastustajiaan on hyvin esillä Liviuksen teoksessa. Ennen taistelua hän 

kertoi näiden täyttäneen seudun melulla sotatorvillaan ja huudoillaan.299 Yhtä pelottavaa oli myös 

heidän tapansa käydä taisteluun alastomana.300 Roomalaiset olisivat kuitenkin pian oppineet, että 

gallien haukunta oli pahempi kuin heidän puraisunsa. He olivat kyllä suurikokoisia ja voimakkaita 

sekä heidän tapansa mukaan metelöivä sotajoukko kauhistuttava katsella, mutta heiltä puuttuivat 

roomalaisten sitkeys, kurinalaisuus ja suunnitelmallisuus.

Livius kirjoitti, että marssittuaan Roomaan senonit eivät kuitenkaan pystyneet valloittamaan 

Capitoliumia. He olisivat myös tuhoamisvimmassaan hävittäneet kaiken viljan ja näin 

varautumattomia pitkälliseen piiritykseen. Tämän takia osan heistä oli Liviuksen mukaan lähdettävä 

kaupungin ympäristöön etsimään viljaa. Läheisessä Ardean kaupungissa Camillus teki samaan 

aikaan järjestelyjä kaupungin vapauttamiseksi.301 Livius kirjoitti hänen pitäneen kaupungin 

neuvostolle puheen, jossa kuvasi gallialaisia vihollisiaan seuraavasti:

Nuo jotka lähestyvät hajanaisena joukkona ovat kansa, jolle luonto on antanut enemmänkin suuren kuin kestävän 

ruumiin ja sielun; tämän takia he tuovat jokaiseen taisteluun enemmän pelkoa kuin voimaa. Rooman onnettomuus 

olkoon todiste. He valtasivat avonaisen kaupungin: linnakkeesta ja Capitoliumilta heidät karkotti vähäinen 

joukko: jo piirityksen vaivalloisuus oli heille liikaa ja sen hylänneenä he kuljeksivat ympäriinsä seutuja harhaillen. 

Saatuaan ruokaa ja viiniä haltuunsa he juovat niin ahnaasti, että illan tullessa he asettuvat maaten ympäriinsä 

villipetojen tavoin, lähelle virtoja ympäröimättä itseään puolustuksilla, ilman etuvartioita tai vartioita, nyt he ovat 

menestyksensä takia vielä tavallista huolimattomampia. 302

297 Liv. 5.38.
298 Cowell 1948, 35–40.
299 Liv. 5.37.
300 Liv. 38.21.
301 Liv. 5.43.
302 qui effuso agmine aduentant gens est cui natura corpora animosque magna magis quam firma dederit; eo in 
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Senonien huolimattomuus oli täysin vastakohtainen roomalaisten tapaan päättää jokainen 

päivämarssi rakentamalla linnoitettu leiri.303 Camillus oli Liviuksen mukaan oikeassa ja hänen 

johdollaan maaseudulla harhailleet gallit surmattiin vaivatta.304 Myös gallien ajamisen itse Rooman 

kaupungista hän kirjoitti sujuneen helposti, kunhan roomalaiset olivat saaneet rivinsä jälleen 

koottua.305 Livius kertoi myös myöhempien yhteenottojen olleen helppoja roomalaisille heidän 

peloistaan huolimatta.306

Kelttien vaivoina olivat samat ongelmat kuin senoneilla kautta Liviuksen esityksen. He eivät 

osanneet varautua sotaan, järjestää huoltoa tai rakentaa linnoituksia. Heidän ruumiilliset ja henkiset 

voimansa olivat riippuvaisia nopeista liikkeistä ja toimista. Pienetkin viivyttelyt söivät heidän 

intoaan.307 Tästä johtuen Livius kertoi kelteillä olleen tapana ryhtyä taisteluun heti mahdollisuuden 

tullessa, oli heidän asemansa miten epäedullinen tahansa.308 Livius piti heitä myös liian laiskoina 

ryhtymään vaivalloisiin piirityksiin tai rakentamaan sotakoneita.309

Myös Hannibalin Livius kertoi olleen tietoinen gallialaisten ponnettomuudesta. Marssiessaan 

Alpeilta etelään hän tiesi gallialaisten liittolaistensa innon häviävän mitä kauemmaksi he joutuivat 

kotoaan.310 Liviuksen kuvauksessa Hannibalin armeijan marssista Pohjois-Italiassa Arno-joen 

marskimaalla ja vaikeassa maastossa gallien henkiset ja ruumiilliset voimat paloivat loppuun. Joki 

oli tulvinut tavallistakin korkeammalle ja täyttänyt seudun mudalla ja liejulla. Gallien Livius 

kirjoitti raahautuneen voimattomina eteenpäin, osan jäädessä toivottomina mutaan makaamaan. 

Hannibalin afrikkalaisilla ja iberialaisilla joukoilla ei vastaavia ongelmia jaksamisen kanssa ollut. 

He tarpoivat eteenpäin puoliksi kahlaten ja puoliksi uiden, mutta pysyen kaikesta huolimatta 

marssirivistössä. Livius pitikin kelttien kyvyttömyyttä kestää pitkällisiä ponnistuksia heidän 

kansakunnalleen tyypillisenä ominaisuutena.311 Tottuneina kylmään ja kosteaan ilmanalaan he eivät 

certamen omne plus terroris quam uirium ferunt. argumento sit clades Romana. patentem cepere urbem: ex arce 
Capitolioque iis exigua resistitur manu: iam obsidionis taedio uicti abscedunt uagique per agros palantur. cibo 
uinoque raptim hausto repleti, ubi nox adpetit, prope riuos aquarum sine munimento, sine stationibus ac custodiis 
passim ferarum ritu sternuntur, nunc ab secundis rebus magis etiam solito incauti. Liv. 5.44.

303 Goldsworthy 2009, 147.
304 Liv. 5.45.
305 Liv. 5.49.
306 Liv. 6.42.
307 Liv. 7.12.
308 Liv. 7.23.
309 Liv. 9.4; 21.25.
310 Liv. 21.53.
311 Liv. 22.2.
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myöskään olisi voineet sietää kuumuutta.312 Ruumiillisten ja henkisten rasitusten lisäksi myös 

puutteenalaisuutta Livius piti kelteille kestämätöntä.313

Livius piti kyllä gallialaisia aina valmiina ryhtymään sotiin, varsinkin Roomaa vastaan, mutta 

heidän intonsa hän kertoi hävinneen nopeasti pientenkin vastoinkäymisten edessä. Tämä kävi ilmi 

etenkin Cisalpinassa, jonka heimot ryhtyivät lukuisiin sotiin ja kapinoihin roomalaisia vastaan, 

mutta hajaantuivat myös yhtä nopeasti ensimmäisten vastoinkäymisten jälkeen.314

Jos gallialaisilla oli vaikeuksia selviytyä marsseista, puutteesta ja muista sodan tuomista rasitteista, 

eivät heidän voimansa Liviuksen mukaan kauan kestäneet itse taistelussakaan. Jos heidän 

vastustajansa kykeni kestämään heidän voimakkaan hyökkäyksensä, se oli Liviuksen mukaan 

tarpeeksi heidän voittamisekseen. Ruumiilliset ponnistelut ja kuumuus veivät nopeasti heidän 

voimansa ja "taistelun alkaessa he olivat enemmän kuin miehiä, mutta sen päättyessä he olivat 

naisia heikompia".315 Väsyneenä ja epäedullisessa tilanteessa heidän rohkeutensa sitten petti 

nopeasti.316 Paniikin levitessä Liviuksen esityksessä tyypillisesti koko sotajoukko kääntyi nopeasti 

pakoon.317 

Aasian houkutuksista varoittanut Manlius on tiivistänyt Liviuksen käsityksen kelteistä Rooman 

vihollisina puhuessaan joukoilleen heitä vastaan asettuneista galatalaisista:

Heidän suuri kokonsa, heidän pitkät punaiset hiuksensa, heidän valtavat kilpensä ja todella pitkät miekkansa; 

heidän sotalaulunsa, huutonsa, tanssinsa sekä hirveä aseiden kalina heidän heristäessään kilpiään isiensä tavoin, 

kaiken tämän tarkoituksena on pelotella. Vaan pelätköön kreikkalaiset, fryygialaiset ja kaarialaiset, joille kaikki 

tämä on outoa ja epätavallista; roomalaiset ovat tottuneet gallien kalabaliikkiin, sekä tuntevat sen turhuuden. 

Kerran muinoin esi-isämme pakenivat kohdattuaan heidät ensimmäisen kerran Alliassa; sitä seuranneina 

kahtenasatana vuotena roomalaiset ovat ajaneet ja teurastaneet kauhistuneita galleja kuin karjaa, ja melkein 

enemmän triumfeja on vietetty voitoista gallialaisista kuin koko muusta maailmasta yhteensä. Kokemuksesta on 

opittu tämä: jos kestätte heidän ensimmäisen rynnistyksensä, jonka he tekevät palavalla innolla ja sokealla 

raivolla, hiki ja uupumus väsyttävät raajat, heidän aseensa horjuvat; heidän veltot ruumiinsa ja kun raivo on 

312 Liv. 5.48.
313 Liv. 34.47.
314 Liv. 31.21; 32.31; 34.20.
315 primaque eorum proelia plus quam virorum, postrema minus quam feminarum esse. Liv. 10.28.
316 Liv. 21.28.
317 Liv. 5.45; 21.28; 28.18; 31.21.
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laantunut, velton mielensä kukistavat aurinko, pöly sekä jano, niin että teidän ei tarvitse käyttää aseita heitä 

vastaan. Emme ole oppineet tätä vain legiooniemme kohdatessa heidän sotajoukkonsa, vaan myös miehen 

taistellessa miestä vastaan Titus Manlius ja Valerius Corvus ovat näyttäneet, kuinka roomalainen virtus voittaa 

gallialaisen raivon.318

Liviuksen kuva kelteistä on voimakkaan dualistinen. Heissä näyttäytyivät samanaikaisesti 

suunnattomat ruumiilliset voimat, mutta myös ponnettomuus ja ruumiillinen velttous. Toisaalta 

sotaisuus ja kuolemasta piittaamaton urheus, toisaalta myös äärimmäinen pelkuruus. Vertailussa 

roomalaisiin he jäivät toiseksi. Gallien suunnattomat voimat eivät kestäneet taistelussa roomalaista 

sitkeyttä ja kestävyyttä vastaan, eikä eläimellisestä raivosta ollut hyötyä, kun vastassa oli 

roomalaisten tasainen urheus, kurinalaisuus ja sotataito.

Innovaatioita Gallian sodan aikana

Caesarin kuvaus gallialaisista vastustajistaan poikkeaa hieman Liviuksen stereotypisemmästä 

kuvauksesta, jonka hän lienee perinyt edeltäjiltään. Caesarin esityksen mittakaava on pienempi ja 

taistelukuvaukset yksityiskohtaisempia. Hänellä oli myös varsinaista kokemusta taistelusta galleja 

vastaan, toisin kuin Liviuksella. Toisaalta hänellä oli myös suurempi tarve esittää gallialaiset 

varteenotettavina vastustajina. Gallian valloittamisen esittäminen liian helppona olisi syönyt hänen 

urotekonsa arvoa. Samoin aikakaudella, jota leimasivat roomalaisten helpot sodat kelvottomia 

vastustajia vastaan liian vaivaton valloitus voitiin nähdä pikemminkin moraalisesti rappeuttavana 

kuin kunniaa tuovana.

Täysin Caesar ei kuitenkaan hylännyt Liviuksellekin päätyneitä stereotypioita. Vaikka gallialaiset 

lähestyivät urheudessa roomalaisia, ei Caesarin lukijalle missään vaiheessa ollut epäilystäkään, 

etteivät he olisi olleet alakynnessä. Sama luonteen malttamattomuus ja kykenemättömyys 

318  Procera corpora, promissae et rutilatae comae, vasta scuta, praelongi gladii; ad hoc cantus ineuntium proelium et 
ululatus et tripudia, et quatientium scuta in patrium quendam modum horrendus armorum crepitus, omnia de 
industria composita ad terrorem. sed haec, quibus insolita atque insueta sunt, Graeci et Phryges et Cares timeant; 
Romanis Gallici tumultus assueti, etiam vanitates notae sunt. semel primo congressu ad Alliam eos olim fugerunt 
maiores nostri; ex eo tempore per ducentos iam annos pecorum in modum consternatos caedunt fugantque, et plures 
prope de Gallis triumphi quam de toto orbe terrarum acti sunt. iam usu hoc cognitum est: si primum impetum quem, 
fervido ingenio et caeca ira effundunt, sustinueris, fluunt sudore et lassitudine membra, labant arma; mollia corpora, 
molles, ubi ira consedit, animos sol pulvis sitis ut ferrum non admoveas prosternunt. non legionibus legiones eorum 
solum experti sumus, sed vir unus cum viro congrediendo T. Manlius, M. Valerius quantum Gallicam rabiem vinceret 
Romana virtus docuerunt. Liv. 38.17.
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pitkäjänteiseen toimintaan haittasivat heidän sodan käyntiään edelleen. Roomalaiset myös ylittivät 

heidät teknisessä tietämyksessä ja taidoissa. Caesar kuitenkin kirjoitti gallialaisten ottaneen nopeasti 

oppia roomalaisilta ja pyrkineen jäljittelemään näiden sotatekniikkaa.

Liviuksesta poiketen Caesarin kuvaamat gallit osoittivat ajoittain lähes roomalaisten veroista 

kestävyyttä. Taistelun helveettien pääjoukon kanssa Caesar kertoi kestäneen puolesta päivästä iltaan 

saakka. Vaikka gallit uupuneina joutuivat antamaan periksi ja perääntymään, ei heitä ajettu 

pakosalle. Helveetien jälkijoukon liityttyä taisteluun he olisivat käyneet jopa uudelleen 

hyökkäykseen roomalaisia vastaan.  Taistelusta selvinneet ja kuormastonsa menettäneet helveetit 

jaksoivat marssia Caesarin mukaan vielä koko seuraavan yön pakoon häntä ja vaikuttavat pysyneen 

jokseenkin järjestyneinä.319 Caesar kirjoitti myös osan bellovakeista, jotka helveettien tavoin olivat 

erityisen uljaassa maineessa Galliassa, tehneen viimeiseen asti vastarintaa ja saaneen saarrettuna 

surmassa yhdessä ylipäällikkönsä Camulogenuksen kanssa.320 

Avaricumin kaupungin piirityksestä Vercingetorixin kapinan aikana Caesar kertoi huomattavaksi 

katsomansa tapauksen. Pitkällisen ja vaikean piirityksen aikana gallit tekivät viimeisen yrityksen 

rynnätä ulos kaupungista ja polttaa roomalaisten piiritysrakennelmat. Kaupungin portin edustalla 

yksittäinen galli heitteli Caesarin mukaan talia ja pikeä roomalaisten rakentamien vallien ja tornien 

päälle. Hänen saatua surmansa heittokoneen osumasta toinen otti hänen paikkansa. Hänenkin 

kuoltua samalla tavalla oli taas toinen valmis ottamaan hänen paikkansa. Caesar kertoi näin 

jatkuneen koko taistelun ajan, eikä paikkaa missään vaiheessa olisi jätetty tyhjäksi. Gallien 

periksiantamattomuuden Caesar kirjoitti johtuneen heidän epätoivostaan, sillä kaupungin 

puolustajat katsoivat koko kapinan onnistumisen olleen riippuvainen kaupungin pitämisestä.321 

Samanlaista urheutta Caesarin mukaan osoittivat myös akvitanialaiset sotiatit, jotka arvelivat koko 

Akvitanian tulevaisuuden olleen heidän harteillaan. Tämän takia he olisivat taistelleet 

periksiantamattomasti ensin kentällä ja jouduttuaan perääntymään koettaneet puolustaa kaupunkiaan 

viimeiseen asti.322 Ymmärrettävästi myös Alesian viimeisten taisteluiden aikana Caesar ylisti 

gallialaisten tarmoa epätoivoisessa tilanteessa, jossa he yrittivät murtaa kaupungin piiritystä niin 

319 Caes. B. G. 1.25–26.
320 Caes. B. G. 7.62.
321 Caes. B. G. 7.25. 
322 Caes. B. G. 3.21.
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sisältä päin kuin muualta saapuneiden apujoukkojen avulla, roomalaisten jäädessä heidän väliinsä.323

Myös Belgiassa nervit käyttäytyivät epätyypillisesti ja osoittivat Caesarin mukaan äärimmäistä 

sitkeyttä niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Tähän on tosin Caesarin silmissä voinut vaikuttaa 

heidän germaaninen alkuperänsä ja elämäntapansa. Hän kirjoitti näiden järjestäneen koordinoidusti 

hänen marssineille legioonille väijytyksen. Hyökätessään Caesar kertoi heidän ylittivät leveän 

Sabis-joen, joka oli vielä jyrkkä rannoiltaan, sekä tämän jälkeen nousseen hankalaa rinnettä 

Caesarin joukkojen kimppuun. Heidän tappionsa käydessä ilmeiseksi he eivät suinkaan olisi 

paenneet, vaan taistelivat Caesarin mukaan tovereittensa ruumiiden päällä ja heittivät keihäitä 

ruumiskasojen päältä kuin kukkuloilta ikään. Caesarin mukaan nervien heimo hävitettiin tuossa 

yhteenotossa melkein kokonaan, 60 000 asekuntoisesta miehestä alle viiteensataan. Jäljelle 

jääneiden selviytymisestä Caesar pyrki armeliaisuudessaan huolehtimaan kaikin tavoin. Vaan eivät 

jääneet Caesarin mukaan roomalaisetkaan urhoollisuudessa nerveille toiseksi. Hän kertoi jopa 

haavoittuneiden taistellen kilpiinsä nojaten ja tukalasta tilanteesta huolimatta legioonat olisivat 

pystyneet taisteluun valmistautumattominakin torjumaan vihollisen. Tosin treveriläisten 

ratsumiestensä, joiden Caesar mainitsi olleen gallialaisten keskuudessa erityisen urhoollisia, hän 

kertoi paenneen heti taistelun näyttäessä hävityltä kotiinsa. Taistelun ratkaisivat jälleen roomalaisten 

henkinen ja ruumiillinen kestävyys, kuri ja järjestys sekä myös Caesarin alaisten taidot, sillä hän ei 

myöskään omien sanojensa mukaan voinut olla kaikkialla ja suorittaa kaikkia tarvittavia 

järjestelyjä.324 Yhteenotto nervien kanssa on Caesarin kuvauksessa tyypillinen taistelunkuvaus, jossa 

roomalaisten voitto ei suinkaan ollut itsestäänselvyys, vaan osoitus Caesarin ja hänen joukkojensa 

kyvykkyydestä. 

Caesar kertoi myös kohdanneensa huomattavaa taktista ja strategista ymmärrystä. Akvitanialaiset 

kävivät hänen mukaansa sotaa varsin roomalaisittain, sillä heidän päällikkönsä olivat palvelleet 

Sertoniusta Iberiassa Rooman edellisen kansalaissodan aikana, vuodesta 80 vuoteen 72 eaa. He 

miehittivät edullisia asemapaikkoja, varustivat leirinsä ja pyrkivät estämään roomalaisten huollon. 

Näin he olisivat  pakottaneet Akvitanian sotaretkeä johtaneen Publius Crassuksen ryhtymään 

taisteluun.325 Silkka roomalaisten tarmokkuus kuitenkin olisi jälleen vienyt voiton lukumääräisesti 

323 Caes. B. G. 7.80.
324 Caes. B. G. 2.17–28.
325 Caes. B. G. 3.20.
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paljon suuremmasta vihollisesta.326 Pohjois-Galliassa Caesar kertoi morinien ja menapien ryhtyneen 

sotaan muista galleista poikkeavalla tavalla ja aiheuttaneen hänelle paljon päänvaivaa seuraavina 

vuosina. He olivat ottaneet oppia muiden, heitä mahtavampien heimojen kohtalosta näiden otettua 

yhteen Caesarin kanssa. Tämän takia Caesar kertoi heidän vetäytyneen metsiin ja suoalueille ja 

ratkaisevia taisteluita välttäen käyneen roomalaisten kimppuun milloin arvelivat näiden olleen 

valmistautumattomia.327 

Samaan tapaan Belgiassa Caesar kirjoitti eburonien käyneen kuninkaansa Ambiorixin johdolla 

Quintus Titurius Sabinuksen ja Lucius Aurunculeius Cottan talvileiriin asettuneen legioonan 

kimppuun ja hävittäneen sen melkein täydellisesti. Huono satovuosi oli pakottanut toiselta 

Britannian retkeltään palannen Caesarin hajottamaan legioonansa talvehtimaan Gallian eri osiin. 

Taistelu oli yksi harvoja Caesarin raportoimista, joissa galleilla oli paitsi määrällinen ylivoima, niin 

he myös johtivat joukkojaan roomalaisia taitavammin. Vastuu onnettomuudesta kuitenkin Caesarin 

esityksessä lankesi Sabinukselle, joka uskoi Ambiorixin piiritetyille roomalaisille esittämiä valheita 

koko Gallian kapinasta ja lupauksen turvallisesta marssista lähellä talvehtineiden legioonien luo. 

Cottan ja ylimpien upseereiden vastustuksesta huolimatta hän olisi saanut legioonan jättämään 

leirin, jossa legioona olisi voinut pitkään pitää puoliaan ja marssimaan Ambiorixin järjestämään 

väijytykseen. Caesar kertoi päälliköiden pitäneen eburonit tarkkaan linjassa. Hänen mukaansa nämä 

heittivät keihäänsä kaukaa ja perääntyivät järjestyksessä heidän peräänsä rynnänneiden 

legioonalaisten tieltä. Näin he olisivat jääneet alttiiksi hyökkäyksille muista suunnista. 

Roomalaisten osoittamasta sankaruudesta huolimatta, josta osoituksena Caesar tiesi kertoa koko 

joukon yksittäisten upseerien urotekoja, vain harva pääsi pakenemaan.328 Herättää tietenkin epäilyjä, 

mistä Caesar olisi kuullut näin kattavan kuvauksen taistelun kulusta. Ambiorix Caesarin mukaan 

nostatti muitakin belgeistä kapinaan ja taisteli roomalaisia vastaan samaan tapaan kuin jo mainitut 

morinit ja menapit. Caesar kertoi rankaisuretkellään hävittäneen eburonienkin heimon melkein 

kokonaan.329 Ambiorixin itsensä Hiritius kirjoitti paenneen Reinin yli.330

Vaikka gallit ajoittain osoittivat ihailtavaa sitkeyttä ja taito, myös oletettavasti perinteisempi käsitys 

326 Caes. B. G. 3.24–26.
327 Caes. B. G. 3.28.
328 Caes. B. G. 5.24–37
329 Caes. B. G. 6.29–43 
330 Caes. B. G. 8.24.
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gallialaisista on esillä Caesarin kuvauksessa. Hän kirjoitti näiden olleen kyllä innokkaita ryhtymään 

sotiin, mutta täysin kyvyttömiä kestämään niiden rasituksia tai vastoinkäymisiä.331 Hirtius taas 

kirjoitti, että gallit harvoin laativat järkeviä suunnitelmia, saati malttoivat malttamattomuuttaan 

pitäytyä niissä.332 Molemmat huomiot ovat linjassa Liviuksen esityksen kanssa.

Helveettien ja belgien sitkeyden vastapainoksi Caesar tiesi kertoa useita tapauksia, jolloin gallien 

rohkeus petti heti epäedullisessa tilanteessa. Vuoden 56 eaa. kapinassa venellit ja heidän 

liittolaisensa Caesar kertoi väsyttäneen itsensä ryntäämällä täyttä vauhtia hyökkäykseen 

roomalaisten kukkulan päälle pystytetylle leirille. Roomalaisten rynnätessä yllättäen ulos leiristään 

heitä vastaan hengästyneiden gallien rohkeus olisi pettänyt saman tien. Hyökkäykseen edulliselle 

paikalle pystytettyä leiriä vastaan heidät oli houkutellut roomalaisten heidän joukkoonsa laskemat 

huhut kapinan menestyksestä ja roomalaisten pelokkuudesta, toisaalta he olivat Caesarin mukaan 

laiminlyöneet huoltonsa ja alkaneet kärsiä elintarvikkeiden puutteesta.333 Belgiassa nervit olivat 

Caesarin kuvauksen perusteella vähällä hävittää Caesarin joukot kokonaan, mutta muut belgit hän 

oli oman kertomansa mukaan voittanut aikaisemmin huomattavasti helpommin. Pidättäytyen 

taistelusta hän oli saattanut odottaa, että gallien ruoka loppui ja belgien armeija joutui 

hajaantumaan. Tämän jälkeen Caesar olisi saattanut lyödä heimot yksitellen.334  On kuitenkin 

huomion arvoista, ettei voittoa suinkaan näissäkään tapauksissa ojennettu roomalaisille, vaan sen 

saaminen edelleen edellytti oikeiden ja järkevien toimien suorittamista, joko Caesarilta itseltään tai 

hänen alaisiltaan. Toisessa yhteydessä Caesar arveli gallien lukumäärän korvanneen heidän 

kestävyyden puutteensa, näin pitäytyen myös Liviukselle päätyneessä käsityksessä gallien 

ruumiillisesta velttoudesta.335

Oli ikään kuin gallien menestys olisi ollut Caesarin silmissä riippuvainen poikkeuksellisen 

kyvykkäistä johtajista, kuten Ambiorixista ja Vercingetorixista. Treverejä kapinaan johtanut 

Indutiomarus ei selvästikään sellainen hänen silmissään ollut. Tämän hän kertoi kuljeksineen 

ratsujoukkoineen päivittäin Titus Labienuksen leirin ympärillä, tarjoten taistelua tai pelotellakseen. 

Eräänä päivänä kun nämä olivat tavalliseen tapaansa kuluttaneet päivän leirin edustalla ja 

331 Caes. B. G. 3.19.
332 Caes. B. G. 8.8.
333 Caes. B. G. 3.18–19.
334 Caes. B. G. 2.10–15.
335 Caes. B. G. 3.4.
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kyllästyttyään alkaneet hajaantua epäjärjestyksessä, olisi Labienus yllättäen marssittanut oman 

ratsuväkensä Indutiomaruksen kimppuun. Indutiomarus itse menetti päänsä, kuten mainittu ja hänen 

joukkonsa lyötiin hajalle.336

Vercingetorixin taas Caesar esitti taitavana päällikkönä kuin itsensä gallialaisena kaksoisolentona. 

Hän pystyi viimein yhdistämään Keski-Gallian heimot koordinoituun kapinaan. Hänen aikanaan 

Caesarin esityksessä myös roomalaisten oppien ansiosta gallialaisten sotataito nousi huippuunsa. 

Vercingetorixin Caesar kertoi kaapanneen vallan arvernien heimossa ja hänet nimitettiin 

kuninkaaksi 52 eaa. Tämän jälkeen hän olisi solminut liittoja muiden heimojen kanssa ja taivutellut 

puolelleen lopulta jopa Caesarin liittolaiset aedut. Kapinallisten ylipäällikön tehtäviä hän hoiti 

Caesarin mukaan huolellisesti, asettaen jokaiselle heimolle täytettäväksi toimittaa tietty määrä 

sotilaita, valmistaa aseita ja huolehtia muista järjestelyistä määräaikaan mennessä. Näin hän olisi 

saanut nopeasti koottua sotajoukon.337

Caesar kertoi Vercingetorixin yrittäneen Narboa ja provinssia uhkaamalla saada Italiassa olleen 

Caesarin eristetyksi Galliassa talvehtineista legioonistaan. Tässä hän kuitenkin epäonnistui, kiitos 

jälleen Caesarin tarmokkaiden miesten, jotka kestivät äärimmäisen pitkät päivämarssit ja avasivat 

jopa tien läpi lumikinosten tukkiman Cevenna-vuoriston läpi. Tämän jälkeen Vercingetorix alkoi 

Caesarin mukaan hävittää aedujen liittolaisten maita ja näin pakottaen Caesarin vetämään 

legioonansa talvileireistä ennen sotakauden alkua. Rooman liittolaisille aiheutunut hävitys olisi ollut 

aivan liian suuri arvovalta tappio.338 Näin Caesar kertoi joutuneensa tukalaan tilanteeseen, jonka 

syynä eivät olleet hänen omat virheensä, vaan hänen vastustajansa strateginen ymmärrys. Tilanteesta 

selviäminen taas antoi hänelle jälleen syyn ylistää itseään ja miehiään.

Vercingetorixin hankkeet eivät kuitenkaan ottaneet onnistuakseen. Caesar kirjoitti hänen tulleen 

tällöin siihen tulokseen, että sotaa oli käytävä aikaisempaa poikkeavalla tavalla, ennen kaikkea oli 

pyrittävä estämään roomalaisten huolto polttamalla maaseutu heidän marssireitiltään. Näin Galliassa 

Caesarin mukaan poltettiin laajalti kaupunkeja ja kyliä. Caesar kuitenkin kertoi Vercingetorixin 

taipuneen pyyntöihin jättää Avaricumin kaupunki polttamatta. Vaikka hän pystyi ahdistelemalla 

336 Caes. B. G. 5.55–58.
337 Caes. B. G. 7.4–5.
338 Caes. B. G. 7.6–10.
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poltetun maan tavallista laajemmalle levittäytymään pakotettuja ruokaa ja rehua etsineitä 

roomalaisia, Caesar kertoi pystyneensä jälleen lähinnä miestensä sitkeyden ansiosta valtaamaan 

kaupungin.339 Kaupungin polttamatta jättämistä Caesar piti virheenä, mutta Vercingetorix oli osittain 

pakotettu toimimaan vasten omaa tahtoaan.

Seuraava päälliköiden välinen kaksintaistelu käytiin Caesarin lähdettyä marssimaan arverneiden 

pääkaupunkia Georgoviaa kohti. Hänen esteenään oli kuitenkin Elvar-joki ja sen toisella puolella 

hänen marssiaan seurannut Vercingetorix, joka oli hajotuttanut kaikki sillat joen yli. Jääden piiloon 

kahden legioonan kanssa Caesar kirjoitti määränneensä lopun sotajoukosta jatkamaan marssia joen 

rantaa niin pitkälle kuin pystyivät päivän aikana, Vercingetorixin seuratessa vastarannalla. Jääneiden 

kahden legioonan avulla hän sitten olisi korjauttanut sillan ja johtanut joukkonsa joen yli. 

Vercingetorix olisi näin joutunut perääntymään heidän edeltään340 Roomalaisten insinööritaito ja 

Caesarin oveluus toi voiton roomalaisille.

Ensimmäisen varsinaisen voiton roomalaisista Vercingetorix sai Caesarin mukaan Georgoviassa, 

torjumalla roomalaisten yrityksen vallata kaupunki. Caesar kuitenkin väittää legioonalaisten 

ryhtyneen osin omavaltaisesti tähän toimeen, etenemällä innostuksissaan pitemmälle kuin hän oli 

heitä määrännyt ja nousemaan kaupungin muureille asti. Suuria tappioita kärsittyään heidät ajettiin 

pois ja Caesar joutui luopumaan kaupungin piirityksestä.341 Kuitenkin kärsittyään tappio 

myöhemmin Vercingetorix vetäytyi Alesian kaupunkiin. Täällä hän jäi roomalaisten saartamana 

Caesarin mukaan odottamaan apua muualta Galliasta. Pitkän piirityksen jälkeen apu saapui ja 

seuranneessa taistelussa, jossa Caesarin mukaan osoitettiin suurta molemminpuolista urheutta, hän 

löi sekä kaupungista ulos pyrkineet että ulkoapäin roomalaisten ympäriltä sinne pyrkineet. 

Toivottomassa tilanteessa Vercingetorix antautui. Gallian sota oli käytännöllisesti päättynyt ja 

Caesar oli tehnyt lopun gallialaisuhasta. Tiedon saavuttua Roomassa vietettiin Caesarin mukaan 

kahdenkymmenen päivän kiitosjuhlat.342

Caesar esitti Vercingetorixin poikkeuksellisena gallien päälliköiden joukosta. Hänen arvovallastaan 

kertoo gallien valmius polttaa rakennuksiaan ja omaisuuttaan hänen määräyksestään, estääkseen 

339 Caes. B. G. 7.14–28.
340 Caes. B. G. 7.34–36.
341 Caes. B. G. 7.45–54.
342 Caes. B. G. 7.69–90-
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niiden joutuminen roomalaisten käyttöön.343 Avaricuminkin valtaus pikemminkin kasvatti 

Vercingetorixin suosiota. Hän pystyi Caesarin mukaan osoittamaan, ettei häviö ollut hänen syytään, 

sillä hänhän oli ollut sen polttamisen kannalla alun alkaenkin. Samoin galleihin olisivat tehneet 

vaikutuksen hänen lupauksensa tulevasta menestyksestä ja se, että hän pelottomasti asettui tappion 

jälkeen kansanjoukon eteen, eikä yrittänyt piiloutua.344 Arvernien lisäksi hänet valittiin 

yksimielisesti päälliköksi muissakin heimoissa.345 Vercingetorix kykeni myös Caesarin mukaan 

pitämään yleensä perin malttamattomat gallit kurissa, estäen näiden ryntääminen suin päin 

taisteluun edullisista asemista.346 Caesar kirjoitti Vercingetorixin saaneen myös työhön 

tottumattomat gallialaiset ensimmäistä kertaa ympäröimään leirinsä valleilla. Jo Ambiorixin aikana 

hän kertoi gallien hylänneen myös alkeellisen tapansa piirittää varustuksia. Entisaikoina he olivat 

Caesarin mukaan karkottaneet puolustajat muureilta kiviryöpyillä ja tämän jälkeen sytyttäneet 

kilpikatoksen suojissa portit palamaan ja uurtaneet muureja juuresta alkaen.347 Yhdistettyään oman 

teknisen tietämyksensä roomalaisilta saamaansa oppiin he olisivat alkaneet kopioida näiden 

sotakoneita ja puolustamaan muurejaan tehokkaasti.348 

Caesar johti innostamalla joukkojaan, mutta Vercingetorixin hän kertoi turvautuneen usein 

barbaariseen pelotteluun, surmaamalla kiduttamalla suurempiin rikkomuksiin syyllistyneet ja 

pienimmistä rikkeistä leikkauttamalla korvia ja puhkomalla silmiä, sekä lähettämällä silvotun 

pahantekijän kotiinsa varoitukseksi muille.349 Caesar tunnusti Vercingetorixin kykeneväksi 

johtajaksi ja ymmärsi tämän syyt käydä taisteluun häntä vastaan. Tämä tarjosi Caesarille arvoisen 

vastustajan, jonka kukistaminen toi hänelle kunniaa. Kuitenkin hän liitti tähän samoja 

vastenmielisiä piirteitä kuin muihinkin galleihin, kuten julmuuden ja petollisuuden.

Vaikka Caesarin kohtaama vastus oli kovempi kuin aikaisempien roomalaisten Liviuksen teoksessa, 

gallialaisten ja roomalaisten yhteenoton luonteessa ei ollut eroja. Myös Caesarin teos oli 

kunnianosoitus roomalaisten sotilashyveille, jotka veivät voiton urheista, mutta ruumiillisesti, 

henkisesti sekä taidoiltaan heikommasta vastustajasta. Samalla hän toki saattoi ylistää itseään ja 

343 Caes. B. G. 7.14.
344 Caes. B. G. 7.29–30.
345 Caes. B. G. 7.63.
346 Caes. B. G. 7.19.
347 Caes. B. G. 2.6.
348 Caes. B. G. 5.42; 7.22.
349 Caes. B. G. 7.4.
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saavutuksiaan. Voitto Galliassa oli pitkällisen ja vaivalloisen sodan tulosta, joka edellytti suuria 

ponnisteluja niin Caesarilta kuin hänen joukoiltaan, eikä sitä voinut verrata roomalaisten käymiin 

helppoihin sotiin idässä. Livuksen Caesarin Gallian sotaa käsittelevät kirjat ovat hävinneet, mutta 

tältä osin ne tuskin ovat poikenneet muusta teoksesta.

Yhteenveto

Rooman kaupungin kärsimät tuhot ja jatkuvat sodat olivat jättäneet jälkensä roomalaisten 

tietoisuuteen. Aikaisempina aikoina gallialaisten liikkeet aiheuttivat suurta levottomuutta ja pelkoa. 

Tasavallan kauden lopulle tultaessa varsinainen uhka oli jo väistynyt, mutta Rooman julkisessa 

elämässä pohjoisten barbaarien liikkeet olivat edelleen ajankohtainen teema. 

Liviuksen teoksessa keltit näyttäytyivät uhkana koko välimeren maailmalle. Cicero käytti 

gallialaisuhkaa retoriikassaan hyväkseen hyökätessään poliittisia vastustajiaan vastaan. Fonteiuksen 

hän väitti vain puolustaneen Rooman ja sen liittolaisten etuja gallialaisia vastaan, jotka Rooman 

alamaisuudesta huolimatta olivat edelleen sen pahimpia vihollisia. Gallialaisten kutsuminen 

Roomaan tarjosi Cicerolle äärimmäisen kielteisen mielikuvan käytettäväksi Catilinaa ja hänen 

liittolaisiaan vastaan. Myös Sallustius tunnusti tämän mielikuvan retorisen arvon. Caesar puolestaan 

käytti roomalaisten pelkoja hyväkseen oikeuttaessa tarkkaan ottaen laittomia toimiaan.

Käsitys gallialaisista vihollisina vaikuttaa myös varsin vakiintuneelta ja yhtenevältä. Kelttien 

katsottiin levittäytyneen ympäri tunnettua maailmaa pitkälti sotaisuutensa avulla. He eivät 

kuitenkaan vetäneet vertoja roomalaisille. Roomalaiset ylittivät heidät niin sotataidollaan kuin 

henkisillä ominaisuuksillaan, heidän toimiessaan suunnitelmallisesti ja kurinalaisesti, mutta kelttien 

muistuttaessa järkevään toimintaan kykenemättömiä villieläimiä. Kelttien suunnattomat voimatkaan 

eivät auttaneet, kun vastassa oli roomalaisten kestävyys. Caesarin kuvaus gallialaisista vihollisistaan 

on hieman monimuotoisempi, heidän esittämisen kelvollisina vastustajina palvellessa hänen 

poliittisia päämääriään, mutta siinä on yleisesti havaittavissa samat stereotypiat kuin muillakin 

kirjoittajilla.
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Loppulause

Tutkimuksen tavoitteena on ollut historiallisen kuvatutkimuksen metodeja hyödyntämällä selvittää, 

minkälainen kuva roomalaisilla oli gallialaisina tuntemastaan kansasta ja tämä kuva oli juuri 

tällainen. Gallialaiset eivät olleet roomalaisille mitenkään kaukainen tai tuntematon kansa. He 

joutuivat kosketuksiin näiden kanssa jo huomattavan varhaisessa vaiheessa, jos antiikin 

historiankirjoitusta on uskominen, niin kelttien aloittaessa ekspansionsa ympäri Eurooppaa. Heidän 

välisen vuorovaikutuksen historia on kuitenkin täynnä sotia, alkaen Rooman kaupungin hävityksestä 

aina Caesarin suorittamaan Gallian valtaukseen asti. Tämä suuren nöyryytyksen ja väkivallan 

täyttämä historia ei ole voinut olla vaikuttamatta kuvaan. Gallialaiset haluttiin esittää kansana, joka 

oli aina valmis sotiin Roomaa vastaan. Tosin sotiin heidän katsottiin ryhtyvän ymmärrettävistä 

syistä, heidän motiiviensa ollessa samanlaisia kuin muillakin kansoilla. Toisaalta Kaupungin 

kohtalo gallialaisheimojen vaellusten alle jääneenä jätti syvän pelon roomalaisiin, ei pelkästään 

gallialaisia, vaan kaikkia barbaarikansojen liikkeitä kohtaan. Mutta kun ottaa huomioon, että 

lopullisen kuoliniskunsa läntinen Rooman valtakunta sai juurikin laajamittaisten kansanvaellusten 

seurauksena, ei pelkoa voida pitää aivan perusteettomana. Rooman tasavallankin tuhonnut voima 

tuli Galliasta, mutta sen johdossa oli roomalainen Gaius Julius Caesar.

Roomalaisessa retoriikassa liikkunut gallialaiskuva vaikuttaa hyvin yhteneväiseltä ja laajalti 

tunnetulta. Samat piirteet ja asiat esiintyivät kirjoittajalta toiseen. Tämä viestii hyvin vakiintuneesta 

käsitykseltä, jota ei ollut mahdollista muuttaa eri kirjoittajien intressien mukaan, tai toisaalta kertoo 

intressien samankaltaisuudesta. Kirjoittajat eivät juuri kiinnittäneet huomiota gallialaiset 

roomalaisista erottaneisiin neutraaleihin piirteisiin, vaan välitetty kuva on huomattavan 

negatiivinen. Ainoastaan Caesar käsitteli syvemmin gallialaisia ja heidän maailmaansa, mutta 

hänelläkin gallien vastenmieliset piirteet olivat keskeisesti esillä. Roomalaistunut gallialainen 

Troguskin oli omaksunut kielteisen kuvan kelteistä kokonaisuutena, mutta erottanut kotiseutujensa 

asukkaat siitä, kytkien nämä Massalian kautta pikemminkin kreikkalaiseen sivistykseen. Jos 

Cicerolla, Sallustiuksella ja Liviuksella ei ollut aina suoranaista syytä esittää gallialaiset 

mahdollisimman kielteisessä valossa, niin ei heillä ollut tarvetta näiden objektiiviseen 

tarkastelemiseenkaan. Toisaalta voidaan kysyä, oliko roomalaisten mielissä kansaa, joka olisi ollut 

verrattavissa heihin tai heidän esi-isiinsä.
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Jos jätetään huomiotta neutraalit erottavat piirteet, kuten kieli, pukeutuminen ja muu ulkonäkö, 

roomalaisten mielissä suurimmat erot heidän ja kelttien välillä näyttävät liittyneen mielenhallintaan. 

Roomalainen ideaali painotti itsehillintää, joka ilmeni kohtuullisuutena, hillittynä käytöksenä ja 

rationaalisena toimintana. Gallialaisille sen sijaan nähtiin tyypillisenä kaikkialle ulottuva 

hillittömyys, joka oli havaittavissa kohtuuttomuutena, ylettömänä käytöksenä sekä 

kykenemättömyydessä pitkäjänteiseen toimintaan. 

Gallialaisten yhteiskunnasta ei lähteiden kirjoittajista ollut syytä kertoa kuin Caesarilla, eikä hän 

nähnyt aiheelliseksi raportoida roomalaisten silmissä sitä erityisen poikkeavaksi. Sen sijaan 

gallialaisten uskontoon kiinnitettiin laajemminkin huomiota ja esiin nostettiin jälleen lähinnä 

negatiivisia eroja, erityisesti gallien tapa uhrata ihmisiä. Ainoastaan Caesar ja Trogus kertoivat siitä 

myös neutraalisti, tuoden esiin myös roomalaisen ja gallialaisen uskonnon samankaltaisuuksia. 

Roomalaisten suhtautumista ihmisuhreihin voidaan pitää hyvin ristiriitaisena, niiden ajoittain 

muodostaessa osa heidänkin uskonharjoittamistaan. Eron tekemistä gallialaisiin ihmisuhrien 

perusteella vaikuttaa tietoiselta kuvanrakentamiselta.

Roomalaisten ja gallien välisistä taisteluista kirjoittivat lähinnä Caesar ja Livius. Heidän rakentama 

viholliskuva osoittaa samanlaista vakiintuneisuutta kuin koko muukin kuva. Se oli luonteeltaan 

voimakkaan dualistinen. Siinä voima ja heikkous sekä urheus ja pelkuruus kulkivat rintarinnan. 

Kirjoittajien väliset erot olivat lähinnä korostuksissa. Caesarilla oli enemmän syitä korostaa 

gallialaisten urheutta ja kokemaansa vastustusta nostaakseen saavutustensa arvoa. Mutta Liviuskin 

kertoi gallien urheudesta ja toisaalta hänen heihin liittämänsä lukuisat negatiiviset stereotypiat olivat 

esillä myös Caesarin esityksessä. Molemmille taistelu gallialaisia vastaan tarjosi tilaisuuden 

glorifioida roomalaisia hyveitä, Caesarille myös itseään.

Roomalaisilla vaikuttaa olleen selvä käsitys kelttiläisyydestä. Galliassa ja Vähä-Aasiassa kohdatut 

heimot tunnistettiin yhteenkuuluviksi ja näihin liitettiin samat piirteet. Kysymykseen, miten 

roomalaiset tunnistivat eri heimot gallialaisiksi on mahdotonta vastata, ainakin pelkän kirjallisen 

aineiston perusteella. Termin merkitys on varmasti vaihdellut kirjoittajasta toiseen. Caesarille 

gallialaisuus merkitsi tiettyä materiaalista kulttuuria, mutta myös elämistä hänen valloittamallaan 

alueella, sillä hänellä oli poliittisia syitä erottaa gallit esimerkiksi germaaneista. Joka tapauksessa 
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roomalaisten käsitys kelttiläisestä yhtenäisyydestä on voinut olla vahvempi kuin heimoilla itsellään. 

Toisaalta taas roomalainen identiteetti vaikuttaa olleen muutosten kourissa, ulkomailta saapuneiden 

vaikutteiden ja varallisuuden asettaessa esi-isien yksinkertaiseen maanviljelyskulttuuriin 

jähmettyneen arvojärjestelmän kyseenalaiseksi.
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