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JOHDANTO 

 

Aiheen merkitys 

Mielikuvayhteiskunnassa hyvästä mielikuvasta, brändistä ja maineesta on tullut 

merkityksellisiä menestystekijöitä. Mielikuvat vaikuttavat tapaan, millä ihmiset suhtautuvat 

kohteeseen, olipa tämä sitten arvohenkilö, poliitikko tai tuote. Suotuisa mielikuva saa 

ihmiset tulkitsemaan asioita suopeasti. Negatiivinen mielikuva sen sijaan ohjaa huomion 

kiinnittymään vain kohteen epäsuotuisiin puoliin.  Mielikuvat ovat nykyään varsin 

ratkaisevassa asemassa ihmisten tehdessä valintoja ja päätöksiä. Saavutettu tunnettuus 

ihmisten keskuudessa on nykyään usein myös muutettavissa esimerkiksi äänisaaliiksi 

poliittiselle ehdokkaalle. Erityisesti ensimmäisen vuosisadan alussa, kun Rooman 

valtakunnan hallinto oli murrostilassa, poliittisten henkilöiden maineelle oli merkityksellistä 

saavuttaa positiivinen mielikuva kansan ja senaatin keskuudessa. 

Usein mielikuvien on ajateltu olevan ulkoisen todellisuuden heijastuksia. Mielikuvat 

itsessään eivät siis edusta todellisuutta, pikemminkin sen malleja tai kuvia. Mallit ovat 

ymmärryksen rakenteita, joiden kautta ihmiset havainnoivat ympäröivää maailmaa. Mallit 

ohjaavat siten ihmisten käyttäytymistä. On tärkeä ymmärtää, miksi korkea-arvoisista 

poliittisista henkilöistä kirjoitetut teokset tai elämäkerrat pyrkivät muodostamaan 

kohteistaan tietynlaisen mielikuvan ja mikä on tuon mielikuvan taustalla. Enemmän kuin 

kirjoituksen kohteesta, historiateokset kertovat kirjoittajastaan ja hänen omasta ajastaan. 

Näin voidaan ymmärtää paremmin menneisyyden yhteiskuntien dynamiikkaa 

historiankirjoituksen välityksellä. Hallitsijakuvan tutkiminen tarjoaa uuden näköalan 

Rooman varhaiseen keisariaikaan. Hallitsijoista pyrittiin jättämään tietynlainen kuva tulevien 

sukupolvien luettavaksi. Nyky-yhteiskunnassa, jossa julkisuuden henkilöitä tarkastellaan 

usein heidän julkisen kuvansa, imagon kautta, korostetaan kuvan hallitsemista ja siihen 

vaikuttavia henkilöstä riippuvia ja riippumattomia tekijöitä. Niinpä mielikuvalliset 

historiamallit eivät ole ainoastaan ymmärretyn todellisuuden rekonstruktioita, vaan myös 

kartoituksia ja suunnitelmia tulevan todellisuuden tuottamiseksi. Näin mielikuvat ovat 

omalla tavallaan realiteetti: se vaikuttaa siihen, millaiseksi menneisyyden todellisuus 

tulevaisuudessa tullaan käsittämään. 
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Tutkimustilanne 

Aikaisempia tutkimuksia antiikin historiankirjoittajien esityksistä Tiberiuksen 

hallintokauteen liittyen on tehty tasaisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Likipitäen 

kaikkien tutkimusten lähdemateriaalina on ollut Velleius Paterculuksen, Gaius 

Suetoniuksen, Cornelius Tacituksen ja Dio Cassiuksen historiateokset. Siitä syystä Tiberius-

tutkimuksille on yhtäläistä niiden tukeutuminen näiden lähteiden tarjoamaan informaatioon 

hieman näkökulmasta ja tulkinnasta riippuen. Puhtaasti kuvatutkimusta edustaa 

MANFRED BAARin Das Bild des Kaisers Tiberius bei Tacitus, Sueton und Cassius Dioi, mutta 

joudun vajavaisen kielitaitoni puitteissa pitäytymään englanninkielisissä teoksissa. Baar ei 

teoksessaan käsittele Velleis Paterculusta, ja näin ollen toivon löytäväni uusia näkökulmia ja 

täydentämään tietoutta aiheeseen liittyen. 

Rooman keisareita on tutkittu laajasti eri näkökulmista. Lähimpänä omaa tutkimustani 

näistä on DAVID SHOTTERin Tiberius Caesar, jossa tarkastellaan Tiberiuksen henkilöä ja 

roolia hallitsijana. Teoksessa tarkastellaan ongelmia joita hän koki Augustuksen seuraajana 

ja vaikeuksia joita hän havaitsi suhteessa aikalaisiinsa ja pyrkimyksiään täyttää roolinsa 

asettamat vaatimukset. Shotter käyttää työssään diskurssianalyysia, mutta tekee siinä määrin 

myös mielikuvatutkimuksen kannalta olennaisia huomioita, että olen löytänyt hänen 

teoksestaan vertailukelpoisen näkökulman. Näkökulmallisesti lähellä tutkimustani on 

ASKO TIMOSEN Roman Historians’ Scenes of Imperial Violence from Commodus to Philippus 

Arabs, jossa tutkitaan historiankirjoittajien kuvauksia hallitsijoiden toteuttamasta 

väkivallasta. Timosen teos on ollut hyödyksi myös tarkastellessani hallitsijoiden 

kieltäytymistä vallan ulkoisista merkeistä. Minulla on siis myös oiva mahdollisuus selvittää 

pitääkö olemassa oleva tutkimus paikkansa oman tutkimusaiheeni kohdalla. 

Toinen osa tutkimuksestani, majesteettilakien ja Tiberiuksen aikaisten uudissanojen osuus 

on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt selvästi vähemmälle huomiolle. Teemoihin 

perehtyminen tuo uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia aiheeseen liittyvän 

mielikuvatutkimuksen kannalta. Näistä ISAAC J. COLUNGAn Untaingling a Historian’s 

Misinterpretation of Ancient Rome’s Treason Law on selkokielinen artikkeli, jossa selvitetään lex 

maiestas -lain käyttöä Tiberiuksen aikana. Artikkeli on hyödyllinen tutkiessani 

maanpetoslakeja osana mielikuvaa. EDWARD CHAMPLIN on tutkinut Tiberiuksen 

elämää Capreaen saarella ja siihen liittyviä latinankielisiä neologismeja eli uudissanoja, jotka 

esiintyvät Tiberiusta koskevassa historiankirjoituksessa. Tutkin niitä toisessa pääluvussa. 

Champlinin artikkeli Tiberiana 1: Tiberian Neologisms tuo ilmi historiankirjoittajien käyttämien 
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latinankielisten termien kääntömahdollisuuksia ja niiden alkuperäistä tarkoitusta. Sen avulla 

olen päässyt tarkastelemaan laajemmin neologismien osuutta Tiberius-kuvassa. 

 

Tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmassani selvitän tutkimustehtäväni pohjalta, millainen mielikuva 

Tiberiuksesta syntyy hänestä kirjoittaneiden antiikin historiankirjoittajien tekstien 

perusteella. Millä tavalla kirjoittajien luomat mielikuvat eroavat toisistaan, millaisia 

samankaltaisuuksia niissä esiintyy, minkälaisissa olosuhteissa kirjoitukset ovat syntyneet ja 

miksi niiden luoma mielikuva on sellainen kuin on? Tutkimukseni jatkaa viimeaikaisten 

antiikin Roomaa koskevan tutkimuksen traditiota, jossa ei keskitytä enää 

tapahtumahistorialliseen selvitykseen, vaan tarkastellaan antiikin ihmisten ja kirjoittajien 

omia motiiveja ja mentaliteetteja. Tutkimukseni ajallinen rajaus on Tiberiuksen 

hallintokausi, 14–37 jaa. Elämäkertaluontoinen lähdeaineistoni keskittyy juuri 

hallintovuosien kuvaamiseen. On kuitenkin tärkeä pohjustaa myös tekijöitä, jotka 

vaikuttivat historiankirjoittajien aikaiseen yhteiskuntaan. Viime kädessä ne voivat selittää 

näkökulmia, jotka teoksissa esiintyvät. Myös oma mielenkiintoni kohdistuu juuri Rooman 

hallitsijakuviin. 

Käsittelen tutkimustehtäväni kahdessa pääluvussa. Käytän työssäni temaattista jäsentelyä. 

Keskityn käsittelykappaleissa aina yhteen teemaan, jossa käyn läpi sen tiedon, mitä lähteeni 

siitä kertovat ja analysoin niistä saatavaa informaatiota. Jaan tutkimukseni kronologisesti 

siten, että ensimmäisessä luvussa käsitellään hallintovuosia 14–26, jolloin Tiberius hallitsi 

Roomasta käsin. Mielikuvien kannalta keskityn sellaisiin teemoihin kuin valtaistuimelle 

astumiseen, vallan ulkoisista merkeistä kieltäytymiseen ja luonteenkuvauksiin. Toisen 

pääluvun aikarajauksen muodostaa Tiberiuksen vetäytyminen Napolinlahdella sijaitsevalle 

Capreaen saarelle vuodesta 27 kuolemaansa vuonna 37 asti. Käsittelen siinä Tiberius-kuvaa 

maanpetoslakien käytön näkökulmasta, sillä ne vaikuttavat olevan keskiössä useamman 

historiankirjoittajan teoksissa. Keskityn tutkimuskirjallisuuden avulla myös Tiberiusta 

koskevan historiankirjoituksen latinankielisiin neologismeihin eli uudissanoihin, jotka on 

luotu kuvaamaan asiaa, jolle ei aikaisemmin ole ollut nimeä.  Käsittelen neologismeja 

toisessa pääluvussa, sillä ne esiintyvät Tiberiuksen ollessa eristyksissä Capreaen saarella.  
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Lähteet ja menetelmät 

Latinankielisellä termillä auctor tarkoitetaan kirjoittajaa, tekijää tai alkuunpanijaa ja tunnettua 

tutkijaa. Auktoreita pidettiin Roomassa eri kirjallisuuslajien kivijalkoina ja heidän 

kirjoituksiaan kiistämättöminä. Tutkittaessa roomalaista historiankirjoitusta on tärkeää 

ymmärtää auktorin taustaa.1 Esimerkiksi hänen sosiaali- ja siviililuokkansa ratkaisi paljon. 

Luonnollisesti myös kirjoittajan kasvatuksella ja koulutuksella oli vaikutusta tekstiin; siinä 

mitattiin hänen kirjallisuuden- ja historiantuntemuksensa. Käytännössä kellä tahansa 

senaattori- tai ritariluokkaisella henkilöllä oli mahdollisuus levittää tekstejään ystäviensä ja 

perhesiteidensä avulla aina yhteiskunnan vaikutusvaltaisimmille henkilöille asti.2 Kirjoittajan 

motiivi vaihteli todennäköisesti yhtä paljon kuin kirjoittamisen ajankohdan olosuhteet. 

Usein tutkijat törmäävät ongelmaan määritellessään auktorin roolia ja paikkaa roomalaisen 

kirjallisuuden maailmassa. Vaikuttaa siltä, että useita kirjoittajia motivoi tuottamaan tekstejä 

ajatus olla ensimmäinen, joka kertoo asioista.3 Historiaa Roomassa ei toisin sanoen 

useinkaan kirjoitettu bona fide, vilpittömässä mielessä. 

Rooman kirjallisuus on jaettu erilaisiin kausiin niiden korostaman teeman, käytetyn kielen ja 

sen monimuotoisuuden mukaan. Kirjallisuuden ja kielen tasoa ajatellen vuodet 80 eaa. – 

120 jaa. muodostavat klassisen kauden roomalaisessa kirjallisuudessa. Augustuksen aikaa 

pidetään kulta-aikana, ja 14–120 hopea-aikana, ja vuosista 150–200 käytetään vain nimitystä 

myöhempi keisariaika.4 Lähdeaineistoni on kirjoitettu näinä aikoina. Yleisesti Tiberiuksen 

aikana Rooman kirjallisuuteen panostettiin julkisin varoin.5 Historiankirjoitus oli poliittisesti 

tulenarkana erityisen altis hovin määräyksille.6 Se tarkoittaa, että kirjoittajilla on ollut erilaisia 

motiiveja työnsä kirjoittamiseen, ja tarkastelen niitä käsittelyluvuissa. Päälähteinä käytän 

soveltuvin osin roomalaisten historiankirjoittajien Suetoniuksen, Tacituksen, Dio 

Cassiuksen ja Velleius Paterculuksen teoksia, ja niistä Tiberiukseen liittyviä osioita. Muita 

antiikin ajan kirjallisia lähteitä käytän lähinnä tutkimuskirjallisuuden omaisesti. 

Marcus Velleius Paterculus, n. 20 eKr. – 30 jKr., oli roomalainen sotilas, senaattori ja 

historioitsija. Hän julkaisi Rooman historiaa käsitelevän Historia Romana vuonna 30 eli 

Tiberiuksen hallintokauden puolessa välissä. Sillä on vaikutusta kuvanmuodostukseen 

                                                           
1
 Aiheesta yleisesti ks. Ronald Mellor: The Historians of Ancient Rome. Psychology Press, 2004. 

2
 Fontham 1996, 2-3. 

3
 Fontham 1996, 6. 

4
 Kaimio – Oksala – Riihonen 2008, 114. 

5
 ks. Esim. George W. Houston: “Tiberius and the Libraries: Public Book Collections and Library Buildings 

in the Early Roman Empire”. Libraries & the Cultural Record, Vol. 43, No. 3 (2008), s. 247-269. 
6
Kaimio – Oksala – Riihonen 2008, 170. 
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monessa suhteessa. Seuratessaan Tiberiusta sotaretkillä hän kirjoitti merkittäviä 

silminnäkijähavaintoja ja aikalaiskertomuksen Tiberiuksen valtaannoususta. Kuvaus 

Tiberiuksen hallituskaudesta perustui osin kirjoittajan omiin kokemuksiin. Velleius kirjoitti 

Tiberiuksen toivomassa monarkistisessa hengessä.7  Tämän tutkimuksen osalta Velleiuksen 

teksteistä on siten mahdollista tehdä huomioita hallitsijan kuvan kannalta juuri kirjoittajan 

tyylin8 perusteella. Tyyli erosi monessa suhteessa muista Tiberiuksesta kirjoittaneista. 

Esimerkiksi Tacitus ei mainitse lähteenään Velleiusta, mikä voi johtua siitä, ettei Tacitus 

arvostanut ensimmäisen vuosisadan historiankirjoitusta, jonka kirjoittaja selkeästi imarteli 

hallitsijavaltaa ja kuvasi sitä ihannoivaan sävyyn.9 Viittaan Velleiukseen lyhtenteellä Vell. 

Publius Cornelius Tacitus, n. 55–120, oli roomalainen poliitikko ja konsuli ja eräs Rooman 

merkittävimpiä historiankirjoittajia. Hänen viimeisimpiin kuulunut teoksensa Annales10 

käsittää vuosittaiset tapahtumat Tiberiuksen valtaistuimelle noususta vuodesta 14 Neron 

kukistumiseen vuonna 69.11 Keisariaikana useat kirjoittajat omaksuivat hallitsijaan nähden 

stoalaisen oppositioasenteen. Tacitus ei pyrkinyt miellyttämään hallitsijaa teostensa kautta, 

mutta tavoitteli totuudenmukaisuutta. Hän pyrki tyylissään asymmetriaan ja korosti 

kerronnassa vaihtelun tavoittelua.12 Hän alkoi julkaista teoksiaan vasta Domitianuksen 

vuosien 81–96 kestäneen hirmuhallinnon jälkeen,13 ja sillä oli useita vaikutuksia 

hallitsijoiden kuvaamiseen.14 Tämän tutkimuksen kannalta ne ovat huomionarvoisia. 

Tacituksen historiateos on paljastava läpileikkaus valtakunnan politiikkaan ja se edustaa 

huippuunsa vietyä roomalaista historiankirjoitusta.15 Viittaan Tacituksen teokseen 

lyhenteellä Ann. 

Gaius Suetonius Tranquillus, n. 70 – n. 140, oli ritariluokkaisen perheen kasvatti ja hänet 

tunnetaan historioitsijana ja elämäkertakirjoittajana. Hän oli Plinius nuoremman suojatti ja 

kirjeenvaihtotoveri. Vuonna 117 Hadrianuksen aikana Suetonius tuli hallitsijan 

                                                           
7
 Id. 170. 

8
 ks. esim. John Rich: “Velleius’ History: Genre and Purpose”. Velleius Paterculus: Making History. 

Classical Press of Wales, 2011. s. 73-92. 
9
 Sarasti-Wilenius 2007, ”Historiankirjoitus” 397. 

10
 Nimi viittaa annaaleihin, vuosikirjoihin. Annalistinen, vuosittaisia tapahtumia kuvaava historiankirjoitus 

yleistyi Roomassa myöhäisellä tasavalta-ajalla. Vuosikirjat kehittyivät ylipapin pitämistä vuosittaisista 
kronikoista, joihin kirjattiin muun muassa viljanpuutteet, auringon- ja kuunpimennykset ja muut 
merkittävät ennusmerkit, jotka oli järjestetty kronologisesti vuosittain valittujen konsuleiden 
mukaisesti. 

11
 Tacitus. The Oxford Classical Dictionary 2012. elektr. dokumentti. 

12
 Kaimio – Oksala – Riihonen 2008, 160. 

13
 Id. 170. 

14
 Id. 172. 

15
 Mellor 1999, 83. 
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palvelukseen, ja vuonna 121 hänet korotettiin keisarillisen kanslian päälliköksi. 

Hadrianuksen historiaharrastus vaikutti osaltaan Suetoniuksen työhön, ja hallitsija antoi 

todennäköisesti Suetoniukselle vapauden tutkia arkistoja ja kirjastoja. Suetoniuksen 

keisarielämäkerrat ovat olleet keisarihistorian päälähde.16 Pääteoksensa De vita Caesarum eli 

Rooman keisarien elämäkertoja sisältää Rooman kahdentoista ensimmäisen hallitsijan, myös 

Tiberiuksen elämäkerran.17 Elämäkertateoksen tyylistä on käytetty nimitystä juoruava 

historiankirjoitus18 johtuen Suetoniuksen tavasta ottaa mukaan kaikki kuulemansa huhut ja 

skandaalit, joista hallitsijoiden kohdalla puhuttiin. Viitaan Suetoniuksen elämäkertoihin 

lyhenteillä, esimerikiksi Tib., Aug., Cal., jonka jälkeen ilmoitan luvun. 

Cassius Dio Cocceianus, kreikaksi Δίων ὁ Κάσσιος Dion Kassios n. 155–235, oli kreikkalais-

roomalainen historioitsija, senaattori, poliitikko ja useiden keisareiden henkilökohtainen 

ystävä. Vuosina 217–218 hallinnut Macrinus teki Diosta Pergamonin ja Smyrnan 

käskynhaltijan ja myöhemmin konsulin. Severus Alexanderin aikana Dio toimi African ja 

Pannonian ja Dalmatian provinssien prokonsulina. Hänen laaja, kreikaksi kirjoitettu 

Rooman historiaa käsittelevä teoksensa Romaika on lähteistäni nuorin ja myös sitä pidetään 

yhtenä tärkeimmistä Rooman keisariajan lähteistä.19 Dion suhde hallitsijoihin ja muita 

lähteitä myöhempi kirjoitusajankohta vaikuttaa kuvauksiin menneistä hallitsijoista, mihin 

kiinnitän huomiota tässä tutkimuksessa. Viittaan Dioon lyhenteellä Cass. Dio. 

Historia oli antiikissa vahvasti yhteydessä runouteen ja retoriikkaan ja siihen liittyi 

viihdyttäviä ja kasvatuksellisia päämääriä. Historiallisista tapahtumista pyrittiin tekemään 

esimerkkejä ja ohjeita tuleville hallitsijoille. Historia keskittyi ennen kaikkea suuriin 

yksilöihin, valtion hyväksi suoritettuihin sotilaallisiin ja poliittisiin tekoihin. Historian avulla 

pyrittiin rakentamaan kollektiivista muistia. Historiankirjoittajat saivat myös osansa 

suosiosta ja maineesta. Vaikka eri kirjoittajat asettivat yleisesti ottaen eritasoisia vaatimuksia 

totuudellisuuden suhteen, antiikin käsitykset historiallisesta paikkansapitävyydestä olivat 

erilaisia kuin nykyiset historiankirjoitukselle asetetut tieteellisyyden ja objektiivisuuden 

kriteerit.20 Roomalaiset historiankirjoittat siis pyrkivät kreikkalaisen esikuvansa mukaisesti 

                                                           
16

 Kaimio – Oksala – Riihonen 2008, 173. 
17

 Suetonius. The Oxford Classical Dictionary 2012. elektr. dokumentti. 
18

 Edvin Linkomiehen kirjoittama esipuhe J.A. Hollon suomentamaan Rooman keisarien elämäkertoja –
teokseen, 1963. 

19
 Dio Cassius, The Oxford Classical Dictionary 2012. elektr. dokumentti. 

20
 Sarasti-Wilenius 2007, ”Historiankirjoitus” 382. 
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totuuteen, jota toteutettiin pääasiassa hakeutumalla ad fontes, lähteille. Ennen kaikkea 

roomalaiset olivat ylpeitä traditioistaan, ja menneisyys antoi arvon heidän suuruudelleen.21 

Roomassa historiaa kirjoittivat usein poliittisesti merkittävät henkilöt. Kirjoittaja saattoivat 

keksiä täydennystä historian aukkokohtiin ja kirjoittaa tapahtumista varsin rajallisen tiedon 

varassa. Arvostetuin metodi oli kuitenkin itse havainnointi. Roomalaiset historiankirjoittajat 

jatkoivat kreikkalaista traditiota, jossa tärkein ja arvostetuin metodi oli omin silmin 

havaitseminen, autopsia.22 Kirjoittajat olivat usein saaneet retorisen koulutuksen, mikä 

näkyy heidän teoksissaan. Kerrontaa usein elävöitettiin tehokkailla vastakkainasetteluilla, 

mieleenpainuvilla sanonnoilla ja moraalisilla tai ironisilla tarinoilla. Hitoriankirjoittjat myös 

omaksuivat tavaksi sisällyttää kerrontaan historiallisten henkilöiden pitämiä puheita 

merkitsemään tapahtumien kohokohtia, selittämään niiden taustalla olevia motiiveja ja 

paljastamaan puhujien luonteen ominaisuuksia. Puheiden laatiminen menneisyyden 

henkilöiden nimissä oli tyypillinen retorinen keino, josta tuli kerronnallinen elementti 

useimpiin antiikin proosakirjallisuuden lajeihin.23 Jotta kirjoittaja tuli ymmärretyksi, hänen 

täytyi kuitenkin jakaa samat merkitykset yleisönsä kanssa.24 

Käytän apuna tutkimuksessani historiallisen kuvatutkimuksen menetelmiä käsitellessäni 

hallitsijakuvaan vaikuttavia tekijöitä. Kuvatutkimuksessa tarkastellaan mielikuvia ja 

käsityksiä esimerkiksi tietystä ilmiöstä, ideasta tai ihmisryhmästä. Tarkastelun kohteena on 

ensisijaisesti kuvan tuottaja eikä sen kohde. Historiallisen kuvatutkimuksen avulla pääsen 

lähimmäksi eroja ja yhtäläisyyksiä lähteideni kirjoittajien motiiveja. Teoreettisen pohjan 

tutkimukselleni muodostaa Looking at the Other: Historical Study of Images in Theory and Practise, 

jonka ovat kirjoittaneet KARI ALENIUS, SEIJA JALAGIN ja OLAVI K. FÄLT. Metodi 

on kiinnostunut mielikuvan luojasta tai synnyttäjästä, henkilöstä jolla on ollut mielessään 

tietynlainen kuva ilmiöstä tai asiasta. Lähdemateriaali on läheisessä suhteessa sen 

synnyttämään mielikuvaan, eikä välttämättä kerro niinkään kohteestaan. 

Historiallinen kuvatutkimus pyrkii kiinnittämään huomion, millainen mielikuva on tietystä 

kohteesta, miksi se on juuri sellainen kuin on, mitä tarkoitusta se palvelee ja mitä se kertoo 

mielikuvan luojasta. On siis toissijaista, onko lähteen antama kuva oikea tai väärä.25 

Lähteissäni esiintyvä historiankirjoitus ei ole historiankirjoitusta samassa mielessä kuin 

                                                           
21

 Mellor 1999, 1. 
22

 Munson 2013, ”Introduction” 5-6. elektr. dokumentti. 
23

 Sarasti-Wilenius 2007, ”Historiankirjoitus” 383. 
24

 ks. esim. Hans-Georg Gadamer: “Hearing-Seeing-Reading”, Language & Communication, Vol. 10, No. 1, 
s. 87-91, 1990. 

25
 Fält 2002, ”Introduction” 9. 
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nykyään; täytyy muistaa, että kirjoittajat elivät itsekin keisariajalla ja heidän tekstinsä on 

päällisin puolin poliittista ja pyrkii luultavimmin vaikuttamaan lukijan mielipiteeseen. Eräs 

tärkeä piirre kulttuurien kohtaamisesta mielikuvatutkimuksen näkökulmasta on, että 

vieraista asioista ja ihmisistä syntyvä mielikuva on yleensä epäsuotuisa.26 

Lähteen luomiseen vaikuttavat suuresti kulttuuritekijät, maailmankatsomukset, ihmisten 

käsitykset toisista ihmisistä ja kulttuureista, aika, paikka, henkilökohtainen tausta ja 

kasvatus, poliittinen tilanne ja valtasuhteet aikana, jolloin tietyt mielipiteet saattoivat olla 

kiellettyjä. Tutkimukseni historiankirjoittajat elivät tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden 

vallitessa ja heitä tarkastellessa on otettava huomioon juuri poliittinen tilanne, joka määräsi 

millä tavoin historiaa käsiteltiin. Tällaiset mielikuvat voidaan määritellä yksilön 

subjektiiviseksi käsitykseksi maailmasta, uskomuksista, tiedosta ja preferensseistä. Mielikuva 

jostain tietystä asiasta voi olla suotuisa tai epäsuotuisa riippuen siitä, miten ne vastaavat 

lähteen luojan pyrkimyksiä ja mielenkiinnon kohteita. Ajankuvana lähteiden tuottamat 

kuvat ovat siis aina tietynlaisia.27 Roomalainen historiankirjoitus muodostaa tietoisen 

kuvanrakennuksen kannalta hedelmällisen maaperän tutkia kirjoittajan motiiveja. Hallitsija 

haluttiin esittää tietyntyyppiseksi. 

Kuvatutkimus tuo työhöni tärkeitä näkökohtia tietoisen kuvarakentamisen kannalta, mutta 

kauttaaltaan en pitäydy sen näkökulmassa, vaan käytän lisäksi myös vertailevaa analyysia – 

se on hedelmällistä tutkittaessa lukuisia samasta aiheesta kertovia lähteitä. Koska lähteet 

ovat riittävän erilaisia ja erilaisissa olosuhteissa syntyneet, vertailu erilaisten teemojen kesken 

on hedelmällistä ja teen analyysia sen pohjalta. Samalla historiankirjoittajien mahdolliset 

korostukset tai keskeiset näkökulmat tulevat paremmin esille. Erottuuko tietyllä 

historiankirjoittajalla jokin tietty asia, jonka hän haluaa tuoda tekstissään julki, ja jos erottuu, 

niin miksi? Näihin pyrin vertailevan analyysin avulla vastaamaan. 

 

Historiallinen tausta 

Keisari on myöhempien sukupolvien keksimä titteli kuvaamaan valtakunnan ylintä 

vallankäyttäjää. Nimitys tulee Julius Caesarista, jonka nimen Rooman hallitsijat perivät 

vuosisatojen ajan. Sen lisäksi, että nimi Caesar kuului hallitsijan nimen alkuosaan, sitä 

käytettiin yleisesti kruununperillisten lisänimenä.  Hallitsijoilla oli koko joukko virkoja ja 

                                                           
26

 Id. 8. 
27

 Id. 10. 
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kunnianimiä, jotka liitettiin heidän viralliseen nimeensä. Imperator on Rooman valtakunnan 

hallitsijoista käytetty aikalaistermi ja se tarkoittaa sananmukaisesti komentajaa, 

sotilasjohtajaa.28 Caesar adoptoi testamentissaan sisarensa tyttärenpojan Octavianuksen, 

joka tämän jälkeen normaaliin roomalaiseen tapaan hylkäsi luonnolliselta isältään saamansa 

nimen ja alkoi käyttää Caesarin nimeä. Kun Octavianus julisti kuolleen Caesarin jumalaksi, 

hän otti itselleen tittelin Imperator. Caesar oli käyttänyt titteliä, ja Octavianus oli lokakuuhun 

40 eKr. mennessä ehtinyt saada sen kolme kertaa, kuten voitokkaat sotilasjohtajat yleensä. 

Tärkeämpi syy tittelin vakiinnuttamiseen oli kuitenkin Caesarin esimerkin mukaisesti oman 

aseman korostaminen. Octavianuksen viralliseksi nimeksi tuli Imperator Caesar divi filius, 

ja Caesarin nimeksi Divus Iulius.29 Käytän työssäni loogisuuden vuoksi termiä hallitsija sen 

vakiintuneisuuden vuoksi. 

Rooman keisariaikaa edelsi niin kutsuttu diktaattorien vuosisata n. 133 eKr. – 27 eKr., 

jolloin Rooma ja roomalainen yhteiskunta olivat murroksessa.30 Caesar nimettiin vuonna 45 

eKr. Rooman diktaattoriksi, jolle kuului sellaisia arvonimiä, oikeuksia, kunnianosoituksia ja 

vallankäyttöön liittyviä erityispiirteitä, jotka olivat ominaisia hallitsijoille keisariaikana.31 

Käytännössä Caesarille myönnettiin rajaton itsevaltius. Tasavallan aikaan diktaattori oli ollut 

virkamies, sotapäällikkö joka kriisitilanteessa sai rajattomat oikeudet ja nimitettiin 

korkeintaan puolen vuoden ajaksi johtamaan hätätoimia. Caesar laajensi diktaattorin 

toimenkuvaa ja virka-aikaa. Käytännössä ainoa seikka, joka esti häntä julistamasta itseään 

kuninkaaksi, oli roomalaisten yleinen kuningasvastainen mielipide.32 Koska Caesar 

diktaattorin asemassaan rinnasti itsensä Rooman kuninkaisiin ja jumaliin ja suhtautui 

senaattiin ylimielisesti, virisi tasavallan kannattajien keskuudessa diktaattoria vastaan 

suunnattu salaliitto, joka eliminoi Caesarin. Murhasta vuonna 44 eKr. alkanut valtakunnan 

sisäinen valtataistelu, jonka osapuolina taistelivat Gaius Cassius Longius ja Marcus Brutus ja 

Marcus Antonius sekä Caesarin ottopoika Octavianus, päättyi viimeksi mainitun voittoon 

vuonna 27 eKr.. Tällöin senaatti myönsi hänelle arvonimen Augustus33 ja princeps,34jotka 

periytyivät tuosta lähtien tuleville hallitsijoille.35 Augustus otti itselleen kaikki valtakunnan 

hallinnon toimialat ja muutti ne organismiksi, jotka tuosta lähtien kuuluivat Rooman 

                                                           
28

(lat.) komentaa. imperare. Lewis & Short. elektr. dokumentti. 
29

 Tuomisto – Kivimäki 2001, 22-23. 
30

 Tuomisto 2003, 7. 
31

 Id. 311–314. 
32

 Tuomisto – Kivimäki 2001, 16. 
33

 (lat.) kunnianarvoisa. Lewis & Short. elektr. dokumentti. 
34

 (lat.) ensimmäinen kansalaisten joukossa. Lewis & Short. elektr. dokumentti. 
35

 Tuomisto – Kivimäki 2001, 339–341. 
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hallitsijan käskyvallan alle.36 Tällöin Augustuksesta tuli yksinhallitsija, mikä aloitti Roomassa 

keisariajaksi nimetyn ajanjakson ja nimellisen Rooman rauhan, Pax Romana. 

Rooman tasavallassa valta oli keskittynyt senaatille ja konsuleille, eikä hallitsijavalta tuonut 

uutta päätöksentekoon. Hallitsija perusti päätöksensä korkeiden virkamiesten, senaatin ja 

neuvonantajien näkemyksille ja keisariperheen mielipiteeseen. Hallitsija oli yksinvaltias, 

mutta valtakunnassa oli myös muita päättäviä elimiä. Hallitsijan lisäksi valtakunnan 

hallintokoneisto koostui provinsseja hallitsevista maaherroista ja senaatista.37 Augustus ja 

hänen seuraajansa saivat kansantribuunin, tribunus plebis, virkaa vastaavat oikeudet. 

Kansantribuunilla oli veto-oikeus lainsäädännössä ja hän edusti senaattorisäädyn ulko- ja 

alapuolella olevia kansalaisia, plebeijejä. Koska ensimmäisten vuosisatojen hallitsija oli 

Rooman ensimmäinen kansalainen, virka uusittiin automaattisesti vuosittain ja se periytyi 

kaikille Rooman hallitsijoille. Hallitsija oli siis eräänlainen ylin kansantribuuni ja ilman 

hänen suostumustaan lakeja ei voitu säätää.38 Tällä tavoin luotiin se valtakeskittymä, niin 

kutsuttu Augustuksen perintö, joka oli tyypillinen Rooman ylimmälle hallinnolle seuraavat 

400 vuotta. 

Augustus adoptoi Tiberiuksen seuraajakseen vuonna 4 jKr.39 Tiberius oli nuoruudessaan 

taistellut Augustuksen kanssa Hispaniassa ja alppiheimoja, pannonialaisia ja germaaneja 

vastaan. Hän vietti yli seitsemän vuotta eristyksissä Rodoksen saarella ja palattuaan 

Roomaan meni naimisiin Augustuksen tyttären Julian kanssa. Tiberius ei ollut varsinaisesti 

Augustuksen suosikkina tulevaksi hallitsijaksi. Noustessaan valtaistuimelle Augustuksen 

kuoleman jälkeen vuonna 14 hän oli jo 54-vuotias, mutta hallitsi valtakuntaa vielä 23 vuotta 

vuoteen 37 asti.40  Tiberius oli siis Rooman valtakunnan toinen hallitsija. Ne valtarakenteet 

ja yksinvaltiuteen perustuva instituutio, jotka vallitsivat Tiberiuksen noustessa hallitsijaksi, 

olivat luotu vasta muutamaa kymmentä vuotta aiemmin. Hän pyrki hallintoaikanaan 

jakamaan hallitsijalle kuuluneita valtaoikeuksia. Pretoriaanikaartin päällikkö Sejanus, josta 

tuli Tiberiuksen lähin sisäpiiriin kuulunut henkilö, nousi lähes kanssahallitsijan asemaan 

Tiberiuksen kauden loppupuolella, n. 26–34. Kun Tiberius vetäytyi Capreaen saarelle, 

Sejanus oli hänen ainoa informanttinsa mantereen puolella. Tiberiuksen aikana 

maanpetoslakeja sovellettiin enemmän kuin edeltäjänsä, mikä teki hänen politiikastaan 

epäsuosittua, ja se laski hänen mainettaan erityisesti senaattoriluokan keskuudessa. 

                                                           
36

 Grant 1960, 31–32. 
37

 Tuomisto – Kivimäki 2001, 17. 
38

 Id. 24-25. 
39

 Grant 1960, 32. 
40

Tiberius, The Oxford Classical Dictionary 2012, elektr. dokumentti. 
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1. AUGUSTUKSEN SUOSIKKI VAI KANSAN IMARTELIJA? 

Augustuksen propagandalle oli merkityksellistä luoda hallitsijalle henkilökultti. Hallitsijan 

julkisuuskuvasta pidettiin huolta ja sen ylistämiseksi käytettiin runoilijoita, historioitsijoita ja 

taiteilijoita rakentamaan hallitsijasta mieluista kuvaa. Propagandaa käytettiin Augustuksen 

yksinvaltiuteen perustuvan valtiomuodon oikeuttamiseksi ja hallitsijan henkilökultin 

vahvistamiseksi.41 Tyypillisimmät propagandan kirjalliset tuotokset kertovat hallitsijasta 

ylistävästi.42 Sitä vastoin myöhemmässä historiankirjoituksessa otettiin kantaa hallitsijan 

valtakauteen. Propagandistista Velleius Paterculusta lukuun ottamatta Tiberiuksen kaudesta 

kertovat lähteet ovat kriittisiä hallitsijaa ja hänen henkilöään kohtaan. Tässä luvussa 

tarkastelen historiankirjoituksessa käytettyä kuvanmuodostusta Tiberiuksen hallintokauden 

varhaisessa vaiheessa. Pitivätkö historiankirjoittajat Tiberiuksen kieltäytymistä keisarillisista 

arvonimistä propagandan tekonaa vai aitoa pyrkimyksenä jakaa hallitsijalle kuuluvaa valtaa? 

Millainen kuva hallitsijasta muodostuu valtaannousun yhteydessä? Recusatio imperii tarkoittaa 

Rooman hallitsijan kieltäytymistä hänelle myönnetyistä hallitsijan arvonimistä ja titteleistä.43 

Siitä tuli eräänlainen traditio prinsipaatin aikaisten hallitsijoiden keskuudessa ja se 

yhdistettiin usein teeskentelyyn.44 

Antiikin historiankirjoittajan yleisö oli Rooman yläluokkaa, kuten kirjoittaja itsekin. Antiikin 

historioitsijalla oli suuri rooli luodessa mielikuvaa menneistä hallitsijoista. 

Historiankirjoittajat pyrkivät mahdollisimman pitkälle tukemaan omia johtopäätöksiään 

tulkitsemalla hallitsijan toimia ja puheita, joita käytettiin historiateoksia luodessa. Ne 

korostuvat erityisesti Tiberiuksen luonnetta käsittelevässä alaluvussa, jossa keskityn 

vastamaan, miten historiankirjoittajat kuvasivat Tiberiuksen luonteen ja miksi se oli 

tietynlainen. Tarkastelen asiaa siltä kannalta, millainen merkitys Tiberiuksen luonteella oli 

hänen hallintokaudelleen historiankirjoittajien mukaan ja miksi se nostettiin esiin. 

 

 

 

                                                           
41

 Ewbank 2010, passim. elektr. dokumentti. 
42

 Esim. Res gestae, Ammianus Marcellinuksen kirjoittama historiateos Rooman keisariajan lopusta. 
43

 Kirjaimellisesti: kieltäytyä vastaanottamasta imperium, Short & Lewis. elektr. dokumentti. 
44

 Aiheesta yleisesti ks. Turner, Chong-Gossard & Vervaet: Private and Public Lies, The Discourse of 
Despotism and Deceit in the Graeco-Roman World; Swan: The Augustan Succession: An Historical 
Commentary on Cassius Dio's Roman History tai Yakobson & Cotton: “Caligula’s Recusatio Imperii” 
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte vol. 34 pp. 497-503 
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1.1.  Vallasta kieltäytyjä. Valtaannousu osana Tiberius-kuvaa 

Tässä kappaleessa tutkin Tiberiuksen vallanperimykseen ja hallitsijaksi nousemiseen liittyviä 

mielikuvia. Tyypillisen hallitsijalle mieluisen esityksen tarjoaa Velleius Paterculus, jonka teos 

edustaa hallitsijapropagandaa. Teoksen toisessa kirjassa Velleius kuvaa ensin Julius Caesaria 

ja Augustusta. Tiberiuksen osuus eroaa siinä, että kirjoittaja käyttää varsin runsaasti 

positiivisia ja ylistäviä kuvauksia oikeuttaekseen uuden hallitsijan valtaannousun. Nämä 

ominaisuudet perustuvat hallitsijan ylivertaisuuteen, joka teki hänestä sopivan Augustuksen 

perijäksi. Kirjoittaja perustaa havaintonsa silminnäkijähavaintoihin, siis autopsiaan, jota 

pidettiin historiankirjoituksessa tärkeäimpänä metodina. Keisariajalla yleistyivät Rooman 

menneisyyden kohokohtia käsittelevät lyhyet historiateokset, epitome. Niissä usein pyydeltiin 

anteeksi sitä, että monia tapahtumia jättämään käsittelemättä kiireen vuoksi. Kirjoittaja 

saattoi siis kätevästi ohittaa epämiellyttävät tai vähemmän kunniakkaat tapahtumat. Se 

saattoi myös olla olennaista kirjoittajan turvallisuuden kannalta. Totuudenmukainen ja 

objektiivinen tarkastelu ei ollut kaikkien hallitsijoiden mieleen.45 

 

1.1.1. Yli-ihminen vai kilpailijoiden eliminoija? 

Velleiuksen kuvaukset Tiberiuksen poliittisen ja sotilaallisen uran vaikutuksesta hallitsijiaksi 

nousuun eroavat merkittävästi muiden historiankirjoittajien kuvauksista. Velleius, joka toimi 

ratsuväenkomentajana Germaniassa kun Tiberius soti siellä vuonna 4 jKr., pohjaa 

havaintonsa suurilta osin silminnäkijähavaintoihin, ja luultavasti legioonalaisten 

kertomuksilla oli siihen vahva vaikutus. Toimiminen Tiberiuksen sotaretkillä vaikutti 

huomattavasti hänen historiateoksensa hallitsijakuvaan, sillä vaikka vuonna 6 Velleius toimi 

kvestorina ja senaattorina, hän kuvaa Tiberiuksen edelleen sotilaana.46 Vaikka Tiberius 

siirtyi luomaan siviiliuraa pian Germanian jälkeen, kuva voittoisasta kenraalista on 

kuvakielessä yleinen menestykseen ja karismaan viittaava attribuutti. 

Velleius omistaa suuren osan teoksensa toisen kirjan luvuista 94–131 Tiberiuksen 

ylistämiselle. Erityisesti teoksen alkuosa korostaa Tiberiuksen saavuttamia sotavoittoja 

valtakunnan itäisissä provinsseissa. Hän ylistää Tiberiuksen voittoja dalmatialaisia ja 

pannonialaisia vastaan ja kutsuu tätä komentajaksi.47 Augustus perusti useita uusia 

sotilasyksikköjä Tiberiuksen sotaa varten ja yksi Velleiuksen tehtävä oli viedä joukkoja 
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 Sarasti-Wilenius 2007, ”Historiankirjoitus” 397. 
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 Lendering 2003. elektr. dokumentti 
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 Vell. 2.96.3. 
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Pannoniaan. Velleius väittää että hän olisi saanut provinssin hallittavakseen, mutta luopui 

tästä ja pyysi päästä Tiberiuksen armeijaan päällystöupseeriksi. Hän seurasi Tiberiuksen 

mukana, kun tämä kukisti kapinat Pannoniassa ja Dalmatiassa. Imperator on sotilaallinen 

titteli, joka annettiin menestyksekkäille päälliköille ja samalla eräs hallitsijalle kuuluneista 

titteleistä. Todennäköisesti Velleius viestitti, miten lähellä Tiberius oli Augustuksen perijänä. 

Velleius esitti siis valtaannousun itsestäänselvyytenä. Se oli tärkeämpää kuin historialliset 

tapahtumat ja syy-yhteydet. Historiateos ilmestyi vuonna 30, jolloin Tiberius oli ollut 

hallitsijana jo useamman vuoden. Asioiden ja syy-yhteyksien asettaminen loogiseen 

järjestykseen, joka johti Tiberiuksen hallitsijuuteen, on todennäköisesti tuntunut 

kirjoittajasta luonnolliselta ratkaisulta. 

Valtaannousun ennakointina voidaan pitää myös Velleiuksen kuvausta Tiberiuksen 

vallankäytöstä yhdenmukaisena Augustuksen kanssa. Velleius näyttää uskoneen, että 

Augustus ei aikaillut Tiberiuksen valinnassa. Hän mainitsee, ettei Augsutuksen itse asiassa 

tarvinnut etsiä oikeaa henkilöä seuraajakseen, vaan valita Tiberius joka oli kohonnut 

kaikkien muiden yläpuolelle. Muut historiankirjoittajat eivät mainitse, että Augustus olisi 

erityisesti etsinyt seuraajaansa, sillä keisariperheessä oli lukuisia ehdokkaita. Velleiuksen 

mukaan Augustus oli toivonut Tiberiusta jatkajakseen tämän vastusteluista huolimatta.48 

Lukijalle pyrittiin esittämään, että Tiberius oli Augustuksen ensimmäinen ja ainoa 

vaihtoehto valtakunnan perijäksi. Todellisuudessa Augustus adoptoi myös tyttärenpoikansa 

Gaiuksen ja Luciuksen, jotka saivat kunnianimen princeps iuventutis49. Sitä ei Tiberiuksen 

kohdalla mainita, ja toisaalta hän oli 46-vuotias vuonna 4 jKr. tullessaan Augustuksen 

adoptiopojaksi. 

Velleius ei mainitse teoksessaan Livia Augustaa, Augustuksen vaimoa ja Tiberiuksen äitiä, 

jolla osan auktorien mielestä oli keskeinen asema Tiberiuksen nousemiseen Augustuksen 

perijäksi.50 MARJO-RIITTA ALANKO on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut 

auktoreiden kuvauksia Liviasta ja tullut siihen tulokseen, että Livia oli pitkälti 

mustamaalauksen uhri.51 Alanko toteaa, ettei Velleius ei ota kantaa siihen, olivatko ennen 

Tiberiuksen valtaannousua tapahtuneet kuolemantapaukset keisariperheessä murhia vai 

luonnollisia. Alangon mukaan ne saattoivat olla lähellä Velleiuksen omaa aikaa, ja siksi ja 
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 Vell. 2.102.3; 2.103.1-2. 
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 Keisariperheen lapsista ensimmäinen. 
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niistä oli parempi pysyä kokonaan vaiti. Livian osuus kuolemista olisi siten ollut 

myöhempien aikojen keksintöä.52 Olettamus on perusteltu, koska Livian ja Tiberiuksen 

yhteistyötä kuvattiin häikäilemättömäksi muiden historiankirjoittajien toimesta. Painotan 

itse kuitenkin enemmän Velleiuksen tyyliä ja hänen poliittisia pyrkimyksiä 

historiankirjoittajana mainita tai jättää mainitsematta asioita. Niillä oli vaikutusta oman 

uransa kannalta. Mikäli Tacituksen ja Dio Cassiuksen teoksissa mainitut huhut Livian 

osallistumisesta Tiberiuksen valtaannousuun kertovat ajan todellisuudessa kerrotuista 

epäilyksistä, ei Velleiuksen olisi ollutkaan järkevää esittää mitään, mikä olisi ristiriidassa 

muutoin Tiberiukselle suotuisaan kuvaan. Motiivien todenperäisyydestä todistaaa sekin, että 

Velleius oli niiden virkamiesten joukossa, jotka Augustus nimitti preetoreiksi viimeiseksi 

ennen kuolemaansa ja joiden nimityksen Tiberius uusi heti valtaan nousunsa jälkeen.53 

Tiberiuksen ja hänen adoptiopoikansa Germanicuksen suhdetta kuvataan katkerana. 

Germanicus esitetään esimerkiksi Suetoniuksen ja Tacituksen teoksissa hyveellisenä 

sankarina, Tiberiuksen vastakohtana.54 Velleiuksen teoksessa sodan siirtyessä Dalmatiaan 

Tiberiuksen komennossa kaikki Roomaa orjuudella uhanneet heimot ja sotajoukot 

tuhottiin, ja senaatti myönsi hänelle Augustuksen suosituksesta triumfin.55 Velleiuksen 

mukaan ainoa syy kuohuttaneeseen Varuksen tappioon Teutoburgin metsän taistelussa 

vuonna 9 olikin Tiberiuksen poissa olo. Germanicus komensi tuolloin kuudetta legioonaa 

vuosina 14–16 Germanian taisteluissa.56 Velleius pyrkii vähättelemään Germanicusta, sillä 

Tiberius tekee kirjoittajan mukaan suurimman osan työstä, jolloin Germanicuksen 

tehtäväksi jää lähinnä jäljelle jääneiden sotavoimien likvidoiminen.57 Kirjoittaja ei 

varsinaisesti aliarvioi Germanicuksen vaikutuksia Germanian rauhoittamisessa, sillä hän 

mainitsee tämän Tiberiuksen työn jatkajana. Germanicuksen rooli Augustuksen perillisenä 

ja Germanian sodan sankarina on silti vähätelty. Kirjoittaja tuskin halusi vaarantaa uraansa 

esittämällä kilpailevasta komentajasta liian myönteistä kuvaa, vaikka teoksen ilmestyessä 

Tiberius oli ollut hallitsijana jo yli 15 vuotta. Se kertoo, miten tulenarka aihe hallitsijan 

poliittisiksi kilpailijoiksi tulkittujen henkilöiden käsittely oli propagandistisessa 

historiankirjoituksessa. 

                                                           
52

 Id. 57. 
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 Shipley, Introduction. elektr. dokumentti. 
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Velleiuksen mukaan Augustus ja Tiberius jatkoivat yhteistyötään, kunnes Augustus kuoli.58 

Velleiuksen historiateoksessa Augustuksen kuolema oli oleellinen osa Tiberiuksen 

siirtymäriittiä perillisestä hallitsijaksi. Yhteistyö käytännössä tarkoitti Tiberiukselle tulevaa 

hallitsijuutta. Kirjoittaja ei pyri luomaan kuvaa pelkästään edeltäjästä ja seuraajasta, vaan 

valtaoikeuksien suorasta perimyksestä Augustuksen suosikille. Kuvaus poikkeaa muiden 

historiankirjoittajien näkemyksestä, jonka mukaan Tiberius ei ollut suosikki Augustuksen 

seuraajaksi ennen kuin muut perilliset olivat kuolleet.59 Valtaannousu ei Velleiuksenkaan 

mukaan sujunut ongelmitta. Velleiuksen mukaan Rooman senaatti ja kansa yrittivät saada 

Tiberiuksen ottamaan Augustukselle kuuluneet valtaan oikeuttavat tittelit, mutta Tiberius 

olisi kirjoittajan mukaan mieluummin elänyt kansalaisena. Velleius käyttää tapahtumasta 

termiä ”valtion sisäinen kamppailu”60.  Kirjoittajan mukaan Tiberius kieltäytyi valtaan 

oikeuttavien arvonimien vastaanottamisesta, mikä johtui tämän hyväntahtoisuudesta. 

Lopulta Tiberius suostui.61 Augustuksen hautajaisten jälkeen Velleiuksen kuvauksen 

mukaan Tiberiuksen ensimmäinen tehtävä hallitsijana oli kutsua comitia62 koolle. Samassa 

yhteydessä kirjoittaja mainitsee olleensa viimeisiä jotka saivat Augustuksen suosittelun ja 

ensimmäisiä, jotka Tiberius nimesi.63 Henkilökohtainen yhteys Tiberiuksen valtaannousuun 

vahvistaa omiin havaintoihin perustuvaa dokumentointia, mikä katsottiin todennäköisesti 

vahvaksi argumentiksi teoksessa esitettyjen asioiden puolesta. 

Propagandistisessa kuvanrakennuksessa hallitsijalle on merkityksellistä osoittaa oma 

jumalallinen alkuperänsä. Se tapahtuu Rooman historiassa usein edeltäjän apoteoosin 

kautta. Tiberiuksen valtaannousun jälkeen Velleiuksen kuvauksen mukaan senaatissa alkoi 

keskustelu Augustuksen mahdollisesta apoteoosista, joka oli suoritettu jo Julius Caesarille. 

Ilmeisen pitkittyneen keskustelun tuloksena, Velleius kuvaa Tiberiuksen ratkaisua: 

”(Tiberius) ei kutsunut (Augustusta), vaan teki hänestä jumalan.”
64 Historiankirjoittajille oli 

luonnollista ajatella, että uusi hallitsija aloittaa myös uuden, edellistä paremman aikakauden. 

Siksi siirtymäriitti hallitsijaksi oli keskeisessä asemassa. Hieman historiankirjoittajasta 

riippuen Tiberiuksen ja Augustuksen välisiin neuvotteluihin on ennen viimeksi mainitun 

kuolemaa, katsotaan kuluneen eri aika. Velleiuksen mahtipontisen esityksen hyväksyy myös 
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Suetonius, jonka mukaan kaksikko neuvotteli yhden päivän ajan.65 Dio Cassius katsoi 

hyväksi esittää Augustuksen kuolema siten, että Tiberius kuulee siitä vasta saavuttuaan 

paikalle, ilman neuvotteluja perijyydestä.66 Valtaannousun luonnollisuudesta saa siten hyvin 

erilaisen kuvan riippuen siitä, miten paljon kirjoittaja halusi painottaa Tiberiuksen ja 

Augustuksen yhteistyötä.67 

Augustuksen apoteoosin jälkeen Velleiuksen mukaan valtakunnassa koitti parempi aika, 

Tiberiuksen hallintokausi. Kuvauksessa siihen liitetään lukuisia parannuksia entiseen: 

roomalaisten keskinäisten riitojen ratkeaminen, oikeudenmukaisuuden ja ahkeruuden 

korostaminen, poliittisen ilmapiirin vapautuminen ja Rooman taloudellinen 

vahvistuminen.68 Uuden hallitsijan nouseminen valtaan tarkoitti siirtymistä kirjaimellisesti 

hänen aikaansa ja sitä pyrittiin useilla keinoilla tuomaan esiin. Siksi esimerkiksi useat 

hallitsijat järjestivät valtaannousunsa johdoksi erilaisia kisoja ja jakoivat lahjoja tavalliselle 

kansalle. Velleiuksen teoksessa korostetaan uuden ajan alkua, jollaiseksi valtaannousu 

propagandassa yleisesti haluttiin esittää. Se edesauttoi uuden hallitsijan vallan 

vakiintumisessa. Myös esimerkiksi Suetonius katsoi Vespasianuksen aloittaneen Neron 

hirmuvallan jälkeen täysin uuden aikakauden, jonka vertailukohta oli Res Gestae Divi 

Augusti69.70 

Oli hallitsijakeskeisen propagandan kannalta tärkeä esittää, että hallitsija löysi luotettavia 

liittolaisia tultuaan valtaan. Velleiuksen mukaan suuri johtaja oli Rooman historiassa 

harvoin epäonnistunut virkakumppaninsa valinnassa, ja siitä esimerkkejä ovat Scipiot ja 

Laeliukset, Augustus, Marcus Agrippa ja Statilius Taurus. Tiberiuksen liittolainen 

pretoriaanikaartin päällikkö Aemilius Sejanus oli Velleiuksen mukaan täydellinen 

liittolainen.71 Velleius odotti, että lukijakunta tunsi Polybiuksen kirjoitukset toisen 

puunilaissodan kenraalin ja valtiomiehen Scipio Africanuksen ja Gaius Laeliuksen 

ystävyydestä ja Iberian niemimaan sotaretkestä samoin kuin Gaiuksen pojan Gaius Laelius 

Sapiensin ystävyydestä Scipio Aemiliukseen, josta Cicero kirjoittaa. Niin ikään vertaus 

Marcus Vipsanianus Agrippan asemaan Augustuksen sotien kenraalina ja luotettuna luo 

mielikuvan siitä, että virkatoveruus oli mielekäs ja odotettu osa Tiberiuksen hallintokautta. 

Velleius korostaa, miten Tiberius tarvitsi avustusta hallitsijan tehtävissään. Siksi Rooman 
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senaatti ja kansa olivat valmiita kutsumaan Sejanuksen turvallisuutensa takaajaksi.72 

Velleiuksen teos on todennäköisesti kirjoitettu vuosien 26–30 välillä. Sejanuksen poliittinen 

ura oli tuolloin vielä nousujohtoinen, ja ennustaa virkatoveruudelle hyvää tulevaisuutta. 

Kuvaus tästä suhteesta edusti mielikuvaa, joka haluttiin saattaa kansan tietoisuuteen. 

Tiberiuksen ja Sejanuksen yhteistyö oli sen mukaan mutkatonta ja tasavertaista, mutta 

perustui silti Tiberiuksen käskyvaltaan. 

 

1.1.2. Epäilyttävä valtaannousu 

Toisesta näkökulmasta Tiberius oli kaikkea muuta kuin esimerkillinen ja sopiva 

hallitsijaksi.73 Historiankirjoittajien teoksista kriittinen näkökulma esiintyy Suetoniuksella, 

Tacituksella ja Dio Cassiuksella. Suetoniuksen Tiberiuksen elämäkerran mukaan Tiberius 

vietti kaksi vuotta Rhodoksen saarella eristyksissä valtionhallinnosta tai vallanperimyksestä. 

Elämäkerrassa Tiberiuksen siviili- ja sotilasuran menestyksen ollessa ylimmillään tämä 

nuoresta iästä ja hyvästä terveydestä huolimatta päätti äkkiä vetäytyä syrjään julkisesta 

elämästä. Suetonius pyrki selittämään vetäytymistä Tiberiuksen vaimon, Augustuksen 

tyttären Julian huonolla käytöksellä, mistä tämä oli saanut aiemmin nuhteita. Suetonius 

viittaa myös siihen, että Tiberius halusi säilyttää arvokkuutensa siltä varalta, että valtio 

joskus häntä vielä tarvitsisi.74 Kirjoittaja siis uskoi, että Tiberius oli valmistautunut jollain 

tapaa tulevaan vallanperimykseensä ja näennäisesti vetäytyi julkisesta urastaan, jotta ei olisi 

Augustuksen lapsenlasten tiellä. Nämä olivat tulleet aikuisikään ja olivat vallanperimyksessä 

ensimmäisinä.75 Tiberiuksesta ei siis vielä kaavailtu tulevaa hallitsijaa, mutta Suetonius pyrkii 

viestimään esittämillään epäilyksillä, että jonkinlaisia suunnitelmia oli olemassa, joita ei 

paljastettu muille. Salailu liittyi Suetoniuksen mukaan Tiberiuksen poliittiseen uraan siis jo 

ennen tämän hallitsijuutta. 

Vihjeitä Tiberiuksen pyrkimyksistä vallanperijäksi kertoo myös kohtaus, jossa Tiberius on 

purjehtimassa Ostiasta kohti Rhodosta ja pysähtyy kuulleessaan Augustuksen sairastuneen. 

Hänen on kuitenkin jatkettava matkaa, sillä huhupuheet hänen ”suurimman tarpeensa 

täyttymyksestä”76 yltyivät. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käy ilmi, onko toive Tiberiuksen 
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oma vai huhupuhe. Tiberius haluttiin kuvata luonteeltaan vetäytyvänä erakkona, joka pyrki 

eroon julkisista tehtävistä, joissa hän oli arvostelun alaisena. Rodokselle vetäytymistä 

voidaan tällöin pitää eräänlaisena tulevaisuuden kuvana, joka ennakoi jo hallitsijan viimeisiä 

vuosia Capreaen saarella. Tätä piirrettä Tiberiuksessa Suetonius juuri haluaa korostaa. Se 

todistaa, ettei hallitsijasta tämän luonteen vuoksi ollut tehtäväänsä. Vietettyään kahdeksan 

vuotta Rodoksella Tiberius kuitenkin kutsuttiin takaisin, mutta vain sillä ehdolla, ettei tämä 

osallistuisi hallitukseen eikä poliittiseen elämään yleensä.77 Tiberiuksen seitsemän vuotta 

Rhodoksella ja myöhemmät yksitoista vuotta Capreaella on tulkittu myös mieltymykseksi 

saariin.78 Toisaalta vetäytyminen oli varsin yleistä Tiberiuksen aikaiselle yläluokalle, ja 

Rodosta pidettiin kreikkalaisuuden oppineisuuden keskuksena.79 Vaikuttaa siis 

luonnolliselta, että kreikkalaiseen ja filosofiaan mieltynyt hallitsija vetäytyi seurueineen juuri 

sinne, vaikka tätä puolta Tiberiuksesta ei historiankirjoituksessa juuri kuvata. 

Selittämättömyys ja arvoituksellisuus pyrittiin pitämään kuvauksissa ominaispiirteinä 

Tiberiuksen ajalle. 

Suetoniuksen kuvaus Tiberiuksen äidin Livian pyytämästä ennustuksesta nuorelle 

Tiberiukselle paljastaa, että astrologi Scribionus oli Suetoniuksen mukaan luvannut 

Tiberiukselle loistavan tulevaisuuden ja että hän tulisi aikanaan hallitsijaksi, mutta ilman 

ylimmän vallan tunnuksia. Suetonius selittää virheen sillä, että ennustusta laadittaessa 

keisariajasta ei tiedetty mitään.80 Suetonius kertoo myös Tiberiuksella olleen luotettu 

astrologi Thrasyllus, jonka tämä oli ottanut seurueeseensa tulkitsemaan enteitä. Sitä ennen 

tätä oli kuitenkin pidetty vääränä profeettana väärien ennustusten vuoksi.81 Tässä 

yhteydessä Suetonius ilmaisee myös oman kantansa taikauskoon ja ennusmerkkeihin, joiden 

hän uskoo myös sisältävän virhearvioita, vaikka ne olivat oleellinen osa roomalaista arkea. 

Tiberiuksen hän näiden kertomusten myötä katsoo tukeutuvan astrologiaan ja sitä kautta 

perinteisiä roomalaisia arvoja kannattavaksi. Tämä on Suetoniuksen tyylille tyypillinen 

keino, jota hän toteuttaa esitellessään epäsuotuisiksi katsotuista henkilöistä myös positiivisia 

puolia kontrastin saavuttamiseksi. 

Lähtökohta Gaius Suetoniuksen kirjalliselle tuotannolle oli myös poliittisesti vapaa. Se 

mahdollisti jyrkänkin kriittisen lähestymistavan menneisyyden keisareiden tarkastelussa. Se, 

että Suetoniuksen oli mahdollista välittää teoksellaan tietyntyyppinen kuva Tiberiuksesta, ei 
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kuitenkaan ollut syy siihen, miksi kuvan on sellainen kuin on. Suetonius sijoitti 

elämäkertaansa otteita Tiberiuksen elämän eri puolista. Se, miten kirjoittaja lähteitä käytti ja 

järjesteli uudelleen Tiberiuksen elämäkertaa varten, on nähtävä kirjoittajan tietoisena 

valintana esittää lähdehenkilönsä tietyntyyppisenä hallitsijana ja persoonana. Suetoniuksen 

Tiberiuksen elämäkerta on pitkälti retoriikkaan ja käytettyjen lähteiden kritiikittömyyteen 

perustuva teksti. Elämäkertakirjallisuudelta välttämättä vaaditukaan kriittistä 

lähestymistapaa. 

Teoksessa on käsittelemistäni historiateoksista selkeimmin kuultavissa Tiberiuksen 

vastaisen opposition mielipide hallitsijan politiikasta. Opposition muodosti Tiberiuksen 

aikainen Rooman senaattori- ja yläluokka, jotka kärsivät eniten hallintokaudella poliittisessa 

mielessä käytetyn majesteettilain sovelluksesta. Tämä oppositio muodosti Tiberius-vastaisen 

aineiston lähteiden ytimen, jonka asema korostuu Tiberiuksen elämäkerran Capreaen saarta 

käsittelevissä osioissa, jotka on kerrottu pääsääntöisesti anekdoottimuodossa. Tiberiuksen 

hallitseminen etäältä, eristyksissä olevalta saarelta, tarjosi myös mahdollisuuden tällaisten 

tarinoiden syntyyn ja ne täyttivät tyhjiön, joka jäi hallitsijan poistuessa julkisesta elämästä. 

Erikoisen hallinta-asetelman vuoksi anekdootit ovat Suetoniuksen Tiberius-kuvan kannalta 

keskeisessä asemassa, ja sitä on arvioitava niiden pohjalta. Se vaati kirjoittajan yleisöltä 

yleistietämystä roomalaisen ja kreikkalaisen kirjallisuuden historiasta ja myyttien tuntemusta. 

Suetoniuksen mukaan Tiberius ja Augustus pitivät salaisen neuvonpidon kahdestaan ennen 

Augustuksen kuolemaa.82 Kirjoittaja tulkitsee Augustuksen puoltaneen Tiberiuksen 

nousemista valtaan adoptoimalla tämän julkisin menoin. Huhut siitä, että Tiberiuksen äiti, 

Augustuksen vaimo Livia olisi adoptointiin johtaneiden tapahtumien takana, kirjoittaja 

tyrmää. Suetonius esittää Augustuksen punninneen seuraajansa vikoja ja hyviä puolia ja 

päätyneen ratkaisuun, jossa ansiot ovat painavampia. Lisäksi Suetonius mainitsee kirjeet ja 

siteeraa niiden kohtia, joissa Augustus listaa Tiberiuksen ansioiksi muun muassa roolin 

kyvykkäänä johtajana ja Rooman kansan puolustajana.83 Luetellessaan Tiberiuksen kykyjä 

tai ansioita Rooman hallitsijaksi kirjoittaja kätkee positiivisessa valossa esitetyt seikat 

nimenomaan Augustuksen sanomiksi. Tällöin hän ei myöskään ota vastuuta Tiberiuksen 

esittämisestä positiivisessa valossa, vaan katsoo ansioiden tulleen esiin toisen lausumana. 

Mielikuva syntyy näin nimenomaan siteerauksista. Koska Suetonius pyrki kuvaamaan 

Velleiusta selkeästi kriittisemmin hallitsijan eri puolia, viittauksilla Augustuksen kirjeisiin 
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Suetonius lienee halunnut ilmaista, miten jopa suuret hallitsijat voivat joskus erehtyä 

seuraajansa arvioinnissa. 

Tiberius ei Suetoniuksen mukaan ilmoittanut Augustuksen kuolemasta ennen kuin oli 

eliminoinut Augustuksen toisen adoptiolapsen, Agrippan. Toimeksiantajaksi Suetonius 

epäilee Tiberiusta ja keisariäiti Liviaa.84 Kutsuttuaan senaatin ensimmäistä kertaa koolle, 

alkaa recusatio-vaihe, jossa valtaistuimelle nouseva Tiberius kieltäytyy valtaan oikeuttavista 

viroista ja nimistä, kuten imperator- ja Pater patriae-titteleistä. Suetoniuksen mukaan Tiberius 

esiintyi senaatin istunnoissa murheen murtamana ja lukiessaan Augustuksen testamenttia 

kirjelmän ensimmäisissä lauseissa mainitaan, miten Tiberius oli adoptoitu enemmän pakon 

sanelemana kuin meriittien vuoksi. Suetoniuksen elämäkerran mukaan Tiberius alkoi 

käyttää hallitsijan valtaansa heti ottaen itselleen pretoriaanikaartin, mutta lykkäsi jatkuvasti 

halltsijalle kuuluvien arvonimien hyväksymistä. Senaatissa pitämissään puheissa hän myös 

toivoi itselleen virkakumppania, ehkä useitakin, sekä esitti vetoomuksen, että hän 

tulevaisuudessa voisi vielä vapautua hallitsijuudesta.85 

Suetoniuksen mukaan Tiberiuksen kieltäytyminen vallan ulkoisista merkeistä ja 

puheenvuorot vallan jakamisesta hämmensivät senaattia. Sillä halutaan kuvata valtakunnan 

ajautumista heikon johtajan johtamaksi. Suetonius antaa lukijan ymmärtää, että Tiberiuksen 

kieltäytymisen takana oli pelko joka puolelta uhkaavasta vaarasta. Erityisesti Germaniassa 

olevat sotajoukot olivat haluttomia hyväksymään uuden hallitsijan. Sen sijaan he kannattivat 

Tiberiuksen veljenpoikaa Germanicus Julius Caesar Claudianusta, joka oli toiminut 

menestyksekkäästi joukkojen johtajana sodassa germaaneja vastaan.86 

Esitystapa on vahvasti sidoksissa antiikissa merkityksellisiksi koettuihin asioihin julkisessa 

esiintymisessä ja puheissa. Aristoteleen mukaan viestinnässä esitystavalla on suuri merkitys, 

sillä usein kuulijat ovat kelvottomia. Olennaista ovat puheen ymmärrettävyys ja ilmaisu. 

Puhujan tulisi käyttää tavallisia ilmauksia ja antaa vaikutelma, että puhuja puhuu 

luonnolliseen tapaan eikä keinotekoisesti, sillä keinotekoisuus saa kuulijat kääntymään 

puhujaa vastaan.87 Juuri Tiberiuksen esiintymisen ja retoriikan oletettu keinotekoisuus ja 

vilpillisyys tekivät hänestä epäilyttävän historiankirjoittajien silmissä. 
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Vuonna 14 Tiberius oli 55-vuotias, ja koska Roomassa keskimääräinen elinikä oli lyhyt ja 

vain harva eli vanhuuteen asti.88 Suetonius ei kuitenkaan aseta paljoa arvoa Tiberiuksen iälle 

jättämällä mainitsematta sen valtaan nousua käsittelevien tekstien yhteydessä. Sen sijaan 

kuvaukset Tiberiuksen viivyttelystä valtaan oikeuttavien tittelien hyväksymisessä voidaan 

tulkita kuvaukseksi siitä, miten hallitsija pelkäsi kilpailijoita. Tiberiuksen epäileväisyys ja 

epäluuloisuus perheenjäseniään ja muita oletettuja vallantavoittelijoita kohtaan saivat siis 

vahvistuksen. Koska hyvä hallitsija ei epäile eikä pelkää lähimpiä sukulaisiaan, Suetonius 

pyrki tuomaan esiin Tiberiuksesta päinvastaista. Toisaalta hallitsijan kauden pituudella ei 

tuntunut olevan väliä sille, miellettiinkö tämä historiankirjoituksessa suotuisaksi vai ei. 

Epäilyttävän tai tyrannimaisen hallitsijan suhdetta kansaan kuvaa osuvasti Suetoniuksen 

Caligulalle antama sitaatti: ”Vihatkoot, kunhan pelkäävät!”89 Tiberiukselle, joka hallitsi 

huomattavasti Caligulaa kauemmin, Suetonius antoi kuitenkin samankaltaisen 

lausahduksen: ”Vihatkoot, kunhan tottelevat.”90 Yhtymäkohdat huonomaineiseen 

Caligulaan olivat myös tarkoituksellista kuvanrakennusta. 

Tacitus kuvaa vallasta kieltäytymisen neutraalisti. Teoksessaan hän ei pyri tuottamaan 

Tiberiuksesta kuvaa pahaa juonivaksi hallitsijaksi. Siinä maintaan vain, että Tiberiuksen 

kieltäytyminen valtaan oikeuttavista titteleistä aiheutti närkästystä senaattorien keskuudessa 

ja yllytti heitä herjapuheisiin.91 Tacituksen mukaan Tiberiuksella ei ollut syytä pitää kiirettä 

hallitsijan arvonimien hyväksynnässä, sillä luontaisia kilpailijoita hänellä ei varsinaisesti ollut. 

Sillä hän viittaa Tiberiuksen viimeisiin keskusteluihin valtaistuimen perijästä ennen 

Augustuksen kuolemaa. Kuvauksen keskusteluissa Augustus oli ottanut esille henkilöitä, 

jotka olivat kyvykkäitä mutta haluttomia nousemaan valtaan, tai halukkaita mutta 

kyvyttömiä tai sekä kyvykkäitä että haluttomia.92 Tällä Tacitus halusi todennäköisesti 

korostaa sitä, miten Augustus ei ollut suosinut Tiberiusta. Sen sijaan toteamusta siitä, ettei 

Tiberius itse asiassa koskaan myöntynyt vastaanottamaan hallitsijan arvonimiä, vaan lopetti 

niistä kieltäytymisen,93 on pidettävä kirjoittajan tyyliin kuuluvana ironiana.94 

Tacitus viittaa muutamaan otteeseen muihin historiankirjoittajiin ja näiden teoksiin. Tacitus 

vakuuttaa tutkineensa useita lähteitä ja tulleensa siihen tulokseen, että kaikki mitä 
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Tiberiuksesta kerrottiin, ei pitänyt paikkansa.95 Sen sijaan suureksi osaksi Tiberiuksen 

katsomien poliittisten vihamiesten, mukaan lukien hänen poikansa Drusuksen kuolemaan 

oli syypäänä juuri Sejanus, ja vaikka ”kaikki vihasivat häntä ja Tiberiusta”, 

historiankirjoittajat olivat Tacituksen mukaan paisutelleet kaikkea Tiberiusta koskevaa.96 

Keiden historiankirjoittajiin Tacitus tällä viittaa, jää epäselväksi. Tacitus ei tuomitse 

Tiberiusta muiden hänestä kirjoittaneiden teosten perusteella, vaan pyrkii muodostamaan 

kuvan hänestä omilla havainnoilla. Siksi hän selkeästi sanoutuu irti aiemmista tulkinnoista ja 

pyrkii sen sijaan suureksi osaksi tuntemattoman lähdeaineiston kriittiseen analysointiin: 

Olen kertonut ja osoittanut vääräksi tämän huhun voidakseni tunnettuun tapaukseen 

viitaten torjua valheelliset kuulopuheet ja pyytää niiltä, joiden käsiin teokseni joutuu, 

etteivät he asettaisi laajalle levinneitä ja uskomattomia mutta halukkaasti kuunneltuja 

tarinoita todellisten mutta ihmeaineksista vapaiden tietojen edelle.97 (Käännös Iiro 

Kajanto) 

Tacitus oli puhuja ja senaattori, joka alkoi kirjoittaa historiaa Domitianuksen viimeisinä 

vuosina. Kuten Polybius, hän uskoi että historiaa tulisi kirjoittaa kokeneiden poliitikkojen, 

jotka osaavat arvioida motivaatioita ja arvioida asiakirjoja. Siihen liittyy myös sitaatin 

motiivi. Tacitus ei pyrkinyt historiankirjoituksellaan viihdyttämään mutta kokeneena 

puhujana tiesi, miten pitää lukijan mielenkiinnon yllä. Hänen historiankirjoituksensa 

tavoitteet olivat kahtalaiset. Sen tuli olla hyödyllistä ja muistettavaa. Thukydideen tavoin 

Tacitus katsoi, että hänen historiankirjoituksensa voisi hyödyttää tulevia sukupolvia, koska 

hän uskoi että historia voisi pelotella tyranneja alistamalla ne jälkipolvien tuomittaviksi 

teostensa kautta. Hän myös uskoi, että historiankirjoitusta oli mahdollista käyttää 

kollektiivisena muistina. Historiallisten henkilöiden hyveet tulee palkita, ja nykyisyyden 

sivistys oli saavutettu vain menneisyyden hyveellisten miesten ja naisten avulla.98 Yhtäältä 

Tiberiusta käsittelevissä osioissa Tacitus usein kuvaa hallitsijan huonoksi ja epäilyttäväksi. 

Toisaalta hyveellisinä pidettävät hahmot nostetaan hallitsijan vastakohdaksi, jotta kontrasti 

olisi mahdollisimman suuri.  

Dio Cassiuksen historiateoksen pääpaino Tiberiuksen hallintokauden alussa liittyy tämän 

pelkoihin, ja siinä kuvaillaan Tiberiuksen kieltäytymistä vallan ulkoisista merkeistä ja 
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titteleistä. Kuvauksessa Tiberius pyytää senaatilta turvajoukkoja ympärilleen Augustuksen 

hautajaisiin, koska uskoo kohtaavansa väkivaltaa ja että väkijoukko vie hänen ruumiinsa 

forumille poltettavaksi, kuten Caesarin ruumiille oli tehty. Hän myös uhkaa senaatin 

ensimmäisissä istunnoissa jakaa valtakunnan kolmeen osaan siten, että hän itse hallitsisi 

vain yhtä osaa niistä ja muissa osissa hallitsijat olisivat ulkopuolisia.99 Dio ei kerro lukijalle, 

mitkä näistä ideoista ovat ironiaa ja esitystä ja mitkä taas todellisin motiivein esitettyjä. Ideat 

valtakunnan jakamisesta herättivät todennäköisesti yläluokkaisessa lukijassa ristiriitaisia 

tunteita. Dion kirjoittaessa historiateostaan Alexander Severuksen kolmetoista vuotta 

kestäneellä hallintokaudella 222–235, hallitsijasta ja hänen perheestään saattoi kirjoittaa 

vapaammin. Menneisyyden hallitsijat olivat siis arvostelulle alttiita. Esimerkiksi Caligulan 

elämäkerrassaan Dio oli selkesti pettynyt hallitsijan rapistuneeseen moraaliin ja erityisesti 

perinteiden kunnioittamattomuuteen, sillä hänen mukaansa Caligula otti yhtenä päivänä 

kaikki kunnianosoitukset paitsi arvonimeä Pater patriae.100 

Dio Cassius kuului lähimpänä hallitsijoiden sisäpiiriin ja jonka historiateoksen julkaisemisen 

lähtökohtana oli myös poliittisesti vapaa ja sananvapaudelle suotuisa ilmapiiri. Hänen 

henkilökohtaiset olosuhteensa tukivat hänen kirjoitustyötänsä, sillä hän saattoi seurata 

tapahtumia valtakunnan huipulta tai hän oli suorassa yhteydessä tapahtumaan liittyviin 

avainhenkilöihin. Tämä tausta heijastuu myös Dion tapaan kuvata Tiberiusta. Dio pyrkii 

esikuvalleen Thukydideelle uskollisena olemaan teoksessaan tuomitsematta lähdehenkilöitä 

ja suhtautumaan heihin neutraaliudella. Koska Dio kirjoitti sata vuotta Tacituksen ja 

Suetoniuksen jälkeen, on mahdollista, että hän käytti heidän teoksiaan myös oman 

teoksensa lähdemateriaalina, vaikkei mainitse näitä suoraan. Toisaalta, koska Dion omana 

aikana majesteettilakeja ei sovellettu ja todennäköisesti laki oli hänelle vieraampi kuin 

Tacitukselle ja Suetoniukselle, se saa suuren painoarvon. Se myös vaikuttaa olleen 

merkittävä syy siihen, miksi Tiberius kuvataan epäsuotuisana hallitsijana myös Dion 

teoksessa. 

Kuvaksissa Tiberiuksen synkän hahmon vastakohdaksi nousee kenraali Germanicus. 

Germanicus sai Dion mukaan voitettua sotilaiden luottamuksen puolelleen101 ja se vaikuttaa 

herättäneen epäilyksiä Tiberiuksessa, vaikka tämä niin ikään kieltäytyi muista 

valtanimikkeistä paitsi sotajoukkojen päällikkyydestä. Dion mukaan Tiberius alkoi 
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mielistellä Germanicusta ja tämän perhettä.102 Tällainen pelon ilmapiirin kuvailu 

Tiberiuksen valtaannousun yhteydessä kielii siitä, että Dio Cassius piti Tiberiusta liian 

epävarmana ja salamyhkäisenä Augustuksen seuraajaksi. Vaikka Tiberius oli jo noussut 

Rooman valtion ylimpään johtoon, hän edelleen pelkäsi paikkansa menetyksen puolesta ja 

ryhtyi sen takia toimenpiteisiin.103 Keisariperheen sisäisten ristiriitojen tuominen esille oli 

eräs keino osoittaa, jos joku perheeseen kuuluva pyrki kartuttamaan valtaansa epärehellisin 

tai epäilyttävin keinoin. 

Tiberius ei ollut ainoa hallitsija, joka kieltäytyi vastaanottamasta hallitsijalle tarkoitettuja 

arvonimiä. Vaikuttaa siltä, että vallasta kieltäytyminen kuului eräänlaisena traditiona 

useamman hallitsijan tai johtajan valtaan astumisessa. Tiberiuksen lisäksi Augustus, 

Claudius, Nero, Vitellus, Galba ja Vespasianus olivat kuvausten mukaan ensin vastahakoisia 

hyväksymään senaatin myöntämät arvonimet, mutta ottivat ne vastaan myöhemmin. ASKO 

TIMONEN teoksessaan Roman Historians’ Scenes of Imperial Violence from Commodus to 

Philippus Arabs toteaa, että Suetoniuksen käsittelemä recusatio ja sen sävy vaihtelee 

elämäkertojen eri hallitsijoiden kohdalla. Timonen on jakanut teoksessaan kirjoittajan sävyn 

kahteen jaksoon, joista realistista, neutraalia edustavat Augustus, Galba ja Vespasianus. 

Näiden keisareiden kohdalla Suetonius ei näe kritisoitavaa, vaan keisareiden hyvät teot 

ylittävät vallasta kieltäytymisen aiheuttaneet epäilyt. Sen sijaan Neron, Othon ja Vitelluksen 

kieltäytymisen kirjoittaja esittää negatiiviseen sävyyn, pettymystä ja epäluottamusta 

ilmaisten.104 Recusatio oli siis hyvä keino kuvata uuden hallitsijan virkaanastumiseen liittyvää 

tunnelmaa, joka saattoi olla avoin ja hyväntahtoinen, tai kuten Tiberiuksen kohdalla, 

salaileva ja epäilyttävä. 

Tiberius ja Claudius ovat keisarielämäkerroista ainoita, joissa recusatio varsinaisesti kuvaillaan 

tarkemmin huolimatta kirjoittajan mahdollista antipatiaa muitakin vallasta kieltäytyneitä 

hallitsijoita kohtaan. Claudiuksen kohdalla Suetonius ei näe varsinaisesti kritisoitavaa, mutta 

kuvaillessaan, kuinka Tiberius kieltäytyi arvonimistä pitkän aikaa ja vasta lukuisten 

vetoomusten jälkeen hyväksyi ne, lukijalle jää kuva, että Tiberiuksella oli selkeästi jotain 

salattavaa. Suetonius ei kuitenkaan mainitse syytä Tiberiuksen pidättyvyydelle, vaan katsoo, 

että Tiberiuksen kieltäytyminen oli potentiaalisen tyrannin surkeaa poliittista peliä ja kritisoi 

hallitsijan simuloivaa, epäuskottavaa propagandaa.105 Tällä hän viittaa todennäköisesti 
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Tiberiuksen ajan propagandistisiin historiankirjoittajiin, kuten Velleiukseen. Tacitus ja Dio 

antavat hieman laveamman perspektiivin. Tacitus kuvailee Tiberiuksen maltillisuutta 

ironialla, mutta hänen perimmäisin tarkoituksensa on kuvailla Tiberiuksen valtaannousua 

osana Augustuksen, mallikeisarin kuolemaa. Tacitus kuvaa myös senaattoreiden 

tehottomuutta Tiberiuksen valtakaudella. Dio pitää mahdollisena, että hallitsijan käytös oli 

seurausta hänen julmasta luonteestaan. Mutta kuten Tacitus, myös Dio vetoaa Tiberiuksen 

epäröintiin ja varovaisuuteen vallan suhteen merkkinä Germanicuksen pelosta.106 

Suetoniuksen Caesarin elämäkerrassa kuvataan diktaattorin kieltäytymistä vallasta. 

Suetoniuksen mukaan kyseessä oli todennäköisesti poliittinen peli, sillä Caesaria syytettiin 

kuninkuuden tavoittelusta, mikä oli Rooman tasavallassa rangaistava teko. Siitä syystä myös 

Suetonius epäili Caesarin motiiveja ja rehellisyyttä.107 Suetoniuksen asenne Augustukseen, 

tämän ideaan tasavallan palauttamisesta, sen korvaamisestayksinvaltiudella ja pyhäköiden 

pysyttämisestä omissa nimissään onkin kaukana siitä kritiikistä, mitä hän soi Caesaria 

kohtaan. Augustuksen torjuessa nimityksen Isänmaan isä Suetonius jopa korostaa hänen 

pyrkimystä konsesnsukseen.108 Kuvaus Augustuksesta on realistinen kun taas Tacituksella 

kuvauksessa on kitkeryyttä jota Suetoniuksella ei löydy, kun hän kuvailee valtaa 

Augustuksen hallintoaikana.109 

Suetoniuksen vaihteleva suhtautuminen hallitsijoiden kieltäytymiseen vallan merkeistä 

kuvastaa roomalaisten historiankirjoittajien tapaa kuvata negatiivisiksi näkemiään 

historiallisia tapahtumia. Augustus on mallikeisari, jonka Suetonius loi 

keisarielämäkerrassaan ja kaikkia muita hallitsijoita verrataan tähän. Koska Suetoniuksella 

oli käytössään keisarillisen arkiston asiakirjat, hän on ollut tietoinen kunkin hallitsijan 

valtakauden keskeisistä tapahtumista ja senaatin istunnoista. Toisin sanoen 

historiankirjoittaja pystyi arvioimaan hallitsijan valtakautta aina kokonaisuuden mukaan ja 

tarkastelemaan sitä alusta loppuun ennen kuin hän valikoi teokseensa omia motiivejaan 

tukevat osiot. Jo ensimmäisinä arvottavina tekijöinä ovat Suetoniuksen teoksen 

hallitsijoiden latinankieliset nimet. Ne jakaantuvat negatiivisiksi ja positiivisiksi siten, että 

valtakaudeltaan mielekkäät hallitsijat on nimetty etuliitteellä Divus, jumalallinen. Jumalallisia 

ovat Suetoniuksen keisareista Divus Iulius, Divus Augustus, Divus Claudius, Divus Vespasianus ja 
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Divus Titus. Ilman apoteoosia jäävät Tiberius, Caligula, Nero, Galba, Otho, Vitellius ja 

Domitianus. 

Historiateosten erilainen lähestymistapa Tiberiuksen valtaannousun kuvailuun on osittain 

selitettävissä teosten ilmestymisten ajankohdilla, jotka tapahtuivat aina tietyn poliittisen 

ilmapiirin vallitessa. Velleius oli sidottu hallitsijalle ja uudelle yksinvaltaan perustuvalle 

hallintojärjestelmälle suotuisaan tyyliin, jossa Tiberiusta kohtaan ei esitetä kritiikkiä, vaan 

hänet esitetään jo nuoruudessaan lähes valmiina hallitsijana. Sen sijaan Tacituksen ja 

Suetoniuksen historiateokset on julkaistu 100-luvun ensimmäisellä ja toisella 

vuosikymmenellä, jolloin poliittinen ilmapiiri salli suuremman sananvapauden. Aikakausi 

tunnetaan yleisesti niin kutsuttuna viiden hyvän keisarin aikana 96–180, jolloin Roomaa 

hallitsi Nerva-Antoniniusten dynastia.110 Ajan ilmapiiri heijastuu historiateoksiin siinä, että 

se salli kriittisemmän katsantokannan hallitsijaan. Menneisyyden hallitsijoista ei tarvinnut 

glorifioida, vaan heistä voitiin tehdä varoittavia esimerkkejä. Opettavaisuus oli yksi antiikin 

historiankirjoituksen tyypillisistä lähtökohdista. Kun Tiberiuksen hallintokausi oli johtanut 

epäilyttäviin ratkaisuihin seuraajien ja virkakumppanin valinnassa tai kieltäytymiseen 

titteleistä, edusti viiden hyvän keisarin aika esimerkillistä johtamistyyliä. Englantilainen 

historioitsija Edward Gibbons totesi teoksessaan The History of the Decline and Fall of the 

Roman Empire, että viiden hyvän keisarin aika tarjosi epätavallisen kontrastin muihin 

hallitsijoihin.111 Hallitsijat olivat hyväntahtoisia ja politiikka maltillista. Se tarjosi 

historioitsijoille mahdollisuuden tuoda esiin teoksissaan kritiikin ja epäsuotuisatkin 

mielikuvat huonoksi katsomastaan hallitsijasta. 
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1.2.  Julmuuksien salaaja. Tiberiuksen peitellyn luonteen jäljillä 

Antiikissa luonteenpiirteet käsitettiin ihmisen perimmäisiksi ominaisuuksiksi ja niitä oli 

mahdollista luokitella hallitsevan luonnon mukaan. Kreikkalainen filosofi Theofrastos 

kokosi myöhäisellä 300-luvulla eaa. yhteen kolmekymmentä erilaista luonteenpiirrettä 

teoksessaan Luonteita112. Theofrastosin esittämät luonteet ovat pääasiassa negatiivisia ja ne 

esitetään teoksessa vain lyhyesti. Alkupuheessaan Theofrastos kertoo saaneensa ainekset 

luonteenpiirteiden järjestelyyn kanssakäymisestä tapaamiensa hyviä ja huonoja 

luonteenpiirteitä omaavien miesten kanssa.113 Kirjoittaja on siis koonnut teoksen 

omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Myös historiankirjoittajat korostavat 

luonteenpiirteiden merkitystä tarkastelemillaan henkilöillään. Luonteenpiirteiden 

korostamisella on mahdollista selittää asioita, joita henkilö tekee. Ne ovat osa kuvaa, joka 

yleisölle halutaan välittää. 

Tiberiuksen luonne vaikuttaa olleen antiikin historiankirjoittajille keskeinen hallitsijan 

arvioimisessa käytetty teema. Historiateosten perusteella Tiberiuksen persoonasta saa kaksi 

kuvaa. Yhtäältä hänet kuvataan Velleiuksen historiateoksessa luonteeltaan varsin sopivaksi 

henkilöksi hallitsemaan Rooman valtakuntaa. Toisaalta Suetoniuksen, Tacituksen ja Dio 

Cassiuksen teoksissa nousevat esiin hallitsijan luonteeseen liitetyt negatiiviset piirteet, jotka 

haittasivat hallitsijan julkista ja yksityistä elämää. Valtakeskittymän huipulla hallitsija oli 

todennäköisesti lähes jatkuvasti huomion polttopisteessä ja hänen sanojaan ja tekojaan 

tarkkailtiin. Koska antiikin historiankirjoitukselle oli tyypillistä arvostaa eniten kirjoittajan 

omakohtaisia havaintoja ja silminnäkijähavaintoja, on selvää että hypoteesin vahvistukseksi 

tarvittiin myös tarinoita. Erilaisten esimerkkitarinoiden pohjalta erityisesti Suetonius ja 

Tacitus pyrkivät luomaan Tiberiuksen luonteesta kuvan, jonka pohjalta lukijalle tuodaan 

ilmi Tiberiuksen persoonaa. Dio Cassius on suorempi ja kirjoittaa persoonasta suoraan. 

Tässä alaluvussa käsittelen, millaisen kuvan antiikin historiankirjoitus luo Tiberiuksen 

luonteesta ja millä tavoin kuva rakentuu. 

 

1.2.1. Teeskennellyt hyveet, salatut paheet 

Dio Cassius aloittaa Tiberiusta koskevat lukunsa yksinkertaisesti kuvailemalla, millainen 

Tiberius oli luonteeltaan. Tekemällä selkoa hallitsijan luonteenpiirteistä Dio tekee lukijalle 
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selväksi, millainen henkilö hänen historiateoksessaan esiintyy. Tuleviin tapahtumiin suurin 

vaikuttava tekijä oli Tiberiuksen luonne. Hallitsijan luonteen esittelemisessä lienee myös 

kyse edesauttaa sen käsityksen hyväksymisessä, että Tiberius oli tietyntyyppinen myös hyviä 

tekoja tehdessään. Lukijalle ei jää tällöin epäselväksi hallitsijan motiivi ja tarkoitusperä. 

Dio aloittaa Tiberiuksen hallintokautta koskevan osuutensa kuvailemalla Tiberiukselle 

tyypillisiä luonteenpiirteitä. Kuvauksen mukaan tämä ei koskaan kertonut pohjimmaisia 

motiivejaan, vaan se mistä hän puheissaan sanoi haluavansa, ei ollut sitä todellisuudessa. 

Toisin sanoen hallitsija halusi juuri päinvastoin kuin sanoi haluavansa. Osoittaakseen tämän 

Dio kertoo Tiberiuksen teeskennelleen säälivänsä niitä, joita rankaisi ja vihaavansa niitä, 

joille osoitti armoa. Tämän mainitaan johtuvan siitä, että Tiberiuksen mukaan on hallitsijalle 

huonoa politiikkaa paljastaa ajatuksensa. Se oli usein syynä suuriin epäonnistumisiin, kun 

taas vastakkaisen suunnan mukaan meneminen tuotti Dion kuvauksen mukaan yhä 

enemmän ja suurempia onnistumisia. Jos Tiberius olisi Dion mukaan noudattanut tätä 

ajatusta johdonmukaisesti, olisi hallitsijan tunteneiden ollut helppo välttyä kohtaloltaan, sillä 

he olisivat kuunnelleet Tiberiuksen puheita ja tehneet hänen mielensä mukaisesti. Mutta 

Tiberiuksen suunnitelmista oli Dion mukaan mahdotonta saada otetta, sillä hänen 

näennäinen välinpitämättömyytensä johtui siitä, ettei hän halunnut häntä ymmärrettävän ja 

tuomitsi jopa kuolemaan niitä, joiden ainoa rikos oli antaa näyttöä siitä, että he yrittivät 

ymmärtää. Siksi ihmisille oli vaarallista toteuttaa sitä, mitä hän puheissaan sanoi mutta vielä 

vaarallisempaa yrittää ymmärtää häntä.114 

Tiberiuksen kieltäytyessä hallitsijalle kuuluvista titteleistä Dion mukaan se johtuu juuri 

hänen luonteestaan. Kyseessä oli tavanomainen loogisuuteen tähtäävä tyylikeino, jota 

roomalaiset historiankirjoittajat käyttivät tehdäkseen historiasta paremmin ymmärrettävää. 

Historian loogisuus oli tärkeää, jotta lukija pystyi ymmärtämään tapahtumat ja hänen oli 

mahdollista peilata historiateoksen tapahtumia johonkin pohjaan ja saada niille syy. Näin 

ollen milteipä kaikki Tiberiuksen hallituskaudella tehdyt päätökset juontuvat viime kädessä 

hallitsijan luonteeseen. Todennäköisesti Dio tunsi Theofrastosin luonteenpiirteitä koskevat 

teoriat ja pyrki kuvaamaan Tiberiuksen negatiivisia luonteenpiirteitä mahdollisimman 

tarkasti. Theofrastoksen luonteenpiirteistä toteutuu Dion kuvauksen mukaan ensisijassa 

teeskentely. Sen avulla henkilö hämää ympäristöään sanomalla asioita, joita ei tarkoita ja 

tekemällä päinvastoin.115  
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Heti luonteenkuvailun jälkeen Dion teoksessa mainitaan Tiberiuksen lähin liittolainen 

pretoriaanikaartin päällikkö Aemilius Sejanus. Dio kertoo, että Napolinlahden rannalla 

sijaitsi huvila ja viereisen luola, jossa Tiberius mielellään oleskeli.116 Luolan katon 

romahtaessa Sejanus pelasti hallitsijan, ja kun Tiberius tämän jälkeen alkoi uskoutua yhä 

enemmän Sejanukselle, Dio mainitsee muiden historiankirjoittajien uskomuksen siitä, että 

Sejanus oli syy Tiberiuksen eristäytymiseen.117  Koska Tiberius pysyi Capreaen saarella vielä 

Sejanuksen kuoleman jälkeen, Dio mainitsee, että hallitsijan omat motiivit olivat suurempi 

tekijä eristäytymiseen. Samalla kuvauksissa Sejanus saa Roomassa paljon poliittista valtaa. 

Dio pohtii, johtuiko se Tiberiuksen toiveesta tehdä Sejanuksesta uusi hallitsija vai 

salajuonesta, jonka avulla hän tuhosi poliittiset vihollisensa ja sai edustajan Roomaan.118 

Lukijalle vahvistuu mielikuva erakoituneesta hallitsijasta, joka käytti satelliittihallitsijaa ja 

samalla kyseenalaisti koko yksinvaltaan perustuvan hallintojärjestelmän merkityksen. 

Dion teosta ja sen hallitsijakuvaa täytyy lähestyä siitä näkökulmasta, mikä oli kirjoittajan 

yleisö. Vuonna 212, samoihin aikoihin kun Dio kirjoitti teostaan, Caracalla myönsi 

kansalaisoikudet lähes koko valtakunnan vapaille asukkaille.119 Rooman kansalaisia tuli siis 

useista eri kulttuuripiireistä, eikä kaikkia välttämättä pidetty yläluokan näkökulmasta 

tervetulleina. Tutkijat ovat olleet erimielisiä siitä, millainen Dion asema oli yhteiskunnassa ja 

mitä hän siinä edusti. Yhtäältä häntä on pidetty osana kreikkalais-roomalaista eliittiä, joka 

oli esimerkki hellenistis-roomalaisesta maailmanvallasta.120 Toisaalta on korostettu sitä, että 

Dio oli identiteetiltään ennen muuta kreikkalainen, vaikka hyväksyikin roomalaisvallan.121 

Kirjoittaessaan historiateostaan Dio havainnoi Rooman tapahtumia yhteiskunnan huipulta, 

eli hän todennäköisesti identifioi itsensä senaattorisäätyyn. Esikuvana Diolla oli teoksessaan 

Thukydides, jonka tyyliä hän pyrki imitoimaan. Thukydides taas pyrki 

historiantutkimuksessaan totuudenmukaisuuteen eli kriittiseen katsantokantaan. Myös Dio 

selkeästi halusi perustaa esikuvansa mukaisesti historiankirjoituksensa tosiasioiden 

täsmällisyydelle ja lähdeaineiston todistusvoimaisuudelle. 

Dion teoksen syntyyn saattaa vaikuttaa hänen oman aikansa muutokset roomalaisessa 

senaattoriluokassa. Vuodesta 69 lähtien ei-italialaisten senaattorien osuus senaatista kasvoi 
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siten, että Dion aikaan valtakunnan kreikankielisestä itäosasta saapuneiden senaattorien 

määrä saattoi olla jopa neljäsosa senaatista.122 Siksi onkin esitetty, että Dion historiateos olisi 

itse asiassa tarkoitettu eräänlaiseksi oppaaksi kreikankielisille uusille senaattoreille ja 

korkeille virkamiehille, ja sen tarkoituksena on johdattaa lukijat roomalaiseen yhteiskuntaan, 

tapakulttuuriin ja historiaan.123 Ei-latinalaisesta kulttuuripiiristä tulevalle roomalainen 

ajattelu ja instituutiot tulevat Dion teoksessa kieltämättä perusteellisesti esitellyiksi. 

Kreikkalaisuutta osana Rooman valtakuntaa ja kulttuuri-identiteettinä pohdittiin myös 

muiden historiankirjoittajien toimesta,124 joten on aiheellista tarkastella Dion näkökulmaa 

juuri identiteetin kautta. Opettavaisuus oli eräs tärkeimpiä historiankirjoituksen motiiveista, 

ja opetusta tarvitsi ennen kaikkea uusi, Rooman kansalaisuuden saanut asukaskunta. Se 

selittäisi huomattavan osan Dion käyttämästä mentaalihistoriallisia tekijöitä korostavasta 

tyylistä hallitsijoita kuvatessaan ja yksityiskohtien käyttämistä hyväksi kokonaiskuvan 

rakentamisessa. 

Tacituksen historiateoksen mukaan Tiberiuksen luonne muuttuu hallintokauden aikana 

merkittävästi. 

Hänen luonteensakin oli eri aikoina erilainen. Ollessaan yksityishenkilö tai 

toimiessaan Augustuksen alaisena armeijojen komentajana hänen elämäntapansa 

olivat moitteettomat, samoin hänen maineensa. Gaiuksen ja Drusuksen eläessä hän 

salasi todellisen luonteensa ja teeskenteli ovelasti hyveitä. Niin kauan kuin hänen 

äitinsä eli hänessä oli samalla tavoin sekaisin sekä hyviä että huonoja puolia. Silloin 

kun hän suosi tai pelkäsi Sejanusta hänen julmuutensa oli kauhistuttava, mutta hän 

salasi hurjistelunsa. Lopulta, pelon ja häpeäntunteen hävittyä, hän antoi vapaan 

vallan todelliselle olemukselleen syöksymällä rikoksiin ja häpeällisiin paheisiin.125 

(Käännös Iiro Kajanto) 

 

Tacitus kuvaa teoksessaan, että Tiberius salasi luonnettaan hallituskauden ensimmäisinä 

vuosina, jolloin hänen johtamisensa oli vakaata ja rauhallista. Kuvauksen mukaan hallitsija 
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teeskenteli ovelasti olevansa hyväntahtoinen, ja vasta hänen hallintonsa loppuaika osoitti 

luonteen todelliset piirteet. 

Kuinka pitkälti kyse oli tietoisesta kuvanrakentamisesta? Tätä kysymystä käsittelee 

esimerkiksi Edwin P. Bowen artikkelissaan Did Tacitus in the Annals Traduce the Character of 

Tiberius? Bowenin mukaan kysymys on aiheellinen ja erityisesti Tiberiuksen puolustajien 

käyttämä argumentti Tacituksen liioittelevaa luonteenkuvausta vastaan. Tacitus pyrkii 

välittämään lukijalle tietyntyyppistä kuvaa luonteen vaikutuksesta hallitsijan politiikkaan. 

Historiateoksen mukaan rauhallisesti alkaneiden ensimmäisten hallintovuosien jälkeen 

olosuhteiden muutokset sallivat Tiberiuksen toteuttaa pahansuopia toimia, jotka hän oli 

pitänyt kontrollissa aiemmin. Bowenin mukaan siihen viittaa ainakin historiankirjoittajien 

huomautukset, joiden mukaan Tiberius pyrki kovasti täyttämään velvollisuutensa 

hallintokautensa ensimmäisinä vuosina kunnioittamalla tunnollisesti Augustuksen 

valtiorakenteellisia asetuksia kohtaan ja lähes pikkutarkka senaatin perinteisten 

privilegioiden ja oikeuksien noudattaminen.126  

Suetonius osoittaa Tiberiuksen luonteen muuttuvan hänen hallintokautensa edetessä, ja 

tekee selkeän pesäeron ensimmäisten vuosien, noin 14–27, nöyristelevän ja tasapainoisen 

hallintotavan ja eristäytymisen vuosien 27–37 välillä, kuitenkin siten että hallitsija toteutti 

suurta suunnitelmaansa alusta alkaen. Suetoniuksen mukaan Tiberiuksen tasavaltalainen 

ajattelutapa korostuu hänen pyynnössään jakaa valtakunnan hallintoalueet usealle 

hallintotaholle, sillä ”kukaan ei kyennyt yksinään kantamaan koko taakkaa, vaan hänellä 

täytyi olla yksi tai useampi virkakumppani”127. Tässä yhteydessä Suetoniuksen käyttämä 

sitaatti senaatin istunnosta viittaa eittämättä Augustuksen seuraajaan liittyvään ongelmaan. 

Suetoniuksen kuvauksen mukaan Tiberius siis mielellään imarteli senaattia ja ympäristöään 

salatakseen motiivinsa. Imartelua pidettiin antiikissa kunniattomana ja tuotonhakuisena, ja 

imartelija oli valmis sanomaan mitä tahansa hyötyäkseen imartelunsa kohteesta.128  

ANDREW PETTINGER teoksessaan Republic in Danger katsoo Suetoniuksen tavoitelleen 

asettamallaan sitaatilla Tiberiuksen suurinta pelkoa siitä, että Augustus oli tarkoittanut hänet 

sijaishallitsijaksi siihen saakka, kunnes Germanicuksesta tulisi hänen perijänsä. Pettingerin 

mukaan Tiberiuksen viholliset pyrkivät vuosina 4–7 saamaan aikaan eripuraa Tiberiuksen ja 

Germanicuksen välille, ja jatkuva vihjailu Germanicuksesta Augustuksen suosikkina oli 
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toimiva, sillä sitaatin mukaisesti Tiberius vetosi senaattiin, että hän saisi hallittavakseen 

ainakin osan valtakunnasta. Samalla kun Germanicus sai senaatista tukea johtajuudelleen, 

Tiberiuksen puolestapuhujat on Suetoniuksen teoksessa jätetty mainitsematta.129 

Todennäköisesti kannanotot, keksitytkin, olisivat vieneet mielikuvaa kirjoittajan 

tarkoituksenmukaisesta kuvasta väärään suuntaan. Siksi oli olennaisempaa tähdätä luomaan 

sitaatteja, jotka puoltavat teoksessa yleisesti esitettyä Tiberius-kuvaa. 

Kolmessa neljästä historiateoksesta Tiberiuksen luonne ajaa hänet lopulta Capreaen 

saarelle, mistä käsin hän hallitsi käymättä kertaakaan mantereen puolella vuosien 24–37 

välillä. Hallitsijan lopullinen vetäytyminen hämmensi varmasti laajasti aikalaisia ja 

historiankirjoittajia. Esimerkiksi Tacitus on listannut siihen vaikuttaneista syistä, joista 

vallitsevimmaksi todetaan hallitsijan pyrkimyksen ”salata julmuutensa ja aistillisuutensa, 

joihin hän oli taipuvainen”.130 Mieltymyksellä pahuuteen tarkoitettiin luonteenpiirteenä 

tarkoituksenmukaista ystävyydenharjoittamista pahojen ihmisten tai roistojen kanssa ja 

syyllistymistä siihen myös itse. Pahuuteen pyrkivä luonne hakeutui omanlaistensa seuraan, 

jotta saattoi tuntea itsensä pelätyksi.131 

Viittaamalla Tiberiuksen pitkäaikaiseen suunnitelmaan hylätä julkinen elämä ja vetäytyä 

eristyksiin Tacitus tarkoittaa hallitsijan nuoruudenvuosia Rhodoksella. Rhodos toimii 

Tacituksen kerronnassa varhaisena esimerkkinä Tiberiuksen syrjäänvetäytyvälle luonteelle. 

Eristäytymisen halu yllätti Tacituksen, sillä tämä uskoi Tiberiuksen palaavan Sejanuksen 

kuoltua, mutta tämä pysyikin saarella aina kuolemaansa asti. Todisteena teoksessa 

esittämiinsä syytöksiin Tiberiuksen luonteesta historiankirjoittaja käyttää Capreaen 

hallintovuosia, joiden aikana hallitsijan kuvattiin harjoittavan julmuuksia piilossa 

julkisuudesta. Kuvaus ei ole yksinkertainen, vaan se sisältää ristiriitaisuuksia. 

Tiberiuksen kuoleman jälkeen syntyneitä teoksia leimaa hallitsijan luonteen kuvaaminen 

pääsääntöisesti negatiivisesti. Tiberius kuvataan näissä epäsuotuisaan tyyliin, johon 

suurimpana vaikuttavana tekijänä voidaan katsoa kirjoittajien omien pyrkimysten 

nostamisen historiallisten faktojen ohi. Tacituksen teoksessa on nähtävissä kirjoittajan 

oman aikansa poliittinen tilanne siten, että se synkistää Tiberiuksesta syntyvää mielikuvaa. 

Koska Tacitus oli elänyt ja kasvanut Domitianuksen viistoista vuotta kestäneellä 

hallintokaudella, todennäköisesti kuva mielivaltaisesta hallitsijasta välittyy myös osittain 

hänen kuvauksessaan Tiberiuksesta. 
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Se tarkoittaa, että Tacitus ottaa kantaa Tiberiuksen pyrkimyksiin ja tavoitteisiin toisilla 

keinoilla. Tacituksen näkökulma Tiberiukseen on pessimistinen, ja se heijastuu Tiberiuksen 

luonteenkuvauksissa. Tätä esitysteknistä ratkaisua Tacitus käyttää luodessaan syy-yhteyksiä, 

miksi Tiberius hallintokaudellaan toteutti erilaisia toimia, kuten viivytteli hallitsijalle 

myönnettyjen tittelien vastaanottamisessa, otti itselleen kanssahallitsijan tai vetäytyi 

hallitsemaan Capreaen saarelta käsin. Tacituksen teoksesta välittyvä Tiberius-kuva on 

synkkä myös siksi, että poliittinen ilmapiiri ennen Tacituksen kirjoittajauraa esti 

mielipiteenvapauden ja nostatti despoottivastaista mielialaa, jollaiseksi Tiberiuksen aika oli 

todennäköisesti kuvattu Tacituksen käyttämissä lähteissä. Koska Tacituksen 

julkaisutoiminta ajoittuu niin kutsutun viiden hyvän keisarin ajalle, ilmapiiri jyrkemmänkin 

mielipiteen ilmaisulle oli vapaampi kuin aiemmin. 

Tacituksen Tiberius pahantahtoisuudessaankin pyrkii minimoimaan aiheuttamansa pahan 

poistumalla ympäristöstä, jossa hänen tekemänsä julmuudet olisivat saaneet vielä 

suuremman mittakaavan. Sen sijaan, että Tiberius käyttäisi avoimesti julmuuttaan 

Roomassa, Tacituksen kuvauksen perusteella siirtyy paikkaan, jossa voi salata julmuutensa. 

Ehkä Tacitus pyrki kuvauksellaan luomaan Tiberiuksen vetäytymiselle luonnollisen syyn, 

joka selittyy tämän luonteella. Toisaalta eristäytyminen saarelle on sopivan mystinen teko 

epäsuositulle Rooman hallitsijalle, jotta sen ympärille on mielekästä luoda esimerkki 

pahuuteen pyrkivästä luonteesta. Toisaalta Tacituksen henkilökuvaukset ovat olleet paikoin 

varsin kontroversaalisia, ja on jopa ehdotettu, että kuvaukset olisivat täysin fiktiivisiä: 

yhdistelmiä erilaisia kirjallisia tekniikoita, kuten alluusiota.132 

Erityisesti Suetoniuksen Tiberius-elämäkerrassa kuvataan hallitsijan suhdetta 

kreikkalaisuuteen ja sen korostamista.133 Muutamassa yhteydessä Suetonius viittaa 

kreikkalaisiin sanontoihin. Hän on sijoittanut Tiberiukselle esimerkiksi Plutarkhoksen sanat, 

joiden mukaan Tiberius ”pitää sutta korvista”.134 Sillä viitataan todennäköisesti Tiberiuksen 

hallitsijaluonteeseen. Susi on Rooma, eikä hallitsija tiedä, onko siitä parempi pitää kiinni vai 

päästää irti. Tällaisiin kielikuviin turvauduittiin usein, kun haluttiin havainnollistaa hallitsijan 

epäröivyyttä tai ammattitaidottomuutta. Toisen anekdootin mukaan ensimmäiset havainnot 

Tiberiuksen luonteen kylmäkiskoisuudesta teki tämän nuoruusiän retoriikan opettaja 
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Theodorus Gadaralainen, joka moitti oppilastaan sanoen tämän olevan kuin ”savea, johon 

on sekoitettu verta”135. 

Koulutetut roomalaiset, kuten Cicero, turvautuivat usein kreikankielisiin sananlaskuihin tai 

sen tyyppisiin ilmaisuihin, joissa ilmaisun ominaispiirre on siinä määrin tunnistettavissa, että 

koko asia ja tarkoitus on mahdollista tiivistää muutamaan sanaan. Lukijan tulisi tällöin 

tulkita sananlasku.136 Mielenkiintoinen yhtymäkohta saveen ja vereen viittaavasta 

sananlaskusta löytyy bysanttilaisesta 1100-luvulla kootusta massiivisesta kreikankielisestä 

ensyklopediasta Sudasta137, josta Flaviusten hallitsijasuvun aikaiset kreikkalaiset kirjailijat on 

systemaattisesti poistettu. Siksi Theodoruksen käyttämä lause on sijoitettu itse asiassa 

Aleksanteri Aigailaisen luonnehdinnaksi Nerosta.138 Toisaalta sitaatin sisältö viitannee 

Tiberiuksen hallintokauden loppupuolella yleistyneisiin teloituksiin, joiden vertauskuvana 

on usein veri ja joihin useat Tiberius-vastaiset argumentit historiankirjoittajilla perustuvat. 

Roomalaiset satiiriset epigrammit olivat suosittuja ja yhdistivät politiikan, kirjallisuuden ja 

runouden. Ei olisi mielestäni lainkaan poissuljettua, etteikö sitaatin takana olisi voinut olla 

joku Suetoniuksen ajan nimekäs satiirisiin epigrammeihin erikoistunut runoilija, esimerkiksi 

Marcus Valerius Martialis139. 

Velleius Paterculuksen kuvaus Tiberiuksen luonteesta taas myötäilee hallitsijalle suotuisaa 

esitystä. Siinä hallitsijan luonne saa lähes yli-inhimillisiä piirteitä. Velleiuksen kuvaus 

erottautuu muista kuvauksista myönteisyydellään. Velleiukselle hallitsija ei ole vain 

asemansa puolesta kansalaisten yläpuolella, vaan henkisesti ja erityisesti saavutuksiensa 

tähden. Velleiuksen kuvauksessa Tiberiuksen todetaan tulleen Augustuksen kanssa 

”yhdenvertaiseksi”140. Näistä lähtökohdista Tiberiuksen nousu hallitsijaksi tapahtuu ennalta 

sovitulla tavalla, jota hänen persoonansa ja luonteensa tukee. Velleius mainitsee Tiberiuksen 

matkanneen Rhodokselle ja palanneen sieltä suuren voittajan elein. Kirjoittaja ei käytä 

Rhodosta negaationa kuten muut historiankirjoittajat, vaan tarkoittaa sillä toivon 

palautumista valtakuntaan, koska Augustuksen varsinaiset seuraajaehdokkaat Gaius ja 

Lucius olivat kuolleet. Samalla Velleius mainitsee Tiberiuksen haluttomuuden asettua 
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valtakunnan perijän asemaan.141 Lukijalle ei anneta enempää selityksiä, miksi tehtävään 

täysin sopiva yksilö olisi halunnut vetäytyä julkisesta elämästä tai miksi hän viivyttelee 

keisarillisten arvonimien vastaanottamisessa. Voi olla, että Velleius on halunnut tässä 

yhteydessä mieltää Tiberiuksen ennen kaikkea nöyräksi. 

Kuvaukset, joista valtaosa Velleiuksen Tiberius-kuvasta rakentuu liittyvät sotatapahtumiin ja 

niihin liittyviin johtotehtäviin. Velleius halusi siis kuvata Tiberiuksen ennen kaikkea 

sotilaana, jollaisesta kielii myös hallitsijoiden tyypilliset kuvapatsaat.142 Triumvaattori-teema 

esiintyy myös varsin laajasti esimerkiksi nuoren Tiberiuksen kuvapatsaissa, mikä kielii 

ensinnäkin tietoisesta ratkaisusta kuvata Tiberius voitokkaana ja toisaalta hallitsijan 

suvereniteettia tätä kohtaan.143 Kuvauksessa, jossa Tiberius osoittaa maltillisuutta 

triumfiensa viettämisen suhteen, on tulkittavissa nöyryydeksi, sillä eittämättä triumfin 

viettäminen oli suurin kunnia, jonka sotapäällikkö saattoi saada. Kiistassa valtaannoususta 

Velleius kirjoittaa, että Tiberius olisi elänyt ”mieluummin yhdenvertaisena kansalaisten 

parissa kuin sallittu toimia korkea-arvoisena heistä ensimmäisenä”144. Vaikka päällisin 

puolin Velleiuksen teoksen Tiberius on Augustuksen ja kansan suosima ennen 

Augustuksen kuolemaa, Tiberius itse ei teoksessa ole halukas Augustuksen seuraajaksi. 

Koska myös vahvasti propagandistinen teos kuvaa Tiberiuksen valtaan astumiseen liittyviä 

ongelmia, jotka lähtevän uudesta hallitsijasta itsestään, on mahdollista, että se heijastelee 

jossain määrin todellisia tapahtumia, jotka liittyvät Tiberiuksen valtaannousun jälkeisiin 

kiistoihin arvonimien hyväksymisessä. Ne olivat viime kädessä yhteydessä hallitsijan 

luonteeseen. 

1.2.2. Tiberius Biberius 

Selkeimmin Tiberiuksen luonteen ja sen muuttumisen kuvaa Suetonius 

keisarielämäkerrassaan. Kuten Tacitus, myös Suetonius havaitsee hallitsijan salatun 

luonteen päässeen valloilleen Capreaen saarella. Suetoniuksen tapa esitellä teoksessa erillisiä 

tapahtumia hallitsijan elämästä teemoittain tekemättä erityistä jakoa kronologiaan, on 

tehokeino, jota hän käyttää. Sen eräs pyrkimys on kuvata Tiberiuksen luonne tietynlaiseksi. 

Kerronnan keinona kontrastien käyttö luo yhtäältä vaikutelman siitä, että hallitsijan luonne 

meni huonompaan suuntaan hallintokauden edetessä. Toisaalta luonteen paljastumiseen 
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 Toynbee 1978, johdanto teoksessa Roman Historical Portraits. 
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 Zanker 1990, 229-230. 
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 --ut potius aequalem civem quam eminentem liceret agere principem. Vell. 2.124.2. agere voi 
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vaikuttivat Suetoniuksen mukaan muutamat keskeiset tapahtumat, joista hän on eritellyt 

erityisesti Germanicuksen, Drusuksen ja keisariäiti Livian kuolemat samoin kuin 

pretoriaanikaartin päällikön Sejanuksen petollisuuden paljastumisen sekä Capreaelle 

vetäytymisen. 

Suetoniuksen kirjoittama Tiberius-elämäkerta on sisällöltään kriittisin Tiberiusta koskevista 

lähteistä. Osasyy siihen lienee siinä, että kirjoittaja se esittelee hallitsijan hyvät ja huonot 

toimet, mutta ei sisällä varsinaisesti analyysia niiden syistä. Tämän on tyypillistä roomalaista 

historiankirjoituksen kerrontaa. Asiat, joille ei löytynyt loogista selitystä, oli helppo jättää 

analysoimatta. Elämäkertaan sisällytetyt tiedot Tiberiuksesta on esitetty temaattisessa 

järjestyksessä.  Kerronta etenee siten, että ensin esiin tulevat hänen ansionsa ja seuraavana 

pahoiksi katsotut toimet. Suetonius käyttää paljon kontrasteja kertoessaan Tiberiuksen 

nuoruusvuosien ansioista ja menestyksestä sotaretkillä. Tiberiuksen vetäytyminen 

Rhodokselle ei kirjoittajan mukaan johtunut tuolloin Tiberiuksen haluista paeta julkista 

elämää, vaan hänen vaimostaan Juliasta. Suetoniuksen kuvauksen mukaan Tiberius myös 

pelkäsi arvovaltansa puolesta ja oli valmis tulemaan takaisin valtion häntä vielä tarvitessa. 

Myös Augustuksen lapsenlapset olivat tuolloin aikuisiässä, eikä Tiberius Suetoniuksen 

mukaan halunnut sekoittaa vallanperimystä.145 Nuoruusvuosien kuvaus osoittaa Tiberiuksen 

olleen nöyrä ja menestyksekäs siviili- ja sotilasurallaan. Suetonius myöntää, että ulospäin 

Tiberius esiintyi moitteettomasti erityisesti hallintokauden alussa.146 Kuvaukset siitä, miten 

mielellään Tiberius itse osallistui keskusteluihin senaatissa ja filosofien kanssa, pyrkivät 

mahdollisesti viestimään siitä, miten Tiberius arvosti hallintokautensa alussa keskustelun 

kulttuuria ja oli siten luonteeltaan avoin. 

Merkityksellistä Suetoniuksen Tiberiuksen kuvauksessa on se, että Capreaelle 

vetäytymisensä jälkeen huhut hallitsijasta, joita historiankirjoittaja esittelee lukuisia, ovat 

luultavasti peräisin muista lähteistä kuin niistä, joihin Suetoniuksella on ollut virkansa 

puolesta pääsy. Kirjoittajan käyttämät lähteet ovat olleet luotettavuudeltaan kyseenalaisia, 

mutta hän on päättänyt ottaa mukaan asioita, joista viralliset lähteet eivät kerro.147 Kun 

hallitsija oli poissa julkisesta elämästä, huhut tämän toimista liittyivät nimenomaan luonteen 

hurjistumiseen. 
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 Edwin Linkomiehen esipuhe Rooman keisarien elämäkerroissa. 
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Päästyään viettämään yksityiselämää tavallaan poissa kansalaisten näkyvistä hän ei 

ensinkään hillinnyt kauan salaamiaan paheita.148 (Käännös J.A. Hollo) 

 

Tiberius oli Suetoniuksen mukaan kovasti viiniin menevä ja siitä syystä hän sai lempinimen 

Tiberius Biberius149, juomari-Tiberius. Kuvauksen mukaan hallitsija perusti Capreaelle erilaisia 

irstauksiin ja julmuuksiin keskittyneitä instituutioita. ”Siitä syystä häntä sanottiin yleisesti, 

saaren nimen mukaan, Caprineukseksi.” (Sic!)150 Suetoniuksen mukaan Tiberius rakennutti 

Capreaelle myös huvilan, jossa hän harjoitti pedofiliaa sekä syyllistyi erilaisiin loukkaaviin ja 

häpäiseviin toimiin. Kuvausten tarkoitus on konkreettisesti näyttää, mitä huono luonne voi 

tehdä hallitsijalle. Huonolla luonteella varustettu hallitsija ei pyri toimimaan avoimessa 

ilmapiirissä, vaan hän tarvitsee toimiensa suorittamiseen suljetun ympäristön. 

Samassa yhteydessä kirjoittaja tosin toteaa, että tällaisia asioita kerrottiin yleisesti. Se viittaa 

siihen, että kyseessä olivat huhut, joita Tiberiuksesa yleisesti puhuttiin senaatin keskuudessa, 

missä Suetonius teki töitään. Kirjoittajan mukaan eräässä teatteriesityksessä, jossa Tiberius 

mainittiin, yleisö alkoi huutaa ”vanhasta pukista, joka nuolee vuohien paikkoja”151. 

Ilmeisesti kansa ja senaatti ottivat kaiken irti saaren latinankielisestä nimestä Capreae, sillä 

se taipuu helposti latinankielen sanaan capra, joka tarkoittaa vuohta. Tällaisella 

inhottavuuden kuvailulla tarkoitettiin henkilön luonteenpiirrettä, joka tekee tästä 

loukkaavan ja pahansuovan; joka muistuttaa petoa ja jolla on kuvainnollisesti mustat ja 

mädäntyneet hampaat.152 

Suetoniuksen mukaan Tiberiuksen luonteessa on havaittavissa muutos erityisesti keisariäiti 

Livian kuoltua. Ennen kuolemaansa Livia oli esitellyt Augustukselta saamansa kirjeet, joissa 

hallitsija paheksui Tiberiuksen luonteen tylyyttä ja rajuutta. Kuoleman jälkeen Tiberius 

kieltäytyi korottamasta äitiään jumalaksi eikä toteuttanut tämän testamenttia, vaan saattoi 

                                                           
148

 Ceterum secreti licentiam nanctus et quasi civitatis oculis remotis, cuncta simul vitia male diu 
dissimulata tandem profudit-- Suetonius, Tib. 42.1 
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 Suetonius, Tib. 42.1 
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 --quae palam iam et vulgo nomine insulae abutentes "Caprineum" dictitabant. Suetonius, Tib. 43.2 
Asiasta tuntuu olevan kaksi kääntäjien koulukuntaa, jotka kääntävät lauseen eri tavoin. J.A. Hollo 
noudattaa tulkintaa, jonka mukaan --quae … Caprineum dictitabant viittaa henkilöön, eli 
nominatiivimuodossa Caprineus. Lauseen voi kääntää kuitenkin myös ”Siitä syystä saarta sanottiin 
yleisesti Caprineumiksi.” Caprineum ei tässä yhteydessä olekaan Caprineus-sanan akkusatiivi, vaan 
tarkoittaa sananmukaisesti vuohitarhaa. Kääntäjä Robert von Ranke Graves käytti elämäkerran 
englanninnoksessaan myös Caprineum-sanaa viittaamassa paikkaan, ei henkilöön. 
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 “hircum vetulum capreis naturam ligurire”. Suetonius, Tib. 45. Käännös J.A. Hollo. Sanamuoto tukee 
osaltaan Caprineum-koulukuntaa. 
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ahdinkoon koko vainajan ystäväpiirin ja läheiset.153 Hän ei kuvauksissa myöskään säästellyt 

omaa jälkipolveaan, vaan Suetoniuksen mukaan yksi toisensa jälkeen surmautti 

lapsenlapsensa, Germanicuksen pojat, joista vain Gaius eli tuleva hallitsija Caligula selviytyi. 

Koska Suetonius halusi kuvata Tiberiuksen julmuuden huipentuman tämän hallintokauden 

loppuun, uhreiksi päätyivät poliittisten vihollisten lisäksi myös liittolaiset. Kuvauksen 

mukaan Tiberius ulotti julmuutensa kaikkeen lähipiiriinsä ja viimein surmasi 

neuvonantajansa Sejanuksen, ja mielivaltaiset teloitukset ja kidutukset olivat Capreaella 

jokapäiväisiä. Suetonius toteaa, että lista kaikista Tiberiuksen toimeenpanemista 

julmuuksista olisi liian pitkä ja kertoo mainitsevansa teoksessaan vain muutaman 

esimerkin.154 

Vaikuttaa siltä, että kertomuksia ja huhuja Tiberiuksesta oli lukuisia. Siihen viittaa 

Suetoniuksen satunnaiset lyhyet maininnat käyttämästään lähdeaineistosta. Suetonius lienee 

ottanut teokseensa mukaan eniten pahennusta hänessä itsessään ja yläluokassa aiheuttaneet 

tarinat; esimerkkitapauksissa Tiberius tuomitsee kirjailijoita kuolemaan ilman syytä ja 

hävittää näiden teokset, vaikka niitä oli aiemmin julkisesti luettu, ja vankeuteen tuomituilta 

hän eväsi lukemisen ja toisten kanssa keskustelun.155 Koska aikansa poliittinen ilmapiiri oli 

Suetoniuksen kirjallisen työn aikana avointa julkaista myös hallitsijaa kritisoivia tekstejä, on 

viesti selkeä myös Rooman lukevalle ja kirjoittavalle yleisölle: Tiberiuksen aikana myöskään 

tunnetut kirjoittajat eivät olleet turvassa tunnettuutensa vuoksi. 

Kaikista vakaimman todisteen Tiberiuksen luonteen julmuudesta Suetonius esittää 

teoksensa loppupuolella. Tiberiuksen senaatille osoitetuksi kirjeeksi tulkittavissa oleva 

sitaatti on kirjoittajan mielestä myös osoitus siitä, että Tiberius tiesi tulevista tapahtumista ja 

että hänen luonteensa hallitsijaksi oli täysin vääränlainen. 

 

Jos te ehkä joskus epäilette minun luonnettani tai kiintymystäni teihin - ja minä 

toivon että elämäni viimeinen päivä pelastaa minut kuulemasta tätä muuttunutta 

käsitystänne minusta - Isänmaan isän nimi ei lisää minulle kuuluvaa kunniaa vaan 

moittii teitä joko siitä, että olette harkitsematta myöntäneet minulle tuon nimen, tai 

siitä, että olette toimineet epävakaisesti muuttaessanne käsityksenne luonteestani 

päinvastaiseksi.156 (Käännös J.A. Hollo) 
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Sanoissa, jotka Tiberiuksen sanomaksi on asetettu, todetaan että itse asiassa yleisö oli tehnyt 

virheen arvioidessaan Tiberiuksen luonteen sellaiseksi kuin siihen historiankirjoittajan 

teoksen kertomuksissa viitataan. Sen sijaan, että Tiberius olisi muuttunut hallintokautensa 

aikana, tämä vetoaa kieltäytymiseensä Pater patriae -arvonimestä. Sen hän perustelee viime 

kädessä sillä, että hänen luonteensa hallitsijaksi noustessaan oli tuolloin samanlainen kuin se 

on kirjeen kirjoittamishetkenä. Todennäköisesti sillä viitataan hallintokauden loppupuoleen. 

Antiikin historiankirjoittajilla oli tapana sijoittaa lainauksia teostensa henkilöiden 

ilmaisemiksi, ja sen takia ei ole varmuutta, mikä Tiberiuksen sitaatissa on aitoa ja mikä 

mukailee historiankirjoittajan omia tavoitteitaan. Vaikuttaa siis luontevalta, että Tiberius 

myös itse paljasti oman luonteensa yleisölle. Repliikki on sijoitettu siten, että se täydentää 

luontevasti elämäkerran kaarta ja saa aikaan vaikutelman, jossa itse asiassa kansa onkin 

syyllinen valittuaan huonolla luonteella varustetun johtajan. Suetoniuksen viesti on selvä: 

Rooman tulisi välttää vastaisuudessa tekemästä niin. 

Selitystä voi etsiä myös antiikin käsityksistä, millainen esitystapa koettiin luotettavaksi. 

Yleisöön vaikuttaminen riippuu Aristoteleen mukaan sanoista, esitystavasta ja esittäjistä. 

Ennen puhetta pitää esittäytyä tietynlaisena henkilönä, niin että yleisö voi suhtautua 

puhujaan sen mukaisesti. Jos puhe kuulostaa epäuskottavalta, on puhujan luvattava kertoa 

sille heti perustelu ja tehdä se niin kuulijoiden odotusten mukaisesti.157 Tiberiuksen sanoiksi 

esitetyt repliikit vahvistavat tällöin mielikuvaa hallitsijan epäsuotuisista ominaisuuksista. 

Repliikin voi ymmärtää myös tunnustukseksi, sen lausuja on tehnyt selväksi, mihin 

Aristoteleen mukaan puhe tähtää: ”Olen puhunut, olette kuulleet, tunnette tosiasiat, tehkää 

ratkaisunne”.158 

Yksittäinen hallitsijan luonteeseen negatiivisesti vaikuttanut tekijä historiankirjoittajien 

kuvauksissa vaikuttaa olleen pretoriaanikaartin päällikkö Sejanus. Sejanuksen salaliiton 

paljastuminen tekee Tiberiuksen luonteesta entistä epäluuloisemman. Kuvausten mukaan 

keisariäiti Livia suojeli Augustuksen jälkeläisiä, mutta heti kuolemansa jälkeen vuonna 29 

Sejanus Tiberiuksen käskystä alkoi systemaattisesti eliminoida heitä. Tähän perhekiistaan 

Sejanus osasi myös soluttautua vahvistaen omaa asemaansa Tiberiuksen kanssahallitsijana 

                                                                                                                                                                          

eveniat, opto ut me supremus dies huic mutatae vestrae de me opinioni eripiat — nihil honoris adiciet 
mihi patria appellatio, vobis autem exprobrabit aut temeritatem delati mihi eius cognominis aut 
inconstantiam contrarii de me iudicii.” Suetonius, Tib. 67.4 

157
 Arist. Rh. 1417b-1418b. 

158
 Arist. Rh. 1420b. 



42 

 

ennen kuin tuli itse tuomituksi.159 Tiberiuksen kuvattu epäileväisyys lähipiiriään kohtaan 

tarkoittaa, että hänet haluttiin esittää luonteenpiirteeltään epäluuloisena. Epäluuloisuudella 

oli oma asemansa luonteenpiirteiden joukossa, ja sitä pidettiin epärehellisyytenä itse asiassa 

koko maailmaa kohtaan. Epäileväinen ihminen on Theofrastoksen valppaana jatkuvasti, 

eikä saa rauhaa pienimmistäkään toimista, jotka herättävät hänen mielessään 

epäluuloisuutta.160 Toisaalta kuvauksista näkee, että Tiberius pyrki monin tavoin 

miellyttämään Sejanusta myöntämällä tälle poliittista valtaa ja myöhemmin tekemällä 

äkkikäännöksen. Miellyttämisenhalu symboloi antiikissa myötämielisyyttä, mutta ei ilman 

henkilökohtaisen hyvän tavoittelua. Myötämielinen henkilö pettää lupauksensa ja asettuu 

miellyttämäänsä henkilöä vastaan heti, kun tarve sitä vaatii.161 
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1.3. Yhteenveto 

Tiberiuksen elämää pyrittiin käyttämään erilaisten intressien ajamiseen historiankirjoittajien 

toimesta. Useat kuvaukset Velleiuksen, Suetoniuksen, Tacituksen ja Dio Cassiuksen 

teoksissa viittaavat siihen, että Tiberiuksesta välittynyt kuva heijastelee kirjoittajien omia 

motiiveja esittää hallitsija tietyntyyppisenä jo tämän hallintokauden alussa. Kuvauksiin 

vaikuttivat erityisesti historiankirjoittajien oman ajan käsitykset siitä, millainen on hyvä 

hallintotapa. Opettavaisuus oli vahvasti mukana historiankirjoituksessa. Merkityksellistä se 

oli erityisesti uuden hallitsijan keinosta tulla valtakunnan perijäksi. Toisaalta hallintotavalla 

oli syvä suhde hallitsijan luonteeseen. Luonne pyrittiin näkemään hallitsijan elämää 

ohjailevaksi tekijäksi. Välttyäkseen huonolta hallitsijalta merkit epäsuotuisasta luonteesta tuli 

tehdä jo hyvissä ajoin. 

Velleius Paterculuksen kuvaus Tiberiuksen valtaanastumisesta ja luonteesta edustaa 

hallitsijalle suotuisaa propagandaa. Teos ottaa kantaa uuden hallitsijan puolesta ja pyrkii 

selkeästi luomaan tästä suotuisan kuvan. Teoksessa Tiberiuksen toimia ei kritisoida, vaan 

hallitsijakauden toimet ja päätökset pyritään selittämään yleensä sillä, että toimi hyödyttää 

koko Rooman valtakuntaa. Velleiuksen mukaan Tiberius oli Augustuksen suosikki. 

Kritiikittömyys juontuu ensisijaisesti siitä, että Velleius pyrki teoksellaan imartelemaan 

valtaan noussutta hallitsijaa; positiivisen kuvan luominen oli osa Augustuksen aikana 

alkanutta yksinhallitsijaa kohtaan myönteistä propagandaa. Sen tarkoituksena oli vakuuttaa 

kansa yksinhallitsijalle varatun roolin täyttymisestä sille parhaalla henkilöllä. 

Hallitsijakuvasta tulee hyvin esiin propagandistille tyypillinen tapa kuvata todellisuudessa 

paljon kritiikkiäkin aiheuttaneet asiat positiivisina. Koska tekstejä oli Rooman lukutaitoisen 

luokan keskuudessa mahdollista saattaa luettavaksi hyvinkin korkea-arvoisille henkilöille, 

mielistelevällä näkökulmalla todennäköisesti haettiin hyötyä myös itselle. Velleiuksen luoma 

hallitsijakuva Tiberiuksesta todennäköisesti keräsi aikanaan epäilystä, sillä teos ilmestyi 

vuonna 30, jolloin Tiberiuksen vastainen oppositio oli vahvimmillaan. Rooman yläluokasta 

koostunut oppositio ei luultavasti säästellyt pahaa puhetta eristyksiin muuttaneesta 

hallitsijasta. 

Muut historiankirjoittajat pyrkivät välittämään hallitsijasta epäsuotuisan kuvan. Yhtäältä 

vaikuttaa siltä, että Tiberius ei historiankirjoittajien kuvauksissa ollut Augustuksen suosikki, 

vaan hänen toimensa kohti vallanperimystä sisälsivät paljon epäilyttävää toimintaa. 

Tacituksen teoksessa Tiberius kieltäytyi hallitsijan titteleistä, koska tämä pyrki salaamaan 

julman ja synkän luonteensa teeskentelemällä nöyrää noustessaan hallitsijaksi. Tiberiuksen 
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retoriikan jaetun vallan puolesta Tacitus tuomitsee huonoksi poliittiseksi peliksi ja 

teeskentelyksi, jota Tiberius ei myöhemmin voinut enää jatkaa. Tacituksen kuvauksissa 

korostuu kirjottajan pessimistisyys Augustuksen jälkeisiä hallitsijoita kohtaan. Tacituksen 

kuvausten pohjan muodostaa Tiberiuksen suunnitelma poistua julkisesta elämästä 

toteuttamaan luonteensa hurjuutta. Tähän vaikutti erityisesti kirjoittajan pessimistinen 

näkemys valtakunnan kohtalosta Augustuksen jälkeen. 

Dio Cassiuksen Tiberiuksen retoriikka Rooman hallinnollisen ja alueellisen jakamisen 

puolesta taas viittaa kirjoittajan mukaan epävarmuuteen ja pelkoon, jota hän tunsi 

kenraaliansa Germanicusta kohtaan. Pelko nousee yhdeksi monista luonteenpiirteistä, joita 

historiankirjoittajat käyttävät kuvatessaan hallitsijaa. Siksi Dio on kuvannut Tiberiuksen 

kansaa ja senaattia imartelevana nousukkaana, jollaista tulevaisuuden hallitsijoiden tuli 

varoa. Suetoniuksen kuvauksissa Tiberius teeskentelee kieltäytyessään muutamista 

keisarillisista titteleistä, joita Augustus oli käyttänyt. Suetonius kuvaa Tiberiuksen 

valtaannousun poliittiseksi peliksi, jossa Tiberius pyrki saamaan senaatin anelemaan häntä 

ottamaan vastaan hallitsijalle kuuluvat arvonimet. Tällainen toiminta oli yleistä myös muita 

hallitsijoiden kuvauksissa, ja se on yleensä liitetty aitoon vilpittömyyteen tai hämäykseen. 

Tiberiuksen tapauksessa jälkimmäiseen, sillä se sopi todennäköisesti huonolle 

hallitsijaesimerkille paremmin. Suetoniuksen tulkinta Tiberiuksen luonteesta on synkkä ja 

eristykseen taipuvainen. Luonteenpiirteillä oli antiikissa merkityksensä ja ne liitettiin 

henkilön luonnollisina pidettyihin ominaisuuksiin. 

Epäsuotuisan kuvan rakentamisessa oli merkityksellistä se, että kriittisen hallitsijakuvan 

esittämiseen oli mahdollisuus. Suetoniuksen ja Tacituksen kirjallinen tuotanto niin sanotun 

viiden hyvän keisarin aikana sisälsi kriittisen näkökannan hallitsijaa kohtaan, ja sen 

mahdollisti ajan vapaa poliittinen ilmapiiri. Koska Tiberiuksen elämää voitiin varmasti 

käyttää myös esimerkkinä lukijoille ja poliittisille henkilöille, se sisältää viitteitä siitä, 

millaisilla ominaisuuksilla varustettua hallitsijaa kansa ei enää halua. Vaikka Tiberiuksen 

sotilasuran ja hallintokauden alkupuoli oli poliittisesti jokseenkin rauhallista aikaa, eikä 

hallitsija varsinaisesti joutunut suuriin skandaaleihin tai antanut aihetta epäilykseen, 

Suetoniuksen, Tacituksen ja myös Dio Cassiuksen teosten yleiskuva hallitsijasta vaati tuoda 

esille tietyntyyppistä Tiberius-kuvaa jo hänen nuoruusajoistaan lähtien. Oli luonnollista 

ajatella, että mikäli hänen hallintokautensa loppua leimasivat poliittiset rauhattomuudet ja 

eristäytyminen, oli hän tällaisiin valmistautunut jo varhain etukäteen, jo ennen nousua 

valtaistuimelle. 
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2. CAPREAEN ERAKKOKEISARI 

Vuonna 26 Tiberius vetäytyi Roomasta Capreaen saaren huvilalleen Villa Iovisille, eikä enää 

palannut. Aikalaiset ja myöhemmät sukupolvet eivät ymmärtäneet syitä hänen 

eristäytymiseensä. Siksi sen ympärille kertyi spekulaatioita ja huhupuheita, yleensä 

pahansuopia.162 Vetäytymisessä ei ollut mitään uutta; roomalainen ylimystö vetäytyi usein 

Napolinlahden rannalle. Esimerkiksi Augustuksella oli lukuisia huviloita Capreaen saarella. 

Kuten ensimmäisessä luvussa totesin, Tacituksen mukaan pretoriaanikaartin päällikkö 

Sejanus kehotti Tiberiusta lähtemään ja kasvatti siten omaa poliittista vaikutusvaltaansa. 

Tiberiuksella oli myös kasvava huoli maineestaan, johon liitettiin julmuus ja seksuaaliset 

hurjastelut. Tällainen maine oli Rooman julkisessa elämässä ehkä tyypillinen luonnostaan 

eristäytyvälle ja syrjäänvetäytyvälle henkilölle. Joka tapauksessa maine oli olemassa jo ennen 

kuin hallitsija muutti Capreaelle.163 

Eristäytymisestään huolimatta Tiberius ei selvästikään menettänyt otettaan Rooman 

asioiden hoitamiseen. Poliittinen päätöksenteko toimi yhä edelleen. Historiankirjoittajien 

kuvausten perusteella on selvää, että vetäytyminen ei tehnyt hallitsijalle hyvää. Kaikki 

energia, jonka Tiberius oli ennen käyttänyt hallitsijan tehtäviensä hoitoon, kului nyt 

herkkäuskoisiin ja pahansuopiin epäilyihin, joihin Sejanus häntä yllytti. Yksityiskohtaiset 

tiedot Capreaen saaren varhaisista vuosista puuttuvat, mutta vuoden 31 jälkeen, jolloin 

Sejanuksen petos paljastui, Tiberius vaikutti olleen turhautunut ja pettynyt ja epäilleen 

fanaattisesti kaikkia, joilla oli yhteyksiä Sejanuksen. Tiberiuksen epäilyt ja pelot johtivat 

kuvausten mukaan suuriin majesteettirikosoikeudenkäynteihin, tuomioihin ja itsemurhiin, 

kun osa syytetyistä hyödynsi tarjottuja vaihtoehtoja. Nämä asiat laskivat Tiberiuksen julkista 

arvostusta siinä määrin, että hänen kuoltuaan 78 vuoden iässä 16.5. vuonna 37 hänet 

haluttiin nopeasti unohtaa.164 

Tässä pääluvussa tutkin, millä tavoin historiankirjoittajat kuvasivat Tiberiuksen hänen 

hallitessaan Capreaen saarelta käsin ja millaiset asiat vaikuttivat mielikuvien syntyyn. Pyrin 

myös vastaamaan kysymykseen, miksi kuva on juuri sellainen kuin se on ja miten se on 

syntynyt. Ensimmäisessä alaluvussa keskityn tarkastelemaan Tiberiuksen hallintokautena 

yleisiksi tulleita majesteettilakeja ja niiden vaikutusta kunkin historiankirjoittajan teosten 

välittämään Tiberius-kuvaan. Toisessa alaluvussa tarkastelen Tiberiuksesta kerrottuja 

tarinoita ja väittämiä hänen eläessään Capreaen saarella ja niiden tarkoituksia mielikuvan 
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 ks. esim. Gaetano Amalfi: Tiberio a Capri secondo la tradizione popolari. Vecchi, 1893. 
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luomiseksi. Lähestyn aihetta alkukielisissä teoksissa olevien uudissanojen eli neolgismien 

kautta. Tarkastelun avulla pyrin vastamaan kysymykseen, millä tavoin neologismit 

vaikuttivat Tiberius-kuvaan, mitä niillä mahdollisesti on pyritty viestittämään ja miksi niiden 

välittämä kuva on tietynlainen. 

 

2.1. Säälimätön lainkäyttäjä. Maiestas osana Tiberius-kuvaa 

Majesteetti- tai maanpetoslait165 värittävät osaltaan Tiberiuksen hallintokauden politiikkaa, ja 

ne ovat merkittävässä asemassa valtaosan Tiberiuksesta kirjoittaneiden historioitsijoiden 

teoksia. Rooman valtakunnan lainsäädäntö haki Augustuksen ja Tiberiuksen aikana vielä 

muotoaan, ja lainkäytön näkökulmasta prinsipaatti oli käytännössä tasavallan suora jatkaja, 

jolloin suvereniteetti säilyi senaatilla, joka edusti Rooman kansaa. Toisesta näkökulmasta 

perustuslaki perustui absoluuttiseen monarkiaan, jossa yhdelle henkilölle myönnetty valta 

takasi sen, että hallitsijalla oli ainoa lainsäädäntöoikeus.166 Kuuluisan synteesin näistä on 

esittänyt saksalainen tietokirjailija THEODOR MOMMSEN, jonka mukaan prinsipaatti oli 

todellisuudessa eräänlainen diarkia167, jossa valta oli jakaantunut hallitsijan ja senaatin 

kesken.168 

Historiankirjoittajista Tacitus, Suetonius ja Dio Cassius pitävät majesteettilakeja eräänä 

Tiberiuksen ajan negatiivisena ilmiönä. Lakien sovellukseen liittyy poliittisiin henkilöihin 

kohdistunutta väkivaltaa ja hallitsijan oman edun tavoittelua. Tällainen toiminta nähtiin 

häikäilemättömänä ja tuomittavana ainakin Nerva-Antoninusten ja Severusten dynastian 

hallitsijoiden kuvailussa.169 Siksi on todennäköistä, että maanpetoslakien kuvauksia 

käytettiin historiankirjoituksessa huonontamaan hallitsijan mainetta jo aiemmin. On 

mielekästä tarkastella, millä tavoin maanpetoslain käyttö liitettiin hallitsijan epäsuotuisiksi 
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 Termillä Maiestas tarkoitetaan roomalaisessa kontekstissa kunniakkuutta, valtaa ja erityisesti 
Rooman valtion valtaa. Se on myös Rooman keisarin eräs titteli, ja siitä juontuu nykykielen majesteetti, 
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prinsipaatin aikana valtion ja hallitsijan kunniaa ja näiden suojaamista. Maiestasin juuret ovat varhaisen 
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katsottuihin ominaisuuksiin. Millainen osuus majesteettilaeilla oli historiankirjoittajien 

hallitsijan kuvanrakennuksessa? Tacitus tuo majesteettirikokset esiin, koska hänen 

mukaansa aiemmat historiankirjoittajat ovat jättäneet niistä kertomatta joko niiden 

toistumisen tai pelon vuoksi.170 Suetonius käyttää majesteettilakien havainnollistamiseen 

anekdootteja, mikä viittaa siihen, että useista oikeustapauksista oli kirjallisten lähteiden 

ohella myös kertomuksia. Suetonius käyttää termin maiestas171 rinnalla rangaistusta172, jolloin 

teloitus esiintyy majesteettilakien käyttöä täydentävänä, sen lopputulosta tarkoittavana 

toimintana. Dio Cassius käyttää termistä sanaa asabeia, ἀσέβειά173 eli epälojaali174. Velleius 

Paterculus ei mainitse lakeja eikä oikeudenkäyntejä. Teoksen hallitsijamyönteinen 

näkökulma ei olisi todennäköisesti sallinut lakien sovelluksen lähempää tarkastelua, sillä 

niiden käyttö poliittisena aseena ei todennäköisesti olisi ajanut sitä jyrkän isänmaallista 

linjaa, joka on Velleiuksen teoksen keskiössä. 

Jos lakia ja Tiberiuksen osuutta historiankirjoituksissa tarkastellaan lähemmin, huomataan 

kuitenkin, että historiankirjoittajien tekstit paljastavat paljon monimutkaisemman 

todellisuuden, johon Tiberiuksen persoonan synkkyyden on yhdistänyt vain 

historiankirjoittajan mielikuvitus. Klassisen tulkinnan175 mukaan Tiberius salli 

majesteettilakien sovelluksen eliminoidakseen poliittisia vihollisiaan ja turvatakseen aseman 

valitsemalleen seuraajalle. Tämä tulkinta pohjautuu erityisesti Suetoniuksen ja Dio 

Cassiuksen historiankirjoitusten referointiin. Sen sijaan uudemmissa tulkinnoissa176 on 

annettu sijaa majesteettilakien kautta käytyjen oikeudenkäyntien määrään, ajankohtaan ja 

erityisesti Tiberiuksen osuuteen niissä. Tässä tutkimuksessa keskityn historiankirjoittajien 

kuvauksiin, joissa maanpetoslakeja käytetään tietoisesti osana Tiberius-kuvan rakentamista.  

 

2.1.1. Varoittava esimerkki menneisyydestä 

Tacitus kuvailee majesteettilakien käyttöä teoksessaan laajasti ja yksityiskohtaisesti, mikä on 

osa laajempaa hallitsijaa koskevaa kuvanrakennusta. Tacituksen mukaan Tiberius asetti 
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 Tacitus, Ann. 6.7.5 
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 Suetonius Tib. 2.3; 8.1; 15.2; 30.1; 58.1; 61.6; 63.1 
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 ἀσέβειά Liddel & Scott, Greek-English Lexicon. 
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 Esimerkiksi Bury 1893 & Jones 1968 
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 Esimerkiksi Shotter 1992 & Colunga 2011 
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maanpetoslain uudelleen voimaan voidakseen kontrolloida ja manipuloida kansaa. 

Historioitsija antaa sellaisen vaikutelman, että laki oli ainutlaatuinen ilmiö Rooman 

historiassa ja sen keskeinen tavoite on tuoda ilmiantajille taloudellista ja henkilökohtaista 

hyötyä syyttämällä toisia.177 Lain tarkka kuvailu Tiberiuksen hallintokaudella antaa 

vaikutelman, että lakien pahantahtoinen sovellus oli yleistä koko Tiberiuksen hallintoajan.178  

Tacituksen mukaan Tiberius pyrki valtaan astuttuaan käyttäytymään julkisessa elämässä 

nöyrästi senaatin edessä, eikä suostunut vastaanottamaan hänelle tarkoitettuja 

kunnianosoituksia tai valtaan oikeuttavia titteleitä kuin äärimmäisesti pakotettuna, kuten 

ensimmäisessä pääluvussa totesin. Hän ei Tacituksen mukaan kuitenkaan saanut senaattia 

eikä kansaa vakuutettua tasavaltalaisesta mielenlaadustaan, vaan sen sijaan hänelle 

osoitettiin lukuisia pilkkakirjeitä. Niissä hallitsijaa moitittiin ylimielisyydestä, julmuudesta ja 

tämän huonoista väleistä keisariäiti Livian kanssa.179 58 prosenttia 

majesteettirikosoikeudenkäynneistä käytiin Sejanuksen teloituksen vuoden 31 ja 

Tiberiuksen kuoleman vuoden 37 välillä. Tämä selittyy osin sillä, että Sejanuksen petoksen 

paljastumisen jälkeen hallitsija alkoi systemaattisesti etsiä henkilöitä, joilla oli linkkejä 

Sejanukseen.180 Kuitenkin jo hallintokautensa alusta lähtien Tiberius sisällytti politiikkaansa 

majesteettilain soveltamisen jossain määrin. Tämä kielii siitä, että vaikka Augustus ei ollut 

soveltanut muutamia laajennuksia lukuun ottamatta soveltanut lakia, Tiberius tunsi sen 

toiminnan periaatteen.181 

Pilkkakirjeiden seurauksena Tiberius halusi rangaista pilkkaajia ja otti käyttöön 

rikosnimikkeen, joka tunnetaan nimellä Crimen Maiestatis. Sillä tarkoitetaan rikosta, joka 

kohdistuu Rooman kansaa ja sen turvallisuutta kohtaan Lex Iulia Maiestatis182 -lain mukaan. 

Lain perinteisen määritelmän mukaan rikoksesta rangaistavan ei tarvinnut olla Rooman 

kansalainen eikä rikoksen ollut pakko tapahtua Rooman maaperällä. Rikoksen piiriin 

kuuluivat muun muassa korkean luokan petos, kapinamielialan lietsominen, virkamiestä 

vastaan suunnattu hyökkäys, karkaaminen tai sen kaltainen.183 Tiberiuksen aikana lain 

määritelmää laajennettiin koskemaan kaikkia uhkauksia, jotka tulkittiin kohdistuvaksi 
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hallitsijan tai hänen perheensä turvallisuutta vastaan. Sen kerran, kun Augustus oli käyttänyt 

maanpetoslakia, sen perusteella oli tuomittu esimerkiksi muuan Cassius Severusta, jota 

syytettiin arvovaltaisiin henkilöihin kohdistuneista herjakirjoituksista. Tacituksen mukaan 

samaa käytäntöä Tiberius jatkoi rankaisten muutamia herjakirjoitusten laatijoita.184 

Kuvaukset lain käytöstä oli siis todennäköisesti luonnollista aloittaa ryhmästä, joka siitä 

eniten tuli myös kärsimään. Tacitus kertoo, että Tiberius alkoi käydä senaatin jäseniä 

koskevissa oikeusistunnoissa pian hallitsijaksi nousemisen jälkeen ja kohta myös tavallisissa 

oikeuksissa saaden aikaan nopeita ratkaisuja oikeustapauksiin ja kyseenalaisti usein 

tuomareiden riippumattomuuden. Ensimmäisiä syytöksiä majesteettirikoksista esittivät 

senaattorit ja ne koskivat lähinnä Augustuksen muistoa parjaavia toimia, muun muassa 

Augustuksen patsaan myyntiä ja väärän valan vannomista. Myös Augustuksen ja 

Tiberiuksen patsaiden häväistyksestä tuli esille yksi tapaus, jonka johdosta Tiberius 

Tacituksen mukaan ensin menetti malttinsa, mutta päätti sitten olla tuomitsematta 

syytettyä.185 Tacituksella oli varsin pessimistinen kuva Rooman yksinvaltiuteen perustuvasta 

hallintojärjestelmästä. Siksi kuvauksissa senaattoriluokan tuhosta maanpetoslakien avulla on 

tulkittavissa vastakkainasettelua: uusi järjestelmä kirjaimellisesti tuhoaa vanhan ja hyvän. 

Se selittäisi myös, miksi Tacitus tuo ilmi erään läheisesti majesteettilakeihin liittyvän 

ryhmän, jonka kuvattiin hyötyvän lakien käytöstä. Ryhmä tunnetaan nimellä delatore186. 

Hallitsija tai yläluokka saattoi käyttää verkostoa eliminoidakseen epäilemiään poliittisia 

vihollisia, lujittaakseen omaa valtaansa ja pitäen yleisesti kansalaiset kurissa.187 Augustuksen 

aikana alun perin valtion veroviranomaisia tarkoittanut virkanimike delatore laajeni 

tarkoittamaan henkilöä, joka ilmoitti lainrikkomuksista ja tarkkaili erityisesti avioliittolakien 

noudattamista ja nautti palkkioita. Julkisen syyttäjän puutteessa hallitus katsoi hyväksi, että 

syytteet nostettaisiin esiin yksittäisten ilmiantajien toimesta, mikä toisin sanoen teki 

delatoresta järjestäytyneen ammattikunnan. On tulkittu, Tiberiuksen tullessa valtaan tämä piti 

ilmiantajajärjestelmää suorastaan ihailtavana instrumenttina turvata hallinto ja toteuttaa 
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oikeudenmukaisuutta, ja siksi tuki sen toimintaa.188 On kuitenkin esitetty, että 20-luvun 

alussa senaatti alkoi tehdä omia tulkintojaan maanpetoslaista, mikä ei miellyttänyt 

hallitsijaa.189 Kuvauksessa pyrittiin mahdollisesti viittaamaan siihen, miten aiemmin 

lainsäädäntö suojeli Rooman kansaa ja senaattia. Nyt siltä ei ollut suojassa kukaan. Siitä 

hyötyivät vain epäilyttävät henkilöt. 

Tacitus kuvaa, kuinka Tiberius havahtui tajuamaan kuinka röyhkeästi senaatti käytti väärin 

majesteettilakia erään Clutorius Priscuksen tapauksessa190. Tacituksen kuvauksen mukaan 

Priscus oli laatinut Tiberiuksen pojan Drusuksen kuolinvuoteella esitettävän ylistyslaulun 

pojan vielä ollessa hengissä, minkä senaatti tulkitsi uhaksi, sillä Priscus olisi hyötynyt 

Drusuksen kuolemasta. Priscus tuomittiin kuolemaan, mikä oli matkalta palanneen 

Tiberiuksen mielestä liian ankara tuomio.191 Tämän seurauksena Tiberius asetti itsensä lain 

ylimmäksi toimeenpanijaksi hallinnoimaan oikeutta ”puhtaasti ja tarkasti”, minkä hän katsoi 

edistävän oikeudenmukaisuutta.192 Siinä missä aiemmin senaatti oli voinut vedota 

konsuleihin tai hallitsijaan ottamaan jutun käsiteltäväkseen erityisluvalla193, hallitsija teki 

tämän nyt automaattisesti. Koska Tacituksen teoksessa lain noudattaminen ”puhtaasti ja 

tarkasti” päättyi lukuisten arvovaltaisten henkilöiden teloittamiseen, on ilmaisu tulkittava 

humoristisena esitysteknisenä ratkaisuna.   

Kyseinen menettelytapa oli käytössä erityisesti korkea-arvoisten henkilöiden, kuten 

senaattoreiden oikeustapauksissa.194 Tacituksen mukaan kvestori Caepio Crispinuksesta 

tulee ilmiantajan esimerkkitapaus syyttäessään isäntäänsä Bithynian maaherraa Granius 

Marcellusta maanpetoksesta. Crispinuksen aloittamaa ammattikuntaa harjoittivat seuraavina 

vuosina Tacituksen mukaan vain röyhkeät miehet. Köyhyytensä lisäksi nämä olivat 

levottomia ja tuntemattomia, mutta pääsivät hallitsijan uskotuiksi toimittamalla tälle salaisia 

tietoja. Tällä tavoin ilmiantajasta tuli rikas ja häntä pelättiin ja vihattiin samoin kuin hänen 

seuraajiaan, ja tuottamalla tuhoa toisille he myöhemmin tuhoutuivat itse.195 Tacitus pyrkii 
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siis esittämään Tiberiuksen lähimmät avustajat jollain lailla epäilyttäviksi, rahan avulla 

maineeseen nousseiksi ilmiantajiksi. Vaikka suuri osa hallintokauden alkupuolen 

majesteettirikosoikeudenkäynneistä ei ollut Tiberiuksen käynnistämiä eikä hän ollut niihin 

varsinaisesti edes osallisena, Tacitus haluaa välittää kuvan, että hän kuitenkin oli jollain lailla 

taustalla vaikuttamassa niiden lopputulokseen ja kehitykseen. 

Tarkastellessa Tacituksen majesteettilain käyttöön liittyviä kuvauksia luvuissa 1-4, on 

nähtävissä, että Tiberius ei niissä ollut kuitenkaan varsinaisesti julmuuksiin taipuvainen, 

kuten Tacitus haluaa teoksessaan lukijan uskovan. Tacituksen kuvaa, kuinka Tiberius ei 

pyrkinyt vaikuttamaan lain käyttöön ja toteutumiseen itselleen mielekkäällä tavalla. Sen 

sijaan hallitsija pyrki puuttumaan oikeudenkäsittelyjen kulkuun, mikäli katsoi sen 

tarpeelliseksi. Kuvausten mukaan Tiberius useaan otteeseen rajoitti maanpetoslain käyttöä 

ja toimi usein hillitysti häntä kohdanneiden pilkkakirjoitusten kohdalla, vaikka Tacitus 

ilmeisesti pyrki esittämään päinvastaista. Kuvaus ei siis tue Tacituksen esittämää 

luonteenkuvaa, jossa merkityksellisiä ovat juuri pahuus ja synkkyys.196 Sen sijaan Tacituksen 

kuvaus viittaa siihen, että yleinen moraali ja vanhat hyveet ovat poissa; nykyajan ihminen on 

mennyt huonompaan suuntaan. 

Maanpetoslakien myöhemmissä kuvauksissa Tacitus mainitsee suuren määrän senaattoreita 

ja aatelisia, jotka tuomittiin erilaisista majesteettirikosten tulkinnoista, joista kuolemalla 

rangaistaviksi kohoavat muun muassa Tiberiuksen seuraajaa Gaius Caligulaa koskeneet 

arvostelut. Tacitus pitää harvinaisena, että niinkin tunnettu henkilö kuin Rooman prefekti197 

ja pontifex198 Lucius Piso koki luonnollisen kuoleman vuonna 32.199 Tämä kuvastanee hyvin 

odotuksia, joita 30-luvun ritari- ja senaattorisäädyllä oli historiankirjoittajien mukaan 

Tiberiuksen vallankäytöstä. 

Synkkyys ja pessimistisyys ovat suuri osa Tacituksen kuvaa Tiberiuksesta. Tulkitsen, että 

tämä heijastelee Tacituksen historiakäsitystä ja siinä esiintyvää vahvaa ja hallitsevaa 

moraalikäsitystä. Tacituksen käsitys historiasta on pessimistinen ja eräänlainen suuri 

murhenäytelmä.200 Tacituksen historian ihanne on tasavalta-ajalla ja sen ihminen edusti 

eräänlaista ihanneihmistä, johon verrattuna hänen oman aikansa ihmiset olivat huonompia 

ja heikompia. Toisaalta tasavalta edusti Tacitukselle myös ihanteellista yhteiskuntamuotoa, 
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joka Tiberiuksen myötä viimeistään menetti merkityksensä. Augustuksen kuvauksissa 

vastaavaa synkkyyden korostamista ei esiinny, mikä kertoo siitä, että Augustus oli 

Tacitukselle eräänlainen ihannehallitsija. Tiberiuksen myötä yhteiskunta huononi. 

Yksinvaltiuteen perustuva keskitetty hallintojärjestelmä oli siis oikeastaan vain osoitus 

ihmisten huonoudesta. Tästä on kyse myös Tacituksen välittämästä Tiberius-kuvasta 

maanpetosoikeudenkäynneissä. Ihmisen alhaisuus ja itsekkyys tulee aina viimesenä esiin, 

vaikka hetkittäin näyttäisi paremmalta. 

Suetoniuksen Tiberius-elämäkerran ensimmäinen puolikas koostuu hallitsijan hyvistä teoista 

ja jälkimmäinen pahoista. Kronologiaa on siten toisinaan vaikea hahmottaa. Kirjoittajan 

tyyli jaotella teot niiden hyvyysasteen mukaan paljastaa kuitenkin jotain siitä, millä tavoin 

kirjoittaja suhtautui hallitsijan toimiin ja millä tavoin hän pyrki esittämään hallintokauden 

tapahtumat. Elämäkerran mukaan Tiberius käyttäytyi varsin pidättäytyvästi ja kärsivällisesti 

hallintokautensa alkupuolella siinäkin tapauksessa, että sai kuulla herjauksia ja lukea 

omaisiaan häpäiseviä kirjoituksia. Suetoniuksen mukaan Tiberiuksen ajatus, että Roomassa 

tulee olla sananvapaus.201 Siksi maanpetoslakien kohdalla hallitsija on laitettu toteamaan: ”--

tätä veruketta käyttäen voidaan kaikkien riidat siirtää teidän ratkaistaviksenne.”202 Kuvaus 

Tiberiuksen haluttomuudesta käyttää maanpetoslakia ei vahvista historiankirjoittajan 

teoksessa yleisesti esitettyä ajatusta Tiberiuksen suunnitelmasta tuhota kaikki epäilemänsä 

maanpetoslain avulla.203 Kirjoittaja on voinut käyttää sitaattia ja sen sisältämää suopeutta 

senaatille osoittaakseen, miten ovela Tiberius oli salatessaan suunnitelmansa. Teoksessa 

myöhemmin esille tulevat julmuudet majesteettilakien nojalla vaikuttavat kierommilta, sillä 

niitä on peitelty tekopyhillä ja salailevilla repliikeillä. Ilmeisesti majesteettilakien ja 

ilmiantajajärjestelmän käyttö poliittisten vihollisten tuomitsemisessa tulivat yleisemmiksi 

vuoden 31 jälkeen,204 Suetonius ei anna merkkejä Tiberiuksen valmiuksista alkaa käyttää 

niitä mielivaltaisesti ensimmäisinä hallintovuosina. 

Suetoniuksen kuvauksen mukaan Tiberiuksen ja senaatin yhteistyölle antoi leimansa 

Tiberiuksen ensimmäisinä hallintovuosina sovinnollisuus, johon kirjoittaja ottaa kantaa 

arvostellen hallitsijalle liian kohteliasta ja muodollista käytöstä. Kuvauksella pyritään 

esittämään, että Tiberius piti hallintonsa alkuvuosina voimassa senaatin ja virkamiesten 

vanhaa arvo- ja vaikutusvaltaa.205 Suetoniuksen teoksessa Tiberius tuo senaatin 
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käsiteltäväksi likipitäen kaikki pienet ja suuret julkiset ja yksityiset asiat. Suetonius esittää 

joukon tapauksia, jotka hänen mielestään olivat yksinvaltiaan arvovallalle erikoisia.206 

Todennäköisesti Suetonius halusi luoda vaikutelman, ettei Tiberius osannut käyttää 

saamaansa valtaa oikein. Hallitsijan valta Roomassa oli kyseenalaistamaton, ja 

valtakeskittymän tuskin uskottiin julkisesti hyväksyvän sitä kohtaan esitettyjä arvosteluja tai 

halveerauksia. Kuvauksessa halutaan ehkä myös tuoda esiin kontrasti Tiberiuksen alku- ja 

loppukauden välillä. Ensimmäisinä hallintovuosina Tiberius osoitti tasapainoisuutta 

senaatin ja muiden viranomaistahojen kanssa työskennellessään, mutta Suetoniuksen 

mukaan sen loppupuolella siitä ei ole merkkiäkään. 

Majesteettilakien yhteydessä pretoriaanikaartin päällikkö Sejanuksen asema nousee 

mielenkiintoiseen asemaan. Historiankirjoittajien näkemykset Sejanuksen roolista 

vaihtelevat. Selkeimmän jaon voi tehdä jakamalla Sejanuksen osan tulkintoihin, joiden 

mukaan hän oli Tiberiuksen politiikkaan vaikuttanut tekijä, ja niihin joissa hän oli sen uhri. 

Suetonius edustaa ensimmäisenä mainittua näkökantaa, ja hänen kuvauksessaan 

Sejanuksesta nousee esiin kohtia, jotka korostavat hänen aktiivista roolia paitsi 

vallantavoittelijana myös salajuonen kohteena, ja niihin kumpaakin liittyy majesteettilakien 

käyttö. Suetoniuksen mukaan Tiberius vaati neuvonantajikseen julkisissa asioissa ystäviensä 

ja vanhojen tuttujensa lisäksi kaksikymmentä valtion johtavaa miestä, joihin Sejanuskin 

kuului. Sejanuksen suosio perustui Suetoniuksen mukaan, ei niinkään hallitsijan 

hyväntahtoisuuteen, vaan hänen juoneensa tuhota edesmenneen Germanicuksen jälkipolvi 

ja taata vallanperimys omalle pojanpojalleen Drusukselle syyttämällä heitä 

majesteettirikoksista.207 Se, etteivät Tiberiuksen julmuudet loppuneet Sejanuksen 

kuolemaan, osoittaa Suetoniuksen mielestä sen, ettei Sejanus ollut varsinaisesti yllyttänyt 

hallitsijaa julmuuksiin, vaan tarjonnut hänelle tilaisuuksia toteuttaa ne.208 Tämän mukaan 

Sejanuksen nousun asemaansa takasi ilmiantajien verkoston hyväksikäyttäminen ja sitä 

kautta poliittisten vihollisten hävittäminen. 

Osa historiankirjoittajista pyrkii tietoisesti rakentamaan Tiberiuksesta kuvan huonona 

hallitsijana tämän lainkäytön kautta. Kun majesteettirikoksia koskeneet oikeudenkäynnit 

alkoivat Tiberiuksen aikana, maanpetoslailla oli jo pitkä menneisyys, ja sen nojalla 

annettavat tuomiot olivat ennakkotapaustensa kautta saaneet lakipisteensä. Kuvausten 
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mukaan Tiberius oli tietoinen siitä, että ensimmäisellä vuosisadalla eKr. Rooman 

diktaattorit ja myöhemmin Augustus olivat ottaneet lain käytäntöön, ja sitä pidettiin 

tasavalta-ajan arvokkaana perintönä. Lisäksi senaatti tarkisti ja muutti lakia tasaisin väliajoin 

pitäen joissain tapauksissa säädökset ennallaan ja joissain tapauksissa muuttaen sitä. On siis 

epätodennäköistä, että Tiberius olisi näin muokatun ja monimutkaisen lakikokoelman 

turvin pystynyt ennustamaan, että sen myöhempi käyttö eskaloituu tulevina vuosina.209 

Tällainen kuva oli kuitenkin tärkeä välittää, koska hallitsijan oikeus ottaa osaa 

lainsäädäntöön oli Tiberiuksen aikana uusi keksintö - jotain, minkä koettiin vievän lakien 

käyttöä ja säätämistä väärään suuntaan tasavallan aikaisesta klassisesta roomalaisesta 

lainsäädännöstä. 

 

2.1.2. Ylä- ja alaluokan nöyryyttäjä 

Lain mukaan yleisesti kuka tahansa, joka nosti kanteen maanpetosrikoksesta, sai osan uhrin 

omaisuudesta. Kaiken lisäksi joissain tapauksissa menestyksekäs syytteen nostaja saattoi 

saada uhrin poliittisen viran itselleen, samoin kuin virkamerkit ja virkaiän tuoman aseman 

yhteisössä. Vaikka lait olivat ankaria, niiden oli todennäköisesti tarkoitus innostaa 

isänmaalliseen toimintaan. Koska niiden käytössä kuitenkin oli selkeitä sosiaalisiin etuihin 

liittyviä mahdollisuuksia, ilmiannoista tuli nopeasti oikotie uralla etenemiseen. 

Vaatimattomat juuret omaavan roomalaisen oli mahdollista käyttää maanpetoslakia 

henkilökohtaisissa hyökkäyksissä vauraampaa vastustajaansa kohtaan. Alempisäätyiset eivät 

kuitenkaan olleet ainoita, jotka hyötyivät, vaan lain nojalla myös kunnianhimoiset 

senaattorit käyttivät maanpetosoikeudenkäyntejä tuhotakseen vastustajansa.210 Dio Cassius 

tosin mainitsee, että varsin useat kieltäytyivät vastaanottamasta tuomitun poliittista virkaa, 

koska pelkäsivät itse olevansa jonain päivänä tuomitun asemassa.211 

Dio Cassius kuvaa majesteettilakien käyttöä ensimmäisen kerran selvittäessään Tiberiuksen 

karsastavuutta erilaisiin kunnianosoituksiin hänen noustuaan hallitsijaksi. Tiberius oli 

kieltänyt, että yksikään kaupunki tai kansalainen ei saanut varata hänen nimissään pyhiä 

alueita tai pystyttää hänelle kuvapatsaita. Samaan aikaan hallitsija Dion mukaan yritti olla 

huomioimatta tälle suunnattuja loukkauksia ja herjauksia. Tiberius nosti syytteitä 

majesteettilain nojalla, mutta ei kuitenkaan tuominnut syytettyjen katuessa tekojaan 
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Augustuksen nimeen. 212 Tämä viittaa mielestäni samaan kuin huomiot Suetoniuksen ja 

Tacituksen kohdalla: Tiberius tunsi lainsäädännön mutta ei halunnut käyttää sitä 

hallitsijakautensa ensimmäisinä vuosina. Jotta lukijalle ei jäisi kuitenkaan liian hyveellistä 

kuvaa Tiberiuksesta, Dio mainitsee samaan lauseeseen, että kun aikaa oli kuitenkin kulunut, 

Tiberius tuomitsi lukuisan määrän ihmisiä kuolemaan.213 

Toinen vastaavankaltainen kontrasti on luvussa 19, jossa Dio kehuu ensin Tiberiuksen 

hallintokauden alkua todeten hallitsijan tehneen monia hienoja asioita ja vain vähän virheitä. 

Mutta tuhottuaan Germanicuksen, hänellä ei ollut enää tarvetta teeskennellä ja hän muuttui 

johtamistyyliltään päinvastaiseksi kuin oli ollut. Sen jälkeen kaikki 

majesteettirikosoikeudenkäynnit päättyivät katkerasti, ja niihin vedettiin mukaan kaikki, joita 

syytettiin epävarmoista toimista tai puheista, jotka voitiin tulkita Augustusta, Tiberiusta tai 

tämän äitiä vastaan.214 Tuleviin tapahtumiin vetoamalla Dio viittaa Sejanuksen poliittisen 

uran huippukauteen, jonka aikana Dio katsoo tapahtuneen rajuimmat tuomiot 

majesteettirikosoikeudenkäynneissä. 

Eräs merkittävien tuomittujen miesten joukossa oli muuan Gaius Fufius Geminus, jota 

syytettiin toimista Tiberiusta vastaan, teki vaimonsa kanssa itsemurhan ja jätti perintönsä 

jaettavaksi lastensa ja Tiberiuksen kesken. Sitten hän eliminoi muuan Mucian, hänen 

aviomiehensä ja lapsensa, vedoten naisen ystävyyteen keisariäidin kanssa.215 

Todennäköisesti Dio tuo nämä tapaukset julki teoksessaan osoittaakseen Tiberiuksen ja 

Sejanuksen mieltymyksen nöyryyttää juuri ylä- ja senaattoriluokkaa, sillä niihin kuuluvat 

henkilöt olivat usein myös vastuussa hallitsijaa koskevien herjakirjoitusten laatimisesta. 

Lisäksi pidän tärkeänä seikkana sitä, että epäluuloisuus kasvoi myös hallitsijan lähipiiriä ja 

virkamiehistöä kohtaan, sillä vallantavoittelijoita tuli varmasti myös sieltä. 

Tiberius ei Dion mukaan reagoinut siihen, että Sejanusta alettiin pitää Roomassa jo samassa 

asemassa kuin hallitsijaa ja senaattorit kunnioittivat tätä. Pelko siitä, että senaattorit 

julistaisivat Sejanuksen suoraan Tiberiuksen kilpailijaksi, oli Dion mukaan liian suuri. 

Avoimien toimien sijaan Tiberius käytti salajuonta ja majesteettilakia eliminoidakseen 

Sejanuksen.216 Luvuissa 5–12 Dio kuvailee, miten Tiberius lähettämällä ristiriitaisia viestejä 

senaatille eristi Sejanuksen poliittisesta elämästä, nimitti Germanicuksen pojan Gaiuksen 
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papiksi vastoin ministerin tahtoa ja lopulta käytti uutta pretoriaanikaartin päällikköä Macroa 

vangitakseen Sejanuksen sen sijaan, että olisi antanut tälle luvatun kansantribuunin 

arvonimen. 

Samaan aikaan, kun Sejanuksen oikeudenkäynti alkoi, senaattorit ja patriisit syyttivät paitsi 

Sejanusta myös toisiaan liittolaisuudesta tämän kanssa, ja Sejanuksen saadessa 

kuolemantuomion tuomittiin Dion mukaan myös suuri määrä tämän lähipiiriä ja 

kannattajiksi syytettyjä miehiä ja naisia.217 Syynä tähän ei todennäköisesti ollut pelkästään se, 

että Tiberius olisi halunnut tuhota mahdolliset Sejanuksen seuraajat, vaan 

majesteettirikoksista syyttämisen nojalla tehdyt ilmiannot. Osasyynä tuomittujen suureen 

määrään ei siis ollut suoraan Sejanuksen pyrkimykset poliittisen asemansa korottamiseen, 

vaan majesteettilakien väljä tulkinta, jonka mukaan kenen tahansa oli mahdollista nostaa 

syyte toista vastaan hyökkäyksestä valtiota tai hallitsijaa vastaan, ja syyttäjien saama osuus 

tuomitun omaisuudesta todennäköisesti innosti yhä lukuisampiin syytöksiin. Myös Dio 

mainitsee tämän.218 

Tacituksen Annaaleista juuri vuodet 29–31 puuttuvat, missä Sejanuksen uran loppua 

kuvailtiin. Viidennen kirjan kuvaus vuodesta 29 loppuu keisariäiti Livia Augustan 

kuolemaan, jonka jälkeen Tacituksen mukaan alkaa Tiberiuksen hirmuvalta.219 Seuraavassa 

merkinnässä mainitaan puheenvuoro, jonka käyttää Sejanuksen tuomitsemisen jälkeen eräs 

tämän kannattaja. Kannattaja tuomitsee toimet Sejanuksen syrjäyttämiseksi ja paheksuu sitä, 

että hänen itsensä lisäksi myös hallitsija antoi itselleen anteeksi Sejanuksen nopeasta 

tuomitsemisesta. Samassa yhteydessä kannattaja mainitsee, että Tiberius oli ottanut 

Sejanuksen ”virkatoveriksi”. Tacituksen käyttämä sana collega tarkoittaa kirjaimellisesti 

samaan aikaan valittua ja virkasuhteessa samanarvoista mutta myös kumppania muussa 

kuin virallisessa asemassa.220 

Historiankirjoittajat siis ottivat kaiken irti majesteettilaeista Tiberius-kuvaa luodessaan. Niitä 

käsiteltäessä käytettiin paljon anekdootteja. Ne olivat havainnollistamiskeinona hyvä ja 

mieleenpainuva muistikeino. Vertauskuvilla oli mahdollista luoda vaikuttavia mielikuvia. 

Historiateoksiin päätyneistä majesteettirikosoikeudenkäynteihin liittyvistä anekdooteista 

valtaosa esiintyy Suetoniuksella. Se heijastelee historiankirjoittajan tapaa luoda mielikuva 

keksityn tarinan avulla, joka kuitenkin liitetään todellisiin tapahtumiin, tässä tapauksessa 
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majesteettilakeihin. Kyseessä on Mallonia-nimiseen naiseen liittyvä oikeustapaus, jossa 

syytös Malloniaa vastaan oli luettu hänen kieltäydyttyään yhdynnästä Tiberiuksen kanssa, 

minkä vuoksi hallitsija oli antanut Mallonian syyttäjien käsiin majesteettirikoksen nojalla. 

Suetoniuksen mukaan oikeudenkäynnissä Tiberius oli jatkuvasti keskeyttänyt käsittelyn ja 

kysynyt julkistesti, oliko tyttö pahoillaan. Oikeudenkäynnin jälkee Mallonia kirosi hallitsijan, 

”vanhan vuohen” ja surmasi itsensä.221 

Tarinaa esitettiin Suetoniuksen mukaan myöhemmin Atellanae fabulae -näytännöissä, 

vulgaareihin farsseihin ja loukkaaviin vitseihin erikoistuneessa teatteriryhmässä. Siellä yleisö 

huusi solvauksia Tiberiukselle, kuinka vanha pukki nuolee vuohien paikkoja.222 Anekdootin 

tapahtumilla on Rooman varhaishistoriassa selkeä esikuva, joka toimii virstanpylväänä kohti 

poliittisesti vakaampaa aikaa.223  Suetonius on tarkoittanut anekdootin vertauskuvaksi 

Tiberiuksen hallintokauden loppumiselle ja sen jälkeiselle poliittisesti vapaammalle ajalle. 

Kreikkalaisperäinen nimi Mallonia ei ole tarkoitettu pelkästään tarinan nuoreksi naisuhriksi; 

kyseessä on sanaleikki. Mallos on kreikkaa ja tarkoittaa villatuppoa.224 Mallonian voi siis 

kääntää tässä yhteydessä villaiseksi naiseksi tai naarasvuoheksi. Anekdootissa 

vertauskuvallisesti naarasvuohi kieltäytyy parittelemasta vanhan pukin kanssa. Tarina 

havainnollistaa konkreettisesti, millaiseen käyttöön historiankirjoittajat halusivat esittää 

majesteettilakeja käytettävän Tiberiuksen aikana. 

 

2.2. Paheiden harjoittaja. Capreaen saaren neologismit Tiberius-kuvassa 

Sanat heijastuvat maailman ja maailmankuvan muuttumiseen. Sanavalinnat osaltaan 

kertovat kirjoittajan maailmankuvasta ja pyrkimyksistä. Tietoisesti kieleen luotu tai tuotettu 

sana voi täyttää ilmaisuntarpeen tilapäisesti, tai siitä voi tulla pitempiaikaisesti kieleen 

kytketty uudissana, joka vakiintuu yleisemmin kuvaamaan tiettyä käsitettä.225 Neologismilla 

tarkoitetaan sanoja, jotka ovat syntyneet kuvaamaan muutoksia elämässä, kulttuurissa, 

yhteiskunnassa tai vaikkapa tieteestä. Uudissanoilla oli sijansa antiikin kirjallisuudessa, ja 

historialla oli antiikissa tärkeitä yhteisiä ominaisuuksia paitsi runouden ja retoriikan kanssa, 
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mikä tarkoitti kielen ja sanojen monipuolista käyttöä.226 Antiikin historiankirjoitus keskittyi 

ennen kaikkea suurten yksilöiden valtion hyväksi suorittamiin poliittisiin ja sotilaallisiin 

tekoihin, joihin liittyvistä sanavalinnoista vastuu oli historiankirjoittajalla. 

Historiankirjoituksen avulla rakennettiin yhteistä muistia, johon yhdistyi viihdyttäviä 

näkökulmia ja kasvatuksellisia päämääriä.227 Näitä kuvaamaan luotiin myös sanoja, joita ei 

aikaisemmin ollut käytetty. 

Käsittelemissäni historiateoksissa esiintyy joitakin sellaisia sanoja, jotka ovat luokiteltavissa 

neologismeiksi. Nämä sanat ovat syntyneet Tiberiuksen hallintokauden aikana, eikä niitä 

esiinny samassa merkityksessä sitä ennen. Tarkastelen tässä alaluvussa uudissanoja, joiden 

konteksti sijoittuu historiankirjoittajien kuvauksiin hallitsijasta Capreaen saarella. 

Roomalaisten historiankirjoittajien käyttämiä neologismeja Tiberiuksen elämäkerroissa on 

tutkinut Princeton Univeristyn tutkija EDWARD CHAMPLIN, jonka artikkeleita Tiberian 

Neologisms ja Sex on Capri referoin osittain.  

Tiberiuksen aikaisten neologismien tutkiminen tuo uutta tietoa valitsemastani näkökulmasta 

ja vastaa kysymykseen, millaiseksi historiankirjoittajat haluavat kuvata Tiberiuksen 

sanavalintojen kautta. Sanavalintoja tutkimalla päästään lähimmäksi alluusioita ja 

intertekstuaalisuuksia, joita historiankirjoittaja on halunnut esittää. Sanavalinnat ovat 

syntyneet kirjoittajan tietoisen harkinnan kautta. Useilla sanoilla on erilaisia merkityksiä, ja 

niiden viesti oman aikansa yleisölle on voinut olla merkityksellinen.228 Tarkastellut sanat on 

luotu kuvaamaan asiaa, jolle ei aikaisemmin ole ollut nimeä. Valtaosa sanoista esiintyy 

Tiberiuksen Capreaella oleskelun aikaa kuvaavassa historiankirjoituksessa, joten niitä on 

luonnollista käsitellä samassa alaluvussa. Tiberiuksen elämä Capreaen saarella vaikutti olleen 

roomalaisille historiankirjoittajille arvoituksellista. Vastauksia hallitsijan vetäytymiseen 

etsittiin todennäköisesti erilaisista lähteistä, joissa spekulaatiot paheellisista elämäntavoista 

nousivat vahvasti esiin.229 
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2.2.1. Riettauksien keksijä 

Suuri osa Tiberiuksen aikaisista neologismeista esiintyy Suetoniuksen teksteissä. 

Roomalaiselle elämäkertakirjoittajalle tyypillinen lähdekritiikitön lähestymistapa johti siihen, 

että teokseen ja elämäkertoihin otettiin materiaalia varsin erilaisista lähteistä. Siksi 

Suetoniuksen teksteissä on kuultavissa historiankirjoittajien teksteistä eniten Tiberiukseen 

kohdistuneita juoruja ja huhuja. Suetoniuksen tapa luoda elämäkertansa erilaisista 

lähdemateriaaleista oli tyypillinen ja siihen kuului virallisten lähteiden lisäksi myös paljon 

suullista perinnettä, kuten Tiberiukseen ja Capreaeen liittyviä anekdootteja, jotka eivät 

välttämättä auenneet edes historiankirjoittajalle itselleen.230 Roomalainen historiankirjoitus 

oli muotoutunut pitkälti kreikkalaisten kulttuurivaikutteiden alaisena. Niillä oli vaikutusta 

myös elämäkertakirjallisuuteen Roomassa. Tacituksen ja Suetoniuksen aikalaisella 

Plutarkhoksella, jota pidetään yhtenä merkittävimpänä antiikin elämäkertakirjoittajana, ei 

kuitenkaan vaikuta olleen suurta vaikutusta näiden töihin. Malli otettiin laajalti kreikkalaiseta 

kirjallisuudesta.231 Mielikuvan tuottamiseksi Suetoniuksen käyttämät neologismit ovat 

paikkoja, erisnimiä ja yleisnimiä, joilla on pyritty kertomaan mieleenpainuva tarina. 

Uniikkeja sanoja, jotka esiintyvät kirjallisuudessa vain kerran, kutsutaan nimellä hapax 

legomenon232. Sellaisina on pidettävä myös useita Tiberiusta koskevan historiankirjoituksen 

neologismeja. 

Muissa historiateoksissa neologismeja ei juuri ole. Niissä ei myöskään kuvata Tiberiuksen 

elämää Capreaella kauttaaltaan anekdootein. Dio Cassius mainitsee Capreaen saaren 

tekstissään vain kahdesti. Ensimmäisen kerran epäillessään, että Tiberiuksen äiti Livia 

Augusta oli se, joka ajoi poikansa julkisten asioiden hoitamisesta,233 ja toisen kerran 

kertoessaan, miten paljon aikaa Tiberius ja Sejanus viettivät saarella ja pahastuivat, mikäli 

joku keskeytti heidät.234 Vähäinen spekulointi liittyy Dion tyyliin käsitellä historiateoksensa 

henkilöitä analyyttisesti. Motiivien tarkastelu on Diolla vahvempaa kuin Suetoniuksella, 

joten Dio keskittyy teoksessaan kuvaamaan enemmän hallitsijasta todella saatavia tietoja 

kuin spekuloimalla tästä kerrottuja huhuja. 
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Tacitus mainitsee, että Tiberiuksen väkivalta Capreaen saarella kohdistui lukuisia henkilöitä 

kohtaan.235 Tacitus ei varsinaisesti niiden perusteella kuvaa Tiberiuksen ajan vallankäyttöä 

yleisesti, vaan katsoo Capreaen saarelle vetäytymisen olleen pikemminkin viimeinen osuus 

hallitsijakauden kaarta. Tacitus asettaa Tiberiuksen luonteelle suuremman osuuden saarelle 

vetäytymisessä, sillä tämän motiivi oli hallitsijakauden alusta alkaen vetäytyä syrjään. Täysin 

kritiikittä Tacitus ei suhtaudu Tiberiusta koskeneeseen lähdeaineistoon, vaan tyytyy vain 

mainitsemaan joitain uudissanoja, joita käytettiin kuvaamaan hallitsijan raakuutta. 

G.A.HARRER ehdottaa, että Suetoniuksen teoksessa ei ole viittauksia siihen, että tämä olisi 

käyttänyt Tacituksen työtä lähteenään.236 Sen sijaan Tacitus itse käytti luultavasti työssään 

hyväksi Tiberiuksen hallintokauteen ja tämän henkilöön liittyviä katkelmia muiden 

historiankirjoittajien töissä, kuten Plinius Vanhemman, Josefuksen ja Senecan.237 Siksi on 

todennäköistä, että Tacitus ei keksinyt Tiberiuksen julmuutta koskevia kuvauksia, vaan ne 

on rekonstruoitu useista lähteistä. Dio Cassiuksen teoksessa Tiberiuksen elämä on esitetty 

hieman samoin tavoin, erotellen hallitsijan teot hyviin ja pahoihin, kuin Suetoniuksella. Se ei 

tarkoita, että Dio olisi käyttänyt Suetoniusta työtä esimerkkinä, vaan todennäköisimmin, 

että he jakoivat saman lähteen.238 Ilmeisesti kirjoittajat uskoivat, että Tiberiuksesta tuli julma 

hallintokauden edetessä, mutta aluksi hän oli hyvä. Kirjoittajien kuvausten erot koskevatkin 

erityisesti hallintokauden alkupuolta ja sen selitystä. 

Velleiuksen teos ilmestyi ennen kuin Tiberius vetäytyi Capreaelle, eikä siinä käsitellä tämän 

eristäytyneisyyden aikaa. Jos Tiberiuksen vetäytymistä Rhodokselle aiemmin voi pitää 

jossain määrin samankaltaisena, yllättävänä ilmiönä julkista virkaa hoitavan henkilön uralla, 

Velleius kuvaa vetäytymisen tapahtuneeksi jaloin perustein. Myös Capreaen saarta olisi 

Velleiuksen teoksessa kuvattu luultavasti lähinnä hallitsijalle suotuisan propagandan kautta. 

Neologismeja esiintyy historiankirjoituksessa vaihtelevasti. Tacitus mainitsee yhdessä tekstin 

kohdassa samat neologismit kuin Suetonius. Tacitus kuvaa, kuinka Gnaeus Domitiuksen ja 

Camillus Scribonianuksen ollessa konsuleina, eli vuonna 32, Tiberius matkusti ensin 

Capreaelta mantereen puolelle aikomuksenaan mennä Roomaan. Hallitsija kuitenkin 

viivytteli rannan tuntumassa ja palasi takaisin, sillä tämän seksuaalinen vietti pakotti hänet 

siihen. Tacituksen mukaan Tiberius himoitsi vapaasyntyisiä, jalosukuisia lapsia, joita hän 

                                                           
235

 Tacitus Ann. 6.9.6-7 
236

 Harrer 1920 ”Tacitus and Tiberius”, 64. 
237

 Id. 61-63. 
238

 Id. 66. 



61 

 

käytti seksuaalisesti hyväkseen.239  Kuvaus jatkuu Tacituksen maininnalla tuntemattomien 

sanojen keksimistä kuvaamaan Tiberiuksen väkivaltaa. 

Aikaisemmin tuntemattomia sanoja (sellarii ja spintria) keksittiin ilmaisemaan 

kauhistuttavissa paikoissa ja monin tavoin tyydytettyjä himoja. Orjille oli annettu 

tehtäväksi etsiä ja tuoda paikalle uhreja. He antoivat lahjoja suostuvaisille ja 

uhkailivat haluttomia. Jos joku sukulaisista tai vanhemmista asettui vastarintaan, he 

ryöstivät uhrit väkivalloin ja raiskasivat heitä aivan kuin nämä olisivat olleet 

voitettuja vihollisia.240 (Käännös Iiro Kajanto) 

Suetonius esittää saman asian Tiberiuksen elämäkerran luvussa 43. 

Capreaeen vetäydyttyään hän järjesti sinne sellaisia irstailuja varten huoneiston 

(sellaria), jossa monet eri tahoilta kerätyt ilotytöt- ja pojat sekä kaikenlaisen 

haureellisuuden keksijät, joita hän mainitsi spintriae-nimellä, kolmisin olivat 

vuorotellen sukupuoliyhteydessä keskenään. Hän oli itse läsnä ja kiihotti 

heikontunutta viettiänsä heitä katselemalla.241 (Käännös J.A. Hollo) 

Lähdekritiikin puute johti siihen, että kaikkia historiankirjoittajan käyttämiä lähteitä pidettiin 

samanarvoisina. Suetonius mahdollisesti viittaa yhteen lähdemieheensä, joka asui 

Tiberiuksen kanssa saarella ja kirjoitti tämän julmuuksista.242 On arvioitu, että 

yhtymäkohdat Suetoniuksen ja Tacituksen sitaateissa ovat kyseisen lähdemiehen 

teoksesta243.244 Hieman samankaltainen asetelma toistuu Vespasianuksen elämää koskevassa 

historiankirjoituksessa, minkä osalta Tacitus pyrkii vakavuuteen, mutta Suetonius 

anekdootteihin, joiden katsottiin ennen kaikkea viihdyttävän yleisöä.245 Aristoteleen mielestä 

mieluisimpia ovat sellaiset sanat, joiden avulla oppii ymmärtämään. Oudot sanat eivät sano 
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mitään ja tavalliset ilmaisevat sellaista, mikä jo tiedetään. Uusia asioita oppii parhaiten 

ymmärtämään vertauskuvien, metaforien avulla.246 

Neologismien alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Sellarii tulee mahdollisesti sanasta sella, tuoli 

tai istuin.247 Champlin ehdottaa, että sanalla viitataan joko huoneeseen tai huoneistoon, 

jotka sijaitsevat Sellaria-nimisessä paikassa, jossa on tuoleja.248 Villa Iovis, Jupiterin huvila on 

Tiberiuksen Capreaelle rakennuttamista huviloista tunnetuin, mutta ei ainoa. On 

mahdollista, että välittääkseen Tiberiuksesta irstaan ja vastenmielisen kuvan, saarella 

sijaitsevat paikat oli jossain historiankirjoittaien käyttämässä lähteessä jaettu erilaisiin 

Tiberiuksen salattuihin huveihin tarkoitettuihin paikkoihin, mikä teki Tiberiuksen 

salailuiden paljastumisesta järjestelmällistä ja harkittua. Suetonius käyttää elämäkerroissaan 

sanontoja ja sitaatteja latinaksi ja kreikaksi. Niiden kautta on säilynyt paljon tietoa 

primäärilähteistä, kuten otteita kirjeistä ja sanonnoista, jotka olisivat muutoin kadonneet. 

Suetonius on tunnettu lukuisten arvohenkilöiden sanalaskujen tunnetuksi tekemisestä.249 

Pian Tiberiuksen kuoleman jälkeen vuonna 37 tämän seuraaja Caligula julisti, että spintriae 

oli karkotettava Roomasta, ja vaati taivuttelua, ettei hän hukuttanut näitä mereen.250 

Ryhmässä oli siis jotain, mikä miellettiin vastenmieliseksi.251 Miesprostituoiduille oli jo 

olemassa omat vakiintuneemmat terminsä, exoleti tai cinaedi. Champlin kyseenalaistaa vanhat 

homoseksuaalisuuteen viittaavat käännökset ja pohtii miksi Suetonius olisi keksinyt näille 

tarpeettoman synonyymin. Homoseksuaalisuus ei ollut hallitsijoiden kuvauksissa mitenkään 

poikkeava piirre. Esimerkiksi Dio Cassius kuvaa, kuinka Trajanus viihtyi nuorten poikien 

seurassa, kuitenkin siten, ettei siitä ollut haittaa kenellekään.252 Siksi mielestäni on syytä 

korostaa laajempia käsityksiä siitä, mikä hallitsijalle ja roomalaiselle miehelle oli sallittua. 

Suetoniuksen teoksessa Tiberiuksen seksuaalisille hurjasteluille on runsaasti esimerkkejä.253 

Vaikuttaa siltä, että jollain tavalla erikoisiksi miellettyjä hallitsijoita kuvattiin usein 

seksuaalisväritteisillä ilmaisuilla. Esimerkiksi Dio Cassius kuvasi vuosina 218-222 jaa. 
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hallinnutta Elegabalusta varsin värikkäästi.254 Elegabaluksen kuvaus on sikäli hyvä 

vertauskohta Tiberiukselle, että molempia kuvataan historiankirjoituksessa seksuaalisiin 

hurjasteluihin taipuvaisina. Aihetta tutkinut JUSSI RANTALA255 päätyi tutkimuksessaan 

siihen tulokseen, että kuvaukseen vaikutti ensisijaisesti hallitsijan uudistukset roomalaiseen 

valtionuskontoon. Ne muodostivat pohjan hallitsijan epäsuosiolle. Hallitsijan henkilölle 

keksittiin siten mitä erilaisimpia anekdootteja. Rantala on havainnut, että Dion kuvauksissa 

Elegabaluksesta pyrittiin rakentamaan kuva ”purppuraan puettuna foinikalaisena”256 ja 

”naiseksi pukeutuvana prostituoituna”257. Dio piti hallitsijan naisen aseman omaksumista 

suurimpana syntinä, johon tämä pystyi lankeamaan. Muistakin hallitsijoista hän kirjoitti 

vastaavanlaisia kuvauksia. Muun muassa huonon hallitsijan tyyppiesimerkkinä pitämästään 

Nerosta Dio kirjoitti varsin negatiivisia kuvauksia, jotka perustuivat tämän oletetulle 

naiseuden tavoittelulle.258 

Koska Tiberiuksen harjoittamille kauhistuttaville asioille ei ole ollut termejä, kirjoittaja on 

katsonut hyväksi luoda sellaiset sävyttääkseen tekstiään ja luodakseen omaperäisen 

kertomuksen hallitsijasta koskeneista tiedoista. Sanat sellaria ja spintriae on luotu, koska niillä 

on haluttu kuvata Tiberiuksen turmeltunutta elämää Capreaella. Suetonius pyrki 

osoittamaan Tiberiuksen julman luonteen, jonka salaus oli pitkittynyt. Sanoja on käytetty 

havainnollistamaan järjestelmällisyyttä ja ennennäkemättömyyttä, joka historiankirjoittajien 

mukaan salaukseen liittyi. Mikäli antiikin käsitykset hyvistä tavoista noudattelevat 

Aristoteleen määritelmää, henkilön tulisi vaikuttaa arvokkaalta ja kunnostauduttava 

hyveissä. Hän ei saa jäädä kiinni loukkauksista nuorukaisia ja neitoja kohtaan, ja hänen tulisi 

noudattaa pidättyvyyttä kaikissa ruumiinnautunnoissa tai ainakin välttää näyttämästä 

tekojaan kellekään.259 

Roomalaisen miehen hyveiksi katsottiin kuuluvan ensisijaisesti virtus ja imperium. Ensin 

mainitulla tarkoitetaan muun muassa moraalista hyvyyttä ja itsehillintää. Jälkimmäisen 

katsottiin viittaavan miehen hallitsevaan asemaan suhteessa naisiin ja seurueeseensa, sekä 

viime kädessä koko valtakuntaan.260 Yhtäältä vaikuttaa siltä, että historiankirjoittajat, lukuun 
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ottamatta Velleius Paterculusta, pitävät selvänä, että Tiberiukselta puuttui roomalaiselle 

miehelle kuuluneita hyveitä, mistä seksuaaliset hurjastelut Capreaella saattoivat johtua. 

Toisaalta kunnollisten todisteiden ja lähteiden puute johti todennäköisesti siihen, että 

Tiberiuksen eristäytyneisyys antoi sijaa erilaisille Tiberiuksen vastaisesta oppositiosta 

lähteneille spekulaatioille hallitsijan tekemisistä saarella. Tiberiuksen tekojen epämääräisyys 

ja huhut hänen moraalittomuudestaan ja seksuaalisista hurjasteluistaan olivat siis 

historiankirjoittajille tärkeä keino luoda kuvaa huonosta hallitsijasta ja yhtä kaikki huonosta 

roomalaisesta.261 

 

2.2.2. Pedofiili ja kiduttaja 

Suetonius kuvaa Tiberiuksen elämäkerrassa esiintyviä lapsiuhreja neologismilla. 

Hänestä kerrottiin muutakin ja niin häpeällistä, että sitä tuskin voi kertoa tai kuulla 

tai todeksi uskoakaan. Sanotaan näet hänen harjoittaneen aivan nuoria poikia, joita 

hän kutsui pikkukaloikseen, uimaan hänen kylpiessään hänen jalkojensa välissä, siellä 

leikkimään, häntä nuolemaan ja puremaan.262 (Käännös J.A. Hollo) 

Kreikkalais-roomalaisen maailman suuri paradoksi on se, että pedofilia oli sallitummassa 

asemassa kuin esimerkiksi homoseksuaalisuus. Pedofilia käsitettiin initiaatioksi, eikä sitä 

harjoitettu aina seksuaalisessa mielessä. Jos pedofilia kuitenkin liittyi prostituutioon tai 

orjiin, se oli tuomittavaa. Roomalainen yhteiskunta oli orjayhteiskunta, missä seksuaalinen 

moraali riippui paljolti yksilön sosiaalisesta asemasta.263 

Suetoniuksen käyttämä uudissana pisciculi eli ”pikkukalat” kuvaa Tiberiuksen ajautumista 

pedofiliaan. Jotta hallitsijan turmeltuneisuus vaikuttaisi mahdollisimman suurelta, hänen 

uhrinsa on nimetty kuvailevasti. Suetoniuksen mukaan sana oli Tiberiuksen itse käyttämä. 

Se, että kirjoittaja sitaatin alussa kauhistelee Tiberiuksen tekoja, viittaa teon 

tuomittavuuteen. Siksi olisi helppo tulkita, että Tiberiuksen pikku kalat koostuivat 

lapsiorjista tai muista lapsista, joiden ahdistelu koettiin epämieluisaksi. Lapsiorjuutta 
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harjoittivat useat yläluokkaiset, jotka saattoivat ostaa lapsiorjia Africasta, Egyptistä tai 

Nubiasta.264 Se ei kuitenkaan estänyt roomalaisia tekemästä pilaa orjista ja näihin 

kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Esimerkiksi tasavallan ajan näytelmissä 

yläluokkainen, joka usein oli näytelmän luoja ja yleisö, haki miehistä identiteettiään 

seksuaalisen väkivallan kautta.265 Samanlaista on havaittavissa myös Suetoniuksen 

kuvauksesta. 

Pisciculi esiintyy samassa kontekstissaan ainoastaan Tiberiuksen elämäkerrassa. Toisaalla siitä 

on joitain viitteitä. Pompeijista on löytynyt graffiti, jossa lukee Fonticulus Pisciculo suo / 

plurima salut,266 ”Fonticulus lähettää monet terveisensä Pisciculukselleen”, tai ”Pieni lähde 

lähettää monet terveisensä Pikku kaloilleen”. ANTONIO VARONE teoksessa Erotica 

Pompeiana epäilee, että piirtokirjoituksen taustalla on naisen jättämä viesti rakastajalleen.267 

Champlin taas väittää, että kyseessä intertekstuaalisuus Suetoniuksen Tiberius-elämäkertaan. 

Tähän viittaa Champlinin mukaan se, että kalat uivat perinteisesti lähteissä ja koska 

Fonticulus ja Pisciculus ovat maskuliinimuodoissa, he ovat todennäköisesti kummatkin 

miehiä.268 On epätodennäköistä, että kyseessä olisi suora viittaus Tiberiuksen elämäkertaan. 

Jos kyseessä olisi yleinen sananlasku Tiberiuksen pikkukaloista, se esiintyisi todennäköisesti 

useammassa yhteydessä kirjallisuudessa ja piirtokirjoituksissa. Sen sijaan vastaavankaltaisia 

hellittelynimiä Pompeijin graffiteissa esiintyy lukuisia.269 

Suetoniuksen mukaan Tiberius perusti saarelle instituution nimeltä novum officium a 

voluptatibus, jonka J.A. Hollo on kääntänyt ”aistillisten nautintojen uusi virkakunta”. 

Suetoniuksen mukaan Tiberius asetti sen johtoon roomalaisen ritarin T. Caesonius 

Priscuksen.270 Johtaja oli jollain tapaa vastuussa, jotta keisarillisen näytännön, spectacula, 

toiminnasta.271 Champlinin mukaan siihen viittaa piirtokirjoitukset Claudius Classicuksesta, 

joka toimi prokuraattorina a voluptatibus et ad ludum matutinum, eli vastuussa gladiaattorien 

koulutuksesta aamunäytöksiä varten, Trajanuksen hallintokaudella.272 Virkaa arvosteltiin 

Hadrianuksen aikana siitä, että sillä yritettiin elvyttää Tiberiuksen aikaista epäsuosittua 

                                                           
264

 Id. 129. 
265

 Skinner 2005, 214-216. 
266

 CIL IV 4447 
267

 Varone 2002, 49. 
268

 Champlin 2007, 18. 
269

 Varone 2002, passim. 
270

 Suetonius, Tib. 42.2 
271

spectacula. Lewis & Short. elektr. dokumentti. 
272

 Champlin 2007, 26. 



66 

 

esikuvaansa.273 Se kertoo siitä, että Suetoniuksen ja Tacituksen kuvaukset Tiberiuksesta 

tunnettiin pian heidän teostensa ilmestymisen jälkeen myös valtakunnan johdossa.  

Hallitsijan järjestämät näytännöt olivat Roomassa tavallisia. Oleellinen osa niiden sisältöä 

koostui väkivallasta.274 Suetoniuksella esiintyvä kuvaus keisarillisten näytäntöjen 

toimeenpanosta on kuitenkin negatiivinen. Näytännöt olivat jollain tavoin Suetoniuksen 

lähteiden mielestä epätoivottuja. Selitys voi löytyä siitä, että niihin liittyi vahvasti politiikka 

ja muodollinen vuorovaikutus hallitsijan ja yleisön välillä, mutta viime kädessä hallitsija 

dominoi näytäntöjen kulkua. Esimerkiksi Dio Cassius kuvaa, kuinka näytäntöjen aikana 

yleisö alkoi osoittaa hurjasti mieltään Septimius Severuksen käymää sisällissotaa Albinusta 

vastaan.275 Toisaalta Dion kuvauksen mukaan Commodus uhrasi areenalla strutsin 

kuvainnollisesti merkkinä uhkauksesta senaattoreita kohtaan, jolloin senaattorit, Dio 

mukaan lukien saivat syyn odottaa nopeaa kuolemaa.276 Siksi vaikuttaakin luonnolliselta, että 

keisarillisilla näytännöillä pyrittiin ilmentämään hallitsijan valtaa tehdä väkivallan uhalla mitä 

tahansa. Suetonius kuvaa Caligulan suorittamia väkivaltaisuuksia näytännöissä vielä 

yksityiskohtaisemmin ja korostaa hallitsijan roolia niissä.277 Keisarillisilla näytännöillä oli siis 

osuutensa hallitsijoiden negatiivisen kuvan rakentamisessa. 

Suetonius kuvaa Tiberiuksen väkivaltaisuuksien yhteydessä usein, kuinka uhrit heitettiin 

Gemonian portaille. Gemonian portaiksi kutsuttiin Rooman keskustassa sijainnutta 

porrasrakennelmaa, mistä teloitettujen rikollisten ruumiit heitettiin yleisön nähtäviksi. Se oli 

historiankirjoittajien mukaan usein tapahtuva käytäntö Rooman valtakunnassa. Portaat 

mainitaan historiankirjoituksissa Tiberiuksen hallintokaudella useita kertoja Suetoniuksen, 

Tacituksen ja Dio Cassiuksen toimesta. Sana esiintyy nimillä scalae Gemoniae278, Gemoniae279, 

ἀναβασμοί280, gradus gemitorii281 ja gradus Gemonii282. Lähteistä vain Valerius Maximus ja 

Cassius Dio antavat informaatiota portaiden sijaintia koskien.283 
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Gemonian portaat ovat havainnollistamiskeino Tiberiuksen suorittamien poliittisten 

teloitusten osalta. Portaiden symbolinen arvo on poliittisten vihollisten ruumiiden ja 

muiston häpäisy. Jotta mielikuva hallitsijasta olisi mahdollisimman häikäilemätön, Suetonius 

on laittanut Tiberiuksen tuomitsemaan portaille heitettäviksi poliittisten rikollisten ohella 

myös perheenjäseniään. Portaiden yhteys majesteettilakeihin ja niiden perusteella 

toteutettuihin kuolemantuomioihin on linkki Suetoniuksen ja muiden historiankirjoittajien 

välillä. Ne esiintyvät Velleiusta lukuun ottamatta kaikissa lähteissäni. Suetonius käytti 

toponyymia myöhempääkin hallintokautta kuvatessaan, hän kertoo esimerkiksi Vitelluksen 

murhatun Gemonian portailla.284 Näyttääksen, miten epätoivottu hallitsija Tiberius oli, 

Suetonius kuvaa, miten Tiberiuksen itsensä ruumista vaadittiin heitettäväksi samaisille 

portaille kuoleman jälkeen. Tällöin kansa huusi runollisesti Tiberium in Tiberim!, ”Tiberius 

Tiberiin!”.285 Kuvauksen motiivi on selvä: paha saa palkkansa. 

Elämäkertakirjallisuus käsitettiin antiikissa ensisijaisesti eettisenä ja retorisena 

kertomuksena, jonka tehtävä oli osoittaa henkilön moraali.286 Elämäkerralta ei siis vaadittu 

samanlaista analyyttista suhtautumista menneisyyteen kuin historialta. Opettavaiseen 

elämäkertaan ei tarvinnut mahduttaa koko henkilön elämäkaarta, vaan kirjoittaja saattoi 

sisällyttää siihen valikoituja anekdootteja. Tarpeelliseksi koettiin osoittaa henkilön luonne ja 

muodostaa moraalinen opetus. Jotkin elämäkerroista koostuivat lähes yksinomaan tarinoista 

ja sanonnoista. Suetoniuksen elämäkerrat olivat suosittua lukemistoa, mutta muussa 

tapauksessa materiaali oli tarkoitettu elämän ohjeita antavaksi. Filosofien elämäkerrat olivat 

suosittuja, koska heidän ajatuksiaan, sanontojaan ja tarinoitaan voitiin käyttää hyödyksi.287  

Suetoniuksen teoksessa Tiberiuksesta käytetään runsaasti väkivaltaan viittaavia tarinoita. 

Niissä esiintyy neologismeja, joita Suetonius kuvaa havainnollistaakseen Tiberiuksen 

verisyyttä. Suetoniuksen elämäkerroissa runsaasti käyttämät anekdootit toivat 

konkreettisesti esiin erilaisia hallitsijan toimia julkisessa ja yksityiselämässä. Kirjoittaja katsoi 

tarpeelliseksi tuoda tietyt asiat esiin osana hallitsijan elämää. Ne muodostivat viitekehyksen 

tämän ympärille. Kuvanrakennuksessa Suetoniuksen käyttämät neologismit ovat suuressa 

osassa, kuten seuraavassa anekdootissa tulee ilmi. 

Ne, jotka halusivat kuolla, pakotettiin elämään. Tiberius katsoi näet kuoleman niin 

lieväksi rangaistukseksi, että hän, kuultuaan erään Carnulus-nimisen syytetyn 
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arvaavan joutuvansa mestattavaksi, huudahti: ”Carnulus livahti pois käsistäni!”288 

(Käännös J.A. Hollo) 

Suetonius pyrkii keskittämään mielenkiinnon sitaatissa esiintyvään metaforaan, joka 

Champlinin mukaan on mahdollisesti väärin ymmärretty anekdootti.289 Carnulus tulee 

latinan lihaa tarkoittavasta sanasta caro, carnis. Suetoniuksen kuvauksessa Tiberius valittaa, 

kun yksi hänen lihaleikkeleistään pääsee karkuun. Champlinin mukaan Sitaatissa esiintyvä 

sana muistuttaa myös julkista teloittajaa tarkoittavaa sanaa carnifex, poliittista herjanimeä.290 

Todennäköisesti sanalla viitataan Valerius Maximuksen sotapäällikkö Gnaeus Pompeius 

Magnukselle antamaan lisänimeen adulescentulus carnifex, ”teiniteurastaja”291. Nimi kuvastaa 

Pompeiuksen tehokkuutta kenraali ja poliitikko Gaius Mariuksen kannattajien 

eliminoimisessa. 

Historioitsijoille Pompeius vaikutti olleen mielekäs hahmo ja tasavallan ajan suurmies, joka 

joutui väistymään hallitsijavallan ja Julius Caesarin tieltä. Siksi viittaus teurastajaan käsitettiin 

Valeriuksen teoksessa todennäköisesti positiiviseksi nimitykseksi. Suetonius taas pyrki 

sitaatillaan korostamaan Tiberiuksen verisyyttä. Tiberius oli osa uutta yksinvaltiuteen 

perustuvaa hallintojärjestelmää, juuri päinvastoin kuin Pompeius. Todennäköisesti 

teatraalinen verisyyden symboli tuli Suetoniuksen teokseensa mukaan ottamista 

huhupuheista, joita kerrottiin Tiberiuksen vastaisessa oppositiossa. Keskitetyssä 

valtajärjestelmässä epäsuosittuihin tai huonoihin hallitsijoihin viitattiin usein 

vastaavankaltaisilla metaforilla.292 Esimerkiksi Sisilian tyranneihin viitattiin kannibaaleina, 

jotka vertauskuvallisesti söivät kansansa.293 Suetoniuksen keisarielämäkerroissa 

epäsuosittujen hallitsijoitten verisyyttä korostettiin. Tiberiuksen jälkeen hallinneesta 

Caligulasta pyrittiin historiankirjoituksessa luomaan myös väkivaltainen kuva.294 

Verisyys toistuu Tiberiuksen elämäkerrassa useita kertoja ja sillä oli selkeä osa mielikuvassa, 

jota historiankirjoittaja elämäkerrassa pyrki rakentamaan. Esimerkiksi luvussa 59.1 todetaan: 
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”Viiniä et juo, kyllästyit, janoat toki verta; Ahnaasti sitä juot, niin kuin viiniä joit.”295 Viinin 

vaihtaminen vereen tuntuu viittaavan kannibalismin lisäksi barbaarimaisiin piirteisiin. 

Suetonius on sijoittanut teloittajaan viittavan neologismin toistamiseen anekdoottiin, jonka 

mukaan Tiberius kuullessa poikansa kuolemasta, aloitti systemaattisen teloitusten sarjan. 

Caprissa näytetään vielä nyt paikkaa, jossa hän antoi panna toimeen teloitukset. Hän 

käski yleensä viskata ne, jotka oli tuomittu sen jälkeen kun heitä oli kauan ja kaikkien 

taiteen sääntöjen mukaan kidutettu, päistikkaa mereen hänen nähtensä.296 (Käännös 

J.A. Hollo) 

Sana carnificina tarkoittaa teloittajan työtä, teloitusta tai kidutusta297. Champlinin tulkinnan 

mukaan sanan voi kääntää myös kidutuskammioksi, mihin viittaa Titus Liviuksen 

historiateos, jossa sana esiintyy yhdessä vankilan, ergastulum298 kanssa ja se tulisi 

mahdollisesti käsittää paikannimenä299.  Suetoniuksen tyyli esittää teoksessaan hallitsijan 

tekemiä asioita viittaa kuultuun ja kerrottuun, ei itse koettuun. Keskeistä kuvanrakennuksen 

kannalta onkin viitekehys, joka anekdoottiin liittyy. Kidutuskammion sisällyttäminen osaksi 

Capreaen saarta on selitys saarella suoritetuille salaperäisille toimille. Viittaus kidutukseen 

on erityisen vakava. Rooman kansalaista ilman maanpetossyytteitä ei saanut kiduttaa tai 

tuomita kuolemaan. Kidutus itsessään oli yleinen alemman luokan rangaistus.300 Sitaatissa 

Suetonius ei mainitse maanpetoslakeja, ja vaikka kyse olisikin ollut nimenomaan niistä, 

kansalaisella oli lain mukaan oikeus tulla tuomituksi Roomassa.301 Suetonius kritisoi 

anekdootillaan Tiberiuksen hallintokauden mukanaan tuomia laillisia muutoksia. Näissä 

alempi kansanluokka, humiliores, lainopillisessa mielessä käytännössä menetti merkittävän 

osan suojaansa kidutusta vastaan, joskin tämä olisi Suetoniuksen ainutkertainen 

kädenojennus plebeijejä kohtaan.302 

Vaikuttaa siltä, että antiikin kirjoittajan käsitykset historiasta ja elämäkertakirjallisuudesta 

poikkesivat toisistaan. Elämäkertakirjallisuus jollain tapaa täydensi historiankirjoitusta. 

Siihen viittaa Suetoniuksen yleisöltään vaatima tietämys Rooman historiasta ja hellenistisen 

kirjallisuuden historiasta. Suetoniuksen elämäkertoja ei siis tule arvioida samalla tavoin 
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historiankirjoituksena kuin muiden lähteiden. Suetoniuksen tarkoitukset, metodit ja tulokset 

olivat erilaisia verrattuina historioitsijan kirjallisiin ja moraalisiin pyrkimyksiin. Historian 

genrellä oli Roomassa retorisia ja runollisia tyylejä, ja se keskittyi usein julkisiin aiheisiin 

kuten politiikkaan ja sotaan. Suetonius käyttää teoksessa ei-kronologista järjestelytapaa 

tehdäkseen selväksi lukijalle, ettei hän kirjoita historiaa, vaan keskittyy henkilön 

yksityiselämään valtion asioiden sijaan. Historiankirjoitusta sääteli moraali, mutta Suetonius 

esittää asiat elämäkerrassa siten, että lukija voi muodostaa käsityksen hallitsijasta tämän 

elämäkerran perusteella.303 

Anekdootit ja hyvin kerrotut tarinat toimivat myös hyvinä muistisääntöinä, mikäli niiden 

sisällön merkityksen kenttä oli sama tekstin lukijalla ja sen tuottajalla. Jotta kirjoittajan ja 

yleisön välinen merkitysten periaate tulisi ymmärretyksi, heidän tuli jakaa yhteinen mneme304, 

muisti. Vasta se vahvisti kirjoituksen merkityksen. Rapsodisessa epiikassa toistoja, 

tyylikeinoja ja metaforia käytettiin laajalti esittäjän ja yleisön muistin apuvälineenä.305 

Tyyliltään Suetoniuksen keisarielämäkerrat ovat lähellä Cornelius Nepoksen teokselle 

Kuuluisia miehiä306. Kuuluisten miesten elämäkerrat on kokoelma erimaalaisten kuninkaiden, 

kenraalien, lainsäätäjien, puhujien, filosofien elämäkerroista. Nepoksella ei ollut varsinaista 

pyrkimystä kirjoittaa historiaa, vaan koota yhteen henkilöistä kertovia asioita ja tietoja. 

Hänen teoksensa tarkoituksena oli tutustuttaa lukija henkilöihin ja tuottaa heidän 

elämistään opettavaisia tarinoita.307 Elämäkertakirjallisuus tuli siis käsittää ensisijaisesti 

kokoelmana otteita ja tarinoita henkilön elämästä. Sillä tehtiin selväksi lukijalle, kuka 

henkilöistä oli suosittu ja kuka taas persona non grata. Suetoniuksen teosta lähestyä enemmän 

siitä näkökulmasta, ettei hän pyrkinyt kirjoittamaan historiaa samalla tavalla kuin Tacitus tai 

Dio Cassius. Myös Tacitus kirjoitti elämäkerran isäpuolestaan Gnaeus Julius Agricolasta, 

mutta se on lähempänä historiantutkimusta kuin Suetoniuksen elämäkerrat, sillä Tacituksen 

teos linkittää menneisyyden nykyisyyteen ja kirjoittaja selvittää moraaliset, poliittiset ja 

psykologisesta ideansa.308 
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2.3. Yhteenveto 

Historiankirjoittajat käyttivät Tiberiuksen aikana sovellettuja majesteettilakeja, niiden nojalla 

käynnistettyjä oikeustapauksia ja annettuja tuomioita Tiberius-kuvan rakentamisessa eri 

keinoin. Yleisenä piirteenä majesteettilakien käsittelylle historiateoksissa on niiden 

negatiivissävytteinen arvolataus. Sillä viitataan joko siihen, että Tiberiuksella oli suora rooli 

niiden käyttäjänä ja oikeusprosessien alullepanijana, tai vaihtoehtoisesti epäsuora osuus 

siihen, että niitä käyttivät ilmiantajaverkostoksi nimitettyyn ryhmittymään kuuluneet 

henkilöt. Majesteettilakien käytöstä kertovat osuudet historiateoksissa viittaavat siihen, että 

historiankirjoittajat tuomitsivat niiden käytön; se oli jotain, joka liittyi olennaisesti 

ainoastaan Tiberiuksen hallintokauteen ja jollaista ei kirjoittajien omana aikana enää haluttu 

toteutettavan. 

Historiankirjoittajat eivät pystyneet selittämään majesteettilakien käyttöä ja suosiota 

Tiberiuksen aikana, olihan siihen osallistunut useita henkilöitä ilmiantajaverkoston kautta, ja 

se koostui todennäköisesti sekä ala- että yläluokan rikastumishaluisista kansalaisista. Oli siis 

luonnollista sitoa niiden käyttö Tiberiuksen jo valmiiksi synkkään olemukseen ja antaa 

vaikutelma siitä, että lakien käytössä, soveltamisessa ja tuomitsemisessa oli kyse hallitsijan 

taipumuksesta julmuuksiin. Tämä selittää sen, miksi esimerkiksi Tacitus esittää jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa Tiberiuksen epäsopivaksi hallitsijaksi. Paradoksi ilmenee myös siinä, 

että Tacituksen esittelemissä oikeuskäsittelyissä itse asiassa Tiberius useaan otteeseen rajoitti 

majesteettilakien käyttöä, ja myöntäessään valtuuksia senaatille, hän huomasi sen käyttävän 

lakeja sille kuulumattomiin tarkoituksiin. Vaikka majesteettilaeista tuli suosittuja vasta 

Sejanuksen teloituksen jälkeen vuonna 31, se ei estänyt Tacitusta valjastamasta niitä 

keinoksi muodostaa Tiberiuksesta yhä synkempi kuva jo hänen varhaisesta 

hallintokaudestaan lähtien. 

Suetonius käyttää majesteettilakien sovellusta tehokeinona kuvatakseen, miten Tiberius 

muuttui Capreaen saarelle vetäydyttyään. Lakien käytöstä ja Tiberiuksesta ennen vuotta 31 

hän antaa varsin maltillisen vaikutelman, jossa Tiberius lisää senaatin vaikutusvaltaa 

antamalla näiden ratkaistavaksi majesteettisyytöksiä koskevia oikeustapauksia. Sen sijaan 

Capreaelle vetäytymisen ja Sejanuksen kuoleman välinen ajanjakso osoitti jo Suetoniuksen 

mielestä, mihin tilanne oli eskaloitumassa. Koska Tiberius ei palannutkaan mantereelle 

Sejanuksen tuhouduttua, on se Suetoniuksen mukaan osoitus hallitsijan julmuudesta, koska 

sen jälkeen majesteettilakeja alettiin käyttää entistä enemmän. Majesteettilakien avulla 
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Suetonius pyrki myös havainnollistamaan hallitsijan julmaksi muuttunutta luonnetta, mistä 

ovat osoituksena anekdootit oikeudenkäynnistä ja tuomiosta. 

Myös Dio Cassius pyrkii rakentamaan majesteettilakien avulla Tiberiuksesta epäsuotuisaa 

kuvaa vähätellen hänen maltillisuuttaan käyttää majesteettilakeja hänen hallintokautensa 

ensimmäisinä vuosina. Dio pyrkii asettamaan Tiberiuksen vastuuseen majesteettilakien 

soveltamisesta kuvaamalla tämän majesteettilakien ja ilmiantajien verkoston keksijäksi. 

Koska Dio ei kiistä, että Tiberius olisi osoittanut myös maltillisuutta lakien käytössä ja 

lisännyt senaatin valtaoikeuksia oikeusasioiden käsittelyssä, hän käyttää muistuttaa, miten 

kuitenkin myöhemmin majesteettilakien avulla tuomittiin useita henkilöitä kuolemaan. 

Osoituksena Tiberiuksen taipumuksesta julmuuteen Dio esittää tämän tuhonneen myös 

Sejanuksen samaisen lain nojalla. Koska Dion omana aikana majesteettilakia ei käytetty yhtä 

laajasti kuin Tiberiuksen aikana, laki ja siihen liittyvät lukuisat karkotus- ja 

kuolemantuomiot ovat selvänä esimerkkinä tuleville hallitsijoille; Tiberiuksen kaltaista 

hallitsijaa Rooma ei enää tarvinnut. 

Neologismien avulla rakennettu Tiberius-kuva vaikuttaa verrannollisesti kaikkein 

epäsuotuisimmalta. Neologismit ovat oleellisessa asemassa erityisesti Suetoniuksen 

Tiberiuksen elämäkerrassa, ja siinä niitä käytetään tehokeinona julman ja vastenmielisen 

mielikuvan luomiseksi. Kaikki neologismit liittyvät jollain tapaa negatiivisiksi koettuihin 

asioihin, kuten seksuaalisiin hurjasteluihin, pedofiliaan ja ylettömiin julmuuksiin. Koska osa 

uudissanoista paljastuu yleisnimen sijaan mahdollisiksi erisnimiksi, on syytä olettaa, että 

kirjoittaja on niiden avulla halunnut korostaa Tiberiuksen salattujen tekojen 

järjestelmällisyyttä. Koska Tiberius pitäytyi Capreaen saarella kymmenen vuotta 

hallitsijakaudestaan ja oli samalla julkisen elämän ulkopuolella, ei hänen eristäytyneestä 

elämästään ollut saatavilla virallisia tietoja. Nämä tiedot historiankirjoittaja korvasi 

anekdooteilla, jotka kuvastivat tuota aikaa. Suetonius keräsi teokseensa tietoja useista 

lähteistä, myös huhupuheista ja tarinoista, jotka heijastavat selkeästi Tiberiuksen vastaista 

mielipidettä. Niissä esiintyvät neologismit, sellaria, spintriae, pisciculi, novum officium a 

voluptatibus, scalae Gemaniae ja Carnulus ovat siis osa sitä Tiberiuksen vastaisen opposition 

mielipidettä, joka muodostui todennäköisesti majesteettilakien käytön myötä. Tällaisia 

epäsuotuisia tarinoita keksittiin, jotta Tiberiuksen rikollisiksi ja epäinhimillisiksi uskotut teot 

ja hänen luonteensa tulisivat selkeästi esille. Siirtyessään historiateokseen niistä tuli 

keskeinen osa Suetoniuksen välittämää Tiberius-kuvaa. 
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LOPPULAUSE 

Tavoitteenani tässä tutkielmassa on ollut selvittää, miten antiikin historiankirjoittajat 

kuvasivat Tiberiusta historiateoksissaan, ja miksi kuvaukset olivat juuri tietynlaisia. 

Kartoittamalla historiateokset Tiberiuksen hallintovuosista mahdollisimman kattavasti, olen 

tutkinut lähteitä systemaattisesti mielikuvien tuottajien näkökulmasta. Olen analysoinut 

mielikuvia vertaamalla lähteitä toisiinsa ja ottamalla huomioon kunkin lähteen 

ominaispiirteet ja taustatekijät. Lähteiksi valikoituivat Velleius Paterculuksen, Gaius 

Suetoniuksen, Cornelius Tacituksen ja Dio Cassiuksen tekstit, sillä ne ovat antiikin lähteistä 

ainoita, jotka käsittelevät Tiberiuksen hallintokautta. Lähteistä nousi esiin tietoiseen 

kuvanrakennukseen liittyviä erilaisia elementtejä hieman siitä riippuen, miten paljon 

historiankirjoitus heijastaa roomalaisen historiankirjoituksen yleisiä trendejä. Koska 

roomalainen historiankirjoitus oli poliittisten ristiriitojen ja moraalisen diskurssin jatke, 

historiankirjoittajien tekstit on tulkittava roomalaisen yhteiskunnan kontekstissa. 

Tiberiuksen kuvaan vaikutti ensisijaisesti kirjoittaja itse. Yllätyksenä ei tullut, että kuvaukset 

muuttuivat riippuen historiateoksen kirjoitusajankohdasta ja kirjoittajan noudattamista 

tendensseistä. Kuvanmuodostumisen vaiheisiin vaikuttivat erityisesti antiikin 

historiankirjoitukselle tyypilliset piirteet osana tiedettä. Antiikissa tieteelle oli ominaista 

yleisyys. Tieteen tuli tarkastella muuttumatonta, eli sen kohteen tuli säilyä samana. 

Historiankirjoitusta ei käsitetty tieteeksi, sillä se tutki muuttuvaa kohdetta. Historian 

katsottiin tutkivan yksityista ja muuttuvaa, joka oli luulotiedon varassa. Historia oli 

antiikissa viime kädessä kirjallisuutta, mutta sillä oli myös tutkimuksellinen tendenssi ja se 

oli tärkeää, sillä sen avulla saatiin opetuksia tähän päivään. Menneisyyden katsottiin olevan 

tiukasti aikaan sidottua ja historian koettiin olevan kiinnostunut nimenomaan ihmisen 

toimista eli siinä korostui historiankirjoituksen humaanisuus. Ihmisten historiaa selitettiin 

heidän toimintansa ja motiiviensa kautta. 

Tutkimieni roomalaisten historiankirjoittajien teosten esittämän Tiberius-kuvan pohjalta 

voin todeta, että ne noudattelivat hyvin pitkälti roomalaiselle historiankirjoitukselle 

tyypillisiä ominaisuuksia. Hallitsijakuvan ensisijainen tarkoitus oli jollain tavoin hyödyttää 

yleisöä, lukijakuntaa. Velleius Paterculuksen historiateosta lukuun ottamatta Tiberiuksesta 

rakennettiin tarkoituksellisesti historiassa vahvasti epäsuosittu, bête noire, koettiin että tätä 

koskevassa historiankirjoituksessa motiivina oli jossain määrin oppimisen tarve. Tiberius-

kuvalla haluttiin opettaa, millainen on huono hallitsija ja mihin hänen toimensa johtajavat. 
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Lähteideni kirjoittajiin vaikutti suuresti kreikkalaisen historiankirjoituksen perintö. Se 

vaikutti pitkälti myös Tiberiuksen kuvaamiseen. Roomalainen ja kreikkalainen 

historiankirjoitus jakavat muutaman yhteisen perusluonteen, jotka heijastuvat käsittelemieni 

lähteiden edustamaan historiankirjoitukseen. Sellainen on esimerkiksi historiantutkimuksen 

mieltäminen oman ajan historiaksi. Historiankirjoittajat pyrkivät omalta osaltaan 

kriittisyyteen ja totuuteen ja painottivat erityisesti syy-seuraussuhteita. Jotta tulevaisuudessa 

osattaisiin välttyä historiassa esiintyviltä ongelmilta, historian tuli olla ensisijaisesti 

opettavaista. Historiankirjoittajat käyttivät teoksissaan hyväkseen retoriikkaa korostaakseen 

erilaisia osuuksia. Historia on myös suuressa määrin itse havainnointia ja näkemistä eli 

autopsiaa. Tähän näkökulmaan olisi mahdollista syventyä entisestään laajemman 

tutkimuksen puitteissa. 

Käsittelemäni lähteet edustavat kahta roomalaisen historiankirjoituksen traditioita. 

Tacituksen teos on annalistinen, eli sen kokoamat yhden vuoden tapahtumat ovat oma 

aikakautensa. Tacituksen lisäksi Velleius Paterculus, Suetonius ja Dio Cassius edustavat 

myös poliittista historiankirjoitusta, joka oli tärkeä roomalaiselle maailmalle. 

Historiankirjoitus oli lähtökohtaisesti poliittista ja omaa etua ajavaa ja sillä oli sisäpoliittisia 

intressejä. Pyrkimyksessä totuuteen oli mukana siis vahva oman edun mukainen vire, mikä 

teki historiankirjoituksesta viime kädessä vahvasti puolueellista. Erityisesti Velleius 

Paterculuksen teoksessa on myös suuri isänmaallinen vire, mikä heijastuu hallitsijoiden 

esitystavassa. Vastaavankaltaista ei ole huomattavissa muilla käsittelemilläni 

historiankirjoittajilla. Historiankirjoittajat olivat itsekin korkeissa yhteiskunnallisissa viroissa 

ja heidän esittämänsä kuva epämieluisasta hallitsijasta heijastelee yhteiskuntaluokan 

poliittisia intressejä. 

Tiberiusta koskeva historiankirjoitus lähteideni mukaan on tyypillistä roomalaista 

historiankirjoitusta myös psykologisen aspektinsa vuoksi. Erityisesti Tacitus ja Dio Cassius 

pyrkivät erittelemään tarkastelemansa toimijan taustalla mahdollisesti vaikuttaneita 

motiiveja. Niiden esittely teki teosten historiallisesta argumentoinnista vakuuttavampaa. 

Avoimiksi jääneet kysymykset ja epäselvät kohtaukset Tiberiuksen elämässä täytettiin 

korkealentoisella tyylittelyllä ja laajalla retoriikan käytöllä. Suetoniuksella samaa asiaa 

tarkoitti eettisten näkemysten laaja esiintuominen. Esitysteknisenä ratkaisuna hyvien 

tekojen ja huonojen tekojen esittely loi Tiberiuksesta varsin negatiivisen kuvan. Vaikuttaa 

siltä, että pessimistinen ja julma kuva, joka toistuu usein myöhemmässä 
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tutkimuskirjallisuudessa, on pääsääntöisesti peräisin juuri Suetonoiuksen Tiberius-

elämäkerrasta.  

Samalla Tiberiuksen kuvaaminen toi esiin myös tyypillisiä roomalaiseen 

historiankirjoitukseen liittyviä heikkouksia historiantutkimuksen näkökulmasta. Koska 

roomalainen historiankirjoitus oli hyvin ihmiskeskeistä ja elämäkerrallista, 

historiankirjoittajat tarkastelivat erilaisia historiallisia tapahtumia hyvin kapeasta 

näkökulmasta. Yksilökeskeinen näkökulma oli tyyppiesimerkki myös Tiberiuksen kuvassa, 

jossa korostettiin lähinnä henkilökohtaisia motiiveja. Historiankirjoittajat eivät onnistuneet 

tai pyrkineet havaitsemaan kokonaisuuksia ja suuria syitä, mikä jätti yhteiskunnalliset ja 

poliittiset syyt tyystin taka-alalle. Toinen vaikuttava tekijä Tiberius-kuvan muodostumiseen 

olivat historiankirjoittajien käyttämät lähteet, joiden tarkastelu vaatisi kuitenkin syvempää ja 

tarkempaa perehtymistä aiheeseen ja on mahdollinen laajennus tulevalle tutkimukselle. 

Tämän työn puitteissa totesin kuitenkin, että todennäköisesti lähteitä käytettiin paljon, 

mutta niiden edustavuudella ei nähty merkitystä. Tämä tarkoittaa, että kaikki lähteet olivat 

samanarvoisia, eikä jakoa primaari- tai sekundaarilähteisiin esiintynyt. Tämä oli tyypillistä 

roomalaisessa historiantutkimuksessa. Yksipuolinen ja kritiikitön lähestyminen kohteesta 

kertoviin lähteisiin tuotti tietyntyyppisen kuvan syntyneeseen teokseen. 

Tiberiuksen henkilökuva ei pysynyt samanlaisena historiateoksesta toiseen. 

Historiankirjoituksen välittämä kuva muuttui analyyttisemmaksi sen mukaan, kuinka kauan 

hallitsijan elinajasta oli kulunut. Velleius Paterculus kirjoitti historiateoksensa Tiberiuksen 

elinaikana ja sen välittämä kuva on kritiikitön ja jättää käsittelemättä ikäviä asioita, mikä oli 

tyypillistä hallitsijakeskeiselle historiankirjoitukselle. Tacituksen ja Suetoniuksen työt 

ilmestyivät samoihin aikoihin, jolloin Tiberiuksen hallintokaudesta oli jo aikaa, mutta ne 

eroavat tyyliltään ja esitysteknisiltä ratkaisuiltaan. Yhtäältä kummassakin Tiberius kuvataan 

tyrannimaiseksi ja epäsuotuisaksi hallitsijaksi opettavaisena esimerkkitapauksena huonosta 

hallitsijasta. Tacituksen teoksen Tiberiukselle on tyypillistä synkkyys ja sopimattomuus 

tehtäväänsä, mihin vaikutti kirjoittajan ajatus yksinvaltajärjestelmän sopimattomuudesta 

roomalaiseen yhteiskuntaan ja tasavaltalaisesta ihanteesta. Suetoniuksen esittämälle kuvalle 

on ominaista vastenmielisyys ja pahojen aikeiden salailu. Kirjoittaja käyttää tyylikeinona 

anekdootteja temaattisesti koko elämäkerran ja on ottanut mukaan kaiken kerrotun 

informaation lähdekritiikkiä käyttämättä. Informaatio todennäköisesti sisälsi paljon 

hallitsijavastaisen opposition ääntä, joka näkyy teoksessa. Dio Cassiuksen historiateos 

ilmestyi lähes kaksisataa vuotta Tiberiuksen kuoleman jälkeen. Sen esikuva oli Thukydideen 
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historiankirjoitus, jonka vuoksi kirjoittaja pyrki analysoimaan lähteitään tarkasti ja 

teoksessaan selkeyteen. Tiberius esitetään Dion teoksessa pahantahtoisena, mutta sen syitä 

on pohdittu tarkemmin kuin muissa, mikä kertoo lähdekritiikin suuremmasta käytöstä. 

Kuvan muuttuminen on osa laajempaa muutosta, joka tapahtui roomalaisessa 

yhteiskunnassa varhaiselta keisariajalta Julius-Claudiusten dynastiasta Severusten dynastian 

loppuun asti. Muutokset yhteiskunnassa heijastuvat historiankirjoitukseen merkittävästi 

monella tapaa. Lukuunottamatta Velleiuksen tyypillistä hallitsijamyönteistä historiateosta, 

Tacituksen ja Suetoniuksen teoksista on nähtävissä, molemmista eri tavoin, miten vielä 

Nerva-Antoninusten aikainen yläluokka piti Rooman tasavaltaa kultaisina juurinaan. 

Verrattuna tuohon menneisyyteen Tiberiuksen edustama itsevaltius oli varsin negatiiviseksi 

koettu aika. Historiankirjoitus keskittyi kuvaamaan yhteiskunnan huononemista 

Augustuksen jälkeen. Koska Tiberiuksen hallintokausi oli monella tapaa poikkeava 

Augustuksen ajasta, nähtiin tämän persoona erityisen pahana, ja hallintomuoto 

yhteiskunnalle sopimattomana. Johtuen osittain yhteiskunnan laajemmasta 

sananvapaudesta, osittain Dion henkilökohtaisista kytkennöistä ja tyylistä, Tiberiusta 

käsiteltiin analyyttisemmin ja perusteellisemmin kuin aikaisemmissa historiateoksissa. 

Huolimatta historiankirjoituksen elementeistä ja kehityksestä, Tiberiuksen hahmossa on 

kirjoittajasta ja teoksesta riippumatta negatiivinen lataus. Tämä kielii siitä, että 

historiankirjoitus tarvitsi erilaisia hallitsijan esimerkkejä, joiden tarkoitus oli jäsentää 

Rooman historia hyviin ja huonoihin kausiin. Nykykäsitys näistä hallitsijoista heijastelee 

pitkälti näiden esimerkkien luomaa mielikuvaa. 
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