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Lascivam verborum veritatem, id est epigrammaton linguam, excusarem, 

si meum esset exemplum: sic scribit Catullus, sic Marsus,  

sic Pedo, sic Gaetulicus, sic quicumque perlegitur. 

 

Pyytäisin anteeksi sanojeni hävytöntä suorasukaisuutta, tai siis, epigrammin kieltä, 

jos olisin esikuvana; mutta siten kirjoittaa Catullus, ja siten kirjoittavat Marsus, 

Pedo ja Gaetulicus, ja kuka tahansa, jota luetaan läpikotaisin. 

 

Mart. 1.pr.9–13. 
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Opinnäytetyössäni käsittelen naisprostituoitujen representaatioita Rooman keisa-

riajan ensimmäisellä vuosisadalla eläneen runoilijan ja epigrammaatikon Mar-

tialiksen tuotannossa. Tarkoituksenani on selvittää miten ja minkälaisen kuvan 

runoilija rakentaa prostituoiduista, miten roomalainen miessubjekti ilmenee ja 

muotoutuu valikoiduissa lähteissä ja miten se havainnollistaa kokemusta prostitu-

oitujen toiseudesta roomalaisen miehuuden suhteen. Tutkimusaiheen valintaan on 

vaikuttanut mm. antiikintutkimuksen vähäisempi painottuminen antiikin Rooman 

prostituutioon. Prostituoidun hahmolla oli kuitenkin merkittävä symbolinen arvo 

roomalaisessa kulttuurissa ja se esiintyy toistuvasti myös Martialiksella. Hänen 

kuvaamansa kanssakäyminen prostituoidun ja miehen välillä on siten oikeutettu 

tutkimuksen kohde. Roomalaisen ja kreikkalaisen kulttuurin vaikutteet ovat muo-

dostaneet pohjan modernille länsimaiselle ihmiskäsitykselle, ja toisaalta taas näi-

den kulttuurien etäisyys nykyajan todellisuudessa voi antaa uutta perspektiiviä 

seksuaalikäsityksien kulttuurisen ja ajallisen muuttuvuuden ymmärtämiseen. Siten 

tutkimus voi olemassaolollaan myös osallistua moderniin yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun prostituutiosta ja tähän liittyvistä seikoista, kuten seksuaalimoraalista, 

seksuaalisista vapauksista, sukupuolirooleista sekä seksiin erottamattomasti kuu-

luvasta vallasta. 

 

 

Johdanto 

 

Historiallinen tausta 

 

Marcus Valerius Martialiksesta tiedetään historiallisena henkilönä varsin vähän, ja 

suurin osa tiedoista perustuu hänen omiin epigrammeihinsa. Martialis syntyi roo-

malaisessa Hispanian provinssissa Bilbiliksen kaupungissa noin vuonna 40 jaa. 

Nuorena hän sai roomalaisen koulutuksen ja asettui asumaan Rooman kaupunkiin 

vuoden 64 aikoihin. Martialis oli ilmeisesti jo varhain kirjallisesti lahjakas ja 

Roomaan siirtyminen oli tavallista kenelle tahansa menestystä kaipaavalle pro-

vinssiroomalaiselle. On ilmeistä, että hän oli taloudellisesti täysin riippuvainen 
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ystävistään ja muista hyväntekijöistä.
1
 Varsinainen kirjoittaminen ja kirjojen jul-

kaiseminen itsessään ei tekijänoikeuskäytäntöjen puuttuessa olisi mahdollistanut 

elannon saantia, toisin kuin esimerkiksi toimiminen opettajana tai juristina, jotka 

olivat tyypillisiä ammatteja kirjallisesti lahjakkaille miehille. Martialis kuitenkin 

nousi jo varsin varhain suosioon kirjoitustensa ansiosta.
2
 Roomassa yksi hänen 

ensisijaisia tukijoitaan oli Seneca nuorempi (n. 4 eaa.–65 jaa.), keisari Neron (37–

68 jaa.) opettaja ja neuvonantaja, itsekin Hispaniasta kotoisin.
3
  

Martialiksen ensimmäinen teos tunnetaan nimellä Liber de Spectaculis, jonka 

hän kirjoitti Amphitheatrum Flaviumin eli Colosseumin avajaisten kunniaksi. En-

simmäisen epigrammikokoelmansa (editioissa liber I) Martialis julkaisi noin 

vuonna 86, ja vuoteen 96 mennessä hän julkaisi vielä kymmenen epigrammiteosta. 

Kaiken kaikkiaan Martialikselta tunnetaan 15 kirjaa, jotka käsittävät yli 1500 ru-

noa.
 4

 Martialis kuitenkin tunnetaan ensisijaisesti juuri 12 epigrammiteoksestaan.
5
 

Editioissa Martialiksen julkaisujärjestyksessä 2. ja 3. teos (elegiset muistokirjoi-

tusteokset Xenia ja Apophoreta) tunnetaan nimillä liber XIII ja liber XIV.
6
 

Ensimmäisen vuosisadan lopulla, noin vuoden 98 aikoihin, Martialis palasi 

Hispaniaan paetakseen Rooman kaupungin hektistä elämänmenoa.
7
 Tosin juuri 

tämän urbaanin elämäntyylin kaikkine ristiriitaisuuksineen on katsottu toimineen 

inspiraationa hänen runoudelleen. Martialis lähetti vuoden 101 jälkeen julkaista-

vaksi viimeisen kirjansa eli epigrammikokoelma liber XII:n, jossa hän valittaa 

sisäistä tyhjyyttään sekä kulttuuristen ja sosiaalisten ärsykkeiden puutetta. Tiettä-

västi Martialis kuoli pian tämän jälkeen vuosien 101 ja 104 välillä.
8
 

Martialiksen epigrammien on katsottu heijastavan roomalaisen yläluokan pii-

rissä vallinnutta suojelijoiden eli patronien ja ystävien verkostoa. Martialiksen 

lähipiiriin kuului monia hänen aikansa kirjailijoita, joista huomattavimpia lienevät 

olleet satiirikko Juvenalis (1. vuosisadan loppu–100-luvun alku) sekä kirjailija 

Plinius nuorempi (61–n. 113), joka oli myös hänen suojelijoitaan. Martialis oli 

myös ilmeisesti vuosina 81–96 hallinneen keisari Domitianuksen suosiossa, ja 

                                                           
1
 Howell 1980, 1. 

2
 Howell 1980, 2. 

3
 Citroni 2012, 930. 

4
 Howell 1980, 2–3. 

5
 Citroni 2012, 930. 

6
 Howell 1980, 2–3. 

7
 Howell 1980, 3. 

8
 Citroni 2012, 930-931. 
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tunnettavuutensa takia hänen tuotannollaan on nähty olleen oma osansa keisarilli-

sen ideologian levittämisessä.
9
 

Martialis vaikutti keisari Augustuksen (63 eaa.–14 jaa., hallitsi vuodesta 27 eaa. 

kuolemaansa saakka) moraaliuudistuksia seuranneena vuosisatana, jolloin valtio 

oli ottanut keskeisemmän aseman mm. perheen, avioliiton (ja aviorikosten) ja 

yleensä kansalaisten seksuaalikäyttäytymisen kontrolloinnissa. Näin sillä oli hal-

lussaan valtaa, joka oli perinteisesti kuulunut perheen patriarkaaliselle päälle (pa-

terfamilias). Augustuksen tarkoituksena oli ollut lisätä syntyvyyttä valtakunnassa, 

tiukentaa valtion otetta seksuaalimoraalista ja palauttaa esi-isien hyveellisinä pide-

tyt arvot.
 10

  Uudistuksilla oli kuitenkin se seuraus, että naiset saivat tietyssä mää-

rin sosiaalista vapautta ja rajatun oikeuden yksityisomaisuuteen.
11

 Tämä johtui 

useita jälkeläisiä synnyttäneillä naisille suunnatuista myönnytyksistä ja naisiin 

kohdistuneen holhouksen heikentämisestä vuosisadan alkupuolen keisarillisessa 

lainsäädännössä. Miehen valtaa avioliitossa heikensi myös se, että hänellä ei ollut 

täyttä oikeutta vaimonsa myötäjäisiin, vaan tämä saattoi avioerotilanteessa saada 

myötäjäisensä takaisin.
12

 Etenkin eliittiin kuuluneiden naisten taloudellinen ja 

siten myös yhteiskunnallinen vaikutusvalta siis kasvoi varhaisella keisariajalla.
13

  

Antiikin Roomassa prostituution harjoittaminen oli laillista ja toimintaan koh-

distui käytännössä vain vähän rajoitteita esivallan taholta.
14

 Prostituoidut saattoi-

vat olla sekä miehiä että naisia. Ehdoton enemmistö prostituoiduista oli ulkomai-

sia orjia, yleensä kuitenkin naispuolisia. Prostituoidut työskentelivät tavallisimmin 

ilotaloissa, majataloissa, julkisissa kylpylöissä sekä kaduilla.
15

 Roomassa ei ollut 

yhdenmukaista juridista prostituoidun määritelmää, vaikka useat lakitekstit viit-

taavatkin prostituutioon eri yhteyksissä, mm. käsiteltäessä kelpoisuutta valtion 

viroissa toimimiseen, kansalaisstatusta sekä avioliitto- ja rikoslainsäädäntöön liit-

tyviä asioita.
16

 Keisari Augustuksen aikaisen lainsäädännön mukaan miehet eivät 

saaneet harjoittaa seksiä naimattoman tai leskeksi jääneen vapaasyntyisen naisen 

kanssa, mutta seksi prostituoidun kanssa ei johtanut juridisiin seuraamuksiin eikä 

sitä pidetty aviorikoksena. Naispuolista aviorikkojaa ja prostituoitua puolestaan 

                                                           
9
 Citroni 2012, 930-931. 

10
 Fantham et al. 1994, 302–303. 

11
 Sullivan 1991, 192–193. 

12
 Fantham et al. 1994, 303–304. 

13
 Sullivan 1991, 194–195. 

14
 McGinn 2004, 1. 

15
 Pomeroy 1975, 192; 202. 

16
 McGinn 1998, 99. 
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koskivat jossain määrin samat yhteiskunnalliset sanktiot.
17

 Kansalaisoikeudet 

omaava nainen puolestaan ei saanut olla minkäänlaisessa seksuaalisessa suhteessa 

avioliiton ulkopuolella.
18

 Prostituoidut olivat roomalaisen sosiaalisen asteikon 

pohjalla ja yleensä kirjallisuudessa he edustavat paheksutuinta naiskuvaa.
19

 

 Prostituoituna toimiminen edellytti lain mukaan rekisteröitymistä ja veron-

maksua.
20

 Prostituoiduksi rekisteröityminen oli periaatteessa mahdollista myös 

kansalaisoikeudet omaaville naisille, ja näin he saattoivat välttää syytteen aviori-

koksesta, mikäli heillä oli avioliiton ulkopuolisia suhteita. Tämä käytäntö kuiten-

kin kiellettiin ainakin yläluokkaisilta naisilta varhaisella keisariajalla.
21

 Miespuo-

lisen kansalaisen kohdalla prostituoituna toimiminen olisi merkinnyt useimpien 

kansalaisoikeuksien menettämistä ja huomattavampaa yhteiskunnallisen statuksen 

heikentymistä, sillä miesten kansalaisoikeudet ja rooli julkisessa elämässä olivat 

paljon laajemmat kuin naisten.
22

  

Roomalaista seksuaalikäyttäytymistä tarkasteltaessa on ymmärrettävä, että 

roomalainen yhteiskunta ei ollut heteronormatiivinen, vaikkakin miehen ja naisen 

välistä avioliittoa pidettiin olennaisena yhteiskunnalliselle vakaudelle ja jatkuvuu-

delle.
23

 Seksuaalisen orientaation tai preferenssin luonnetta ei määritellyt yksin-

kertainen sukupuolikeskeinen objektivalinta, joka on keskeisin osa modernia län-

simaista seksuaalista identiteettiä. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisten halujen 

tai toiminnan kohteen sukupuoli ei itsessään määritellyt suhteen luonnetta, vaan 

roomalaisille merkittävämpiä olivat osapuolten ikä, sosiaalinen status, itse akti 

sekä omaksutut seksuaali-/sukupuoliroolit. Osapuolten vuorovaikutussuhde ja 

sosiaalinen asettautuminen olivat korostuneessa asemassa. Tämän on nähty heijas-

televan yleisesti roomalaista yhteiskuntaa, joka oli sosiaalisilta rakenteiltaan hyvin 

monimutkainen ja kerrostunut. Roomalaisessa kulttuurissa seksuaaliset toimijat 

jaettiin passiivisiin ja aktiivisiin, minkä johdosta penetrativiinen seksi ilmeni roo-

malaisille niin ikään hierarkkisena.
24

 Naisen oletettiin omaksuvan passiivisen roo-

lin ja seksuaalisesti aktiivista naista pidettiin poikkeamana.
25

 Tässä tutkimuksessa 

                                                           
17

 Skinner 2010. 207. 
18

 Pomeroy 1975, 160. 
19

 Edwards 1997, 82. 
20

 McGinn 1998, 248. 
21

 Skinner 2010, 207. 
22

 McGinn 1998, 26. 
23

 Hänninen 2004, 58–61; 72–73. 
24

 Skinner 2010, 212. 
25

 Hänninen 2004, 71. 
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usein toistuvia tutkijoiden käyttämiä termejä ”aktiivinen” ja ”passiivinen” ei tulisi 

ymmärtää kirjaimellisessa merkityksessä, vaan roomalaisen fallosentrisen, penet-

raatiota korostavan seksuaalisen mentaliteetin puitteissa. Esimerkiksi aktiivinen 

seksuaalinen toimijuus
26

 ei liity aktiiviseen stimulointiin tai liikehdintään, vaan 

toisen osapuolen penetroimiseen tai dominoimiseen. Näitä ja muita käsitteitä tul-

laan käsittelemään tarkemmin tutkimuksen aikana. 

 

 

Tutkimustilanne 

 

Prostituutiota ei tietääkseni ole käsitelty Martialiksen tuotannon puitteissa aina-

kaan laajasti toiseuden tai miessubjektin rakentumisen näkökulmasta. Sen sijaan 

on runsaasti tutkimuksia, jotka käsittelevät tai ainakin sivuavat Martialiksen väi-

tettyjä seksuaalisia asenteita, hänen epigrammeissaan kuvattua roomalaista seksu-

aalikäyttäytymistä sekä erilaisia naisrooleja. Martialiksen epigrammit ovat 1900-

luvun mittaan saaneet paljon akateemista huomiota, ja myös omaan valikoimaani 

kuuluvia epigrammeja on jo tutkittu. Martialiksen runot kuitenkin mahdollistavat 

lähestymisen hyvin monesta eri näkökulmasta. 

Ainoa tiedossani olevan tutkimus, joka keskittyy yksinomaan prostituutioon ja 

prostituoituihin Martialiksen tuotannossa, on Quentin Schiavonen Sexualité et 

prostitution à Rome à travers les Épigrammes de Martial (2013). Hänen tutki-

muksensa on melko laaja ja yleisluontoinen, ja hän käsittelee mm. prostituoidun 

kuvaa, Martialiksen käyttämää kieltä, prostituoitujen sosiaalista statusta, prosti-

tuution esiintymistä kaupunkikuvassa sekä prostituoitujen seksuaalikäyttäytymistä. 

Oma tutkimukseni on fokukseltaan paljon rajatumpi, mutta pyrkii pureutumaan 

syvemmälle Martialiksen luomaan diskurssiin. 

J. P. Sullivanin teos Martial, the Unexpected Classic: A Literary and Historical 

Study (1991) on ensimmäinen laaja ja monipuolinen sekä monitieteellinen katsaus 

Martialiksen tuotantoon. Sullivan perehtyy mm. Martialiksen epigrammeissa il-

meneviin seksuaalisiin asenteisiin pyrkimällä sijoittamaan ne siihen vallitsevaan 

historialliseen kontekstiin, jossa Martialis itse eli. Sullivanin näkemyksen mukaan 

                                                           
26

 Sosiologiassa toimijuus tarkoittaa yksilön kykenevyyttä ja mahdollisuutta toimia itsenäisesti ja 

tehdä päätöksiä. Erinäisten rakenteiden, kuten yhteiskuntaluokan ja sukupuolen, puolestaan näh-

dään säätelevän tai rajoittavan tätä toimijuutta. Barker 2000, 448. 
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Martialiksen kirjoitukset heijastavat hänen aikansa seksuaalisia asenteita sekä 

roomalaisen yhteiskunnan kerroksellisuutta. 

Patricia Watson on käsitellyt Martialiksen luonnehdintaa seksuaalisesta mat-

roonasta artikkelissaan Non Tristis Torus et tamen Pudicus: The Sexuality of the 

Matrona in Martial. Tutkijan keskeisimpänä väitteenä on, että vastoin aikaisem-

pia konventioita Martialis pyrkisi esittämään seksuaalisen matroonan toivottavana 

hahmona ja että tämä rinnastaisi miehensä haluja palvelevan matroonan prostitu-

oituun. Tarkastelun kohteeksi nousevat siis eri naishahmoille kuuluvat ominai-

suudet sekä niihin liittyvät assosiaatiot. 

Amy Richlinin vaikutusvaltainen teos The Garden of Priapus: Sexuality & Ag-

gression in Roman Humour (1983) tutkii roomalaisen seksuaalisen huumorin 

luonnetta monipuolisen lähdeaineiston pohjalta. Hänen keskeisen teesinsä mukaan 

roomalaista seksuaalista huumoria määritti nk. priapinen malli, jonka mukaan 

keskeisessä asemassa on uhkaava ja aggressiivinen miestoimija. Tämä aggressii-

visuus näyttäytyy puolustautumisena sekä normaaleiksi katsottujen ominaisuuksi-

en ylikorostamisena. Huumori itsessään ymmärretään valtadiskurssiksi. Hänen 

mukaansa tämäntyylisen huumorin puoleensavetävyys on juuri siinä, että poik-

keavien yksilöiden representaatioiden kautta sekä esiintyjä että yleisö kykenevät 

toteamaan oman normaaliutensa. 

Gillian MacIntoshin tutkimus An Investigation of Female Personae in the Epi-

grams of Martial (1997) pyrkii kartoittamaan Martialiksen corpuksessa esiintyvät 

eri naishahmotyypit. Tutkija on jakanut nämä naishahmot pääkategorioihin näiden 

perusominaisuuksien perusteella, ja lisäksi hän on myös erikseen perehtynyt Mar-

tialiksen seksualisoituihin naishahmoihin. Martialiksella esiintyvät prostituoidut 

ovat yksi ryhmä. Tutkija luonnehtii kutakin ryhmää varsin suppeasti, mutta hänen 

tutkimuksensa kuitenkin havainnollistaa eri naishahmojen esiintyvyyden yleisyyt-

tä Martialiksen tuotannossa. 

Francesca Sapsfordin väitöstutkimus The ’Epic’ of Martial (2012) pyrkii osoit-

tamaan, että Martialiksen sisällöllisesti hajanaisena pidettyä epigrammituotantoa 

(kirjat I-XII) tulisi lukea ja tulkita kokonaisuutena, kuten tutkijan mielestä Mar-

tialis on alun perin tarkoittanut. Sapsfordin teorian mukaan lukijan on mahdollista 

muodostaa temaattisia narratiiveja, jotka yhdistävät näennäisesti hajanaiset epi-

grammit toisiinsa. 
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Anne Duncanin artikkeli Infamous Performers: Comic Actors and Female 

Prostitutes in Rome (2006) on oman tutkimukseni kannalta olennainen ennen 

kaikkea siksi, että hyödynnän myös hänen käyttämäänsä teoreettista viitekehystä. 

Duncan tutkii sitä, kuinka roomalaisessa komiikassa prostituoidut assosioitiin 

usein näyttelijöihin, jotka niin ikään olivat yhteiskunnan sosiaalisen asteikon ala-

päässä, ja kuinka heitä siten pyrittiin marginalisoimaan. Vaikka hänen tutkimansa 

materiaali onkin luonteeltaan erilaista, tutkimus kuitenkin osoittaa, että valitse-

maani teoreettista viitekehystä voidaan soveltaa antiikkiin. 

 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella roomalaisen prostituution ja naisprosti-

tuoitujen kirjallisia representaatioita
27

 Martialiksen epigrammeissa. Aineistossa 

esiintuotujen esitysten kautta tutkin, miten prostituoitujen toiseus rakentuu ja mikä 

on sen suhde aineistossa rakentuviin roomalaisiin miessubjekteihin. Miessubjek-

tilla tarkoitan tässä Martialiksen tuotannossa esiintyviä miehisiä hahmoja, jotka 

esiintyvät jossain tekstuaalisessa kontekstissa eriasteisina toimijoina ja roomalai-

sen miehisyyden edustajina. Tutkin myös, esiintyykö Martialiksella kenties jokin 

primäärisubjekti, jonka hän katsoo edustavan ideaalia tai toivottua roomalaista 

miehuutta ja asettuuko tämä subjekti prostituoitujen suhteen johonkin tiettyyn 

asemaan muihin miessubjekteihin verrattuna. Oletuksena on, että näillä miessub-

jekteilla on korostunut seksuaalinen toimijuus. Martialiksen miessubjektin tutki-

minen ei itsessään ole tutkimuksen lopputavoite, vaan sillä on tarkoitus havainnol-

listaa tämän subjektin toiseutta tai "samuutta" prostituoituun nähden. Prostituoi-

dun kuvan selvittämisessä tulen lyhyesti vertailemaan tätä Martialiksen teksteissä 

esiintyvään rakastajattaren hahmoon. Tämä on sikäli perusteltua, että rakastajatar 

oli osa samaa sosioekonomista
28

 ilmiötä, jossa miehen oli mahdollista vaihtaa 

rahaa tai hyödykkeitä seksuaaliseen kanssakäymiseen. Kuitenkin roomalaiset piti-

                                                           
27

 Engl. representation, "esitys; jokin, mikä esittää toista". Englanninkielisessä tutkimuskirjalli-

suudessa usein käytetty termi, jota tulen käyttämään tässä tutkimuksessa. 
28

 Sosioekonomialla tarkoitan tässä tutkimuksessa sitä, miten taloudelliset tekijät vaikuttavat yh-

teiskuntaan tai miten ne muokkaavat sosiaalista kanssakäymistä. Sosioekonomisella ryhmällä 

tarkoitan yhteiskuntaluokkaa tai -ryhmää, jonka yhteiskunnallista statusta määrittelee sen varalli-

suus, mahdollisuus kerryttää varallisuutta sekä se keino, jolla tätä varallisuutta on mahdollista 

hankkia. 
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vät prostituoituja ja rakastajattaria statukseltaan eriävinä.
29

 Rakastajatar on myös 

todistetusti Martialiksella toistuva hahmo.
30

 Tutkimukseni ajallinen rajaus tapah-

tuu aineiston ehdoilla, toisin sanoen se painottuu vertailevaa materiaalia lukuun 

ottamatta Rooman keisariajan alkuun ensimmäisen vuosisadan loppupuolelle. 

 Toiseus on ensisijaisesti useimmiten psykologiassa, filosofiassa, sosiologiassa, 

etnologiassa ja antropologiassa esiintyvä termi, jolla on tieteenaloista riippuen 

vaihteleva merkitys. Toiseus voidaan yksinkertaisimmillaan tämän tutkimuksen 

tarkoituksia varten ymmärtää muunlaisuuden, ulkopuolisuuden, etäisyyden ja eri-

laisuuden käsittämisenä. Sitä voidaan kuvailla myös "saman" ja "toisen" eriytymi-

seksi.
31

 Kyse on siis eräänlaisesta projektiosta, joka on riippuvainen tarkastelijan 

omista lähtökohdista, arvomaailmasta, kulttuurista ja vastaavanlaisista käsitteistä. 

"Toinen" on jokin toinen, koska se on tarkkailijan fokuksen kohteena. Toiseuden 

käsite liittyy väistämättä identiteettiin, sillä "itsen" rakentuminen tapahtuu "toi-

sen" kohtaamisen kautta.
32

 Tutkimuksen hypoteesina siis on, että luodessaan rep-

resentaatioita prostituoiduista Martialis joutuisi väistämättä määrittelemään jon-

kinlaisen miessubjektin. Tässä prosessissa hänen olisi toimittava roomalaisen 

kulttuurin asettamassa kontekstissa, eli käsiteltävä miehiin ja naisiin kohdistettuja 

odotuksia ja konventioita sekä näiden hahmojen välistä vuorovaikutusta. Kaiken 

tämän kannalta on välttämätöntä ensimmäiseksi selvittää prostituoidun kuva, eli 

se, mikä prostituoitu Martialiksen näkemyksen mukaan itse asiassa on ja mitä 

Martialis tältä odottaa ja mikä tekee siitä mahdollisesti ainutlaatuisen muiden re-

levanttien naishahmojen suhteen. 

Ensimmäinen keskeinen tutkimuskysymys on, että millaisen kuvan prostituuti-

osta ja prostituoiduista lähteet antavat. Tähän liittyen pohdin, miten prostituoituja 

luonnehditaan, mitä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä heihin liitetään ja miten 

heidän seksuaalikäyttäytymistään kuvaillaan. Käsittelen myös lyhyesti, miten 

Martialiksella esiintyvää rakastajattaren hahmoa tai muita naistyyppejä luonnehdi-

taan ja mitä eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia näistä löytyy suhteessa prosti-

tuoituun. Toinen pääkysymys kuuluu, miten Martialiksen luomat miessubjektit 

esiintyvät ja rakentuvat ja mikä on niiden suhde prostituoituihin ja toisiinsa. Tästä 

syntyvien havaintojen perusteella pyrin tarkastelemaan Martialiksen artikuloimaa 

                                                           
29

 Balsdon 1974, 226. 
30

 McIntosh 1997, 72. 
31

 Brinker-Gabler 1995, 2. 
32

 Brinker-Gabler 1995, 3. 
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prostituoitujen toiseutta ja sitä, miten se ilmentää käsitystä roomalaisesta miehi-

syydestä ja naiseudesta sekä seksuaalisuuden hierarkiasta. Tämän kautta pyrin 

vastaamaan kysymykseen, miksi prostituoitujen representaatiot ja niiden symboli-

nen sisältö sekä miessubjektit ovat Martialiksella muodostuneet juuri sellaisiksi, 

kuin ne ovat. 

Tutkimus koostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäinen pääluku keskittyy Mar-

tialiksen esittämän prostituoidun kuvan käsittelyyn ja on luonteeltaan pitkälti pe-

rustutkimusta. Toisessa pääluvussa keskityn Martialiksen luomien miessubjektien 

analysointiin ja pohdin niiden ilmenemistä suhteessa prostituoituihin ensimmäi-

sessä luvussa tehtyjen havaintojen valossa. Tästä tehtyjen johtopäätösten perus-

teella pyrin arvioimaan Martialiksen välittämää kuvaa siitä roomalaisesta sosiaali-

sesta todellisuudesta, jota määrittelevät seksuaaliset relaatiot 

Tutkimuksessani käyttämiäni käsitteitä perustelen ja avaan niiden esiintymisen 

yhteydessä. Vaikka tutkimukseni ei suoranaisesti keskity siihen, mitä prostituutio 

antiikin Roomassa yleisesti ottaen oli ja miten se voidaan määritellä, on tätä kes-

keistä käsitettä kuitenkin aiheellista hieman tarkentaa. Antiikin Roomassa prosti-

tuutiolle ei ollut yksiselitteistä määritelmää eikä käsitettä. Moderni termi "prosti-

tuutio" itsessään tulee latinan sanasta prostituere, kirjaimellisesti "asettaa esille" 

tai "häpäistä". Termi "prostituutio" ei sellaisenaan esiinny antiikin lähteissä.
33

 

Yksinkertaisimmillaan prostituutio tarkoittaa kenen tahansa asiakkaan seksuaalis-

ta tyydyttämistä, yleensä maksua vastaan.
34

 Prostituution luonnetta määrittelevät 

fyysiset, taloudelliset, sosiaaliset ja esteettiset tekijät.
35

 Ilmiön tutkimisessa on 

tärkeää voida erottaa se muusta avioliiton ulkopuolisesta seksuaalisesta kanssa-

käymisestä, kuten aviorikkomuksesta, jalkavaimoudesta tai rakastajuussuhteesta, 

jotka ilmenevät eri yhteisöissä ja kulttuureissa eri tavoin. Roomalaista prostituu-

tiota tutkinut Thomas McGinn katsoo, että prostituutiolta voidaan odottaa kolmea 

asiaa: siveettömyyttä (siveettömyyden kokemusta, kirj. huom.), maksua sekä osa-

puolten välistä emotionaalista välinpitämättömyyttä. Tutkijan mukaan prostituu-

tiota on kuitenkin vaikeaa täysin eristää omaksi juridiseksi tai sosiologiseksi ilmi-

ökseen.
36

 

 

                                                           
33

 Faraone & McClure 2006, 7. 
34

 Haas 2001, 452. 
35

 Cohen 2006, 95–96. 
36

 McGinn 1999, 18. 
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Lähteet ja menetelmät 

 

Lähteet 

 

Päälähteinäni käytän valikoimiani epigrammeja, jotka on valittu hänen 12 epi-

grammiteoksensa joukosta. Valintaan on vaikuttanut ensinnäkin se, että katsonko 

prostituoidun hahmon esiintyvän epigrammissa tai liittyykö se aiheeltaan ja sisäl-

löltään muuten kysymyksenasetteluun esimerkiksi seksuaalikäyttäytymisen kuvai-

lun perusteella. Koska prostituoitujen ja muiden naishahmojen tunnistaminen on 

paikoitellen ongelmallista, olen pyrkinyt tuomaan esille erilaisia tulkintoja valit-

semistani epigrammeista. Olen valinnut Martialiksen päälähteekseni siksi, että 

epigrammeissaan hän todistetusti kiinnittää huomiota ihmisten väliseen sosiaali-

siin suhteisiin sekä roomalaisen seksuaalikäyttäytymisen yksityiskohtiin. Myös 

prostituoidun hahmo esiintyy toistuvasti läpi hänen tuotantonsa. Vertailevan ai-

neiston tarkoituksena on osoittaa yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia roomalaisissa 

seksuaalikäsityksissä eri aikoina sekä Martialiksen epigrammien intertekstuaalisia 

yhteyksiä. Martialiksen tuotanto muodostaa yhden kattavan kokonaisuuden, joka 

on syntynyt tietyn historiallisen ajan lähtökohdista ja sitä voidaan siten perustella 

yhtenä tutkimuskokonaisuutena. 

Kaikki käännökset ovat omiani. Käännöksissä olen pyrkinyt ymmärrettävyy-

teen ja tuomaan selkeästi esille sen, minkä katson olleen Martialiksen keskeinen 

idea kussakin epigrammissa. Martialiksen tuotannossa esiintyvien kreikkalaisten 

nimien suhteen olen yksinkertaisuuden vuoksi päätynyt esittämään ne latinalais-

tettuina. 

Epigrammit, joista Martialis tunnetaan, olivat alun perin nimensä mukaisesti 

runoja, jotka oli kaiverrettu johonkin esineeseen (kr. ἐπίγραμμα, [epigram-

ma] ”kaiverrus”). Varhaisimmissa kreikankielisissä piirtokirjoituksissa on käytet-

ty heksametristä runomittaa, mutta n. 600-luvulta eaa. lähtien epigrammeissa 

esiintyy eleginen runomitta, jota myös Martialis tavallisesti käytti. Tyypillisimmät 

epigrammit olivat muisto- tai omistuspiirtokirjoituksia, mutta jo varhain esiintyi 

myös yksinomaan kirjallisiin tarkoituksiin laadittuja epigrammeja, joille oli omi-

naista niiden humoristisuus. Hellenistisenä aikana (300-luvun lopulta eaa. eteen-

päin) epigrammi eli kukoistuskauttaan kirjallisuudenlajina. Esimerkiksi Martialis 

piti suurimpana epigrammien laatijana aleksandrialaista Kallimakhosta (200-luku 
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eaa.), joka painotti epigrammeissaan ensisijaisesti lyhyyttä. Ajanlaskun alkuun 

mennessä kreikkalainen epigrammi oli hiipunut runouden lajina.
37

 Roomassa 

myöhäisen tasavallan ajan epigrammirunoutta edusti runoilija Catullus (n. 84–54 

eaa.). Roomalaiselle epigrammille oli luonteenomaista sen suorasukainen ja mo-

nesti epäsiveellisenä pidetty tyyli.
38

 

Epigrammien laatimisessa olennaista oli runojen lyhyys, nasevuus ja viimeis-

telty, hienovarainen kielellinen ilmaisu. Antiikissa epigrammille ei kuitenkaan 

ollut yhtä johdonmukaista teoriaa tai muotoa. Martialis itse omaksui vapaamman 

lähestymistavan epigrammia kohtaan Catulluksen tavoin.
39

 Toisin kuin Catullus, 

Martialis itse kuitenkin kutsui runojaan epigrammeiksi.
40

 Hän pyrki kirjallisessa 

tyylissään vaihtelevuuteen kiinnittämällä huomiota runojen järjestykseen, säkei-

den määrään, runomittaan ja itse aiheeseen.
41

 

 Syynä siihen, että Martialis päätyi kirjoittamaan yksinomaan epigrammeja, 

lienee ollut hänen kokemansa vastenmielisyys mahtailevampia ja ylevämpiä kir-

jallisuudenlajeja kohtaan. Verrattuna siihen, mitä hän itse tuotti, mytologiaan tai 

tarinoihin pohjautuva eeppinen runous olisi ollut sosiaalisesti ja poliittisesti paljon 

hyväksyttävämpää ja mahdollisilta seurauksiltaan harmittomampaa. Tällaisten 

konventioiden sijaan Martialis keskittyi arkisen, kaupunkilaisen ihmiselämän ja 

yhteiskunnan tarkasteluun ja kuvaukseen. Satiirisen tyylinsä hän ilmeisesti valitsi 

yksinkertaisesti siksi, että halusi tulla luetuksi.
42

 Kuten Catullus, hän toi runoihin-

sa omaelämäkerrallista vaikutelmaa sekä koomista realismia.
43

 Hänen runonsa 

perustuvat ainakin jossain määrin hänen kokemuksiinsa ja havaintoihinsa rooma-

laisesta sosiaalisesta todellisuudesta, vaikkakin usein hyvin kärjistetysti esitettynä. 

Satiirin ajankohtaisen luonteen mukaisesti Martialiksen epigrammit käsittelevät 

roomalaisen yhteiskunnan absurdiuksia ja ristiriitaisuuksia eri sosiaaliluokkien 

toiminnan ja käyttäytymisen tarkastelun kautta.
44

  Hänen tyyliään voidaan pitää 

paikoitellen hyökkäävänä, mutta hän ei omien sanojensa mukaan kohdista runo-

jaan henkilökohtaisesti todellisia henkilöitä kohtaan, ainakaan heidän oikeilla ni-

                                                           
37

 Howell 1980, 6–7. 
38

 Howell 1980, 9. 
39

 Howell 1980, 8–10. 
40

 Mendell 1922, 5; Mart. 1.1.: ”…Martialis, tunnettu kautta maailman vitsikkäistä epigrammikir-

joistaan…” (“ …toto notus in orbe Martialis / argutis epigrammaton libellis…”). 
41

 Howell 1980, 12. 
42

 Howell 1980, 11–12. 
43

 Citroni 2012, 931. 
44

 Citroni 2012, 931. 
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millään.
45

 Martialis itse katsoi, että hän suuntasi epigramminsa enemmän paheita 

kuin paheellisia vastaan.
46

 Martialiksen asenne ei ole yksiselitteisen moralistinen 

kuten niin monissa muissa muinaisen Rooman sosiaalisissa kuvauksissa, vaan 

kuten Mario Citroni on todennut, Martialis keskittyy ihmiselämän monimuotoi-

suuden ja ristiriitaisuuksien tallentamiseen.
47

 

Clarence W. Mendellin mukaan Martialiksen epigrammit sisältävät kaikki sa-

tiirin piirteet: vähäsanaisuuden, vaihtelevuuden, draaman, dialogin, nokkeluuden, 

pohdiskelun, sekä huumorin. Vaikka ne ovat täysin satiirisia, ne eivät kuitenkaan 

hänen mielestään ole satiireja. Tällä hän tarkoittaa sitä, että vaikka Martialiksen 

aikoihin mennessä satiirikirjallisuus oli suuresti vaikuttanut roomalaisen epi-

grammin muotoutumiseen, silti epigrammi säilytti sen ytimekkään ilmaisumuodon 

ja aiheen ykseyden, jota siltä tulisi edellyttää.
48

 Martialis itse edellytti epigrammil-

ta enemmän huumoria ja nokkeluutta kuin satiirikot. Hänen mukaansa epigram-

missa tuli olla sekä vitsikkyyttä (sal) että ivaa (fel
49

). Martialiksen mielestä epi-

grammilta tuli lisäksi vaatia hävyttömyyksiin asti vietyä suorapuheisuutta.
50

 Myös 

Horatiuksen tiedetään edellyttäneen satiirilta sekä terävää nokkeluutta, vaihtele-

vuutta, lyhyttä ilmaisutyyliä että huumoria.
51

  

Juuri Martialiksen käyttämä ilmaisutyyli on poikkeuksellinen; vaikka hänen te-

oksensa säilyttävätkin niille ominaisen korkean kirjallisen tason, hänen käyttä-

mänsä ilmaisut ovat usein alatyylisiä ja karkeita. Martialis onkin kaikista latinalai-

sista runoilijoista suorasukaisimpia ja monet hänen käyttämänsä ilmaukset esiin-

tyvät ensi kertaa latinalaisessa runoudessa juuri hänen toimestaan. Hänen tyylil-

leen on tyypillistä odottamaton loppuratkaisu, joka saa koko edeltävän epigram-

min näkymään uudessa valossa. Tavallista on, että epigrammin keskeisin idea on 

tiivistetty loppuun jonkinlaisena antiteettisenä tai paradoksaalisena ilmaisuna, 

joka näyttäytyy aiemmin sanotun suhteen ristiriitaisena. Citroni katsoo Martialik-

sen pyrkivän juuri tällaisen asymmetrian kautta merkityksellistämään tarkastele-

mansa todellisuuden epäjohdonmukaisuuksia.
52

 

                                                           
45

 Howell 1980, 11. 
46

 Mendell 1922, 12. 
47

 Citroni 2012, 931. 
48

 Mendell 1922, 20. 
49

 fel. Fel, kirjaimellisesti ”katkeruus, myrkky, sappi”. OLD, 683. 
50

 Mendell 1922, 12. 
51

 Mendell 1922, 12. 
52

 Citroni 2012, 932. 



17 
 

Merkittävä osa Martialiksen epigrammeista kuvaa satiirisesti roomalaisten sek-

suaalikäyttäytymistä ja -arvoja. Yleensä nämä seksuaalisia kanssakäymisiä käsit-

televät epigrammit keskittyvät juuri sovinnaisten arvojen ja sukupuoliroolien rik-

komisen esittämiseen.
53

 Tähän tutkimukseen valitut epigrammit kaikki käsittele-

vät roomalaista prostituutiota tavalla tai toisella tai ovat muuten roomalaisen sek-

suaalisuuden kannalta olennaisia. Martialista on pidetty seksuaalisilta asenteiltaan 

avoimen traditionalistisena ja jokseenkin misogyynisenä. Jälkimmäinen näkemys 

on tosin kyseenalaistettu sillä perusteella, että Martialis ei tuotannossaan säästele 

sen enempää miehiä kuin naisiakaan.
54

 Martialiksen tuotannossa naiset kuitenkin 

esiintyvät useimmiten seksuaalisessa ympäristössä. Monesti nämä naiset ovat 

Martialiksen subjektin kuviteltuja rakastajattaria tai muita naisia, jotka osoittavat 

seksuaalista kiinnostusta tätä kohtaan. Mikäli Martialis kritisoi naisia, kiinnittää 

hän usein huomiota erityisesti näiden ikään tai ulkonäön puutteisiin.
55

 Martialik-

sen käyttämät hahmot eivät kuitenkaan ole hänelle ainutlaatuisia, vaan hän hyö-

dyntää roomalaisessa kirjallisuudessa esiintyviä stereotyyppejä.
56

 

Koska valitsemani tutkimusaineisto on aiheen takia tarkasti rajattu, on vaarana 

eräänlainen näennäinen yliedustavuus sekä näkökulman rajallisuus Martialiksen 

koko tuotannon suhteen. Martialis on perinteisesti ollut tunnettu juuri epäsiveelli-

sinä pidetyistä, usein seksuaaliteemaisista, epigrammeistaan ja 1900-luvulle asti 

ne olivat este hänen tuotantonsa kattavalle analyysille.
57

 Martialiksen ensimmäi-

sen epigrammikirjan editiossa Peter Howell siteeraa tulkinnanvaraisesti runoilija 

Peter Porteria, jonka mukaan Martialiksen n. 1500 epigrammista kolmesta-

neljäänsataan olisivat "epäsiveitä".
58

 Varsinaisen prostituution tai prostituoitujen 

hahmojen osuutta koko tuotannosta on vaikea arvioida kuvausten tulkinnanvarai-

suuden takia. Gillian McIntosh, joka on tutkinut erilaisten naispersoonien esiin-

tymistä Martialiksella, on oman tulkintansa mukaan todennut prostituoitujen 

esiintyvän 24 epigrammissa. Vertailun vuoksi, hän toteaa seksuaalisesti halukkaan 

naishahmon esiintyvän 33 epigrammissa ja joko naispuolisen aviorikkojan tai ra-

kastajattaren 51 epigrammissa. Naimisissa olevia naishahmoja hän sen sijaan kat-
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soo esiintyvän 31 epigrammissa.
59

 Eri kategorioiden päällekkäisyydet huomioon 

ottaen, koko tuotannosta ne edustavat siis varsin pientä osaa. 

Martialiksen luoman kirjallisen todellisuuden voidaan väittää heijastelevan 

roomalaista yhteiskuntaa. Vaikka hän teki tilauksesta runoja, joiden luonne ja si-

sältö poikkeavat hänen satiirisesta tuotannostaan, oli hänen runojensa tarkoitukse-

na yleensä kuitenkin viihdyttää. Gunhild Vidénin mukaan Martialiksen tuotanto ei 

lainkaan heijastaisi runoilijan omia näkemyksiä, vaan että tämä hyödyntäisi vain 

oman aikansa ennakkoluuloja ja yleistä mielipidettä.
60

 J. P. Sullivan puolestaan 

katsoo Martialiksen arvon olevan juuri siinä, että hän tarjoaa poikkileikkauksen 

roomalaisen seksuaalisuuden rakenteesta. Sullivanin mukaan Martialiksen seksu-

aaliset asenteet heijastavat tämän näkemystä roomalaisen yhteiskunnan hierarkki-

suudesta.
61

 

Martialiksen tekstien lukemista ja tulkintaa vaikeuttaa se, että hänen kahteen-

toista kokoelmateokseensa (poislukien hänen varhaisemmat teoksensa, jotka oli-

vat tyyliltään hieman erilaisia) jaetut epigrammit eivät muodosta selvää narratii-

vista eli kerronnallista kokonaisuutta tai jatkumoa. Francesca Sapsfordin mukaan 

Martialiksen ”anti-eeposta”, kuten hän asian ilmaisee, tulisi lukea temaattisena 

kokonaisuutena tutkimalla sen intratekstuaalisia eli tekstin sisäisiä yhteyksiä. Hä-

nen mukaansa Martialiksen käsittelemistä keskeisistä teemoista on mahdollista 

luoda pseudo-narratiivi, joka yhdistää eri kirjoissa sijaitsevat samaan teemaan 

kuuluvat epigrammit toisiinsa.
62

 Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös Mar-

tialiksen tekstien tulkinnan epäkronologisessa järjestyksessä, mikäli oletuksena on, 

että hän on myöhempiä epigrammeja luodessaan ollut johdonmukainen niiden 

teemanmukaisen sisällön suhteen. 

 

 

Metodi ja teoria 

 

Toiseuden tutkimisessa sovellan Peter Stallybrassin ja Allon Whiten heidän teok-

sessaan The Politics and Poetics of Transgression (1986) esittämäänsä teoriaa 

siitä, miten subjektinmuodostus tapahtuu luomalla nk. ”low-Other” (”alempiar-
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voinen Toinen”), joka esitetään jyrkässä kontrastissa normatiivisen subjektin 

kanssa. Heidän teoriansa mukaan kerrostuneissa ihmisyhteisöissä sosiaalinen jär-

jestys rakentuu toisiinsa yhteydessä olevien ja toisistaan riippuvien "ylemmän" ja 

"alemman" hierarkian varaan. Sekä sosiaalisesti ylemmällä että alemmalla on 

huomattava symbolinen arvo, jota representaatioiden luojat hyödyntävät pyrkies-

sään luomaan rajoja ja eroavaisuuksia näiden eri ääripäiden välille.
63

 Sosiaalisesti 

ylempään kuuluvat toimijat ovat itse yleensä varsinaisten ylempien sosioekono-

misten ryhmien edustajia, jotka ovat myös kulttuurisen vallan keskiössä. Näin 

ollen näillä toimijoilla on valta määritellä vallitsevassa diskurssissa se, mikä on 

ylempiarvoista tai alempiarvoista.
64

 Tyypillistä on, että vaikka ylempiarvoiset 

toimijat kokevat vastenmielisyyttä alempiarvoista kohtaan ja pyrkivät kieltämään 

ja marginalisoimaan sen, kokevat ne silti himoa ja viehtymystä tätä alempaa "tois-

ta" kohtaan. Kaikkeen tähän liittyy siis myös alemman toisen erotisointi. Tämän 

teorian mukaan ylemmän toimijan pyrkiessä häivyttämään alemman toisen se on 

väistämättä riippuvainen siitä määrittäessään itseään. Näin ollen se, mikä on sosi-

aalisesti marginaalista, on symbolisesti keskeistä. Seurauksena on vallan, pelon, 

halun ja subjektiivisuuden luomisen yhteenkietoutuma..
65

  

Stallybrass ja White itse soveltavat teoriaansa 1600–1800-lukujen Englantiin ja 

heidän tarkastelussaan on esiteollisena ja teollisena aikakautena syntyneen porva-

rillisen (mies)identiteetin muodostusprosessi. Heidän mukaansa tämä tapahtui 

luomalla diskursseja, jotka asettivat uuden porvarillisen subjektin vastakkain 

"alemman Toisen" kanssa. Tämä niin kutsuttu "alempi Toinen" oli tutkijoiden 

mukaan aina sidottu karnevalismiin, ruumiilliseen irvokkuuteen ja alempiin ke-

honkerroksiin. Nämä puolestaan yhdistettiin toisiin alempiin tasoihin, kuten työ-

väenluokkaan, viemäriin, slummiin sekä alitajuntaan. Stallybrassin ja Whiten tut-

kimuksessa keskeisenä käsitteenä on transgressio, jolla tarkoitetaan yhteiskunnal-

listen ja sukupuoleen sidottujen rajojen rikkomista. Tästä rikkomuksesta seuran-

nut porvarillisessa subjektissa herännyt pelko puolestaan vakuuttaa tämän subjek-

tin siitä, että hän on rajan oikealla puolella. 

Toiseuteen liittyy väistämättä identiteetti, sillä itseys määritetään aina toisen 

kautta. Tarkoituksenani ei ole selvittää Martialiksen tuotannon muodostamaa täy-
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dellistä miesidentiteettiä, vaan liikkua identiteetin alatasoilla ja tarkkailla tiettyjä 

identiteetinmuodostuksen prosesseja ja osasia. Identiteetti itsessään on moderni 

käsite, mutta jo antiikissa identiteetin "teemaa" käytettiin luomaan ja järjestämään 

käsityksiä kulttuurista ja yhteiskunnasta.
66

 On siis tarkasteltava niitä tekijöitä, joil-

la identiteettiä rakennettiin, vaikka kyse ei olisi edes tietoisesta toiminnasta. Iden-

titeetit eivät ole perusluonteisia (ts. sisäsyntyisiä tai luonnollisesti välttämättömiä, 

kirj. huom.) ominaisuuksia vaan ajatusrakennelmia, joihin liittyy piirteitä, joita 

joku tai jokin ryhmä omaa yhteiskunnallisen tai kulttuurisen yhteisymmärryksen 

kautta. Vaikka ihmisillä tai yhteisöillä voidaan ajatella olevan yksi hallitseva iden-

titeetti, rakentuu se kuitenkin erillisistä identiteeteistä, jotka saattavat olla keske-

nään ristiriitaisia. Identiteetin muodostumisessa on viime kädessä kyse kamppai-

lusta ja vallasta, sekä ennen kaikkea siitä, kenellä on valta luoda representaatioita. 

Riippuen siitä, kenellä valta on, kategorisoimisprosessissa esittämisen kohteen 

toimijuudella ja itseilmaisulla ei välttämättä ole merkitystä, jolloin kokemisen 

artikuloinnin puute korostuu. Antiikin kontekstissa tämä voi yksinkertaisimmil-

laan tarkoittaa esimerkiksi barbarisointia.
67

 Sama pätee käytännössä roomalaisen 

kulttuurin naisrepresentaatioihin suoraan välitetyn naisäänen ja -kokemuksen 

puuttuessa käytännössä kokonaan.  

Kirjallisten esitysten yhteydessä on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä kirjalli-

set konstruktiot kertovat kirjoittajien suhteesta hänen omaan identiteettiinsä. Tässä 

tutkimuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi miten naiset kuvataan roomalaisen, 

miehisen yhteiskunnan käsitteillä ja kielellä sekä missä suhteessa yhteiskunnan 

arvoihin ja mihin asemaan heidät sijoitetaan yhteiskunnassa. Sosiaalisen todelli-

suuden lisäksi on olennaista pohtia, mitä nämä representaatiot kertovat niiden luo-

jista. Käsiteltävät representaatiot eivät ole vain yksittäisiä, irrallisia mielikuvia, 

vaan akkumuloitunutta teoriaa ja käytäntöä, joka on muotoutunut kulttuurin käy-

tössä sukupolvien ajan.
68

 Siten ne voidaan yhdistää käsitteisiin kollektiivisesta 

identiteetistä ja kuvitellusta yhteisöstä tai yleisöstä. Kollektiivinen identiteetti tar-

koittaa sitä, että vaikka jonkin yhteisön jäsenet eivät ole tietoisia toisistaan, jaka-

vat he silti jonkinlaisen yhteisen kuvan tästä yhteisöstään.
69

 Antiikin Rooman kir-

jallisten lähteiden perusteella rakentuvat käsitykset roomalaisesta miehuudesta tai 
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roomalaisesta kulttuurista itsestään viittaa siihen, että on ollut olemassa jokin yh-

teisö, joka tuotti ja sääteli identiteettejä. Tätä yhteisöä määrittävä kulttuuri puoles-

taan voidaan nähdä moninaisena, kollektiivisena ja ehdollistettuna ajattelutapana. 

Tekstin kautta kulttuuri esiintyy kuvailevana, kommunikoivana ja representoivana 

ilmiönä.
 70

 Pelkistäen ilmaistuna kulttuuri ja identiteetti syntyvät tekstuaalisessa 

materiaalissa siis narratiivin kautta: mitä tapahtuu ja mitä näytetään, sekä miten se 

ymmärretään (tai ainakin halutaan ymmärrettävän, kirj. huom.).
71

 

Niin kutsutun historiallisen kuvan analysoinnissa tukeudun David Ratzin artik-

keliin The Study of Historical Images (2007). "Kuvalla" tarkoitetaan tutkimukses-

sani käsitystä, joka niiden luojalla on ollut jostakin asiasta tai ilmiöstä. Kuvien 

analysointi puolestaan tarkoittaa tämän idean rekonstruointia abstraktilla tasolla. 

Mielikuvien katsotaan ilmentävän sitä, miten ihmiset käsittävät ympäristönsä ja 

siten vaikuttavan heidän käyttäytymiseensä.
72

 Mikäli nämä historialliset kuvat 

tulkitaan yhteisön ja kulttuurin sisällä olevaksi jaetuksi tietoudeksi, voi niiden 

ymmärtäminen valottaa sitä, millaisena tämä yhteisö koki itsensä ja ympäristönsä. 

Yksinkertaisimmillaan käsitteen "kuva" voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkin 

asian jäljennöstä tai vertauskuvaa. Luonteeltaan se muistuttaa käyttämääni käsitet-

tä "representaatio", mutta representaatio voidaan ymmärtää ennemminkin seura-

ukseksi jonkinlaisen mielikuvan omaamisesta ja sen projisoinnista. Olennaisinta 

on tiedostaa, että kuva ei ole itse asia ja siten sillä ei sellaisenaan ole alkuperäisen 

asian ominaisuuksia, vaan se on todellakin jonkinlainen abstrakti käsitys, jonka 

ominaisuudet ovat symbolisia. Koska tällainen kuva on luonteeltaan varsin imma-

teriaalinen sekä subjektiivinen, mutta kuitenkin ihmismielelle perustavanlaatuises-

ti ominainen, voidaan mentaalisen kuvan omaamista kuvailla kokemukseksi.
73

 

Tämä mahdollistaa historiallisten ilmiöiden tulkitsemisen ns. sisäpuolelta sekä 

ulkopuolelta, mikä puolestaan tekee mahdolliseksi näiden ilmiöiden luonteen ja 

merkityksen tulkitsemisen.
74

 Käytännössä tämä tarkoittaa historiallisen toimijoi-

den esittämien subjektiivisten näkemysten ja kokemusten tulkitsemista suhteessa 

johonkin suurempaan määrittävään kokonaisuuteen, kuten yhteisöön ja kulttuuriin. 
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Tutkimukseni lähtee siitä oletuksesta, että roomalaisessa prostituutiossa oli ky-

se kahden yhteiskunnallisen ryhmän, marginaalisen alemman sekä dominoivan, 

kulttuurista valtaa käyttävän välisestä kanssakäymisestä. Juuri prostituoidun vuo-

rovaikutussuhde mieheen oli tämän sosioekonomisen ja seksuaalisen funktion 

täyttymys. Tällöin näiden kahden näennäisesti etäisen hahmon välillä on selvä 

relaatio, joka väistämättä määrittelee molempia. Martialis oli itse kirjoittajana ja 

yläluokan piiriin kuuluneena roomalaisena miehenä osa sitä kulttuurista voimaa, 

joka loi hallitsevaa valtadiskurssia. Tutkimuksen keskiössä ovat hänen luomansa 

roomalaisen prostituoidun representaatiot sekä ne miessubjektit, jotka hänen teok-

sissaan rakentuvat suhteessa prostituoituihin ja muihin naishahmoihin. 
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1. Martialiksen kuva prostituoiduista 

 

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen Martialiksen tapaa luonnehtia epigrammeis-

saan roomalaisia naisprostituoituja sekä niitä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä, 

joita heihin liitetään ja joilla heidän seksuaalikäyttäytymistään kuvaillaan. Samoin 

käsittelen sitä, mihin hahmoihin prostituoitua mahdollisesti verrataan tai samaiste-

taan ja mikä merkitys on tässä yhteydessä esiin tulevilla eroilla tai samankaltai-

suuksilla. Väitän, että yksi tarkastelua vaativa hahmo on Martialiksen aineistossa 

usein esiintyvä naisrakastaja. Lähden siitä olettamuksesta, että sekä prostituoidun 

että rakastajattaren suhdetta Martialiksen luomaan miessubjektiin määrittelee näi-

den eri toimijoiden välinen suhde sekä sosiaaliset ja kulttuuriset konventiot ja 

funktiot. Näitä hahmoja ja niiden toimintaa tarkastelemalla pyrin selvittämään, 

miten Martialis ne oikeastaan esittää tuotannossaan.  

Perinteisen tutkimuskäsityksen mukaan sosiaalinen ero roomalaisen prostituoi-

dun ja kunnioitetumman rakastajattaren välillä oli suuri. Rakastajattariin yhdistet-

tiin yleensä hienostuneisuus, sivistyneisyys ja ylellisyys.
75

 Rakastajattaret saattoi-

vat olla joko roomalaisia tai ulkomaalaisia, mutta yleensä he olivat vapaita, joko 

syntyperänsä perusteella tai sitten heidät oli vapautettu orjuudesta. Vapaassa ase-

massa olevat rakastajattaret saattoivat kerryttää henkilökohtaista omaisuutta, mi-

käli he seurustelivat rikkaiden ja vaikutusvaltaisten miesten kanssa.
76

 Tavallista 

oli, että vapautetut orjat säilyivät entisen suojelijansa alaisuudessa, mikä saattoi 

toimia pohjana rakastajan ja rakastajattaren väliselle kanssakäymiselle.
77

 Naimi-

sissa olevat miehet eivät syyllistyneet stuprumiin eli rikosoikeudelliseen siveettö-

myyteen mikäli he olivat kanssakäymisissä rakastajattarien kanssa.
78

  

Latinan kielessä ei ole yhtä erityistä sanaa rakastajattarelle, mutta Martialiksel-

la esiintyvät mm. sanat amica, joka kirjaimellisesti tarkoittaa naispuolista ystävää 

sekä moecha, joka puolestaan tarkoittaa naispuolista aviorikkojaa. Samoin puella, 

"tyttö", ilmenee usein viitatessa sekä prostituoituihin että rakastajattariin. Tulkinta 

on kontekstista riippuvainen. 
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Roomalaisille prostituutio oli niin sanotusti "luonnollinen" osa naiseutta.
79

 

Myös orjuus etenkin naisen kohdalla yhdistettiin helposti seksuaaliseen käytettä-

vyyteen ja prostituutioon.
80

 Tämän takia ilmiötä ei voida käsitellä erillään rooma-

laisesta naiskäsityksestä. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole luoda Martialiksen 

teosten pohjalta täydellistä naiskuvaa, vaan pyrin ennemminkin tulkitsemaan tätä 

naiseuden käsitystä sikäli kuin se ilmenee tähän tutkimukseen valikoidussa prosti-

tuution kannalta olennaisessa materiaalissa. 

Lähdemateriaalin tulkitsemisen kannalta yksi hyvin keskeinen kysymys on, 

kuinka tunnistaa prostituoitu? Tämä liittyy osittain edellä mainittuun dikotomiaan 

rakastajattaren hahmon ja osittain muiden naishahmojen suhteen, mutta läheskään 

aina Martialis ja vertailuaineistoa edustavat kirjoittajat eivät eksplisiittisesti kutsu 

prostituoiduiksi tunnistettavia hahmoja prostituoiduiksi, sillä se olisi jo kirjallisis-

ta lähtökohdista hyvin alkeellista. Tunnistuksen täytyy siis tapahtua monesti juuri 

kuvauksen, luonnehdinnan tai kiertoilmausten tulkinnan kautta. Esimerkiksi Mar-

tialiksella tietyt henkilönnimet esiintyvät toistuvasti mahdollisilla naisprostituoi-

duilla. Tällöin on kyse tekstuaalisten persoonien (lat. persona, "hahmo") tulkin-

nasta, ja paikoitellen joidenkin hahmojen tunnistaminen prostituoiduiksi voi olla 

hyvinkin kyseenalaista On esimerkiksi voitava osoittaa, esiintyykö tiettyjen per-

soonien kuvauksissa yhteneväisyyksiä ja voidaanko esimerkiksi jokin tietyn ni-

men katsoa johdonmukaisesti edustavan tietynlaista persoonaa tietyssä aineistossa. 

Kuten satiirille on tyypillistä, Martialiksen epigrammien kerronta tapahtuu en-

simmäisen persoonan kautta.
81

 Martialis siis asettautuu eräänlaiseksi roomalaisen 

miehuuden malliksi ja subjektiksi kertoessaan näennäisesti "omista" kanssa-

käymisistään prostituoitujen ja muiden naisten kanssa tai tuodessaan ilmi käsityk-

siään prostituoitujen ominaisuuksista tai käyttäytymisestä. Toisin sanoen, hän 

väittää että hänellä on omakohtaisia kokemuksia ja tietämystä monenlaisesta vuo-

rovaikutuksesta erilaisen naistyyppien kanssa. Tämän voidaan olettaa olevan reto-

rinen vaikutuskeino, mutta voidaan myös olettaa, että hänen kuvauksensa ovat 

jollain tapaa sidottuja siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa hän eli. Martialik-

sen tuotanto ei ole omaelämäkerrallista ja näin ollen hänen kuvaamiaan hahmoja 

ja tapahtumia ei tule pitää yksiselitteisesti historiallisina. Samoin monet hänen 

                                                           
79

 Polkunen 2000, 66. 
80

 McGinn 2004, 75. 
81

 Citroni 2003, 932. 



25 
 

teemansa ja hahmonsa perustuvat antiikin kirjalliseen traditioon. Hänen tuotan-

nossaan siis nitoutuvat kirjallisuuden, ensisijaisesti satiirin ja runouden konventiot 

ja Martialiksen havainnoima roomalaisen yhteiskunnan todellisuus sekä hänen 

yleisönsä odotukset. Näin ollen hänen esittämänsä kokemukset ja näkemykset 

eivät välttämättä ole hänen omiaan historiallisessa merkityksessä. Martialiksen 

esittämien tapahtumien historiallisuutta tärkeämpää on tarkastella hänen esittä-

määnsä asennoitumista prostituutioon ja prostituoituihin sekä naiseuteen ja mie-

huuteen roomalaisessa kulttuurissa. 

 

 

1.1 Prostituoitujen näkyvyys ja alttius seksuaaliseen kans-

sakäymiseen 

 

Roomalaisessa yhteiskunnassa yksilön kunnia oli kaikki kaikessa ja prostituoidut 

olivat juridisesti infames, "kunniattomia". Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että he 

asettivat kehonsa myytäväksi, mutta myös siitä, että he ja heidän kehonsa olivat 

prostituution perusluonteen takia julkisen katseen alaisia ja vapaasti saatavilla.
82

 

Juuri tämän täydellisen kunniattomuuden takia prostituoidun hahmolla oli niin 

suuri symbolinen merkitys roomalaisessa sosiaalihierarkiassa.
83

 Ensimmäisessä 

prostituutiota käsittelevässä epigrammissaan 1.34 Martialis keskittyy juuri pahei-

den näkyvyyteen ja asettaa vertailun kohteena olevan naisen vastakkain prostitu-

oitujen kanssa: 

 

Mart. 1.34 

 

Incustoditis et apertis, Lesbia, semper 

liminibus peccas nec tua furta tegis, 

et plus spectator quam te delectat adulter 

nec sunt grata tibi gaudia si qua latent. 

At meretrix abigit testem veloque seraque 

raraque Submemmi fornice rima patet. 

A Chione saltem vel ab Iade disce pudorem: 
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abscondunt spurcas et monumenta lupas. 

Numquid dura tibi nimium censura videtur? 

Deprendi veto te, Lesbia, non futui.
84

 

 

Vartioimattomin ja avoimin ovin, Lesbia,  

teet aina haureutta
85

, etkä peittele juoniasi,  

ja aviorikkojaa
86

 enemmän sinua miellyttää sivustakatsoja,  

eivätkä sinua vedä puoleensa ilot, jos ne ovat salaisia.  

Mutta prostituoitu
87

 ajaa pois todistajat verholla ja salvalla,  

ja vähissä ovat avoimet raot Submemmiumin
88

 ilotalossa
89

.  

Opettelisit häpeää edes Khionelta tai Iasilta:  

julkeat huorat
90

 käyttävät hautakiviä näkösuojana.  

Vaikuttaako tämä tuomio sinusta jokseenkin ankaralta?  

Kiellän sinua jäämästä kiinni, Lesbia, kun sinua ei olla panemassa.  

 

Epigrammi on osoitettu Lesbia-nimiselle naiselle, joka on ilmeinen viittaus Ca-

tulluksen runoissa esiintyvään Lesbiaan.
91

 Martialis pyrkii tuomaan esille Lesbian 

paheellisuutta korostamalla sitä, että tämä suorastaan haluaa tulla nähdyksi, kun 

taas prostituoidut pyrkivät tahdikkaammin peittelemään toimintaansa. Tässä epi-

grammissa ei tule esille, että katsooko Martialis prostituoitujen olevan julkisesti 

esillä, mutta ainakin hänen mukaansa itse aktin tulisi tapahtua piilossa. 

Vaikka prostituoiduilla ei ollut kunniaa, saattoi heillä sentään olla häpeää, ku-

ten käy ilmi Martialiksen runon asetelmasta. Prostituoitu siis esiintyy näin ollen 

sovinnaisempana hahmona, joka ei varsinaisesti riko normeja vaan toimii vain 
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luonteensa mukaan, kun taas Lesbia, jonka yhteiskunnallista statusta ei voida tästä 

materiaalista yksiselitteisesti päätellä, ei edes ymmärrä hävetä. Raskauttavaa Les-

bian kannalta lienee myös se, että hän ilmeisesti voi vaikuttaa seksuaalikäyttäy-

tymiseensä enemmän kuin prostituoidut joiden tehtävänä on miellyttää muita.
92

 

Patricia Watson katsoo Lesbian edustavan tässä epigrammissa roomalaisen mat-

roonan eli vaimon hahmoa
93

.
94

 

Julkisen katseen teema prostituution yhteydessä tulee aineistossani toisen ker-

ran esille vasta epigrammissa 11.45, mutta sitä voidaan tavallaan pitää parina 

edellä siteeratulle epigrammille. Se on osoitettu naishahmon sijaan miehelle ja se 

on asennoitumiseltaan käänteinen: 

 

Mart. 11.45 

 

Intrasti quotiens inscriptae limina cellae, 

seu puer arrisit sive puella tibi, 

contentus non es foribus veloque seraque, 

secretumque iubes grandius esse tibi: 

oblinitur minimae si qua est suspicio rimae 

punctaque lasciva quae terebrantur acu. 

Nemo est tam teneri tam sollicitique pudoris, 

qui vel pedicat, Canthare, vel futuit.
95

 

 

Kuinka monesti oletkaan astunut kynnyksen yli kammioon, 

 johon on kaiverrettu hinta
96

, ja hymyili sinulle sitten poika tai tyttö, 

 sinulle eivät riitä ovet, verhot tai salvat, 

 vaan vaadit itsellesi suurempaa salailua: 

 pieninkin rakosen epäilys peitetään,  

kuten myös riettaan neulan puhkaisemat reiät.  

Kukaan, joka nai joko takaa tai edestä
97

, Cantharus, 
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ei ole häveliäisyyden suhteen niin herkkä ja huolestunut. 

 

Toisin kuin Lesbia, Cantharus pyrkii kaikin tavoin suojautumaan tarkastelun 

kohteeksi joutumiselta. Kuten epigrammissa 1.34 niin tässäkin toistuu ilmaus "ve-

loque seraque", joka viittaa verhoon ja salpaan, mutta sitä käytetään käänteisessä 

merkityksessä: epigrammissa 1.34 prostituoitu on se, joka on häveliäs, mutta tässä 

sen sijaan häveliäisyyttä (pudor) osoittaa prostituoidun luona asioiva mies, mutta 

eri syystä. Prostituoidun palvelujen ostaminen itsessään ei yleensä katsottaisi hä-

peälliseksi roomalaiselle miehelle. Kuten Francesca Sapsford asian tulkitsee, 

Cantharuksen häveliäisyys johtuu hänen ja prostituoidun, oli kyseessä sitten poika 

tai tyttö, välisen kanssakäymisen epäsovinnaisuudesta; toisin sanoen Cantharus 

harjoittaa oraaliseksiä tai on muuten yhdynnässä alistuva osapuoli.
98

 Seksiaktien 

sovinnaisuutta roomalaisessa kulttuurissa ja niihin liittyvää sosiaalista hierarkiaa 

käsitellään myöhemmin seuraavassa alaluvussa. 

Martialis ei itse käsittele rakastajattarien toimien näkyvyyttä, mutta hänen ase-

telmansa paheiden näkyvyydestä ja niihin liittyvästä häpeästä muistuttaa Ovidiuk-

sen esitystä asiasta. Enimmäkseen Corinna-nimiseen rakastajattareen keskittyvän 

Amores-teoksen kolmannen kirjan 14. elegiassa Ovidius ohjeistaa rakastajatartaan 

koskien sitä, että jos tämä makaisi toisen miehen kanssa, kuten Ovidiuksen mu-

kaan tältä saattoi odottaa ("en kiellä sinua hairahtumasta, sillä olethan kaunis, / 

mutta minun kurjan ei ole tarpeen tietää tästä..."
99

) tämän tulisi edes peitellä toi-

mintaansa. Ovidius sanoo rakastajattarelleen seuraavaa: 

 

 nec te nostra iubet fieri censura pudicam, / sed tamen, ut temptes 

 dissimulare, rogat...ignoto meretrix corpus iunctura Quiriti / opposita 
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kielen sanakirjat (esim. OLD, Heikel, Streng) sortuvat aiheessa itsesensuuriin tai suoranaiseen 

hiljaisuuteen. Polkusen teos edustaa mielestäni uudempaa suomenkielistä tulkintaa, vaikka onkin 

tyyliltään humoristisen kärjistävä. 
98

 Sapsford 2012, 157. 
99

 "Non ego, ne pecces, cum sis formosa, recuso, / sed ne sit misero scire necesse mihi...". Ov. Am. 

3.14.1-2. 
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 populum summovet ante sera... / sit tibi mens melior, saltemve imitare 

 pudicas, /  teque probam, quamvis non eris, esse putem.
100

 

 

en käske sinua olemaan siveä, / mutta kuitenkin, pyydän, jotta peittäisit  

viettelyksesi /...prostituoitu ei makaa tuntemattoman kansalaisen 

kanssa, / ennen kuin sulkee ovensa kaikelta kansalta...olisit järkevä,  

teeskentele edes siveää, / pitäisin sinua puhtaana, vaikka et sitä olisikaan...  

 

Martialiksen luoma asetelma epigrammissa 1.34 on hyvin samanlainen kuin 

Ovidiuksella. Molemmat runoilijat asettavat vastakkain prostituoidun ja ei-

prostituoidun käyttäytymisen, minkä seurauksena prostituoitu vaikuttaa sovinnai-

semmalta hahmolta, joka ei harrasta seksiä julkisen katseen alaisena. Ovidiuksen 

mukaan rakastajattaren puolestaan tulisi julkisen katseen alla edes teeskennellä 

hyveellistä, vaikka tämä ei sitä olisikaan. On varsin selvää, että Martialis on otta-

nut vaikutteita epigrammiinsa Ovidiukselta, joka vaikutti yli puoli vuosisataa en-

nen häntä.  

Prostituution luonteelle ominaista on seksin helppo ja esteetön saatavuus. Niin-

pä yksi keskeinen ominaisuus, jonka Martialis tuo esille, on prostituoitujen seksu-

aalinen aktiivisuus ja yleinen valmius seksiin: 

 

 Mart. 9.67 

 

Lascivam tota possedi nocte puellam, 

Cuius nequitias vincere nemo potest. 

Fessus mille modis illud puerile poposci: 

ante preces totas primaque verba dedit. 

Inprobius quiddam ridensque rubensque rogavi: 

pollicitast nulla luxuriosa mora. 

sed mihi pura fuit; tibi non erit, Aeschyle, si vis 

accipere hoc munus condicione mala.
101

 

 

Otin
102

 koko yöksi halukkaan tytön, 

                                                           
100

 Ov. Am. 3.14.3-4; 9-10; 13–14. 
101

 Mart. 9.67. 
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jonka irstautta kukaan ei voi tyydyttää. 

Väsyneenä tuhannesta eri asennosta, pyysin saada ottaa hänet kuin pojan
103

; 

ja ennen kuin anelin tai ehdin edes aloittaa, hän antoi. 

Nauraen ja punastuen pyysin jotain riettaampaa; 

halukas tyttö lupasi ilman viivyttelyä. 

Mutta minulle hän oli puhdas; sinulle hän ei tule olemaan, Aeschylus, jos 

haluat ottaa vastaan tämän palveluksen, huomioiden pahanlaatuisen tilasi. 

 

Tässä epigrammissa on kyse tilanteesta, jossa Martialis esittää harrastaneensa 

ensin vaginaaliyhdyntää prostituoidun kanssa, ja sitten pyytäneensä anaaliseksiä. 

Mikäli epigrammin tulkitaan kuvaavan seksuaalisten aktien hierarkiaa sovinnai-

semmasta epäsovinnaisempaan, halutumpaan ja nautinnollisempaan, tarkoittaa 

Martialis Sapsfordin mukaan ilmauksella inprobius ("sopimattomampi, epäsovin-

naisempi") oraaliseksiä.
104

 Martialis kuvaa kyseisen prostituoidun olevan haluis-

saan kyltymätön ja valmis lähes mihin tahansa aktiin. Martialiksen ei tarvitse kuin 

pyytää tältä jotakin, ja tämä suostuu mukisematta. Epigrammin nainen voidaan 

tulkita melko suurella varmuudella prostituoiduksi Martialiksen käyttämän sanan 

munus ("palvelus, tehtävä, velvollisuus"), perusteella. Sanavalinta luo vaikutel-

man siitä, että prostituoitu toimii palkkiota vastaan eikä kyse ole esimerkiksi ra-

kastajattaresta. Myös se seikka, että Martialis vihjaa kyseisen naisen mahdollisesti 

palvelevan myös Aeschylusta eikä vain häntä, viittaa siihen, että kyseessä on 

prostituoitu. 

Kyseisen prostituoidun halukkuus on huomionarvoista. Roomalaisessa yhteis-

kunnassa vapaan miehen seksuaalinen autonomia ja toimijuus oli itsestäänselvyys 

ja seksuaalisten halujen toteuttaminen oli orjayhteiskunnassa jokseenkin vaivaton-

ta.
105

 Naisilla ei sen sijaan juuri ollut muodollista seksuaalista itsemääräämisoike-

utta, vaikkakaan se ei tarkoita, ettei heillä olisi ollut toimijuutta tai mahdollisuutta 

siihen.
106

 Seksuaalinen käytettävyys piti paikkansa erityisesti prostituoitujen koh-

dalla, etenkin jos he olivat orjia ja/tai paritettuja; halukkuudella ei ollut merkitystä 

prostituoidun perimmäisen funktion täyttymisen kannalta, mikä tarkoitti yksinker-

                                                                                                                                                               
102

 possedi. Possidere, ”olla, pitää hallussaan, omistaa”. OLD, 1410. 
103

 puerile ...poposci. Puerilis, "poikamainen, poika-". OLD, 1515; Martialis viittaa pojan kanssa 

suoritettavaan aktiin, eli siis anaaliyhdyntään. 
104

 Sapsford 2012, 143. 
105

 Sullivan 1991, 196. 
106

 Foxhall, 2013, 44. 
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taisesti seksin tarjoamista rahaa vastaan. Tästä funktiosta kieltäytyminen ei myös-

kään ollut relevanttia. Niinpä Martialis todennäköisesti nostaa esille kyseisen 

prostituoidun halukkuuden ja valmiuden, koska hän haluaa esittää sen olevan suo-

tuisaa myös miehen kokeman nautinnon kannalta. Toisin sanoen halukas prostitu-

oitu tekisi seksuaalisesta kanssakäymisestä kaikin puolin helpompaa ja miehelle 

mielekkäämpää. Ilmeisesti Martialiksen tyylivalinta kyseisessä epigrammissa liit-

tyy myös hänen luomaansa vastakkainasetteluun minäpersoonansa ja Aeschyluk-

sen hahmon kanssa. 

Prostituoidun halukkuus tai alttius seksin tarjoamiseen tulee jälleen esille epi-

grammissa 10.75, jossa Galla-niminen prostituoitu tarjoaa itseään Martialikselle. 

Martialis kertoo, kuinka "Galla pyysi minulta kerran kahtakymmentä tuhatta 

ja, tunnustan, tuo ei ollut hänestä paljoa ylimääräistä."
107

 Ajan kuluessa Galla kui-

tenkin sekä laskee hintojaan että muuttuu pyynnöissään kärkkäämmäksi ("Minusta 

hän näytti anelevan enemmän kuin ennen."
108

). Lisää aikaa kuluu ja Gallan vaati-

ma hinta jatkaa laskemistaan hänen epätoivonsa kasvaessa. Martialis leikittelee 

tässä epigrammissa antiikin kirjallisuudessa toistuvalla vanhan, himokkaan naisen 

stereotypisellä hahmolla, joka tässä tapauksessa vaikuttaa olevan prostituoitu. 

Tähän viittaa maksun pyytäminen yksinomaan rahana. Martialiksen mukaan pros-

tituoidun halukkuus ei siis ole itsestäänselvyys eikä se myöskään yksinään riitä 

miellyttämään miestä. Tässä satiirisessa asetelmassa Gallan epätoivoinen pyrki-

mys saada Martialikselta rahaa esitetään epämieluisana. Mitä epätoivoisemmaksi 

Galla tulee, sitä luotaantyöntävämpänä Martialis hänet kokee ("Oli kulunut ken-

ties kaksi tai kolme kuukautta,  / hän pyysi lopulta itse neljää kultarahaa
109

. / En 

antanut."
110

). Koska tämän epigrammin ajallinen ulottuvuus on liitetty Gallan pyy-

tämään hintaan, saattaa sillä olla myös yhteys tämän ulkonäköön, mitä käsitellään 

myöhemmin tässä luvussa. Epigrammin 10.75 vaatimuksista kieltäytymisen teema 

vaikuttaa liittyvän aikaisempaan epigrammin, jossa on niin ikään kyse Gallasta ja 
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 Mart. 10.75.1–2. "Milia viginti quondam me Galla poposcitEt, fateor, magno non erat illa 

nimis." 
108

 Mart. 10.75.4. "Poscere plus visa est quam prius illa mihi." 
109

 Keisari Augustuksen aikainen aureus-kultaraha oli 25 denariuksen tai 100 sestertiuksen tai 400 

asin arvoinen. Burnett 1987, 36; 50; 54. 
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 Mart. 10.75.8–10. "Transierant binae forsan trinaeve Kalendae, / Aureolos ultro quattuor ipsa 

petit. / Non dedimus." 
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tämän pyynnöistä. Epigrammissa 3.54 Martialis sanoo, että "koska en voi antaa 

mitä pyydät minulta, Galla, paljon helpompaa olisi, jos voisit kieltäytyä".
111

 

Galla on Martialiksen tuotannossa toistuva nimi, vaikkakin nimeä käytetään 

monista eri henkilöitymistä. Epigrammin 3.54 Gallasta ei voida päätellä, onko hän 

prostituoitu vai ei, mutta kyseisen persoonan temaattinen yhteys kuitenkin epi-

grammin 10.75 hahmoon on selvä. Epigrammin 10.75 prostituoitu eroaa merkittä-

västi siitä, joka on kuvattu epigrammissa 9.67: jälkimmäisen prostituoidun ei erik-

seen esitetä vaativan Martialikselta mitään, vaan sen sijaan hän on valmis palve-

lemaan. Martialis siis esittää näiden prostituoitujen halut hyvin eri tavalla ja aset-

taa ne eri arvoon. 

Tähän tutkimukseen valitussa aineistossa prostituoidun suoranainen halukkuus 

seksipalveluiden tarjoamiseen ei esiinny muissa epigrammeissa kuin edellä maini-

tuissa. Eräät muut epigrammit tosin liittyvät aiheeseen prostituoidun valmiuden ja 

alttiuden osalta. Yhdessä epigrammissa Martialis kuvaa prostituoidun ja kahden 

asiakkaan toimitusta näin: 

 

Mart. 10.81 

 

Cum duo venissent ad Phyllida mane fututum 

et nudam cuperet sumere uterque prior, 

promisit pariter se Phyllis utrique daturam, 

et dedit: ille pedem sustulit, hic tunicam.
112

 

 

 Kun aikaisin aamulla Phylliksen luo oli saapunut kaksi miestä naimaan, ja 

 kummankin halutessa ottaa hänet alastomana ennen toista, hän lupasi antaa  

molemmille yhtä aikaa, ja näin teki: toinen nosti jalkaansa, toinen tunikaansa. 

 

Kyseinen epigrammi ei millään tapaa valota prostituoidun halukkuutta, vaan 

antaa ennemminkin kuvan pragmaattisesta ja tunteellisesti etäisemmästä toimin-

nasta; näin hän saa hoideltua kaksi asiakasta yhdellä kertaa, mikä korostaa seksin 
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 Mart. 3.54. "Cum dare non possim quod poscis, Galla, rogantem, / multo simplicius, Galla, 

negare potes." 
112

 Mart. 10.81. 
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saatavuuden helppoutta. Samalla epigrammi osoittaa prostituoidun olevan valmis 

ryhmäseksiin ilman vastalauseita. 

Martialis ei juuri kuvaa varsinaisten rakastajattarien seksuaalista toimintaa epi-

grammeissaan. Kuitenkin yleensä ottaen rakastajattarien seksuaalista aktiivisuutta 

pidetään roomalaisessa kirjallisuudessa positiivisena asiana. Ovidius jatkaa Amo-

res-teoksen 3. kirjassa 14. elegiassaan rakastajattarestaan: 

 

 Est qui nequitiam locus exigat; omnibus illum 

 deliciis inple, stet procul inde pudor! 

 Hinc simul exieris, lascivia protinus omnis 

 absit, et in lecto crimina pone tuo. 

 Illic nec tunicam tibi sit posuisse pudori 

     nec femori inpositum sustinuisse femur; 

 illic purpureis condatur lingua labellis, 

     Inque modos Venerem mille figuret amor; 

 illic nec voces nec verba iuvantia cessent, 

     spondaque lasciva mobilitate tremat!
113

 

 

 Jokin hetki puolestaan vaatii riettautta;  

 tyydytä se kaikin haluin, kaukana pysykööt häveliäisyys. 

 Kun poistut täältä, samalla poissa olkoon kaikki himokkuus,  

 ja jätä paheesi sänkyysi. 

 Älä ole häveliäs riisuttuasi vaatteesi, 

 tai kiedottua reitesi toisen ympärille. 

 Tuikkaa kielesi hänen punaisiin huuliinsa, 

 ja rakkaus saakoon teidät kokeilemaan tuhatta eri keinoa. 

 Äläkä pidättäydy miellyttämästä sanoillasi, 

 ja sänky natiskoon himokkaista liikkeistä. 

 

Ovidius siis katsoo seksuaalisen aktiivisuuden olevan rakastajattaren luonteelle 

ominaista ja tältä odotettavaa käyttäytymistä riippumatta siitä, ketä miestä tämä 

tyydyttää. Tämä tekee Ovidiuksen rakastajattaresta myös alttiin seksuaaliselle 
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 Ov. Am. 3.14.17–26. 
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kanssakäymiselle. Tärkeintä on, että rakastajatar ymmärtää olla tahdikas, eli ra-

joittaa toimintansa tiettyyn aikaan ja paikkaan, aivan kuten prostituoitukin.  

Martialiksen mielestä rakastajattarien oma halukkuus ei kuitenkaan välttämättä 

aina ole positiivista. Epigrammissa 11.29 hän kertoo näin Phyllis-nimisestä nai-

sesta:  

 

 

Mart. 11.29 

 

Languida cum vetula tractare virilia dextra 

Coepisti, iugulor pollice, Phylli, tuo: 

Nam cum me murem, cum me tua lumina dicis, 

Horis me refici vix puto posse decem. 

Blanditias nescis: 'dabo' dic 'tibi milia centum 

Et dabo Setini iugera culta soli; 

Accipe vina, domum, pueros, chrysendeta, mensas.' 

Nil opus est digitis: sic mihi, Phylli, frica. 

 

Kun olet alkanut hieroa velttoa miehuuttani vanhalla kädelläsi, 

 Phyllis, peukalosi nylkee minut; 

nimittäin kun kutsut minua hiirulaiseksi tai silmiesi valoksi,  

luulen, että voin hädin tuskin palautua siitä kymmenessä tunnissa. 

Et tiedä, mitä liehittely on: sano "annan sinulle sata tuhatta sestertiusta  

ja annan sinulle eekkereittäin viljeltyä Setinen maata. 

Ota nämä viinit, tämä talo, nämä pojat, nämä kulta-astiat, nämä pöydät." 

Sormillesi ei ole tarvetta; hiero minua näin, Phyllis. 

 

Kyseessä ei selvästikään ole tavanomainen rakastajatar, vaan Phyllis on tunnis-

tettavissa vanhan, rikkaan ja himokkaan naisen hahmoksi. Kyseessä voi olla myös 

matroona. Sekä hahmojen asetelma että naisen halukkuuden vaikutus on jokseen-

kin nurinkurinen verrattuna tapauksiin, joissa Maritalis kuvasi prostituoituja. Mar-

tialiksen mukaan Phyllis ei himostaan huolimatta ensinnäkään kykene kiihotta-

maan häntä, vaan hän kokee tämän liehittelyt selvästi epämiellyttävinä ja vaivaan-

nuttavina. Tämän sijaan Phylliksen tulisi tarjota rakastetulleen rikkauksia. Verrat-
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taessa epigrammia 11.29 Ovidiuksen kuvaukseen rakastajattarestaan on helppo 

huomata eroavaisuus seksuaalisen halun luonteessa. Martialis vaikuttaa esittävän 

Phylliksen himon suuntautuvan enemmän häntä kuin hänen miellyttämistään koh-

taan. Käänteisesti tästä seuraisi, että Phyllis tyydyttäisi ensi sijassa itseään, mikä 

on selvästi vastoin aiempien epigrammien antamaa käsitystä naisen halukkuudesta 

ja sen tarkoituksesta. 

Kuvauksissaan prostituoiduista Martialis ei juuri keskity käsittelemään prosti-

tuoitujen omia seksiä kohtaan koettuja tuntemuksia tai halukkuutta miehen palve-

lemista kohtaan. Kuitenkin käyttämällä halukkuuden ja altistumisen teemoja hän 

voi luoda kärjistäviä vastakkainasetteluita itsensä ja muiden hahmojen sekä myös 

erilaisten naisprostituoitujen välille. Prostituoidun halukkuus sinänsä ei ollut rele-

vanttia seksuaalisen kanssakäymisen toteutumisen kannalta, vaan Martialiksen 

mukaan selvästikin prostituution luonteessa paljon olennaisempaa oli prostituoi-

dun helppo saatavuus ja valmius seksiin. Myös Horatius vaikuttaa ajattelevan näin. 

Runoilijan toisessa satiirissa hän kuvailee prostituoituja verrattuna roomalaisiin 

matrooniin näin:  

 

atque etiam melius persaepe togatae. 

Adde huc, quod mercem sine fucis gestat, aperte 

quod venale habet ostendit nec, siquid honesti est, 

iactat habetque palam, quaerit, quo turpia celet.
 114

 

 

Ja prostituoidut
115

 ovat myös useimmiten parempia.  

Lisää tähän, että prostituoidulla on aina kauppatavaransa yllään 

ilman hämäystä, ja avoimesti hän esittelee sen, mitä hänellä on myytävänä, 

eikä hän mahtaile tai ylvästele, jos sattuu olemaan tavallista kauniimpi,  

ja hän pyrkii piilottamaan sen, mikä on epämiellyttävää. 

 

Horatius pyrkii tällä sanomaan, kuinka paljon helpompaa on asioida prostituoi-

tujen kuin matroonien kanssa. Hänen mukaansa jälkimmäisten kanssa seurustelu 

olisi hankalampaa, ja ”siitä seuraava vaiva olisi suurempi paha, kuin mitä voisit 
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 Hor. S. 1.2.81–84. 
115

 togatae. Horatius käyttää tässä prostituoidusta sanaa togata, ”togaan puettu nainen”, joka viittaa 

togaan, jota prostituoitujen tuli lain mukaan pitää yllään erottuakseen. OLD, 1946. 



36 
 

onnistumisesta nauttia”.
116

 Sekä roomalainen laki että tapakulttuuri määrittivät 

miehen seksuaalisen kanssakäymisen kaikkien vapaasyntyisten naisten paitsi 

oman vaimon kanssa aviorikokseksi. Orjat ja prostituoidut olivat siis tämän määri-

telmän ulkopuolella.
117

 Siinä missä matroona on ympäröity erinäisillä esteillä, 

kuten holhoajilla, kantajilla, palvelijoilla ja nilkkoihin asti ulottuvalla vaatteella, 

jotka estävät vapaan katselemisen, 

 

altera, nil obstat: Cois tibi paene videre est 

ut nudam, ne crure malo, ne sit pede turpi; 

metiri possis oculo latus. An tibi mavis 

insidias fieri pretiumque avellier ante 

quam mercem ostendi.
118

 

 

toinen ei aseta mitään esteitä; silkkisen vaatteen läpi näet 

kuin hän olisi alaston, että hänellä ei ole rumaa säärtä, eikä epämiellyttävää 

jalkaa; silmilläsi voit arvioida hänen koko kehoaan. Vai haluaisitko 

mieluummin, että sinä tulisit huijatuksi ja rahasi vietäisiin, 

ennen kuin tavarat on sinulle esitelty? 

 

Horatiuksen mukaan siis paitsi itse prostituoitu, niin myös kaikki hänessä oli 

esillä ja miehen arvioitavana. Kun prostituoitu on vapaasti nähtävillä, on hän sil-

loin myös vapaasti saatavilla. Tässä kanssakäymisessä mieheen kohdistuvat riskit 

olisivat Horatiuksen mukaan pienemmät, mikä ilmentää koko toiminnan helppout-

ta, miehen hallitsevaa asemaa sekä erinäisten sitoumuksien puutetta. 

Roomalaisten prostituoitujen katsotaan yleensä erottautuneen katukuvassa 

olemuksensa ja pukeutumisensa perusteella. Pukeutuminen ja muu koristautumi-

nen vaihteli prostituoidun statuksen mukaan ja hienostuneimmat ja varakkaimmat 

saattoivat pukeutua kalliisiin ja huomiota herättäviin vaatteisiin.
119

 Laki kuitenkin 

teoriassa velvoitti niin naispuolisia prostituoituja kuin naispuolisia aviorikkojiakin 

pukeutumaan togaan. Määräämällä prostituoitu pukeutumaan togaan, joka oli 

tavallisesti varattu vain roomalaisen mieskansalaisen asusteeksi ja joka siten toimi 
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miehisenä symbolina, hänet pyrittiin asettamaan kunniallisen yhteiskunnan ulko-

puolelle.
120

 Kerrostuneessa yhteiskunnassa vaatteet toimivat statuksen indikaatto-

reina, ja kyse oli eräänlaisesta ylhäältä päin ohjatusta symbolisesta ja sosiaalisesta 

rikkomuksesta, joka viestitti muille, että togaan pukeutuneen naisen seksuaaliset 

halut olivat epäkonventionaaliset ja suorastaan maskuliiniset.
121

 

Epigrammi 9.37 on osoitettu Galla-nimiselle roomalaiselle naiselle, jonka ul-

konäöstä Martialis kertoo näin: 

 

Mart. 9.37 

 

Cum sis ipsa domi mediaque ornere Subura, 

fiant absentes et tibi, Galla, comae, 

nec dentes aliter quam Serica nocte reponas, 

et iaceas centum condita pyxidibus, 

nec tecum facies tua dormiat, innuis illo, 

quod tibi prolatum est mane, supercilio, 

et te nulla movet cani reverentia cunni, 

quem potes inter avos iam numerare tuos...
122

 

 

Vaikka olisit itse kotona, sinua koristetaan keskellä Suburaa,  

eivätkä hiuksesi ole luonasi, Galla.  

Samoin hampaasi kuten silkkisi asetat yöksi sivuun,  

ja makaat sataan rasiaan suljettuna,  

eivätkä kasvosi uinu kanssasi. Keikistelet noilla kulmakarvoilla,  

jotka tuodaan sinulle aamulla,  

eikä sinua liikuta harmaantuneen pillusi
123

 kunnioitus,  

vaikka voit jo laskea sen esi-isiesi joukkoon... 
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 Duncan 2006, 269. 
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 Mart. 9.37. 
123

 cani...cunni. Cunnus, halventava, rahvaanomainen nimitys vaginalle. Yleinen eräillä runoili-

joilla, seinäpiirtokirjoituksissa ja graffiteissa. Polkunen ehdottaa suomennokseksi "vittua" tai "pil-

lua", joista edellä mainitulla ei tosin ole suomen kielessä enää vahvaa anatomista konnotaatiota. 

Polkunen 2000, 308, 311; Canus, "harmaa, harmaantunut (karvoituksesta), vanha". OLD, 472. 
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Suburan kaupunginosan esilletuominen heti alussa liittää epigrammin konteks-

tin vahvasti prostituutioon. Tällä viittauksella Martialis haluaa selvästi vihjata 

Gallan ulkonäössä olevan jotain prostituoidulle ominaista ja siten lähtökohtaisesti 

kyseenalaista. Marja-Liisa Polkunen on tulkinnut, että juuri Gallan peruukki olisi 

hoidettavana Suburan asukkien huomassa.
124

 Ensimmäisen säkeen voidaan kui-

tenkin tulkita tarkoittavan Gallan koko olemusta; ikään kuin kaikki, mitä Galla 

käyttää koristautumiseen, olisi tavalla tai toisella prostituoidulle ominaista. Joka 

tapauksessa viittaamalla peruukkiin, irtohampaisiin sekä kulmakarvoihin Martialis 

halunnee esittää Gallan olevan selvästi vanha ja pinnallinen nainen, jossa ei ole 

enää mitään aitoa tai nuorekasta. Seitsemännessä säkeessä, jossa Martialis kertoo 

Gallan loukanneen harmaantuneen genitaliansa kunniakkuutta, hän viittaa toden-

näköisesti depilaatioon eli karvojenpoistoon, jonka tiedetään olleen prostituoiduil-

le ominaista.
125

 Häpykarvoituksen poistamisella saattoi olla käytännönläheisiä 

syitä, mikäli sen katsottiin helpottavan yhdyntää tai olevan hygienian kannalta 

edullista. Olennaista kuitenkin on, että depilaatio edesauttaa sukupuolielinten nä-

kyvyyttä, pitäen mielessä prostituoitujen julkisen näkyvyyden teeman. Depilaati-

on teema toistuu myös tässä epigrammissa: 

 

Mart. 10.90 

 

Quid vellis vetulum, Ligeia, cunnum? 

Quid busti cineres tui lacessis? 

Tales munditiae decent puellas 

—nam tu iam nec anus potes videri—; 

istud, crede mihi, Ligeia, belle 

non mater facit Hectoris, sed uxor. 

Erras, si tibi cunnus hic videtur, 

ad quem mentula pertinere desit. 

Quare si pudor est, Ligeia, noli 

barbam vellere mortuo leoni. 

 

Miksi nypit karvoja vanhasta pillustasi, Ligeia?   
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Miksi sotket hautakumpusi tuhkia?  

Sellainen hienostuneisuus sopii nuorille tytöille 

- nimittäin sinä et kykene ymmärtämään olevasi jo vanha eukko - 

tuota, mitä sinä touhuat, usko minua, Ligeia, ei siististi  

tehnyt Hektorin äiti, vaan hänen vaimonsa.  

Olet väärässä, jos tämä näyttää sinusta pillulta, 

joka saisi kyrvän nousemaan. 

Jos sinulla on häveliäisyyttä, Ligeia, 

lakkaa vetämästä kuolleen leijonan parrasta. 

 

Kyseisessä epigrammissa karvojenpoistoa ei suoranaisesti liitetä prostituoidun 

olemukseen; tämä tulkinta riippuu lähinnä kahdesta seikasta. Ensinnäkin sinänsä 

yksinkertainen sana kuin puella, "tyttö", voi olla kontekstista riippuen monitulkin-

tainen. Koska tämä käsite toistuu useasti Martialiksella tämän tutkimuksen kan-

nalta olennaisessa materiaalissa erilaisissa yhteyksissä, tässä kohtaa pyrin hieman 

avaamaan sitä ja siihen liittyviä tulkintoja.  

J. N. Adamsin mukaan on tyypillistä, että sana "tyttö" saa kielissä pejoratiivisia 

merkityksiä, kuten esim. "huora, rietas nainen".
126

 Esimerkkeinä hän käyttää rans-

kan, saksan ja vulgaarilatinan
127

 ilmauksia. Tavallisesti myös negatiiviset ilmauk-

set korvautuvat toisilla, mutta Adamsin mukaan latinan kielen puella ennemmin-

kin "degeneroitui" ja lopulta hävisi, eikä se siten enää esiinny romaanisissa kielis-

sä.
128

 Puella esiintyy todistettavasti Martialiksen tuotannossa toistuvasti seksuaa-

lisen kiinnostuksen kohteena, ja hän liittää sen myös prostituutioon tai viittaa sillä 

suoraan prostituoidun hahmoon. Martialiksella sanan käyttö on usein myös tyylil-

tään vähättelevä. Esimerkiksi epigrammi 6.66 viittaa selvästi prostituoituun: "...ei-

erityisen hyvämaineista tyttöä, jollaisia istuu keskellä Suburaa...", ("...famae non 

nimium bonae puellam, / quales in media sedent Subura...").
129

 Puolestaan epi-

grammissa 7.30 Martialis huomauttaa Caelia-nimiselle naiselle, jota syyttää seksin 

antamisesta barbaareille, että "olethan roomalainen tyttö" ("...cum sis Romana 
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puella...").
130

 Epigrammissa 11.45 Martialis viittaa suoraan mies- ja naispuolisiin 

prostituoituihin sanoessaan, että "kuinka monesti oletkaan astunut kynnyksen yli 

kammioon, johon on kaiverrettu hinta, ja hymyili sinulle sitten poika tai tyttö..." 

("Intrasti quotiens inscriptae limina cellae, / seu puer arrisit sive puella tibi..."). 

Vahva viittaus prostituutioon on myös epigrammissa 12.55, jossa Martialis huo-

mauttaa, että "se, joka käskee teidän antaa ilmaiseksi, tytöt, on röyhkeä typerys..." 

("Gratis qui dare vos iubet, puellae, / insulsissimus inprobissimusque est...")
131

. 

Myös Horatius yhdistää sanaan samanlaisen konnotaation satiirituotannossaan: 

"Täällä, kuten typerys, / puoleen yöhön asti odotan petollista tyttöä…" ("hic ego 

mendacem stultissimus usque puellam / ad mediam noctem exspecto...")
132

. 

Sanan käyttö vaikuttaa tyypilliseltä satiirikirjallisuudelle, joka oli tyyliltään 

usein seksuaalisesti moralistista.
133

 Esimerkiksi proosakirjailijat pyrkivät välttä-

mään sanan käyttöä seksuaalisesti kypsistä naisista.
134

 

Kuten Adams toteaa, puellaa ei voi pitää yksiselitteisenä synonyymina prosti-

tuoidulle, mutta eroottisessa kielenkäytössä sillä oli selvästi vakiintunut asema 

eufemismina, ainakin tarkasti rajatussa kontekstissa.
135

 Tähän tutkimukseen vali-

koidussa materiaalissa kyseinen sana on luonteeltaan enemmän vihjaileva ja kak-

simielinen kuin eksplisiittinen. 

Näin ollen epigrammin 10.90 tulkintaan prostituoitujen olemukseen viittaavana 

on perustetta. Sekä 9.37 että 10.90 keskittyvät kahteen vanhaan naishahmoon, 

Gallaan ja Ligeiaan, joiden ulkonäköä verrataan prostituoituihin. Martialis yhdis-

tää häpykarvojen poiston seksuaaliseen aktiivisuuteen ja sukupuolielimien altis-

tamiseen miehiselle katseelle sanomalla 10.90:n 7. ja 8. säkeessä "Olet väärässä, 

jos tämä näyttää sinusta pillulta, / joka saisi kyrvän nousemaan.". Näin ollen Mar-

tialiksen mukaan naisen häpykarvojen poistolla on lähinnä merkitystä vain mie-

hen kiihottamisen ja tämän halujen tyydyttämisen kannalta. Kaiken kaikkiaa, 

Martialis vaikuttaa viittaavan prostituoitujen ulkonäköön varsin vähän ja silloin-

kin vain epäsuorasti ja kohdistaen huomionsa epäsuotuisiin seikkoihin. Syynä voi 
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olla yksinkertaisesti hänen koominen tyylinsä, sillä miellyttävästä ulkonäön ku-

vailusta ei olisi mahdollista saada aikaiseksi purevaa satiiria. 

Sekä Martialiksen että vertailevan aineiston mukaan prostituoiduilta saattoi 

odottaa näkyvyyttä ja altistumista seksuaaliselle kanssakäymiselle. Vaikka prosti-

tuoitujen paheellisuus saikin näkyä, itse paheet eivät. Halukkuutta saatettiin pitää 

toivottavana sekä prostituoiduilta että rakastajattarilta, kunhan se kohdistui mie-

hen haluihin oman itsen tyydyttämisen sijaan. 

 

 

1.2 Prostituoitujen seksuaalikäyttäytyminen 

 

Prostituoitujen seksuaalikäyttäytyminen lienee keskeisimpiä seikkoja, jonka kat-

sotaan erottaneen heidät muista, kunniallisempina pidetystä naisista ja heidän toi-

mintatavoistaan. Toisaalta tämä käyttäytyminen puolestaan toi prostituoidut lä-

hemmäs miehiä sekä fyysisesti, sosiaalisesti että seksin aktiivisen harrastamisen 

kannalta. Roomalaiset mielsivät yhdynnän ylempi- ja alempiarvoisen kohtaami-

seksi, ja penetraation kohteen funktiona oli pääasiassa olla ylempiarvoisen nautin-

non välineenä. Miehen ja naisen välisessä yhdynnässä naiselle oli sopivaa omak-

sua vain passiivinen rooli; toisin sanoen, hänen ei oletettu liikkuvain lainkaan, ja 

seksuaalisesti aktiivista naista pidettiin poikkeuksellisena ja se saattoi jopa johtaa 

syytöksiin aviorikoksesta. Yleensä ottaen naisten katsottiin voivan hillitä seksuaa-

lisia halujaan huonosti, joten heidän tuli käytöksellään ja pukeutumisellaan osoit-

taa olevansa hyveellisiä.
136

 Seksuaalisesti aktiivista naista pidettiin epänormaalina, 

kuten roomalainen juridinen traditio naispuolisten prostituoitujen ja aviorikkojien 

togaan pukemisesta vihjaa. 

Prostituoitujen seksuaalikäyttäytymisellä tarkoitan tässä erilaisia akteja ja käyt-

täytymismalleja, joiden katsottiin olevan heille moraalisesti ja esteettisesti omi-

naisia. Voidaan olettaa, että Martialis kuvaa prostituoitujen toiminnassa jotain 

sellaista, minkä hän katsoo olevan heille erityistä. Varsinaisen aktiivisuuden lisäk-

si on myös olennaista tarkastella sitä, minkälaisten seksiaktien harjoittamisen 

Martialis katsoo olevan prostituoiduille ominaisia. Näiden aktien tarkastelu on 

oikeutettua jo yksinomaan sen takia, että Martialis katsoo tarpeelliseksi ylipäänsä 
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mainita ne erikseen ja kuvailla niitä tarkasti. Seksuaaliset aktit myös yleensä va-

lottavat osapuolten sosiaalista asettautumista toisiinsa nähden ja siten kertovat 

prostituoitujen ja palveltavien välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä perustuu siihen 

olettamukseen, että seksi ymmärretään enemmän kuin vain fyysiseksi aktiksi, 

vaan sen katsotaan myös ilmentävän sosiaalisia valtasuhteita ja kulttuurisia suku-

puolikonventioita. Täten seksiakteillakin on suuri symbolinen merkitys. 

Edellä käsitellyssä epigrammissa 9.67 Martialis esittää yksinkertaisen seksiak-

tien hierarkian, jota hän väitetysti on toteuttanut prostituoidun kanssa. Asetelma 

etenee vaginaali- ja anaaliyhdynnästä oraaliseksiin. Sapsford katsoo erityisesti 

oraaliseksin olevan keskeinen teema Martialiksen koko tuotannossa. Tähän hän 

liittää toisen teeman, josta hän käyttää nimeä "os impurum", "epäpuhdas suu".
137

 

Roomalaisessa seksuaalimoraalissa oraaliseksillä oli keskeinen asema, sillä suku-

puolielinten katsottiin olevan saastaisia ja oraaliseksin yhteydessä tämä saastai-

suus siirtyi toisen osapuolen suuhun.
138

 Kuitenkin Martialis esittää fellation
139

 

miehelle nautinnollisimpana aktina. 

Roomalaisessa mentaliteetissa seksuaalisen toimijuuden harjoittaminen liittyi 

vahvasti henkilön sosiaaliseen asemaan.
140

 Tämä puolestaan nivoutuu luontevasti 

sukupuoleen, osapuolten hierarkiaan ja yleensä ottaen siihen, minkä aktien katsot-

tiin olevan joko enemmän tai vähemmän sovinnaisia. Roomalainen seksuaalinen 

toimijuus jakautui aktiiviseen ja passiiviseen. Miesten välinen anaaliyhdyntä on 

yksi akti, joka kuvaa selvästi tätä jakoa eriarvoiseen toimijuuteen, jossa kohteen 

sukupuoli on toissijainen tekijä. Passiivista anaaliyhdyntääkin alempana oli kui-

tenkin oraaliseksin antaminen, ja etenkin aktiivinen osa oraaliseksissä naisen 

kanssa. Cunnilingusta
141

 kohtaan koettu paheksunta liittyi paitsi sukupuoliroolien 

käänteisyyteen myös pelkoon kuukautisverta kohtaan.
142

 

Ottaen huomioon Martialiksen esittämän seksiaktien hierarkian, voidaan epi-

grammin 2.31 tulkita viittaavan oraaliseksiin prostituoidun kanssa. 
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Mart. 2.31 

 

Saepe ego Chrestinam futui. Det quam bene quaeris? 

Supra quod fieri nil, Mariane, potest.
143

 

 

Usein olen pannut Chrestinaa. Kysyt, kuinka hyvin hän antaa?  

Ei ole mitään, mikä voisi olla sitä parempaa, Marianus. 

 

Martialis ei suoranaisesti esitä kyseistä naista prostituoituna, mutta viittaukset 

toistuviin yhdyntäkertoihin saattavat viitata tähän. Craig Williams on todennut, 

että ottaen huomioon Martialiksen tyypillisen kielellisesti lahjakkaan ilmaisutavan, 

kyseinen epigrammi on näennäisesti varsin karkea. Tämän takia epigrammilla 

2.31 on oletettu olevan kaksimielinen merkitys.
144

 Martialiksen on todettu esittä-

neen fellation nautinnollisimpana naisen kanssa harjoitettavana aktina, ja näin 

ollen jälkimmäisen säkeen voidaan tulkita viittaavaan tähän aktiin. ”Supra” tar-

koittaa kirjaimellisesti suurempaa sekä myös ylempää, mikä yhden tulkinnan mu-

kaan voi myös viitata suun käyttämiseen.
145

 Näin ollen Martialiksen toiminta 

Chrestinan kanssa ei rajoittuisi vain vaginaaliyhdyntään (futuere). 

Selvä oraaliseksin ja prostituution liittäminen toisiinsa tulee sille seuraavassa 

epigrammissa 6.66: 

 

Mart 6.66 

 

Famae non nimium bonae puellam, 

quales in media sedent Subura, 

vendebat modo praeco Gellianus. 

Parvo cum pretio diu liceret, 

dum puram cupit adprobare cunctis, 

adtraxit prope se manu negantem 

et bis terque quaterque basiavit. 

Quid profecerit osculo, requiris? 
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Sescentos modo qui dabat, negavit.
146

 

 

Gellianus oli huutokauppaamassa ei-erityisen hyvämaineista tyttöä, 

 jollaisia istuu keskellä Suburaa.  

Kun hinta oli pysynyt koko päivän alhaisena,  

halusi hän osoittaa kaikille tämän olevan puhdas.  

Hän veti vastaan pyristelevän tytön likelleen,  

ja suuteli tätä kahdesti, kolmesti ja neljästi.  

Kysyt, mitä hän hyötyi suutelemisesta?  

Se, joka tarjosi kuusisataa, veti tarjouksensa takaisin. 

 

Martialis käyttää tässä prostituoidusta sanaa "pura", "puhdas". Tyttö on kuitenkin 

jo tunnettu prostituoitu, eikä Gellianuksen todisteluilla siten pitäisi olla merkitystä, 

mikäli kyse olisi tämän neitseellisyydestä. Sen sijaan suutelemalla kyseistä prosti-

tuoitua hän yrittää vakuuttaa muille, että tämä ei ole harrastanut suuseksiä; muu-

tenhan tämän likaisuus siirtyisi häneen itseensä. Epigrammin kahdesta viimeisestä 

säkeestä on tarjottu kahta eri tulkintaa: joko tarjoaja halusi prostituoidun, jolla 

olisi kokemusta suuseksissä, tai sitten Gellianus on saastuttanut tämän omalla 

suullaan.
147

 Joka tapauksessa Martialis viestii selvästi, että oraaliseksi oli jotakin, 

mitä prostituoidulta saattoi odottaa, ja jota toisaalta myös haluttiin. 

 Martialiksella oraaliseksiin liittyvä kaksinaismoralismi tulee esille epigram-

missa 9.4, jossa tämä kuvaa Galla-nimisen prostituoidun ja Aeschyluksen koh-

taamista. 

 

Mart. 9.4 

 

Aureolis futui cum possit Galla duobus 

et plus quam futui, si totidem addideris: 

aureolos a te cur accipit, Aeschyle, denos? 

Non fellat tanti Galla. Quid ergo? Tacet.
148
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Kahdesta kultarahasta voi Gallaa naida,  

ja vielä enemmän kuin vain naida, jos tarjoat toiset kaksi lisää.  

Miksi hän ottaa sinulta kymmenen kultarahaa, Aeschylus?  

Ei Galla veloita imemisestä noin paljoa. Mitä hän siis tekee? Hän vaikenee. 

 

Futuere viittaa vaginaaliyhdyntään naisen kanssa, eikä siinä siten ole mitään 

poikkeavaa. Martialis vihjaa siihen, että maksamalla kaksinkertaisen summan 

asiakas voi harrastaa Gallan kanssa muutakin kuin vain yhdyntää. Sen, että Ae-

schylus katsoo tarpeelliseksi ostaa Gallan hiljaisuuden, on katsottu yleensä viit-

taavan siihen, että tässä epigrammissa on kyse oraaliseksistä, ja että Gallan sijaan 

Aeschylus olisi aktiivinen osapuoli.
149

 Daniels (2000) on tulkinnut Martialiksen 

kysymyksen toiseksi viimeisessä säkeessä ja sitä seuraavan toteamuksen tarkoit-

tavan, että joko Galla kuitenkin harrastaisi fellatiota Aeschyluksen kanssa tai sit-

ten Aeschylus harjoittaisi irrumatiota
150

, ja näin ollen asetelma olisi hänen mu-

kaansa joka tapauksessa häpeällinen molemmille.
151

 

Itse olen kuitenkin Sapsfordin tulkinnan kannalla; hänen mukaansa Aeschylus 

todennäköisesti harjoittaa cunnilingusta Gallan kanssa.
152

 Martialis yksiselitteises-

ti tuomitsee tämän aktin, ja esimerkiksi epigrammissa 11.61 hän kuvailee erästä 

cunnilinguksen harjoittajaa näin: "Kielensä kanssa naimisissa, aviorikkoja suunsa 

kanssa, Nanneius, saastaisempi kuin Submemmiumin prostituoitujen suut..."
153

. 

Tämän takia Aeschyluksen täytyy ostaa Gallan hiljaisuus suojellakseen mainet-

taan. Perustelen tätä näkemystä sillä, että Martialis ei tuomitse miestä, jos hän on 

fellatiossa vastaanottavassa asemassa, ja hän katsoo tämän aktin olevan myös 

miehelle miellyttävä epigrammissa, joka liittyy teemaltaan ja henkilöhahmoiltaan 

edellä olevaan runoon. Epigrammissa 9.67 Martialis kysyy prostituoidulta “jotain 

riettaampaa” (”Inprobius quiddam”). Ilmauksen "inprobius" on jo väitetty viittaa-

van oraaliseksiin oletetussa seksuaaliaktien arvoasteikossa. Sapsfordin tulkinnan 

mukaan Aeschylus saastuttaisi kyseisen prostituoidun ("Mutta minulle hän oli 
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puhdas, sinulle hän ei tule olemaan …"), koska tämän on jo tulkittu harjoittavan 

oraaliseksiä naisen kanssa epigrammissa 9.4.
154

 

Epigrammit 9.4 ja 11.61 osoittavat, että Martialis selvästi tuomitsee oraalisek-

sin, kun aktiivisena osapuolena on mies, mutta sen sijaan hän katsoo, että fellation 

harjoittaminen on naisprostituoidulle täysin ominaista toimintaa. Epigrammi 

11.61 jatkaa näin Nanneiuksen toimista: 

 

Mart 11.61 

 

...quem cum fenestra vidit a Suburana 

obscena nudum Leda, fornicem cludit 

mediumque mavult basiare, quam summum...
155

 

 

...kun Leda näkee tämän alasti siivottomasta suburalaisesta ikkunastaan, 

sulkee hän ilotalonsa ja suutelee mieluummin tämän vyötäisiä kuin kasvoja... 

 

Martialis on jo todennut Nanneiuksen olevan saastaisempi kuin nämä prostituoi-

dut, joiden luokse tämä hakeutuu. Näin ollen Leda mieluummin harjoittaa fellatio-

ta kuin suutelee tätä. Leda ei voi välttää fellatiosta saastumista, mutta ainakin hän 

voi välttää epäsuoran saastumisen cunnilinguksesta. Martialiksen pohjalta voidaan 

siis päätellä epigrammeissa 9.4 ja 9.67, että mies saattoi ostaa prostituoidulta pal-

veluja, jotka olivat roomalaisten moraalikäsitysten mukaan miehelle arveluttavia, 

ja myös sen, että mies saattoi joutua maksamaan näistä palveluksista ylimääräistä. 

Martialis tekee suoran viittauksen anaaliyhdyntään naisprostituoidun kanssa 

tähän tutkimukseen valikoidussa materiaalissa vain kerran. Epigrammissa 9.67 

hän sanoo, kuinka "pyysin saada ottaa hänet kuin pojan" ("… modis illud puerile 

poposci"
156

). Myös epigrammissa 11.45, jossa viitataan sekä poika- että tyttöpros-

tituoituun, Martialis yhdistää anaaliyhdynnän ennemmin miespuoliseen prostituoi-

tuun kuin naispuoliseen kun hän tekee eron aktien väillä huomauttaessaan, että "... 

kukaan, joka nai joko takaa tai edestä, ei ole häveliäisyyden suhteen niin herkkä ja 

huolestunut, Cantharus" ("Nemo est tam teneri tam sollicitique pudoris, / qui vel 
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pedicat, Canthare, vel futuit."
157

). Joka tapauksessa epigrammi 9.67 osoittaa, että 

kyseinen akti oli relevantti myös naisprostituoitujen kannalta ja että kirjoittaja 

pitää sitä vaginaaliyhdyntää nautinnollisempana. Anaaliyhdynnän assosioiminen 

ennemmin miespuoliseen kohteeseen toistuu muualla Martialiksen tuotannossa. 

Epigrammi 11.43 kuvaa tilannetta, jossa mukamas naimissa olevan Martialiksen 

vaimo
158

 yllättää tämän harjoittamassa seksiä nuoren pojan kanssa ja moittii tätä:  

 

Mart. 11.43 

 

Deprensum in puero tetricis me vocibus, uxor, 

corripis et culum te quoque habere refers. 

Dixit idem quotiens lascivo Iuno Tonanti! 

Ille tamen grandi cum Ganymede iacet. 

Incurvabat Hylan posito Tirynthius arcu: 

tu Megaran credis non habuisse natis? 

Torquebat Phoebum Daphne fugitiva: sed illas 

Oebalius flammas iussit abire puer. 

Briseis multum quamvis aversa iaceret, 

Aeacidae propior levis amicus erat. 

Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus, 

teque puta cunnos, uxor, habere duos.
159

 

 

Yllätettyäsi minut pelehtimästä pojan kanssa moitit minua kovin  

sanoin, vaimo, 

ja sanot, että sinullakin on pylly. 

Monestiko Juno on sanonut saman halukkaalle Juppiterille! 

Silti tuo makaa suuren Ganymedeen kanssa. 

Laskettuaan jousensa, se oli Hylas, jonka päälle Hercules kumartui; 

luuletko, että tämän vaimolla Megaralla ei ollut takapuolta? 

Pakeneva Daphne piinasi Apolloa: mutta poika  

nimeltä Oebalius tukahdutti nuo liekit. 

                                                           
157

 Mart. 11.45.1–2. 
158

 Tiettävästi Martialis ei koskaan ollut naimisissa. Howell 1980, 4. 
159

 Mart. 11.43. 
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Briseis tarjosi hänelle monesti peräänsä, 

mutta Achillesta lähempänä oli hänen siloinen ystävänsä. 

Lakkaa siis antamasta miehisiä nimiä jutuillesi, 

ja tiedä, vaimo, että sinulla on kaksi pillua. 

 

Martialiksen mukaan, ainakin tämän epigrammin valossa, anaaliyhdyntä naisen 

kanssa ei ole sama asia kuin miespuolisen kumppanin kanssa. Hänen asetelmansa 

mukaan anaaliyhdyntä naisen kanssa on seksuaalisen kiinnostuksen kohteena 

ikään kuin vaginaan yhtyminen. Vaikka Martialis siis kuvaa kokevansa viehty-

mystä sekä naisiin että poikiin, tuo hän kuitenkin ilmi, että jotkin aktit ovat miel-

lyttävämpiä miespuolisen kumppanin kanssa.
160

 Martialiksen asennoitumisen 

taustalla lienee myös anaaliyhdyntään liittyvät vahvat symboliset assosiaatiot 

mieskeskeisessä pederastiassa. Varmaan juuri tämän takia hän ei juuri viittaa tä-

hän aktiin, kun kyseessä on naispuolinen prostituoitu; vaikka Martialis pitääkin 

tätä aktia miehelle nautinnollisena, vaginaaliyhdyntään verrattuna se ei millään 

tapaa muuta miehen ja naisprostituoidun tai ylipäänsä miehen ja naisen välistä 

hierarkkista asettautumista tai muuta tämän seksuaalisen vuorovaikutuksen luon-

netta. Siten sillä on enemmän relevanssia miesten välisessä seksuaalisessa kanssa-

käymisessä. 

Patricia Watson väittää artikkelissaan (2005) Martialiksen rinnastavan rooma-

laisen matroonan seksuaalikäyttäytymisen prostituoituihin tämän oman avioliiton 

puitteissa vastoin oman aikansa virallisia konventioita.
161

 Tutkijan mukaan Mar-

tialis, jota nykytutkimus pitää asenteiltaan varsin konservatiivisena, ei suoranai-

sesti toimi vastoin aikansa ihanteita vaan päinvastoin heijastaa oman yhteiskunta-

luokkansa miesten haluja. Aiemman tutkimuksen suhteen hän kommentoi mm. J. 

P. Sullivanin näkemyksiä Martialiksen kokemasta kammosta dominoivia nais-

hahmoja kohtaan. .
162

 Sullivanin mukaan "Martialiksen kuvauksessa naisseksuaa-

lisuudesta on jokin tietty patologinen pakkomielle, ellei jopa pelko, jollaiselle ei 

ole edeltäjää satiiristen ja misogyynisten kirjoittajien keskuudessa, ja jollaista ei 

tulla enää näkemään...".
163

 Watson lähtee kuitenkin siitä ajatuksesta, että naimisis-

sa olevien naisten seksuaalisuus voisi olla Martialiksella tietyssä kontekstissa hy-
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 Watson 2005, 62. 
162

 Watson 2005, 63. 
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49 
 

väksyttävää. Tutkija perustaa näkemyksensä pääasiassa epigrammin 11.104 va-

raan: 

 

Mart. 11.104 

 

Uxor, vade foras, aut moribus utere nostris: 

Non sum ego nec Curius nec Numa nec Tatius. 

Me iucunda iuvant tractae per pocula noctes: 

Tu properas pota surgere tristis aqua. 

Tu tenebris gaudes: me ludere teste lucerna 

Et iuvat admissa rumpere luce latus. 

Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant: 

At mihi nulla satis nuda puella iacet. 

Basia me capiunt blandas imitata columbas: 

Tu mihi das, aviae qualia mane soles. 

Nec motu dignaris opus nec voce iuvare 

Nec digitis, tamquam tura merumque pares: 

Masturbabantur Phrygii post ostia servi, 

Hectoreo quotiens sederat uxor equo, 

Et quamvis Ithaco stertente pudica solebat 

Illic Penelope semper habere manum. 

Pedicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho, 

Iulia Pompeio, Porcia, Brute, tibi; 

Dulcia Dardanio nondum miscente ministro 

Pocula Iuno fuit pro Ganymede Iovi. 

Si te delectat gravitas, Lucretia toto 

Sis licet usque die: Laida nocte volo.
164

 

 

Vaimo, joko häivy tai mukaudu tapoihini:  

minä en ole Curius
165

 enkä Numa enkä Tatius.
166

 

                                                           
164

 Mart. 11.104 
165

 Curius. Curius viittaa Marcus Curius Dentatukseen, 200-luvulla eaa. eläneeseen roomalaiseen 

konsuliin ja sotapäällikköön, joka laskettiin kunnioitettavien esi-isien joukkoon. Martialis mainit-

see Curiuksen saman kirjan 16. epigrammissa: "Voi, kuinka usein tökitkään viittaasi jäykällä eli-
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Minä saan mielihyvää iloisen juomisen pitkittämistä öistä; 

sinä puolestasi kiirehdit nousemaan ylös alakuloisena juotuasi vettä. 

Sinua miellyttää pimeys; minä pidän hauskaa öljylamppu todistajana 

ja väsytän itseni valon päästessä sisään. 

Rintasiteet ja tunikat ja peittävät huivit piilottavat sinut näkyvistä; 

mutta minulle yksikään tyttö ei makaa tarpeeksi alastomana. 

Suudelmat, jotka ovat kuin hyväilevien kyyhkysten, pitävät minua paulois-

saan; 

mutta minulle antamasi suudelmat ovat kuin ne, joita annat isoäidillesi aa-

mulla. 

Etkä katso aiheelliseksi auttaa toimitusta liikkumalla tai sormilla tai äänellä-

si, 

ikään kuin olisit laittamassa valmiiksi tuohuksia tai viiniä; 

Fryygialaisilla orjilla oli tapana masturboida oven takana, 

milloin vain Hectorin vaimo ratsasti tämän hevosella,  

ja vaikka ithakalainen kuorsasi, siveällä 

Penelopella oli tapana aina pitää kättään siellä. 

Kiellät minua ottamasta sinua takaapäin; Cornelia salli tämän Gracchukselle, 

Julia Pompeiukselle, ja Porcia sinulle, Brutus;
167

 

Kun Ganymedes ei ollut vielä alkanut sekoittaa makeita juomia viinintarjo-

ajana, 

Juno palveli Juppiteria tämän sijasta. 

Jos sinua miellyttää vakavuus
168

, voit olla Lucretia
169

  

                                                                                                                                                               
melläsi, / vaikka olet Curiusta ja Fabriciusta vakavamielisempi." ("O quotiens rigida pulsabis 

pallia vena, / sis gravior Curio Fabricioque licet!"). Kay 1985, 103; Mart 11.16.  
166

nec Numa nec Tatius. Numa Pompilius oli Rooman toinen kuningas; Roomalaisen perimätie-

don mukaan sabiinilaiskuningas Titus Tatius hallitsi Roomaa yhdessä Rooman ensimmäisen ku-

ninkaan Romuluksen kanssa sabiinilaisnaisten ryöstön jälkeen. Tatiuksen tytär meni naimisiin 

Numa Pompiliuksen kanssa. Kay 1985,  277. 
167

 Cornelia...Graccho; Iulia...Pompeio; Porcia...Brute. historiallisia roomalaisia yläluokkaisia 

matroonia sekä heidän miehiään. Gracchusta lukuun ottamatta mainitut miehet ovat merkittäviä 

Rooman tasavallan loppuaikojen kannalta. Martialiksen aikana heidän nimensä esiintyvät kirjalli-

suudessa yleisesti ja jokseenkin harmittomasti, eikä heihin viittaamista siten olisi nähty keisarilli-

sen instituution vastustamisena. Citroni 2012, 930. 
168

 gravitas. Vakavamielisyys, ankaruus tai tiukkuus esim. moraalien tai käyttäytymisen suhteen. 

OLD, 776. 
169

 Lucretia. Hyveellisen vaimon perikuva roomalaisessa historiankirjoituksessa. Perimätiedon 

mukaan Rooman viimeisen ja pahamaineisen kuninkaan Tarquinius Superbuksen poika Sextus 

raiskasi Tarquiniuksen vaimon Lucretian, joka oli myös Rooman prefektin tytär. Tämän jälkeen 

Sextus syytti Lucretiaa aviorikoksesta.  Lucretia teki itsemurhan kunniansa säilyttämiseksi. Käppel 

2001, 469; Martialis viittaa Lucretiaan myös epigrammissa 11.16: "Lucretia punastui ja laittoi 
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vaikka koko päivän; mutta yöllä haluan Laisin. 

 

Kyseessä on jokseenkin paradoksaalinen esitys roomalaisille matroonille asete-

tuista konventioista ja odotuksista sekä niistä tavoista, joita Martialis itse esittää 

vaativansa vaimoltaan. Watsonin mukaan Martialis vihjaa, että juuri ne seikat, 

jotka vaimon hahmossa eivät miellytä tätä, ovat jotakin, mitä perinteisen käsityk-

sen mukaan hyvältä vaimolta saattoi odottaa.
170

 Puolestaan ne ominaisuudet, joita 

Martialis esittää toivovansa vaimoltaan, kuten viinin juominen, seksin harrastami-

nen valossa siveän pimeyden sijaan sekä aktiivisempi osallistuminen itse seksiin 

liikkeen ja sänkypuheen suhteen ovat tutkijan mukaan puolestaan ominaisuuksia, 

jotka voidaan yhdistää prostituoituihin.
171

 Viimeisen säkeen maininta Lais-

nimisestä naisesta voi viitata prostituutioon. Kyseessä on 400-luvulla korintissa 

elänyt tunnettu hetaira eli kreikkalainen seuralaisprostituoitu tai rakastajatar, jo-

hon Martialis viittaa myös epigrammissa 10.68. Tätä vastakkainasettelua korostaa 

tutkijan mukaan kuvaus liioitellun vanhanaikaisesta matroonasta.
172

 Watsonin 

keskeisin väite on, että käyttäytymällä kuin prostituoitu, jonka perimmäisin funk-

tio on miehen miellyttäminen, kyseinen nainen itse asiassa täyttäisi vaatimuksen 

morigerasta, vaimollisesta alistumisesta, joka oli matrooniin liitetty keskeinen 

ominaisuus. Tämän näkemyksen mukaan Martialis pitäisi pilkkanaan vanhaa 

aseksuaalisen matroonan kuvaa, joka ei enää vetoaisi hänen aikansa miehiin. Tut-

kijan väitteen mukaan Martialis pyrkii uudelleenluomaan kuvan matroonasta, jon-

ka tulisi olla avioliitossa miehelleen kuin prostituoitu, mutta samalla tämä kuiten-

kin säilyttäisi hyveellisyytensä.
173

 

Kyseessä ei ole Martialiksella täysin ainutlaatuisen kaltainen epigrammi mat-

roonan tai yleensä naispuolisten ei-prostituoitujen hahmojen seksuaalisuuden ku-

vaamisen suhteen. Esimerkiksi edellä käsitellyssä epigrammissa 11.43 Martialik-

sen vaimo (selvästikin eri hahmo) osoittaa närkästystään, kun Martialis harrastaa 

anaaliyhdyntää mieluummin pojan kuin tämän kanssa. Martialiksen tuomio tätä 

vaimoa kohtaan ei liity tämän vaatimuksiin itse seksin suhteen, vaan siihen, että 

                                                                                                                                                               
kirjani pois, / mutta se oli Brutuksen läsnäollessa; menehän pois, Brutus; hän lukee sen sitten." 

("Erubuit posuitque meum Lucretia librum, / sed coram Bruto; Brute, recede: leget."). Mart. 

11.16; Brutus viittaa tässä eri Brutukseen kuin epigrammissa 11.104. Lucius Junius Brutus oli 

perimätiedon mukaan Rooman tasavallan perustaja.  Elvers 1999, 58. 
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 Watson 2005, 65. 
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 Watson 2005, 65–67. 
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 Watson 2005, 69. 
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 Watson 2005, 70. 
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kyseinen akti ei olisi naisen kanssa suoritettuna sama asia vaan naisen kanssa se 

rinnastuisi ennemminkin vaginaaliyhdyntään. Huomattavaa kuitenkin on, että 

kieltäessään vaimoltaan tämän yhden aktin, hän kuitenkin tavallaan todentaa vai-

mon olevan muuten relevantti seksuaalisten halujen kohteena sekä mahdollisesti 

myös tämän halun ilmaisun suhteen. Oman näkökulmani kannalta kuitenkin kes-

keisintä on Watsonin väite siitä, että Martialis rinnastaisi positiivisessa mielessä 

oman aikansa seksuaalisen matroonan prostituoituihin. 

Tutkijan väitteistä huolimatta epigrammi 11.104 on kuitenkin jyrkästi ristirii-

dassa varsin erilaisen näkemyksen tarjoavan epigrammin 10.68 kanssa: 

 

Mart. 10.68 

 

Cum tibi non Ephesos nec sit Rhodos aut Mitylene, 

Sed domus in vico, Laelia, patricio, 

Deque coloratis numquam lita mater Etruscis, 

Durus Aricina de regione pater; 

Κύριέ μου, μέλι μου, ψυχή μου congeris usque, 

—Pro pudor!—Hersiliae civis et Egeriae. 

Lectulus has voces, nec lectulus audiat omnis, 

Sed quem lascivo stravit amica viro. 

Scire cupis quo casta modo matrona loquaris? 

Numquid, cum crisas, blandior esse potes? 

Tu licet ediscas totam referasque Corinthon, 

Non tamen omnino, Laelia, Lais eris.
174

 

 

Vaikka kotisi ei ole Efesoksessa eikä Rhodoksella eikä Mitylenessä,  

vaan Patriisikadulla, Laelia,  

ja vaikka meikitön äitisi oli etruskeja, 

ja ankara isäsi Aricinan alueelta,  

sinä hoet aina kreikaksi "herrani, hunajani, sieluni". 

Mikä häpeä! sinä Hersilian ja Egerian
175

 kansalainen. 

                                                           
174

 Mart. 10.68. 
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Noita sanoja kuunnelkoon vuode, eikä mikä tahansa vuode,  

vaan se, jonka ystävätär levittää halukkaalle miehelleen. 

Haluatko tietää, miten sinä puhut, hyveellinen rouva? 

Voisiko lanteitaan pyörittelevä tyttökään olla viehättävämpi? 

Sinä voit kyllä esittää kaikkea ulkoa oppimaasi korinttilaista, Laelia, 

mutta et kuitenkaan millään tavoin tule olemaan Lais. 

 

Asetelma on jokseenkin toisenlainen kuin edellisessä epigrammissa. Martialis 

toteaa Laelialla olevan etruskilaisia sukujuuria ja tämän siten olevan vanhaa sukua. 

Tähän liittyen viittaukset muinaisen Rooman mytologiseen historiaan liittyviin 

henkilöihin ovat selvä vastine epigrammin 11.104 toiselle säkeelle, jossa Martialis 

esittää itselleen tyypillisellä rienaavalla tyylillä muka irtisanoutuvansa muinaisten 

roomalaisten esi-isien ja moraalisten esikuvien tavoista. Yhdeksännessä säkeessä 

Martialis kutsuu Laeliaa suoraan matroonaksi, mikä ei jätä epäilyksen sijaa siitä, 

mistä hahmosta on kyse. Sen sijaan, että Martialis edellyttäisi kyseiseltä perin 

pohjin roomalaiselta matroonalta aktiivisempaa osallistumista seksiin, hän tuomit-

see Laelian toimet. Sen lisäksi, vaikka tämä yrittäisikin täyttää niitä vaatimuksia, 

joita Martialis epigrammissa 11.104 asettaa matroonalle, ei tämä silti kykenisi 

olemaan kuten Lais, joka mitä ilmeisimmin toimii molemmissa teksteissä ihan-

teellisen seksuaalisen naisen esikuvana. 

Watson osoittaa olevansa tietoinen epigrammista 10.68 viitatessaan siihen esi-

merkkinä tapauksesta, jossa Martialis esittää eroottisen kielenkäytön olevan mat-

roonalle sopimatonta.
176

 Kuitenkaan hän ei kiinnitä huomiota siihen, että 10.68 ja 

11.104, jota laatiessaan Martialis oletettavasti on ollut tietoinen aiemmasta tuo-

toksestaan ja toiminut harkiten, muodostavat temaattisesti yhteneväisen mutta 

viestiltään päinvastaisen parin. 

Watsonin mielestä ne asiat, joita Martialis toivoo vaimonsa suorittavan, ovat 

identtisiä prostituoituihin liitettyjen aktien kanssa.
177

 Tätä hän perustelee ensi si-

jassa molempien hahmojen perustavanlaatuisella seksuaalisella funktiolla. Vaimo 

siis käyttäytyisi kuten prostituoitu, mutta sovinnaisen avioliiton ja siten Martialik-
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 Hersiliae civis et Egeriae. Hersilia oli Rooman mytologisen perustajan Romuluksen vaimo. 

Scherf 1998, 503; Egeria oli Rooman toisen kuninkaan Numa Pompiliuksen vaimo. Graf 1997, 

887. 
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sen aikaisen keisarillisen lainsäädännön puitteissa. Tällöin tämä vielä täyttäisi 

vaimollisen uskollisuuden edellytykset.
178

 Tämä on kuitenkin mielestäni selvästi 

ristiriidassa Martialiksen prostituoiduista luoman kuvan kanssa. Tämän kuvan 

mukaan prostituoiduille oli ominaista olla valikoimatta asiakkaitaan ja olla kenen 

tahansa käytettävissä, mitä myös Horatiuksen kuvaus tukee. Uskollisuus ei siis ole 

prostituoidulle sen enempää ominaisuus kuin vaihtoehtokaan. 

Watson tunnustaa, että epigrammi 11.104 on luonteeltaan Martialiksella varsin 

poikkeuksellinen.
179

 Hänen argumenttinsa keskeisenä ongelmana on se, että hän 

katsoo seksuaalisesti relevantin matroonan olevan roomalaisten silmissä prostitu-

oidun kaltainen. Hän ei kuitenkaan itse määrittele millään tavalla prostituoituja, 

tai perustele, miksi juuri jotkin tietyt aktit ovat prostituoiduille ominaisia tai miksi 

seksuaalisesti relevantti nainen nähtäisiin yksiselitteisesti prostituoituna. Mar-

tialiksen epigrammissaan toivomia matroonan ominaisuuksia, kuten seksuaalista 

oma-aloitteisuutta sekä tahdon ilmaisua, hän ei kuitenkaan suo prostituoiduille. 

Kuitenkin Martialis katsoo aktiivisemman osallistumisen seksiin olevan miehen 

nautinnon kannalta edullista. Koska Ovidius osoittaa myös rakastajattarien, sinän-

sä ominaisuuksiltaan vaikeammin määriteltävien hahmojen, seksuaalisuuden ol-

leen sekä toivottavaa että näille ominaista, ei seksiin osallistumista voida pitää 

yksinomaan prostituoitujen ominaisuutena. Ovidius myös vaikuttaa pitävän prosti-

tuoituja ja rakastajattaria erilaisina seksuaalisen naisseuran ilmentyminä. 

Watsonin väite siitä, että Martialis rinnastaisi seksuaalisesti relevantin matroo-

nan prostituoituihin, liittyy edellä mainittujen näkemysten lisäksi Martialiksen 

mainintaan Laisista. Tämä nimi esiintyy Martialiksella vain epigrammeissa 10.68 

ja 11.104 ja voitaneen olettaa, että hänen tarkoituksenaan on ollut tätä nimeä käyt-

tämällä yhdistää nämä kaksi epigrammia toisiinsa. Historia tuntee kaksi Lais-

nimistä kreikkalaista hetairaa, jotka sekoittuvat perimätiedossa yleensä keskenään. 

Martialis kuitenkin viittaa selvästi Korintin Laisiin. Lais oli antiikissa varsin tun-

nettu henkilö, vaikkakaan hänestä ei ole säilynyt paljon tietoa.
180

 Mikäli Mar-
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 Esimerkiksi n. 110–180 jaa. elänyt kreikkalainen matkakirjoittaja ja maantieteilijä Pausanias 

kertoo Laisista seuraavasti: "Myös Thessaliassa on toinen hauta, joka sanoo olevansa Laisin; hän 

nimittäin meni Thessaliaan rakastuttuaan Hippostratokseen. Sanotaan, että alun perin hän oli Sisi-

lian Hykkarasta. Hänen ollessaan tyttö Nikias ja ateenalaiset ottivat hänet vangiksi, ja kun hänet 

oli myyty Korinttiin hän ylitti kauneudessa aikansa hetairat, ja korinttilaiset ihailivat häntä niin, 

että he yhä väittävät Laisin kuuluvan heille." ("ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἐν Θεσσαλίᾳ Λαΐδος φάμενον 

μνῆμα εἶναι: παρεγένετο γὰρ καὶ ἐς Θεσσαλίαν ἐρασθεῖσα Ἱπποστράτου. τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς ἐξ Ὑκάρων 
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tialiksen luettelemia ominaisuuksia sovelletaan tähän hahmoon, käyttää kirjoittaja 

häntä jonkinlaisena arkkityyppinä haluttavasta naisesta, joka oma-aloitteisesti 

kykenee tuomaan miehelle seksuaalista nautintoa. Kuitenkin tämän ominaisuuksi-

en ja luonteen katsotaan molemmissa epigrammeissa olevan roomalaisen matroo-

nan ulottumattomissa. On vaikeaa sanoa, mitä naiseuden roolia Martialis katsoo 

Laisin varsinaisesti edustavan. Laisia kutsutaan yleensä hetairaksi, joka on sinän-

sä vaikeasti määriteltävä käsite, varsinkin roomalaisessa kontekstissa. Väitän kui-

tenkin, että mitä todennäköisimmin Martialis katsoo Laisin edustavan enemmän 

rakastajattaren kuin prostituoidun hahmoa, sillä epigrammin 10.68 kahdeksannes-

sa säkeessä hän viittaa Laelian käyttäytymisen, jota hän myöhemmin vertaa Laisin 

ominaisuuksiin, olevan sopivampaa ystävättärelle/rakastajattarelle (amica).  

Näiden johtopäätösten mukaisesti en pidä mitenkään yksiselitteisenä, että Mar-

tialis yhdistäisi matroonan seksuaalisuuden prostituoituihin ja näiden käyttäytymi-

seen kuten Watson väittää. Mielestäni hän tulkitsee roomalaisten käsitystä nais-

seksuaalisuudesta yksinkertaistaen ja varsin binäärisesti, jättäen huomiotta muut 

mahdolliset naisroolit. Martialis ei itse myöskään tee suoria viittauksia prostituu-

tioon Laisin nimen mainitsemista lukuun ottamatta, minkä on todettu olevan mo-

nitulkintainen. Vaikka en tämän tutkimuksen puitteissa voikaan ottaa asiaan kat-

tavasti kantaa, en sen sijaan tyrmää Watsonin näkemystä siitä, ettei Martialis voi-

nut tietyssä rajatussa kontekstissa pitää matroonan seksuaalisuutta positiivisena ja 

toivottavana asiana, kunhan se edelleen mukautui roomalaiseen dominointia ja 

alistumista korostavaan seksuaalihierarkiaan ja palveli miehen haluja. Martialik-

sen asennoituminen matrooniin ja näiden seksuaalisuuteen tekee näistä myös rele-

vantin vertailukohteen prostituoiduille, etenkin kun Martialis ei juuri viittaa rakas-

tajattarien seksuaalisuuteen. 

Vaikka aktiivinen seksuaalinen osallistuminen ja reagointi esitetään prostituoi-

duille ominaisena, ei Martialis kuitenkaan vaikuta pitävän sitä heille ainutlaatui-

sena. Prostituoitujen kuvataan myös harjoittavan kaikkia perusakteja, mikä sopii 

Martialiksen aiemmin antamaan kuvaan näiden seksuaalisesta altistumisesta ja 

käytettävyydestä. 

  

                                                                                                                                                               
αὐτὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ λέγεται παῖδα οὖσαν ὑπὸ Νικίου καὶ Ἀθηναίων ἁλῶναι, πραθεῖσαν δὲ ἐς 

Κόρινθον ὑπερβαλέσθαι κάλλει τὰς τότε ἑταίρας, θαυμασθῆναί τε: οὕτω παρὰ Κορινθίοις ὡς 

ἀμφισβητεῖν σφᾶς καὶ νῦν ἔτι Λαΐδος."). Paus. 2.2.5. 
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1.3 Prostituution sosioekonomia 

 

Prostituution katsotaan tavallisesti eroavan muusta seksuaalisesta kanssakäymi-

sestä sen sosioekonomisten mekanismien takia. Toisin sanoen, prostituutiossa on 

lähtökohtaisesti kyse siitä, miten raha tai muut vaihdettavat hyödykkeet määritte-

levät osapuolten välistä seksuaalista vuorovaikutusta ja sen toteutumista. Yleensä 

ottaen tutkijat puhuvat prostituutiosta antiikin Roomassa ammattina, mutta esi-

merkiksi Thomas McGinn katsoo tämän olevan kyseenalaista, sillä hänen mu-

kaansa prostituoidut olivat enemmän ostettavan hyödykkeen kuin työläisen ase-

massa.
181

 McGinn tosin itsekin käyttää prostituutiosta ammatti-nimitystä ja myös 

roomalaiset pitivät sitä legitiiminä toimena, jota saattoi verottaa. McGinnin tulkin-

ta on huomionarvoinen, ja vaikka suurin osa prostituoiduista oli orjia, myös va-

paasyntyiset ja vapautetut naiset toimivat prostituoituina. Tämän tutkimuksen 

kannalta asialla ei kuitenkaan juuri ole väliä, sillä Martialis ei tuotannossaan tee 

eroa prostituoidun orjan tai vapaan, prostituutiota harjoittavan naisen välillä. 

Vaikka roomalaiselle miehelle oli sosiaalisesti hyväksyttyä asioida prostituoi-

tujen kanssa, edellytettiin häneltä silti itsehillintää. Eräs tyypillinen hahmo rooma-

laisessa kirjallisuudessa on nuori mies, joka tuhlaa omaisuutensa maksullisiin nai-

siin.
182

 Myös Martialiksella korostuu prostituoitujen asettama taloudellinen rasite 

heidän palvelujaan ostavalle miehelle: 

 

Mart. 2.17 

 

Tonstrix Suburae faucibus sedet primis, 

cruenta pendent qua flagella tortorum 

argique letum multus obsidet sutor. 

Sed ista tonstrix, Ammiane, non tondet, 

non tondet, inquam. Quid igitur facit? Radit.
183

 

 

Naisparturi istuu sisäänkäynnin edessä, joka johtaa Suburaan, 

missä kiduttajien veriset ruoskat roikkuvat 

                                                           
181

 McGinn 2004, 74. 
182

 Duncan 2006, 264–265 
183

 Mart. 2.17. 
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 ja missä monet suutarit täyttävät Argiletumin. 

Mutta tuo naisparturi ei leikkaa hiuksia, Ammianus, 

hän ei leikkaa hiuksia, sanon minä. 

Mitä hän siis tekee? Hän kynii. 

 

Tämän epigrammin tulkinnan kannalta on olennaista huomata jälleen viittaus 

Suburaan, mikä paljastaa sanan tonstrix, "naisparturi"
184

, olevan Martialiksella 

ainutlaatuinen, vertauksellinen nimitys prostituoidulle. Tämä yhdistettynä viimei-

sen säkeen viimeiseen sanaan, radere ("ajella karvoja, repiä")
185

 kertoo selvästi, 

mitä Martialis haluaa kertoa tämän prostituoidun taloudellisista toimintatavoista: 

tämä kiskoo miehiltä kaiken, minkä irti saa. Edellä siteerattu epigrammi saattaa 

myös heijastella roomalaisen eliitin näkemyksiä siitä, että sosioekonomisesti 

alemmassa asemassa olevat naiset saattoivat harrastaa prostituutiota toisen amma-

tin ohella.
186

 Martialis käyttää sanaa tonstrix tässä selvästi satiirisen vertauskuval-

lisesti, mutta toisen käsityöammatin (sutor, "suutari") sekä kiduttajan tai teloitta-

jan toimen ohella esitettynä se viitannee siihen, että Martialis oli tietoinen oman 

aikansa asenteista yhteiskunnan alempia sosiaalisia ryhmiä kohtaan tai edusti itse 

näitä asenteita. 

Martialis esittää siis prostituoituihin voivan liittyä taloudellisia riskejä. Seuraa-

vassa epigrammissa hän edellyttää miehiltä jonkinlaista itsehillintää näiden suh-

teen, ja selvästi paheksuu itsensä saattamista taloudelliseen ahdinkoon himojensa 

takia:  

 

Mart 2.63  

 

Sola tibi fuerant sestertia, Miliche, centum, 

quae tulit e sacra Leda redempta via. 

Miliche, luxuria est, si tanti dives amares. 

'Non amo' iam dices: haec quoque luxuria est.
187

 

 

Sinulla oli vain sata tuhatta sestertiusta, Milichus,   

                                                           
184

 OLD, 1949. 
185

 OLD, 1571. 
186

 McGinn 2004, 28. 
187

 Mart. 2.63. 
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joka meni Ledan ostamiseen Via Sacralta. 

Milichus, olisi ylellisyyttä, vaikka olisit rikas mies, jos rakastaisit   

sellaisella summalla. 

Nyt sanot "en rakasta häntä"; tämäkin on ylellisyyttä. 

 

Paitsi että Martialis kehottaa Milichusta säästämään rahojaan, vaikuttaa hän 

myös kehottavan tätä myös pitämään tunteellista etäisyyttä kyseiseen prostituoi-

tuun. Mainittakoon vertailun vuoksi, että Martialiksen aikana ritarisäätyyn, johon 

hän itsekin muodollisesti kuului, pääsyn edellytyksenä oli 400 000 sestertiuksen 

omaisuus;
188

 Milichuksen Ledaan käyttämä summa on siis koomisen suuri, mutta 

Martialis halunnee satiiriseen tyyliinsä liioitella prostituoidun hintaa korostaak-

seen sanomaansa. Kuten prostituoituihin liittyvistä riskeistä kertoessaan, Martialis 

esittää myös rakastajattarien muodostaman taloudellisen taakan varsin suurena.  

Martialis kuvailee erään miehen ja tämän rakastajattaren välistä suhdetta seu-

raavasti: 

 

Mart. 9.2 

 

Pauper amicitiae cum sis, Lupe, non es amicae, 

et queritur de te mentula sola nihil. 

Illa siligineis pinguescit adultera cunnis, 

convivam pascit nigra farina tuum; 

incensura nives dominae Setina liquantur, 

nos bibimus Corsi pulla venena cadi; 

empta tibi nox est fundis non tota paternis, 

non sua desertus rura sodalis arat; 

splendet Erythraeis perlucida moecha lapillis, 

ducitur addictus, te futuente, cliens; 

octo Syris suffulta datur lectica puellae, 

nudum sandapilae pondus amicus erit. 

I nunc et miseros, Cybele, praecide cinaedos: 

haec erat, haec cultris mentula digna tuis.
189

 

                                                           
188

 Howell 1980, 2. 
189

 Mart. 9.2. 
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Olet kerjäläinen ystävyyden suhteen, Lupus, vaan et ystävättäresi kanssa, 

ja vain kyrvälläsi ei ole sinusta mitään pahaa sanottavaa. 

 Tuo aviorikkoja lihoo pillunmuotoisista vehnäleivistä,  

mutta pöytävieraillesi syötät mustia jauhoja. 

Lämmin Setina-viini sulattaa herrattaresi kylmyyden, 

mutta me juomme korsikalaisen maljan tummaa myrkkyä;  

esivanhempiesi koko omaisuudella et ostaisi tuolta yhtä yötä, 

mutta ystäväsi kyntää maata, joka ei ole hänen omaansa; 

rakastajattaresi loistaa erythrailaisilla koruilla koristettuna, 

mutta sinun klienttisi viedään velkojana vankilaan sinun pannessasi; 

Tytöllesi annetaan kahdeksan syyrialaisen orjan kantama kantotuoli, 

mutta ystäväsi kannetaan alastomana pois halvan arkun päällä. 

Mene nyt ja viillä noita kurjia cinaeduksia, Kybele
190

:  

Tämä kyrpä, juuri tämä, oli veitsesi arvoinen. 

 

Huomattavaa ero edellä siteeratun epigrammin ja prostituoitujen representaati-

oiden välillä on se, että Martialis ei esitä tämän taloudellisen taakan aiheuttavan 

huolia itse miehelle, vaan ennemminkin hänen läheisilleen ja niille, jotka ovat 

hänestä taloudellisesti riippuvaisia. Martialis siis paheksuu sitä, että mies asettaa 

rakastajattarensa (miespuolisten) ystäviensä edelle. Mielenkiintoinen on myös 

Martialiksen sanavalinta cinaedus, joka viittaa epäkonventionaalisia seksuaaliak-

teja harrastavaan mieheen. Martialis myös käyttää Lupuksen rakastajattaresta sa-

naa domina, "valtiatar", joka tavallisesti tarkoittaisi kotitalouden naispuolisena 

päänä toimivaa matroonaa. Tässä kontekstissa se viittaa kuitenkin juuri rakastajat-

tareen ja Martialis haluaa kenties vihjata Lupuksen olevan tämän naisen vallassa 

sekä taloudellisesti että seksuaalisesti. Martialis on aiemmissa kuvauksissaan sek-

suaalisesta kanssakäymisestä prostituoitujen kanssa tuonut selvästi esille, että 

miehen tulisi olla aktiivisessa ja hallitsevassa asemassa. Tämän takia Martialis 

                                                           
190

 cinaedos. Cinaedus (kr. κίναιδος, [kinaidos]) tarkoittaa roomalaisessa kontekstissa epäsovin-

naisia seksuaalimieltymyksiä omaavaa tai normatiivisesta sukupuolikäyttäytymisestä poikkeavaa 

miestä.  Skinner 2010, 18–19;  Kybele oli keisarillisessa Roomassa suosittu itämainen jumalatar. 

Kybelen miespapit tunnetusti kastroivat itsensä, mitä roomalaiset pitivät paheksuttavana. Hänninen 

2004, 311–312; Martialiksen ilmaus viittaa yleisesti Lupuksen kaltaisiin miehiin. 
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viittaa Kybeleen ja tämän miespappien tapaan kastroida itsensä; Martialiksen mu-

kaan suhteessaan rakastajattareensa Lupus on vähemmän kuin täysi mies. 

Martialis selvästi kokee ystävien laiminlyönnin rakastajattaren vuoksi suurena 

paheena. Tämä teema toistuu jälleen seuraavassa epigrammissa: 

 

Mart. 10.29 

 

Quam mihi mittebas Saturni tempore lancem, 

misisti dominae, Sextiliane, tuae; 

et quam donabas dictis a Marte Kalendis, 

de nostra prasina est synthesis empta toga. 

Iam constare tibi gratis coepere puellae: 

muneribus futuis, Sextiliane, meis.
191

 

 

Sen astian, joka sinulla oli tapana lähettää minulle Saturnuksen juhlan
192

  

aikoihin, lähetit rakastajattarellesi, Sextilianus;  

ja sen vihreän asusteen, jonka annoit hänelle Marsin mukaan nimettynä  

kalendana
193

 ostit minun togani sijasta.  

Tytöt eivät enää maksa sinulle mitään:  

nait minun lahjoillani, Sextilianus.
194

 

 

Martialiksen mukaan Sextilianus on siis järjestänyt prioriteettinsa väärin tai 

menettänyt itsehillintänsä: hän antaa rakastajattarelleen runsaasti lahjoja, minkä 

vuoksi hän ei enää voi tai halua täyttää sosiaalisia velvollisuuksiaan ystäväänsä 

kohtaan. 

Rahan menoa ei kuitenkaan voi välttää, ja Martialis itse asiassa odottaa prosti-

tuoidun pyytävän rahaa palveluksistaan ja pitää sitä edellytyksenä prostituoituna 

toimimiselle. Sillä kuitenkin on väliä, mitä myy ja kuinka paljosta: 

                                                           
191

 Mart. 10.29. 
192

 Saturni tempore. Kyseessä on Saturnalia, roomalainen keskitalven juhla, jota vietettiin 12. eli 

December-kuun 17. päivästä alkaen. Juhlaan kuului mm. lahjojen antaminen. Distelrath 2001, 114. 
193

 dictis a Marte Kalendis. Kalenda oli kuun ensimmäinen päivä roomalaisessa kalenterissa, ja 

Mars-jumaluuden mukaan nimetty Martius-kuu puolestaan Juliaanisen kalenterin kolmas kuukausi. 

Martialis todennäköisesti syntyi Martiuksen ensimmäisenä päivänä, ja siten hänet oli nimetty kuu-

kauden tai jumalan mukaan. OLD, 989; Kahlos 2004, 249. 
194

 Toisin sanoen, Sextilianus säästää rakastajattarensa lahjoissa sen, minkä hän ottaa pois Mar-

tialiksen lahjoista. 
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Mart 12.55 

 

Gratis qui dare vos iubet, puellae, 

insulsissimus inprobissimusque est. 

Gratis ne date, basiate gratis. 

Hoc Aegle negat, hoc avara vendit. 

Sed vendat: bene basiare quantum est. 

Hoc vendit quoque nec levi rapina: 

aut libram petit illa Cosmiani, 

aut binos quater a nova moneta, 

ne sint basia muta, ne maligna, 

ne clusis aditum neget labellis. 

Humane tamen hoc facit, sed unum, 

gratis quae dare basium recusat 

gratis lingere non recusat, Aegle. 

 

Se, joka käskee teidän antaa ilmaiseksi, tytöt,  

on röyhkeä typerys. 

Älkää antako ilmaiseksi, suudelkaa ilmaiseksi. 

Tästä Aegle kieltäytyy, näitä se ahne nainen myy. 

Mutta myyköön: hyvin suuteleminen on suurenmoinen asia. 

Näitäkin hän myy, eikä pienestä summasta:  

hän pyytää punnuksellista hajuvettä, 

tai kahdeksan vastapainettua kultarahaa, 

älköönkä hänen suudelmansa olko hiljaisia eikä pahantahtoisia, 

älköönkä hän kieltäkö sisäänpääsyä suljetuin huulin. 

Hän tekee kuitenkin tämän yhden asian miellyttävästi: 

Aegle, joka kieltäytyy suutelemasta ilmaiseksi, 

ei kieltäydy nuolemasta ilmaiseksi. 

 

Prostituoitujen tulisi siis veloittaa palveluksistaan jotakin. Martialis kuitenkin 

esittää Aeglen toiminnan poikkeavan tavallisesta, ja että hänen suudelmansa ovat 

luonteeltaan erilaisia. Sapsfordin mukaan Martialis viittaa Aeglen suudelmilla 
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fellatioon.
195

 Viimeisessä säkeessä Martialis viittaa Aeglen toimintaan sanalla 

nuolla, lingere, joka seksuaalisessa kontekstissa tarkoittaa yleensä cunnilingusta, 

kohteensa suhteen fellation vastakohtaa. Oraaliseksi on siis tämän epigrammin 

kannalta olennainen teema. Tätä käsitystä vahvistaa Aeglen suudelmien kuvaami-

nen hiljaisiksi (muta), sillä oraaliseksi on esitetty teemaksi, josta tulisi vaieta.
196

 

Aegle siis veloittaa oraaliseksistä runsaasti, sillä hän takaa hiljaisuuden, kuten 

9.4:n Galla. Tätä epigrammia tuskin tulee lukea kirjaimellisesti, kuten Daniels 

katsoo, sillä Martialis yrittää ikään kuin kääntää ensimmäisessä säkeessä asetta-

mansa normin päälaelleen kuvaamalla Aeglen käytöstä.
197

 Martialis on jo aiem-

min epigrammissa 9.4 tuonut esille, että prostituoitu veloitti myös oraaliseksistä, 

eikä suinkaan palvellut ilmaiseksi ("Miksi hän ottaa sinulta kymmenen kultarahaa, 

Aeschylus? Ei Galla veloita imemisestä noin paljoa").
198

 Kyseisen epigrammin 

vitsi paljastuu juuri kahdessa viimeisessä säkeessä. Nurinkurisesti Aegle veloittaa 

fellatiosta, vaikka hän on jo saastuttanut itsensä cunnilinguksella, jota hän antaa 

ilmaiseksi, ja joka oli seksuaalisessa hierarkiassa ala-arvoisempaa ja paheellisem-

paa. Epigrammin keskeinen sanoma ei siis suoranaisesti liity prostituution meka-

nismeihin, vaikka Martialis sitäkin puolta väistämättä valottaa selostaessaan to-

dennäköisesti prostituoiduksi tunnistettavan Aeglen poikkeavaa seksuaalikäyttäy-

tymistä. 

Prostituoidun vaatimiin korvauksiin liittyen Martialis yhdistää myös prostitu-

oidun ulkonäön siihen, kuinka paljon tämä voi velottaa asiakastaan. Jo aiemmin 

siteeratussa epigrammissa 10.75 Martialis kertoo jälleen Galla-nimisestä naisesta, 

ilmeisesti prostituoidusta, joka vaatii häneltä suuria summia rahaa palveluksiaan 

vastaan:  

 

Mart. 10.75 

 

Milia viginti quondam me Galla poposcit 

et, fateor, magno non erat illa nimis. 

Annus abit: 'Bis quina dabis sestertia' dixit. 

Poscere plus visa est quam prius illa mihi. 
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 Sapsford 2012, 176. 
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198

 Mart. 9.4.3–4. "aureolos a te cur accipit, Aeschyle, denos? / Non fellat tanti Galla." 
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Iam duo poscenti post sextum milia mensem 

mille dabam nummos. Noluit accipere. 

Transierant binae forsan trinaeve Kalendae, 

aureolos ultro quattuor ipsa petit. 

Non dedimus. Centum iussit me mittere nummos: 

sed visa est nobis haec quoque summa gravis. 

Sportula nos iunxit quadrantibus arida centum; 

hanc voluit: puero diximus esse datam. 

Inferius numquid potuit descendere? fecit. 

Dat gratis, ultro dat mihi Galla: nego.
199

 

 

Galla pyysi minulta kerran kahtakymmentä tuhatta 

ja, tunnustan, tuo ei ollut hänestä paljoa ylimääräistä. 

Vuosi kului: "Anna kymmenen tuhatta sestertiusta", hän sanoi. 

Minusta hän näytti anelevan enemmän kuin ennen. 

Hänen jo kahdesti pyydettyään kuutta tuhatta, annoin kuukauden jälkeen  

tuhat kolikkoa. Hän ei halunnut ottaa näitä vastaan. 

Oli kulunut kenties kaksi tai kolme kuukautta, 

hän pyysi lopulta itse neljää kultarahaa
200

. 

En antanut. Hän käski minua lähettämään sata. 

Mutta minusta tämäkin summa vaikutti raskaalta. 

Vähäinen avustukseni
201

 toi minulle sata quadrantia;
202

 

Tämän hän tahtoi; sanoin antaneeni sen eräälle pojalle. 

Kykenikö hän vajoamaan alemmas? Näin teki. 

Hän antaa ilmaiseksi, lopulta Galla antaa minulle ilmaiseksi;  

kieltäydyn. 
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 Mart. 10.75. 
200

 Keisari Augustuksen aikainen aureus-kultaraha oli 25 denariuksen tai 100 sestertiuksen tai 400 

asin arvoinen. Burnett 1987, 36; 50; 54. 
201

 sportula. Sportula, hyväntekijän tai mesenaatin klientilleen osoittama rahallinen tai aineellinen 

avustus. Roomalainen perinne. OLD, 1810; Martialis oli sekä rahan että ilmeisesti myös vaatetuk-

sen (Mart. 10.29) suhteen riippuvainen mesenaateistaan. 
202

 quadrantibus. Quadrans, Augustuksen ajan pienin pronssiraha. Yksi as oli neljän ja sestertius 

16 quadrantin arvoinen. Burnett 1987, 54;  Martialis halunnee korostaa sitä, kuinka alas Galla on 

hänen mielestään vajonnut. 
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Tämä epigrammi vihjaa siihen, että Martialiksen mukaan prostituoitu on täysin 

riippuvainen iästään ja ulkonäöstään ja tämän arvo seksuaalisten intressien koh-

teena määräytyy suoraan näiden mukaan. Epigrammin 10.75 alussa Galla on niin 

puoleensavetävä, että Martialis on jopa valmis maksamaan enemmän kuin minkä 

hän katsoo tämän arvon oikeastaan olevan (vaikkakaan tekstissä ei sanota, mak-

soiko hän). Martialiksen mukaan Gallan ulkonäkö kuitenkin oletettavasti rapistuu 

ajan kuluessa, mikä saa tämän epätoivoiseksi ja laskemaan hintojaan. Hänen hin-

tansa eivät kuitenkaan enää vastaa hänen puoleensavetävyyttään, eikä Martialis 

suostu maksamaan. Lopulta Galla saavuttaa Martialiksen mukaan prostituoidulle 

alhaisimman aseman: hän tarjoaa itseään ilmaiseksi, jolloin Martialis ei näe Gal-

lassa enää mitään arvoa eikä tämä siten ole enää relevantti kohde hänen seksuaali-

sille haluilleen. On myös kyseenalaista, että pitääkö Martialis prostituoituna sel-

laista naista, joka ei (enää) veloita palveluksistaan, ja saako tämä seikka hänet 

pidättymään Gallan palveluksista. McGinn on ehdottanut, että kenties epigrammin 

alussa Galla ei ole ensinkään prostituoitu, vaan koko epigrammissa oli kyse erään-

laisesta juonielementistä, jonka avulla Martialis muuntaa Gallan rakastajattaresta 

prostituoiduksi.
203

 Oman tulkintani mukaan Galla joka tapauksessa päätyy lopulta 

tilaan, jossa Martialis ei pidä häntä enää edes prostituoituna. Kuten epigrammissa 

12.55, pitää Martialis rahan pyytämistä seksistä olennaisena prostituoidun luon-

teelle. Juuri rahan vaihtaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen, joka muutoin 

saattaisi olla moraalisesti arveluttavaa tai suorastaan laitonta osapuolten statukses-

ta riippuen, teki prostituutiosta legitiimiä ja hyväksyttävää. Vielä huomattavaa 

epigrammissa 10.75 on, että Martialis katsoo hinnasta neuvottelemisen olevan 

mahdollista prostituoidun kanssa. 

Martialiksen näkemystä prostituoidun tai yleensä ottaen naisen arvosta suhtees-

sa tämän seksuaalisen vetovoimaan valottaa vielä tämä epigrammi: 

 

Mart. 1.73 

 

Nullus in urbe fuit tota qui tangere vellet 

uxorem gratis, Caeciliane, tuam, 

dum licuit: sed nunc positis custodibus ingens 
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turba fututorum est: ingeniosus homo es.
204

 

 

Koko kaupungissa ei ollut ketään, joka olisi halunnut koskea 

vaimoosi ilmaiseksi silloin kun se oli sallittua, Caecilianus;  

mutta nyt, asetettuasi vartijoita hänen ympärilleen,  

paneskelijoita on suunnaton joukko: olet nerokas mies. 

 

On hyvin tulkinnanvaraista, että viittaako Martialis tässä ensinnäkään varsinai-

seen prostituutioon. Roomalaisen perheen miespuolisella päällä oli Augustuksen 

aikoihin asti teoreettisen absoluuttinen valta jälkeläistensä ja vaimonsa suhteen, ja 

perheenjäsenten myyminen prostituutioon (ja orjuuteen) on tunnettu aihe rooma-

laisesta kirjallisuudesta, vaikkakaan sen yhteyttä historialliseen todellisuuteen ei 

tunneta. Augustuksen aikainen lainsäädäntö joka tapauksessa käytännössä teki 

vaimon parittamisesta laitonta.
205

 Martialis ei suoranaisesti viittaa Caecilianuksen 

vaimon ulkonäköön tai ikään, mutta jos tätä epigrammia lukee runon 10.75 valos-

sa, voi rivien välistä tulkita, että hän ei kenties ollut kovin näyttävä tai puoleensa-

vetävä. Joka tapauksessa Martialiksen mukaan tämän naisen arvo ilmeni vasta, 

kun hänen miehensä oli ympäröinyt tämän vartijoilla, toisin sanoen siis osoittanut 

itse huomiota tämän arvoa kohtaan; tätä ennen kyseinen nainen ei vetänyt ketään 

puoleensa edes ilmaiseksi (gratis). Tämä viitannee siihen, että Martialis haluaa 

vertauskuvallisesti luonnehtia esimerkkihenkilöiden tilannetta prostituution me-

kanismeilla. Hän pyrkii tuomaan esille, että prostituoituun tai naiseen kohdistettu 

huomio nosti tämän arvoa miesten silmissä, ja että miehet maksoivat kanssakäy-

misestä tämän naisen kanssa. Koska Martialis kehuu Caecilianusta nerokkaaksi, 

täytyy hänen jollain tapaa hyötyä tästä järjestelystä; kenties hän kerää vaimonsa 

saamat lahjat itselleen, toimien näin ollen ikään kuin parittaja. 

Martialis yhdistää myös rakastajattaren puoleensavetävyyden tämän arvoon. 

Omasta kuvitteellisesta rakastajattarestaan ja kokemuksistaan Martialis kertoo 

näin: 

 

Mart. 11.27 
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205

 McGinn 2004, 57. 



66 
 

At mea me libram foliati poscat amica, 

aut virides gemmas sardonychasve pares, 

nec nisi prima velit de Tusco Serica vico, 

aut centum aureolos sic velut aera roget. 

nunc tu velle putas haec me donare puellae? 

Nolo, sed his ut sit digna puella volo.
206

 

 

Pyytäköön tyttöni minulta annoksellista öljyä, 

tai smaragdeja tai paria sardonyksiä, 

älköön hän halutko silkkiä, ellei se ole parasta laatua Vicus Tuscuksesta, 

tai pyytäköön sata kultarahaa kuin ne olisivat kuparia. 

Luuletko, että haluan antaa nämä tyttöystävälleni?  

En, vaan haluan hänen olevan niiden arvoinen. 

 

Juuri viimeinen säe on Martialiksen luoman kuvan kannalta olennainen; aivan 

kuten hän rinnasti prostituoitujen puoleensavetävyyden näiden pyytämiin hintoi-

hin, niin myös rakastajattaren pyytämien lahjojen arvo ja runsaus heijastavat tä-

män arvoa ja viehätystä. Prostituoitujen yhteydessä Martialis myös teki selväksi, 

että heidän ei tulisi palvella ketään ilmaiseksi. Toisessa ääripäässä puolestaan ovat 

ne naiset, jotka antavat ilmaiseksi tai joiden täytyy maksaa miehille saadakseen 

seuraa. Esimerkiksi epigrammissa 3.54 Martialis toteaa Galla-nimiselle naishah-

molle, joka kaipaa hänen huomiotaan, ”koska en voi antaa mitä pyydät minulta, 

Galla, paljon helpompaa olisi, jos voisit kieltäytyä.”.
207

 Samoin epigrammissa 

9.37, jossa jälleen esiintyy samantyylinen, halukas ja vanha Galla-hahmo, Mar-

tialis kieltäytyy tämän tarjouksesta: ”lupaat joka tapauksessa kuusisataa; mutta 

kyrpäni on kuuro, ja joskin se on yksisilmäinen, / sinut se kuitenkin näkee”
208

. 

Vaikka rakastajattaren tulisi siis olla viehättävä ja veloittaa arvonsa mukaisesti, 

Martialiksen mukaan tällä ei kuitenkaan tulisi olla taloudellista tai seksuaalista 

ylivaltaa mieheen nähden. Epigrammissa 11.49 Martialis kuvaa suhdettaan Phyl-

lis-nimiseen naiseen. Martialiksen mukaan "sinulle ei ole sellaista hetkeä, jolloin 

                                                           
206

 Mart. 11.27. 
207

 Mart. 3.54. “Cum dare non possim quod poscis, Galla, rogantem, / Multo simplicius, Galla, 

negare potes.” 
208

 Mart. 9.37.9–10. ”Promittis sescenta tamen; sed mentula surda est, / Et sit lusca licet, te tamen 

illa videt.” 
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et ryöväisi minua ollessani intohimon kourissa; / sellaisella häikäilemättömyydellä 

minut ryöstät".
209

 Tätä seuraa pitkä luettelo erilaisia ylellisyystarvikkeita kuten 

koruja, viiniä ja ruokaa, joita Phyllis haluaisi Martialiksen tälle hankkivan. Mar-

tialis lopettaa epigramminsa oman osansa surkutteluun: "Olisit edes häveliäämpi, 

sekä oikeudenmukaisempi ja kohtuullisempi: / minä en kiellä sinulta mitään, 

Phyllis; älä kiellä minultakaan mitään".
210

 Martialis siis odottaa rakastajattarelta 

vastavuoroisuutta miestä kohtaan. Edellä käsitellyt epigrammit osoittavat, että 

rakastajattaret saattoivat käyttää asemaansa hyväkseen ja suorastaan kiristää lahjo-

ja ja ylläpitoa seksiä tai seuraa vastaan, mikä olisi ollut prostituoidulle mahdotonta. 

Tässä kohdin lienee asiallista pohtia juuri sitä, mitä prostituoidut ja rakastajat-

taret vaativat korvaukseksi seurastaan ja palveluksistaan ja miten tämä vastavuo-

roisuus toteutui. Martialis kuvaa prostituoitujen vaativan lähes aina rahaa korva-

ukseksi, kun taas hänen kuvaamansa rakastajattaret vaativat monenlaisia ja ylelli-

siä lahjoja. Martialiksen esittämillä prostituoitujen hinnoilla ei liene mitään yhteis-

tä todellisuuden kanssa. Hänen esittämänsä hinnat liikkuvat parin sadan ja sadan 

tuhannen sertertiuksen välillä. Roomalaisten prostituoitujen todellisista hinnoista 

ei ole yksiselitteistä tietoa, mutta McGinn on tutkimuksessaan (McGinn 2004) 

todennut, että roomalaisessa epigraafisessa aineistossa prostituoitujen hinnat vaih-

televat yleensä noin yhden ja yli 30 asin välillä.
211

 Martialiksen epigrammissa 

10.75 esittämä summa 100 quadrantia eli 25 asia sopisi siten tähän hintaskaalaan. 

Vertailun ja summan suhteellisen arvon ymmärtämisen vuoksi mainittakoon, että 

Roomassa leivän hinnaksi yhtenä aikana on esitetty kahta asia.
 212

 Kyseessä lienee 

jälleen yksi kirjallinen vaikutuskeino, jolla Martialis haluaa ylikorostaa esimer-

kiksi sata tuhatta sestertiusta prostituoidun ostamiseen käyttäneen miehen paheel-

lisuutta ja itsehillinnän puutetta (2.63). Miehen koko omaisuuden käyttäminen 

maksulliseen naisseuraan ei ole roomalaiselle kirjallisuudelle vieras teema. Toi-

saalta taas kuvaamalla prostituoidut ahneina rahankiskojina hän voi esittää nämä 

vaarana heikkoluontoisille miehille, ja asettamalla prostituoidun tilanteeseen, jos-

sa tämä joutuu alentamaan hintojaan, hän voi luoda kontrastin itsensä ja toisen 

mieshahmon välille. 
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 Vaikka Martialis tuo myös esille rahan rakastajattaria käsittelevissä epigram-

meissaan, luettelee hän kuitenkin muita korvauksen muotoja paljon useammin. 

Yksinomaan rahan pyytäminen tai antaminen rinnastaisi rakastajattaren liiaksi 

prostituoituun.
213

 Tämä olisi epäedullista sekä miehen että naisen statuksen kan-

nalta. Martialiksella miehen ja prostituoidun välisessä kanssakäymisessä rahan 

pyytäminen edeltää aina seksiä, kun taas rakastajattarien kanssa maksu tai hyvitys 

ja sen toimittaminen on luonteeltaan erilaista. 

Epigrammissa 12.65 Martialis kuvaa kanssakäymistään jälleen Phyllis-nimisen 

rakastajattaren kanssa seuraavasti: 

 

Mart. 12.65 

 

Formosa Phyllis nocte cum mihi tota 

se praestitisset omnibus modis largam, 

et cogitarem mane quod darem munus, 

utrumne Cosmi, Nicerotis an libram, 

an Baeticarum pondus acre lanarum, 

an de moneta Caesaris decem flavos: 

amplexa collum basioque tam longo 

blandita, quam sunt nuptiae columbarum, 

rogare coepit Phyllis amphoram vini.
214

 

 

Kaunis Phyllis oli omistautunut minulle koko yön,  

runsas kaikin tavoin, 

ja aamulla mietin, minkä lahjan antaisin. 

kenties purkillisen Cosmuksen voidetta, tai annoksen Niceroksen hajuvettä, 

tai terävän punnuksen verran hispanialaista villaa, 

tai kymmenen kultarahaa keisarin rahapajasta: 

Hän kietoutui kaulaani ja liehytti minua pitkällä suudelmalla, 

 joka oli kuin hääkyyhkysten. 

Phyllis alkoi kysyä minulta amforallista viiniä. 
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214
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Tämä epigrammi on tyyliltään ja teemaltaan hyvin samanlainen kuin edellä si-

teerattu 11.27. Varsin suorasukaisella loppusäkeellään ja tunnelman muutoksella 

Martialis kuvaa humoristisesti, kuinka lemmiskely saattaa vaihtua varsin pian 

korvauksen pyytämiseksi. Huomattavaa on ensinnäkin se, että miehen ja rakasta-

jattaren välinen vuorovaikutus ei edellytä lahjan vaihtamista tai edes siitä sopimis-

ta ennen kohtaamista. Martialis myös kuvaa selvästi omaa valmiuttaan antaa ra-

kastajalleen lahjan, vaikka hän luetteleekin erinäisiä tavaroita ja hyödykkeitä, joi-

hin hänellä ei todennäköisesti olisi varaa. Kun Phyllis pyytääkin vain yhtä amfo-

rallista viiniä, mikä todennäköisesti tässä kuvitteellisessa asetelmassa sopii Mar-

tialiksen varallisuuteen, Martialis ilmentää kyseisen naisen olevan hänen arvoi-

sensa. 

Epigrammi 12.65 alkaa hieman samaan tapaan kuin aikaisemmin siteerattu 

epigrammi 9.67, jossa Martialis kuvaa kanssakäymistään prostituoidun kanssa 

("Otin koko yöksi halukkaan tytön, jonka irstautta kukaan ei voi tyydyttää. / Vä-

syneenä tuhannesta eri asennosta, pyysin...").
215

 Epigrammi 12.65 kuitenkin antaa 

kuvan jonkinlaisesta intiimiydestä ja emotionaalisesta tyydytyksestä, vaikkakaan 

ei ehkä suoranaisesta romantiikasta, rakkaudesta puhumattakaan. Tästä kertoo 

yksinomaan se, että Martialis katsoo olennaiseksi arvioida rakastajansa arvoa hä-

neen omaan itseensä nähden, mikä olisi merkityksetöntä prostituoidun ollessa 

kyseessä. Hänen kuvaamansa lahjat ovat myös yleensä ottaen päivittäisessä elä-

mässä käytettäviä henkilökohtaisia hyödykkeitä, mikä heijastanee sitä, että kans-

sakäymisessä rakastajattaren kanssa oli kyse pitkäkestoisemmasta ja läheisem-

mästä suhteesta, kun taas asioiminen prostituoitujen kanssa rajautui yksittäisiin 

yhdyntäkertoihin, jotka maksettiin kylmällä käteisellä. Miehen sosiaalisten relaa-

tioiden käytännöt olivat selvästi erilaiset prostituoidun kuin rakastajattaren koh-

dalla, vaikka tiettyä samankaltaisuuttakin niissä on. Rakastajuussuhteessa mies 

sitoutui ainakin osittain elättämään rakastajaansa, ja siten korvaus saattoi tapahtua 

vaikkapa ylellisempinä elintarvikkeina. Erityisen huomattavaa tämän kaiken li-

säksi on myös se, että Martialis katsoo asialliseksi tuoda esille rakastajattarien 

mahdollisuuden nimetä hintansa. Siten näillä oli potentiaalisesti vahvempi talou-

dellinen, sosiaalinen ja seksuaalinen toimijuus. Tämä itsessään merkitsee joiden-

kin sosiaalisten konventioiden rikkomista, mutta kuitenkaan Martialis ei tunnu 
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pitävän sitä uhkana, niin kauan kuin vuorovaikutus on molemminpuolista ja ta-

pahtuu miehen ehdoilla. Sen sijaan Martialis kokee uhkaavana sekä prostituoidun 

että rakastajattaren pyrkimyksen seksuaalisesti dominoivaan asemaan, tai näiden 

suorastaan himoitessa seksiä mieheltä. Se, että rakastajattaret saattoivat jättää kor-

vauksen pyytämisen myöhemmäksi, osoittanee, että näillä oli mahdollista valita 

mielestään sellainen suojelija, joka kykenisi maksamaan tai muuten tyydyttämään 

heidät. Tämä suojelijan valinta todennäköisesti riippui paljolti rakastajattaren 

omasta vetovoimasta ja suosiosta. 
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1.3 Yhteenveto 

 

Martialiksen esittämästä prostituoitujen luonnehdinnasta tulee ensinnäkin huoma-

ta se, että hän keskittyy varsin vähän prostituoitujen suoraan kuvailuun siitäkin 

huolimatta, että prostituoitu on hänellä niin keskeinen hahmo; Martialikselle on 

selvästi tärkeämpää käyttää tätä prostituoidun hahmoa eräänlaisena mallina, jonka 

hän voi satiirisesti jollain tapaa rinnastaa epigrammeissa esiintyviin epäsuotuisas-

sa valossa esitettyihin hahmoihin. Näitä hahmoja ovat tyypillisesti miehet sekä 

seksuaalisesti tai taloudellisesti itsenäiset naiset, etenkin roomalaiset matroonat. 

Tämä asetelma heijastaa prostituoidun symbolista merkitystä, joka on yksi tutki-

muksen lähtöolettamista. Martialis ei suoranaisesti halvenna itse prostituoituja, 

ainakaan enempää kuin on tarpeellista, sillä näiden status olisi joka tapauksessa 

ollut kaikille lukijoille itsestäänselvyys. Sen sijaan hän suuntaa ivansa niitä hah-

moja kohtaan, joiden asema oli roomalaisessa yhteiskunnassa turvatumpi. 

Näin ollen ei ole yllättävää että prostituoitu esiintyy ikään kuin sovinnaisempa-

na hahmona Martialiksen tuotannossa. Kirjoittajan mukaan prostituoiduilla tuli 

olla häveliäisyyttä. Pahempia kuin prostituoidut olivat seksuaalisesti aktiiviset tai 

tällaista asemaa tavoittelevat naiset, jotka saattoivat olla matroonia tai rakastajat-

taria. Prostituoidut saattoivat olla halukkaita seksuaaliseen kanssakäymiseen, mut-

ta tämän halukkuuden tuli rajoittua miehen tyydyttämiseen, kun taas rahanhimon 

tai epätoivoisuuden Martialis esittää luotaantyöntävänä. Prostituoitujen seksuaali-

sessa aktiivisuudessa ei sinänsä ole mitään yllättävää. Näiden halukkuus ei kui-

tenkaan vaikuta Martialiksen mukaan olleen edellytys prostituutiolle, vaan olen-

naisempaa oli alttius ja valmius seksiin. Martialis ei tuo esille prostituoitujen 

mahdollisuutta kieltäytyä palvelemasta, oletettavasti siksi, että se ei ollut rooma-

laisen orjayhteiskunnan prostituution luonteelle relevanttia. Martialis siis kuvaa 

prostituoitujen kanssa asioimisen olevan vaivatonta, mikä puolestaan antaa kuvan 

prostituoitujen ja seksin saatavuuden helppoudesta. Myös Horatiuksen luonneh-

dinta prostituoiduista tukee tätä näkemystä. 

Seksin vapaaseen ja helppoon saatavuuteen liittyen Martialis myös esittää pros-

tituoitujen olevan valmiita monenlaisiin seksiakteihin riippumatta siitä, kuinka 

alistavana tai epäsovinnaisena roomalaiset itse aktia pitäisivät. Martialis selvästi 

käyttää erilaisia akteja kuvatakseen seksuaalisia toimijoita joko enemmän tai vä-
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hemmän paheellisina suhteessa roomalaiseen seksuaalimoraaliin. Prostituoitu 

toimii tässäkin eräänlaisena vertauskohteena: onko kyseinen toimija paheellisempi 

tai saastaisempi kuin prostituoitu, jonka voidaan olettaa olevan jo kaikin tavoin 

häpäisty. 

Martialis korostaa rahan ja maksun keskeistä asemaa prostituutiossa ja hän kat-

sookin prostituoitujen muodostavan taloudellisen menetyksen riskin miehille. 

Martialiksen esittämät prostituoitujen hinnat ovat yleensä satiirisen suuria, ja tar-

koituksena on korostaa tätä potentiaalista uhkaa ja menetystä, joka voi seurata 

itsehillinnän puutteesta. Kuitenkin hän katsoo, että prostituoituna toimimisen edel-

lytyksenä oli asiakkaan veloittaminen. Tämä johtunee siitä, että juuri raha toi 

prostituutiolle sen erityisaseman ja legitiimisyyden, eli kyseessä oli palveluksen 

antaminen (tai vaatiminen) ja vastaanottaminen. Martialiksen mukaan prostituoi-

tujen arvo ja puoleensavetävyys näkyivät näiden hinnoissa. 

Vaikka rakastajattaret tietyllä tapaa suorittivat samaa perusfunktiota kuin pros-

tituoidut, esittää Martialis nämä kuitenkin jokseenkin eri valossa. Kuten prostitu-

oidut, niin myös rakastajattaret saattoivat olla taloudellinen taakka heikoille mie-

hille, ja myös rakastajattarien arvon tuli näkyä heidän pyytämissään lahjoissa. 

Martialiksen mukaan suorasukaiset rakastajattaret saattoivat kesken lemmiskelyn 

alkaa vaatia lahjoja suojelijaltaan. Juuri tähän liittyen Martialis edellyttää rakasta-

jattarelta vastavuoroisuutta miestä kohtaan, mikä puuttuu täysin hänen kuvauksis-

saan prostituoiduista. Tämä tekee rakastajattaresta merkittävämmän sosiaalisen 

toimijan Martialiksen kontekstissa. Toisin sanoen, rakastajattarilla oli ainakin jos-

sain määrin valtaa hintansa määräämisessä ja suojelijansa valinnassa, mikä saattoi 

ilmetä myös osittaisena seksuaalisena autonomiana. Miehen suhteessa rakastajat-

tareen oli selvästi kyse pitkäaikaisemmasta sitoutumisesta, mikä myös mahdollisti 

intiimiyden näiden välisessä kanssakäymisessä. Kuitenkin, kuten oli kyse prosti-

tuutionkin kanssa, rakastajattarien oma halu tai valta ei saisi olla suurempi kuin 

miehen, sillä tämän Martialis selvästi kokee uhkana. Niin prostituoituja, rakasta-

jattaria kuin matrooniakin yhdistää Martialiksella se, että näiden alistuvuus katso-

taan hyveeksi. 

Martialiksen prostituoidut ja rakastajattaret eivät ole varsinaisia kokonaisia 

persoonia, vaan jokseenkin yksiulotteisia hahmoja. Seksuaalisen kanssakäymisen 

toteutumisessa miehen ja naisen suhdetta määrittelee itseään myyvän tai myytä-

vän suhde ostajaan. Huomattavaa kuitenkin on, että tämä sosioekonominen suhde 
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kuvataan rakastajattarien kohdalla paljon merkittävämmäksi ja monimutkaisem-

maksi kuin prostituoitujen ollessa kyseessä. Vaikka vaihdanta on se tekijä, joka 

mahdollistaa prostituution, prostituoitujen ja miehen suhdetta vaikuttaa määritte-

levän ensi sijassa seksuaalisiin akteihin liittyvä elimellinen kontakti. Romantiikka 

ja sentimentaalisuus eivät varsinaisesti ole läsnä tässä suhteessa. Seksuaaliset aktit 

puolestaan muodostavat oman moraalisen hierarkiansa, jota määrittelee osapuol-

ten status ja aktin yhteydessä syntyvä vuorovaikutussuhde. 
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2. Prostituoitujen toiseus 

 

Tässä luvussa tarkastelen miten ja millaisia miessubjekteja Martialis teksteissään 

esittää ja miten ne ilmenevät suhteessa prostituoitujen representaatioihin. Tähän 

liittyen tarkastelen myös Martialiksen esittämän mieskokemuksen luonnehdintaa 

ja sitä, onko tässä jotain eroa eri miessubjektien välillä. Ennen kuin Martialiksen 

miessubjekteja voidaan tarkemmin lähestyä, on roomalaisen miehisyyden käsit-

teelle luotava jokin konteksti. Toisin sanoen, on valotettava sitä, millainen oli 

normatiivinen tai ideaalinen maskuliininen hahmo roomalaisen käsityksen mu-

kaan. 

Tähän asti analysoidun materiaalin perusteella Martialiksen subjekteista voi-

daan tehdä alustavia johtopäätöksiä, joita on olennaista käsitellä ennen varsinaista 

tutkimuslukua. Ensinnäkin huomattavaa on ensimmäisen persoonan subjektin 

käyttäminen. Tämä omapersoona tavallaan toimii kirjoittajan itsensä eli Martialik-

sen satiirisena hahmona. Sinänsä tätä ensimmäisen persoonan subjektia ei tule 

sekoittaa historiallisen kirjoittajan persoonaan, vaan oletuksena on, että sekin on 

vain kirjallinen representaatio. Vaikka kyseessä onkin Martialiksesta irrallinen 

olento, joka on rakennettu retorisin keinoin, tulisi se ymmärtää oman kulttuurinsa 

tuotoksena sekä myös toimijana siinä. Satiirikkojen hahmot eivät siis ole vain 

oman sosiaalisen todellisuutensa tarkkailijoita, vaan todellakin subjekteja.
216

 Mar-

tialiksen miessubjektit ovat ensisijaisesti roomalaisia hahmoja, joten sosiaalista, 

kulttuurillista ja historiallista kontekstia ei siis voida jättää huomiotta. 

Jotkut tutkijat käyttävät satiireissa esiintyvästä ensimmäisen persoonan entitee-

tistä nimitystä narraattori eli kertoja. Oman tutkimukseni näkökulman vuoksi käy-

tän kuitenkin nimitystä hahmo tai subjekti korostaakseni tämän hahmon osallistu-

vaa luonnetta lähdemateriaalissa. 

Subjektin ja sen kokemusten rakentaminen ja artikulointi ymmärretään tässä 

tutkimuksessa osaksi identiteetinmuodostusta. Tutkimuksen keskeisenä hypotee-

sina on, että kirjoittaja pyrkii rakentamaan jollain tapaa yhtenäistä roomalaista 

miesidentiteettiä, jota määrittävät ensisijaisesti ne asiat, joita tämä symbolinen 

identiteetti pyrkii kieltämään. Tätä varten olen lainannut Stallybrassin ja Whiten 

käsitettä alempiarvoisesta toisesta (”low-Other”). Tämä alempiarvoinen toinen, 
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joka koostuu epämiellyttävistä asioista ja ilmiöistä, nähdään tässä tutkimuksessa 

merkityksellisenä representaatioiden kokoelmana. Katson, että prostituoidut edus-

tivat symbolisesti roomalaisen miehisyyden äärimmäistä toiseutta, ja että näin 

ollen näiden representaatioilla olisi suuri symbolinen voima Martialiksen mies-

subjektien muodostusprosessissa. Stallybrass ja White katsovat, että alempaa tois-

ta vastaan hyökkääminen ei ole yksinkertaisesti ylhäältäpäin tapahtuvaa alistamis-

ta, vaan myös tämän toisen uudelleenmuodostusta, haltuunottoa sekä sublimoin-

tia
217

 oman identiteetin osiksi.
218

 Oletuksena siis on, että ylempi toimija omaksuu 

symbolismin, jolla se pitää etäällä sen, jolta nämä symbolit on omaksuttu. Kaiken 

tämän huomioon ottaen on kuitenkin tiedostettava, että identiteetti ei rakennu ai-

noastaan negaation kautta, vaan myös positiivisen tunnistautumisen kautta. 

 

 

2.1 Martialiksen miessubjektit 

 

Vaikka roomalaisten miesten juridiset oikeudet ja sosiaalinen vapaus olivat paljon 

laajemmat kuin naisilla, asetti roomalainen yhteiskunta kuitenkin varsin tiukat 

vaatimukset oikeanlaiselle miehisyydelle. Tämä koski etenkin yläluokkaisia mie-

hiä, jotka toimivat julkisuuden piirissä. Roomalaisille todellisessa miehuudessa oli 

kyse kaikinpuolisen naisellisuutta edustaneen pehmeyden, mollitian, kieltämisestä 

niin pukeutumisessa, käyttäytymisessä kuin asenteissakin. Roomalaiselta mieheltä, 

vir, edellytettiin kovuutta, mikä tarkoitti, että ihanteena oli mies, joka kestäisi ki-

pua ja uupumusta ja joka olisi henkisesti ankara ja peräänantamaton. Seksuaalisen 

toimijuuden suhteen tämä tarkoitti tietenkin, että vain penetratiivinen rooli oli 

miehelle suotava.
219

 Kaikenlainen naisellinen ja passiivinen eli seksuaalisesti vas-

taanottavainen tai alistuva asettautuminen oli siis yksinkertaisesti anateema roo-

malaiselle maskuliinisuudelle. Tämä asetelman seurauksena on uhka siitä, että, 

tiettyjen rajojen ylittäminen saattaa johtaa tämän kovuuden ja aktiivisuuden heik-
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kenemiseen. Näin ollen voidaan sanoa, että jatkuvan ihanteellisen maskuliinisuu-

den tavoittelun kääntöpuolena oli jatkuva pelko ja vaara miehisyyden menettämi-

sestä. Katson, että juuri tästä on kyse Martialiksen asennoitumisessa hänen ku-

vaamiensa mieshahmojen harjoittamaan seksuaaliseen toimintaan. 

Roomalaisten seksuaalista käyttäytymistä määrittivät ensi sijassa sosiohierark-

kiset relaatiot. Näin ollen samat rajoitukset eri osapuolten välillä olivat voimassa 

sukupuolesta riippumatta.
220

 Roomalaisten fallosentrisessä käsitemaailmassa pe-

netroiduksi tulemista pidettiin sekä alistamisen symbolina että sen vaikutuksena. 

Koska maskuliinisuuden ymmärrettiin merkitsevän yksinkertaisesti penetratiivista 

dominointia, sulki tämä roomalaisen miehen osalta alistetuksi tulemisen pois hy-

väksyttävän seksuaalisen kanssakäymisen muodoista. Miehet, jotka omaksuisivat 

passiivisen roolin vapaaehtoisesti, luopuisivat samalla myös heidän miehisen 

olemuksensa määrittävästä ominaisuudesta. Tätä alistunutta passiivisuutta ei ym-

märretty yksiselitteisesti seksuaalisessa mielessä, vaan kyse oli kokonaisvaltaises-

ta tahdonvoiman pettämisestä. Miehen tuli hallita itseään säilyttääkseen sekä ke-

holliset ja sosiaaliset rajansa. Naisellinen mollitia tarkoitti miehen kohdalla juuri 

näiden rajojen rikkoutumista ja ylittymistä ja siten siinä oli kyse myös sosiaalisen 

eikä vain seksuaalisen miehuuden tuhoutumisesta.
221

 

Näin ollen todelliset roomalaiset miehet olivat siis penetroimattomia penetroi-

jia, kuten Jonathan Walters asian ilmaisee. Hänen mielestään roomalaisilla oli 

vahva käsitys siitä, että etenkin ylempiin luokkiin kuuluvien tuli kyetä puolusta-

maan rajojaan kaikenlaisilta hyökkäyksiltä.
222

 Nämä rajat on ymmärrettävä sekä 

sosiaalisiksi että kehollisiksi. Sen lisäksi, että seksuaalisten toimijoiden välisiä 

suhteita määrittivät sosiaaliset relaatiot, itse sukupuoli, jota Walters kutsuu retori-

seksi konstruktioksi, nivoutuu osapuolten sosiaaliseen asemaan. Tätä asemaa mää-

rittelivät kehollinen integriteetti tai sen puute.
223

 Näin ollen juuri yhteiskunnallista 

ja kulttuurista eliittiä edustavilla miehillä oli keskeinen asema, sillä heillä oli etu-

oikeus ja ylipäänsä mahdollisuus suojella omia rajojaan. 

Roomalaisessa kirjallisuudessa seksuaaliset kokemukset esitetään yleensä pe-

netratiivisina tapahtumina, jolloin osapuolina ovat tavallisesti mies ja ei-mies.
224
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Tämä johtuu ensisijaisesti tietenkin siitä, että kirjallisuutta loivat pääasiassa roo-

malaiset miehet omalle vertaisryhmälleen.
225

 Tämä näkyy siinä kielessä, jota Mar-

tialis käyttää: tässä aineistossa sitä värittävät sukupuolielimiin, seksuaalisiin ak-

teihin ja niiden sovinnaisuuteen liittyvät käsitteet, jotka kaikki jollain tapaa mää-

rittävät mieshahmojen suhdetta naishahmoihin. Olennaista on huomata, että yli-

päänsä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa seksuaalinen relaatio ymmärrettiin 

yksisuuntaiseksi ja seksi itsessään oli jotakin, jota tehtiin aina suhteessa toiseen.
226

 

Koska perusolemukseltaan maskuliininen tunkeutuva rooli oli miesten synnynnäi-

nen etuoikeus, voidaan sen menetyksellä tai siitä luopumisella nähdä olevan hyvin 

suuri symbolinen merkitys. Keskeistä on, että miehet, jotka ovat luopuneet miehi-

sestä asemastaan, asetetaan vastakkain todellisten miesten kanssa.
227

 Pyrin tässä 

sisältöluvussa osoittamaan, että juuri näin on asian laita myös Martialiksen esityk-

sissä prostituoiduista ja näihin yhteydessä olevista miehistä. 

Amy Richlin toteaa, että roomalaiset satiirikot identifioivat itsensä läheisesti 

narraattorinta tai satiirisen hahmonsa kanssa, eli toisin sanoen satiirissa kirjoittaja 

on läsnä. Näin satiirikot luovat vaikutelman siitä, että esitetyissä tapahtumissa 

olisi ikään kuin heidän omista kokemuksistaan.
228

 Ominaista roomalaiselle satii-

rille on myös seksuaalinen itseidentiteetti. Richlinin mukaan tämän identiteetin 

muodostamisessa korostuvat miestoimijoiden aggressiivisuus sekä rajojen kont-

rollointi.
229

 Satiirikko omaksuu yleisönsä yhteisen nimittäjän hahmon voidakseen 

representoida tämän normatiivisena pidetyn hahmon paheksunnan kohteita. Lisäk-

si normatiivisen hahmon tuli olla jollain tapaa etuoikeutettu, jotta se saattoi pystyä 

liikkumaan sillä eristetyllä paheellisuuden alueella, joka roomalaisessa yhteiskun-

nassa tavallisesti oli suljettu hyveellisiltä ihmisiltä.
230

 

Vaikka seksuaalisuus itsessään on moderni käsite, Richlinin mielestä epämiel-

lyttävän tai epäsiveellisen tarkka määrittely oli olennainen osa roomalaista moraa-

lijärjestelmää. Hän myös tyrmää Michel Foucault'n väitteen siitä, että seksuaali-

suus olisi puhtaasti moderni konstruktio.
231

 Sullivan puolestaan on omistanut te-

oksessaan yhden kokonaisen luvun Martialiksen "seksuaalisille asenteille". Tutki-
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jan mukaan suuri osa Martialiksen epigrammeista keskittyy juuri sukupuolten ja 

sosiaaliluokkien välisten sovinnaisten rajojen rikkomiseen.
232

 Ja kuten olen jo 

siteerannut, Sullivan pitää Martialiksen asennoitumista tietynlaista seksuaalista 

toimintaa kohtaan suorastaan pakkomielteisenä. Waltersin mukaan roomalaiset 

kykenivät tunnistamaan ihmiskäyttäytymisestä oman erillisen alueen, joka vastaa 

läheisesti modernia käsitystä seksuaalisuudesta. Tämä alue on kuitenkin väistä-

mättä yhteydessä muihin sosiaalisen toiminnan alueisiin ja ihmisten välisiin suh-

teisiin yleensä.
233

 Mielestäni tämä tulkinta pätee myös Martialikseen. Hän asettaa 

tarkkailun alaiseksi monenlaisten eri toimijoiden sukupuolikäyttäytymisen, jota 

hän arvottaa moraalin ja osapuolten sosiaalisen statuksen valossa. Roomalaiset 

kirjoittajat olivat itsetietoisia kulttuurissaan vallitsevan sukupuolikäyttäytymisen 

suhteen ja käsitteen puutteesta huolimatta voidaan sanoa, että seksuaalisuuden 

teema on toistuva. 

Martialiksen kohdalla on jo todettu, että hänen esittämänsä kokemukset eivät 

välttämättä ole hänen omiaan, eivätkä tapahtumat historiallisia. Näiden todenpe-

räisyys ei varsinaisesti ole tärkeää tämän tutkimuksen kannalta. Lähestyn Mar-

tialiksen ensimmäisen persoonan hahmon tutkimista siten, että pidän sitä sekä 

kulttuurisena että kielellisenä rakennelmana, jolla lukija (roomalainen mies) on 

tarkoitus saada samaistumaan kirjoittajan satiiriseen hahmoon. Huomion kohteena 

ovat Martialiksen viittaukset "itseen" sekä mieskokemukseen. 

Tähän tutkimukseen valitussa relevantissa aineistossa Martialiksen ensimmäi-

sen persoonan subjekti tulee esille epigrammissa 1.57, jossa tämä julistaa nais-

mieltymyksiään toiselle miehelle. Kyseinen epigrammi ei yksiselitteisesti liity 

prostituutioon, mutta katson sen olevan olennainen Martialiksen hahmon halujen 

ja ominaisuuksien kannalta. Erityisesti tämän 1. persoonan halun esilletuominen 

on olennaista kyseisen hahmon luonteen tutkimisessa, sillä halun ja sen ilmaise-

misen voidaan nähdä ilmentävän vahvasti sekä subjektiivisuutta että toimijuutta. 

 

 Mart. 1.57 

 

 Qualem, Flacce, velim quaeris nolimve puellam? 

 Nolo nimis facilem difficilemque nimis. 
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 Illud quod medium est atque inter utrumque probamus: 

 nec volo quod cruciat, nec volo quod satiat.
234

 

 

 Kysyt, Flaccus, millaisista tytöistä pidän ja millaisista en? 

 En halua liian helposti kellistettävää enkä liian vaikeatakaan. 

 Pidän hyvänä sitä, mikä on noiden kahden välillä; 

 en halua sitä, mikä aiheuttaa kärsimystä, enkä sitä, mikä tekee  

 yltäkylläiseksi. 

 

Martialiksen keskeinen sanoma tässä epigrammissa tuntuu olevan, että hän 

edellyttää tiettyä itsehillintää ja kohtuutta ilman, että hänen täytyisi tinkiä nautin-

nollisuudesta. Tämä epigrammi tukee edellisen luvun johtopäätöksiä siitä, että 

Martialis odottaa prostituoitujen (sekä rakastajattarien) veloittavan jotain seksistä 

tai seurasta, ja tämän kynnyksen tulisi jollain tapaa ilmentää naisen arvoa. Ilmais-

ta, täysin vaivatonta seuraa hän ei vaikuta pitävän paljon arvoisena. Tämä siitäkin 

huolimatta, että Martialiksen mukaan prostituoitujen tulisi olla helposti lähestyttä-

viä ja alttiita seksuaaliselle kanssakäymiselle. Martialis edellyttää, että häneltä ei 

evätä mahdollisuutta seksiin, sillä se vaikuttaisi hänen miehisten halujensa kieltä-

miseltä tai tukahduttamiselta ja siten se vaikuttaisi hänen suhteensa epämiehek-

käältä. Epigrammi 4.38 vahvistaa Martialiksen näkemystä siitä, että nautinnosta ei 

tulisi kokonaan kieltäytyä: 

 

Mart. 4.38 

 

Galla, nega: satiatur amor, nisi gaudia torquent: 

Sed noli nimium, Galla, negare diu. 

 

Galla, kieltäydy: rakkaus tekee kylläiseksi, elleivät sen nautinnot piinaa; 

Mutta älä kieltäydy liian pitkäksi aikaa, Galla. 

 

 Vielä toinen epigrammi valottaa Martialiksen haluja: 
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Mart. 9.32 

 

Hanc volo, quae facilis, quae palliolata vagatur, 

Hanc volo, quae puero iam dedit ante meo, 

Hanc volo, quam redimit totam denarius alter, 

Hanc volo, quae pariter sufficit una tribus. 

Poscentem nummos et grandia verba sonantem 

Possideat crassae mentula Burdigalae.
235

 

 

Haluan tytön, joka on helppo, ja joka kulkee viittaan pukeutuneena. 

Haluan tytön, joka on antanut pojalle ennen minua. 

Haluan tytön, joka antaa kaiken parista denariuksesta. 

Haluan tytön, joka voi tyydyttää kolme yhtä aikaa. 

Sen, joka vaatii rahaa ja puhuu suuria, 

hoitakoon tylsämielisen Burdigalan kyrpä hänet. 

 

Martialiksen kuvailema ihannetapaus on mahdollista tunnistaa prostituoiduksi, 

sillä kanssakäyminen tällaisen yksilön kanssa olisi vaivatonta, hän olisi seksuaali-

sesti osallistuva eikä hänen vaatimansa summa olisi enempää kuin hänen arvonsa. 

Edellisen luvun johtopäätösten valossa nämä epigrammit vahvistavat sen vai-

kutelman, että miehen ja prostituoidun välistä kanssakäymistä määrittelevät saata-

vuus sekä halujen täyttyminen, jonka aste puolestaan on yhteydessä aktiin ja vaih-

dantaan. Edellä käsitellyissä epirammeissa keskeisimpinä elementteinä ovat nii-

den ensisijaisen toimijan halut. Nämä epigrammit myös osoittavat, että miten 

Martialiksen 1. persoonan subjekti asettuu hänen epigrammiensa primäärisubjek-

tina. Juuri koska tämä subjekti esiintyy minä-muodossa, on se erillään kaikista 

muista hahmoista. Tämän hahmon kautta Martialis ilmaisee toimijuutta ja mies-

kokemusta, johon lukijan toivotaan samaistuvan. Kaikki se, mitä Martialiksen 

hahmon ympärillä tapahtuu, määrittyy ja värittyy tämän yhden keskeisen miesre-

presentaation toimien ja arvion kautta. 

Epigrammi 2.31, jossa Martialis tunnustaa Marianus-nimiselle miehelle harras-

taneensa usein seksiä Chrestina-nimisen prostituoidun kanssa, muistuttaa tyylil-
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tään ensimmäisessä persoonassa kirjoitettuja graffitoja, joissa kirjoittaja viittaa 

harrastamiinsa akteihin prostituoitujen kanssa.
236

 Kyseessä on hyvin yksinkertai-

nen julistus, jossa Martialis asettaa itsensä absoluuttisesti seksuaalisesti aktiivi-

seen asemaan. Hän on sekä harrastanut vaginaaliyhdyntää Chrestinan kanssa (fu-

tui) ja tässä tutkimuksessa viitatun tulkinnan mukaan saanut tältä oraaliseksiä. 

Hän myös selvästi tuo ilmi toiselle miehelle kokemuksensa kyseisen prostituoidun 

kanssa.  

Vielä vahvemman vaikutelman saa epigrammista 9.67, jossa Martialis esittää 

harrastaneensa seksiä koko yön halukkaan prostituoidun kanssa. Olennaista on 

myös se, että Martialis nostaa esiin toisen miessubjektin. Martialis käy kyseisessä 

epigrammissa läpi kaikki perusaktit, joissa vain hän voi olla aktiivinen, siis do-

minoiva, seksuaalinen toimija. Näin ei ole asian laita sen sijaan Aeschyluksella, 

joka on ottava vastaan tämän prostituoidun palveluksia. Martialis on vihjannut 

Aeschyluksen harrastavan cunnilingusta epigrammeissa 9.4 ja 9.67. Näin ollen 

tämä on siis alistuva osapuoli ja seksuaalinen poikkeama, joka on ensin saastutta-

nut itsensä yhden prostituoidun kanssa, ja tämän jälkeen tartuttaa toisen prostitu-

oidun saastaisuudellaan (”…minulle hän oli puhdas (pura); sinulle hän ei tule 

olemaan, Aeschylus, jos haluat ottaa vastaan tämän palveluksen, huomioiden pa-

hanlaatuisen tilasi.”)
237

. Vastakkainasettelu seksuaalisesti aktiivisen Martialiksen 

ja toisen, pateettisen (lat. pathicus, "alistuva; luonnottomalle himolle alistuva") 

miehen välillä on selvä ja painokas. Pura ei voi tässä tarkoittaa puhtautta fellatios-

ta, sillä kyseinen prostituoitu on jo harjoittanut fellatiota Martialiksen hahmon 

kanssa. Martialis on puolestaan epigrammissa 6.66 todennut, että prostituoitua, 

joka oli saastunut oraaliseksistä, ei voitu pitää puhtaana. Näin ollen voidaan olet-

taa, että ainakin ennen kontaktia Aeschyluksen kanssa epigrammin 9.67 prostitu-

oitu ei ollut saastunut suoraan tai välillisesti cunnilinguksesta. 

Martialis itse kutsuu Aeschyluksen kaltaista tapausta saastaiseksi epigram-

missa 11.61, jossa hän selostaa Nanneius-nimisen miehen mieltymystä cunnilin-

gukseen. Martialiksen mielestä Nanneius on "saastaisempi (inquinatior) kuin 

Submemmiumin prostituoitujen suut”
238

. Prostituoitu Leda puolestaan mieluum-

min harrastaa fellatiota tämän miehen kanssa kuin suutelee tätä. Kun hän ei voi 
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välttää suoraa tai epäsuoraa saastumista, hän valitsee pienemmän pahan. Tämä on 

varsin kuvaavaa, ottaen huomioon, että Martialis aiemmin käsitellyssä epigram-

missa 12.55 moittii prostituoitu Aeglea siitä, että tämä harjoittaa cunnilingusta 

("Aegle, joka kieltäytyy suutelemasta ilmaiseksi, / ei kieltäydy nuolemasta ilmai-

seksi."). Cunnilingus kuvataan siis jopa sovinnaiselle prostituoidulle epä-

mieluisaksi. Tämän epigrammin loppuosassa Martialis menee hyvin pitkälle Nan-

neiuksen saastaisuuden kuvaamisessa ilmoittaessaan seuraavasti: 

 

Mart. 11.61 

 

…gaudete cunni; vestra namque res acta est— 

arrigere linguam non potest fututricem. 

Nam dum tumenti mersus haeret in volva 

et vagientes intus audit infantes, 

partem gulosam solvit indecens morbus. 

Nec purus esse nunc potest nec inpurus. 

 

…riemuitkaa, pillut; nimittäin jotain on sattunut teidän eduksenne:  

hän ei voi jäykistää naivaa kieltään.  

Kun hän nimittäin oli jumissa syvällä turvonneessa kohdussa  

ja kuuli sen sisällä olevat parkuvat lapset,  

kuvottava tauti löystytti hänen ahnaan osansa.  

Nyt hän ei voi olla puhdas eikä saastainen. 

 

Martialis kärjistää Nanneiuksen tilanteen humoristisesti viimeisessä säkeessä, 

sillä nyt tämä ei voi olla puhdas, koska tämä on tautinen, mutta ei myöskään täy-

sin saastainen, sillä tämä ei voi enää harjoittaa cunnilingusta. Viittaukset siihen, 

että Nanneius ei enää voi jäykistää kieltään ("arrigere linguam non potest") sekä 

tämän ahnaaseen osaan ("partem gulosam") rinnastaa kielen penikseen, jota 

Naenniuksenkin tulisi oikeastaan käyttää. Kieli ei kuitenkaan Martialiksen mu-

kaan selvästikään käy sen korvikkeesta. Epigrammin 11.61 viimeiseen säkeeseen 

liittyen  Martialis kuvaa erästä toista cinaedusta seuraavasti: 
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Mart. 9.63 

 

Ad cenam invitant omnes te, Phoebe, cinaedi. 

Mentula quem pascit, non, puto, purus homo est.
239

 

 

Kaikki cinaedukset kutsuvat sinut aterialle, Phoebus. 

Se, jota ruokkii kyrpä, ei voi olla puhdas mies, luulen. 

 

Epigrammi ei liity millään tapaa prostituutioon, mutta yhteys oraalikontaktin ja 

miehen saastumisen välillä on selvä. Viimeinen säe myös muistuttaa jälleen epi-

grammia 6.66, jossa orjakauppias halusi osoittaa oraaliseksiin sekaantuneen pros-

tituoidun olevan puhdas, vaikka näin ei voinut olla. Martialis myös osoittaa tällä 

epigrammilla, että mies, joka oli fellatiossa toisen miehen kanssa penetroiva osa-

puoli, saattoi myös itse olla cinaedus. 

Epigrammeissa 9.4, 9.67 ja 11.61 annetuissa esimerkeissä Martialis selostaa 

saastuneisuuden siirtymistä prostituoiduista miehiin. Martialis kuvaa näiden mo-

lempien miesten olevan jopa saastuneempia kuin prostituoidut itse. Prostituoidut 

esitetään saastaisuudesta osallisina, koska lähtökohtaisesti he harrastavat kaikkia 

akteja ja ovat oletusasemaltaan alisteisessa asemassa. Näin ollen saastaisuus tai 

saastuneisuus on tietyllä tapaa prostituoidun perustila. Martialis kenties esittää 

jopa Aeschyluksen ja Nanneiuksen käyttäytymisessä olevan jotain prostituoitujen 

kaltaista, sillä harjoittaessaan cunnilingusta, he itse olisivat passiivisessa asemassa, 

vieläpä suhteessa heitä sosiaalisesti alempaan olentoon. Ainakin he ovat luopuneet 

siitä maskuliinisesta penetratiivisesta toimijuudesta, jota kirjoittajan ensisijainen 

subjekti edustaa. Siten he ovat väistämättä omaksuneet prostituoiduilta jotain nai-

sellista ja siten alentuvaa. 

Prostituoitujen suhteen passiivinen miestoimija esiintyy myös epigrammissa 

11.45, jossa on kyse Cantharus-nimisestä miehestä, jonka Martialis vihjaa olevan 

joko cunnilingus, fellator tai yleensä ottaen cinaedus (”ja hymyili sinulle sitten 

poika tai tyttö… kukaan, joka nai joko takaa (pedicat) tai edestä (futuit), ei ole 

häveliäisyyden suhteen niin herkkä ja huolestunut, Cantharus.”)
240

. Martialis esit-

tää aktiivisen penetratiivisen yhdynnän olevan normatiivista käytöstä, kun taas 
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Cantharus mielii hänen mukaansa jotain muuta. Jos hän harrastaisi cunnilingusta 

naispuolisen prostituoidun kanssa, olisi hän alentuvassa asemassa. Samaten jos 

hän harrastaisi oraaliseksiä miespuolisen prostituoidun kanssa tai olisi anaaliyh-

dynnässä penetroitu osapuoli, olisi hän alistuva. 

Samankaltainen mieshahmo on havaittavissa ainakin yhdessä Martialiksen esi-

tyksistä rakastajattarista ja näiden suojelijoista. Aiemmin käsitellyssä epigrammis-

sa 9.2 Martialis syyttää Lupus-nimistä miestä tämän rakastajattaren suosimisesta 

ystävien kustannuksella. Tähän asti käsitellyn materiaalin valossa kaksi viimeistä 

säettä vaikuttavat sisältävän Martialiksen keskeisen käsityksen Lupuksen miehuu-

den tilasta: "..viillä noita kurjia cinaeduksia, Kybele: / tämä kyrpä, juuri tämä, oli 

veitsesi arvoinen. " ("miseros, Cybele, praecide cinaedos: / haec erat, haec cultris 

mentula digna tuis."
241

) Martialis ei ole prostituoitujen yhteydessä käyttänyt ku-

vaamistaan pateettisista miehistä suoraan sanaa cinaedus. Tämä johtunee siitä, 

että kyseiset hahmot olisivat olleet tunnistettavissa tällaisiksi heidän poikkeavan 

sukupuolikäyttäytymisensä perusteella, mutta Lupuksen kohdalla Martialis ei me-

ne yksityiskohtiin tämän asian suhteen. Williamsin mukaan roomalaisessa kon-

tekstissa cinaedus viittaa ensisijaisesti mieheen, joka ei kykene mukautumaan tai 

yltämään miehille asetettuihin vaatimuksiin. Ennen kaikkea cinaeduksen on taval-

lisesti ymmärretty tarkoittavan miestä, joka haluaa alistua ja tulla penetroiduksi.
242

 

Martialiksen esimerkki kuitenkin viittaa enemmän yleiseen seksuaalisen ja sosiaa-

lisen integriteetin menetykseen kuin yhteen tiettyyn aktiin. Vertauskuvallinen viit-

taus Kybelen miespappien rituaalikastraatioon osoittaa, että Martialis katsoo Lu-

puksen luopuneen miehisyydestään rakastajattarensa edessä. Miehisestä olemuk-

sesta luopuminen rinnastetaan siis fyysiseen miehuuden menettämiseen. Lupus 

voi näin ollen siis olla vain cinaedus, "epämies". Nämä johtopäätökset auttavat 

selittämään epigrammin toista säkettä, jossa Martialis huomauttaa, että "...vain 

kyrvälläsi ei ole sinusta mitään pahaa sanottavaa." ("...queritur de te mentula sola 

nihil."
243

). Toisin sanoen, Martialiksen mukaan Lupuksen vajaavainen, vertausku-

vallisesti raadeltu ja sosiaalisesti tuhottu miehuus sopii tämän arvolle. 

Aseschyluksen, Nanneiuksen, Cantharuksen ja Lupuksen kaltaisia miessubjek-

teja voidaan Martialiksella kutsua sekundaarisiksi miessubjekteiksi. Vaikka nämä 
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hahmot lähtökohtaisesti edustavat tietynlaista miehisyyttä tai sen puutetta, heidän 

asemansa ei ole sama kuin Martialiksen primäärisubjektilla; he ovat ylittäneet 

tietyn rajan ja siirtyneet hyväksyttävän miehisyyden ja jonkin alemman, tässä ta-

pauksessa prostituoitujen tai rakastajattarien olemuksen, väliseen tilaan. Tällaiset 

sekundaariset subjektit ovat tunnistettavissa tapauksiksi, joita Stallybrass ja White 

kutsuvat ”groteskeiksi hybrideiksi”. Heidän mukaansa sosiaalisten rajojen trans-

gressiosta on seurauksena tilanne, jossa toimija ei kuulu täysin rajan kummalle-

kaan puolelle, ei ylhäälle eikä alas. Stallybrass ja White näkevät näiden luonteel-

taan sosiaalisten hybridien arvon juuri siinä, että nämä olennot sijaitsevat eri taso-

jen kohtaamispaikoissa ja siten ne mahdollistavat tämän ylemmän ja alemman 

sekoittumisen tarkastelun.
244

 

Kaikki edellä mainitut tapaukset edustavat negatiivista toissijaista miestoimijaa, 

joka on Martialiksen ensisijaisen subjektin täydellinen vastakohta. Martialiksen 

tuotannossa on kuitenkin yksi luonteeltaan varsin harvinaislaatuinen teksti, jossa 

hän antaa mielestäni ainoan positiivisen kuvauksen prostituoidulle alistuvasta 

toissijaisesta miestoimijasta: 

 

Mart. 11.78 

 

Utere femineis conplexibus, utere, Victor, 

ignotumque sibi mentula discat opus. 

Flammea texuntur sponsae, iam virgo paratur, 

tondebit pueros iam nova nupta tuos. 

Pedicare semel cupido dabit illa marito, 

dum metuit teli vulnera prima novi: 

saepius hoc fieri nutrix materque vetabunt 

Et dicent 'Uxor, non puer, ista tibi est.' 

Heu quantos aestus, quantos patiere labores, 

si fuerit cunnus res peregrina tibi! 

Ergo Suburanae tironem trade magistrae. 

Illa virum faciet; non bene virgo docet.
245
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Käytä naisellisia syleilyjä, Victor; käytä niitä, 

ja kyrpäsi oppii sille tuntemattoman työn. 

Morsiamesi huntua kudotaan, neitsyttä jo valmistellaan, 

 uusi morsiamesi on leikkaava poikiesi hiukset
246

. 

Hän antaa halukkaan miehensä ottaa hänet kerran takaapäin, 

kun hän pelkää uuden peitsen ensimmäistä haavaa. 

Hänen imettäjänsä ja äitinsä eivät salli sen tapahtuvan useammin 

ja sanovat ”hän on vaimosi, ei poika”. 

Voi kuinka suurta ahdistusta, kuinka suuria vaivoja tuletkaan  

kestämään, 

jos pillu on oleva sinulle vieras asia! 

Siispä anna itsesi oppilaaksi Suburan opettajattarelle. 

Hän tekee sinusta miehen; neitsyt ei opeta hyvin. 

 

Epigrammin keskiössä on Victor-niminen nuori ja ilmeisesti naisten suhteen 

seksuaalisesti kokematon sulhanen. Martialis tuntuu korostavan vaginaaliyhdyn-

nän keskeisyyttä, sillä kirjoittajan mukaan Victorin morsian suostuu mieluummin 

anaaliseksiin pelätessään ensimmäistä yhdyntäkertaansa. Mikäli kyse olisi mor-

siamen tietämyksestä seksuaalisen fysiologian suhteen tai halukkuudesta, olisi 

tämä suostumus outo. Kayn mukaan Martialis lienee sisällyttänyt tämän seikan 

vain jotta tämä voisi ylläpitää pederastisesta kanssakäymisestä irtautumisen tee-

maa.
247

 Epigrammin vanhemmat naishenkilöt nimittäin estävät minkäänlaisen 

pitkäaikaisemman seksuaalisen nautinnon saamisen, sillä se ei vaikuta olevan 

vaimon funktio (”hän on vaimosi, ei poika”). Säkeiden 9 ja 10 voidaan tulkita 

viittaavan seksin tärkeyteen yleensä roomalaisen miehuuden kehittymisessä, tai 

yksinomaan vaginaaliyhdyntään. Tämän on todettu edustavan ikään kuin miehen 

ja naisen välisen seksuaalisen kanssakäynnin perustasoa ennen anaali- ja oraali-
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seksiä, jotka ovat nautinnon hierarkiassa ylempänä, mutta joilla toisaalta ei ole 

merkitystä suvunjatkamisen kannalta. Nämä säkeet viittaavat juuri hankaluuksiin, 

joita Victorille saattaisi seurata avioliitossa ja miehisten velvoitteiden suorittami-

sessa, jos hän ei osaisi toimia mieheltä odotetulla tavalla. 

Kaksi viimeistä säettä, joissa Martialiksen kertoja kehottaa Victoria hakeutu-

maan prostituoitujen luokse oppiakseen näiltä, ovat oman lähestymistapani kan-

nalta tässä epigrammissa kaikkein keskeisimmät. Ensinnäkin Martialis esittää, että 

Victor ei ole vielä täysi mies. Hän ei suoranaisesti kerro, onko tämä sekundääri-

nen miessubjekti vielä neitsyt itsekin (naisten suhteen), mutta joka tapauksessa 

tämä on ilmeisen kokematon eikä vielä naiseen yhtymisen suhteen tietäväinen, 

toisin kuin prostituoitu, jonka luokse tämän tulisi hakeutua. Jo Martialiksen omat 

sanavalinnat tiro (”oppilas, oppipoika”
248

) sekä jokseenkin harvinainen magistra 

(”opettajatar, naispuolinen ohjaaja”
249

) asettavat ylösalaisin sen jyrkän hierarkian, 

jonka Martialis on muissa prostituutiota koskevissa epigrammeissaan asettanut 

kaiken lähtökohdaksi. Victor on siis tämänhetkisessä olotilassaan alisteinen pros-

tituoidulle sekä sosiaalisessa että seksuaalisessa hierarkiassa. Siten se prostituoi-

dun ja mieshahmon välinen sosiaalinen etäisyys, jota Martialis on tähän asti käsi-

tellyssä materiaalissa luonut, vaikuttaa tässä epigrammissa olevan ainakin hetkel-

lisesti vähäisempää.  

Kuitenkaan Martialis ei tuomitse Victoria kuten hän tuomitsee edellä käsitel-

lyissä esimerkkitapauksissa pateettisina esitetyt mieshahmot. Viime kädessä lie-

nee kyse juuri siitä, että Victor ei ole vielä saavuttanut täyttä miehuutta, vaan hän 

on Martialiksen mukaan jonkinlaisessa välitilassa poikuuden ja miehuuden välillä. 

Näin ollen kyse on muutoksesta. Koko epigrammi on varsin klassinen esimerkki 

eräänlaisesta sosiaalisesta rituaalista, jossa poika tai nuori mies totutetaan yhdyn-

tään prostituoidun avulla. Keisarillisen Rooman kaltaisessa orjayhteiskunnassa, 

jossa esiaviollinen seksi nuoren naisen kanssa ei ollut sallittua, suurin osa nuorista 

miehistä lienee harrastanut seksiä ensimmäisen kerran prostituoidun kanssa erään-

laisena miehuusriittinä. 

Walters onkin havainnoinut, että roomalaisessa kirjallisuudessa nuori mieskan-

salainen on monesti erityisen huolen kohteena. Koska tällainen henkilö ei ole vie-
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lä täysi mies sosiaalisesti tai juridisesti, on hänen asemansa epäselvä ja proble-

maattinen. Tämän olotilan tulisi kuitenkin olla vain tilapäinen; jo pelkästään yh-

teiskunnallisen jatkuvuuden takia nuorukaisen täytyy saavuttaa täysi miehuus.
250

 

Asian ydin piileekin juuri siinä, että vaikka Martialis esittää Victorin olevan 

prostituoidulle tietyllä tapaa alisteinen tämänhetkisessä tilassaan, on kaiken keski-

össä silti penetratiivinen akti, jonka kohteena on nainen. Martialiksen mielestä 

Victorin tulisi siis asettua samankaltaiseen dominoivaan seksuaaliseen asemaan, 

joka tällä oli tämän aiemmassa pederastisessa suhteessa. Lopulta kyse siis ei olisi-

kaan siitä, miten kyseinen mieshahmo on prostituoidun suhteen alisteisessa ase-

massa, vaan miten tämä voisi saavuttaa naishahmon suhteen sen miehuutta mää-

rittävän aseman, joka on tämän oikeus. Tämän hän voisi saavuttaa harjoittamalla 

sitä ainoaa aktia, jonka kohteena voi olla vain nainen (futuere). Näin ollen Victor 

kykenisi edustamaan todellista roomalaista viriiliyttä ja täyttämään kansalaisvel-

vollisuutensa, toisin kuin Martialiksen alistuvat mieshahmot. 
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2.2. Toiseuden artikulointi 

 

Martialiksen esittämissä prostituoitujen suhteen alisteisten mieshahmojen kuvauk-

sissa keskeiseksi seikaksi nousee seksin kautta tapahtuva elimellinen saastuminen. 

Roomalaisessa ajattelutavassa seksuaalisten aktien saastaisuus liittyi juuri siihen, 

mikä elin oli yhteydessä mihinkin kehonaukkoon. Roomalaisille sukupuolielimet, 

niin miesten kuin naistenkin, olivat lähtökohtaisesti saastaisia. Tämä liittyy osit-

tain kehoneritteitä kohtaan koettuun inhoon, osittain käsitykseen aktiivisesta ja 

passiivisesta seksuaalisuudesta. Roomalaisessa kirjallisuudessa penis on kuitenkin 

yleensä viriilin ja positiivisen huomion kohteena, kun taas vagina saa osakseen 

yksinomaan inhoa. Kuvailevat esitykset vaginasta ovat yleensä ottaen harvinaisia 

roomalaisen kirjallisuuden parissa.
251

 Suun ja genitalian kontaktia pidettiin pa-

himpana, minkä johdosta juuri suun epäpuhtaus saa Martialiksellakin niin paljon 

huomiota. 

Ensisijaisen huomattavaa on, että Martialiksen primäärisubjekti itse välttää 

saastumisen kaikissa tilanteissa, vaikka tämä hahmo kuvataan toistuvasti kanssa-

käymisissä prostituoitujen kanssa. Ero piilee juuri siinä, mitä akteja Martialiksen 

esittämät subjektit harjoittavat ja miten he asettuvat hierarkkisesti prostituoituihin 

nähden. Roomalaisessa mentaliteetissa jokainen seksuaalinen akti sijoittuu tiet-

tyyn lokeroon seksuaalisuuden sosiohierarkkisessa rakennelmassa, kuten Holt N. 

Parker on osoittanut.
252

 Näin ollen seksuaaliset aktit ilmentävät osapuolten välisiä 

valtasuhteita, sikäli kuin roomalaiset ne ymmärsivät.
253

 Miehen oletettiin omaksu-

van aktiivinen, penetratiivinen rooli, ja hän pystyi nauttimaan kaikista niistä ak-

teista, jotka kuuluivat tämän roolin piiriin. Esimerkiksi, mikäli naisen vaginaalista 

penetroimista peniksellä (futuere) voidaan pitää roomalaisen ymmärryksen puit-

teissa positiivisena vaginaaliseksin ilmentymänä, oli cunnilingus puolestaan erit-

täin negatiivinen. Kuten Diana Swancutt toteaa, cunnilinguksessa suu rinnastuu 

vaginaan.
254

 Tällöin voidaan väittää, että varsinaisesta vaginasta puolestaan tuli 

symbolisesti penetroiva elin, ja miehestä puolestaan "naimisen" kohde. Cunnilin-

gus, eli mies, joka antoi oraaliseksiä naiselle, oli passiivinen ja siten alisteisessa 
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asemassa vaginan ja naisen suhteen.
255

 Vastaavasti fellatrix, fellatiota harjoittava 

nainen, oli aktin kohde ja siten saastunut ja alistunut osapuoli, ei toisena osapuo-

lena ollut mies. 

Koska juuri naisiin kohdistuva oraaliseksi saa tämän tutkimuksen kannalta re-

levantissa aineistossa niin paljon huomiota, on syytä vielä hieman havainnollistaa 

Martialiksen ja hänen aikansa kulttuurin asenteita aiheeseen tapauksissa, jotka 

eivät teemaltaan liity prostituutioon. Epigrammissa 3.96 Martialis kohdistaa uh-

kauksen väitettyä aviorikkojaa kohtaan: 

 

Mart. 3.96 

 

Lingis, non futuis meam puellam 

Et garris quasi moechus et fututor. 

Si te prendero, Gargili, tacebis
256

. 

 

Nuolet, vaan et pane tyttöäni, 

ja puhut ikään kuin olisit aviorikkoja ja naiskentelija. 

Jos saan sinut käsiini, Gargilius, vaikenet. 

 

Tästä asetelmasta saa sen kuvan, että mikäli Gargilius yhtyisi Martialiksen 

naisystävään sovinnaisesti, olisi hänen tekonsa vielä jollain tapaa ymmärrettävä. 

Hänen rikoksensa on kuitenkin luonteeltaan jotain paljon pahempaa. Viimeisessä 

säkeessä vaikeneminen viittaa siihen, että Martialis uhkaa Gargiliusta irrumatiolla, 

siis pakotetulla fellatiolla.
257

 Tämän asetelman mukaisesti Gargilius on potentiaa-

lisesti kaksinkertaisesti pateettinen; ensin hän alentuu penetroitavaksi cunnilin-

guksen yhteydessä, ja sitten hän on vaarassa joutua Martialiksen mieshahmon pe-

netroimaksi. Epigrammissa 9.63 Martialis on todennut myös toisiin miehiin fella-

tion yhteydessä yhtyvien miesten olevan cinaeduksia. Epigrammissa 3.96 Mar-

tialiksen hahmo kuitenkin välttää tämän omalta osaltaan. Vaikka fellatio ja irru-

matio ovatkin mekaniikaltaan samankaltaisia, ei jälkimmäisen tarkoituksena ole 
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tässä tilanteessa hakea seksuaalista nautintoa vaan rangaista ja häpäistä toista osa-

puolta. 

Toinen aiheen kannalta relevantti epigrammi viittaa mieheen, joka nurinkuri-

sesti vaikuttaa välttelevän naisia, vaikkakin tämän esitetään haluavan harjoittaa 

tiettyä aktia näiden kanssa: 

 

Mart. 11.47 

 

Omnia femineis quare dilecta catervis 

Balnea devitat Lattara? Ne futuat. 

Cur nec Pompeia lentus spatiatur in umbra, 

Nec petit Inachidos limina? Ne futuat. 

Cur Lacedaemonio luteum ceromate corpus 

Perfundit gelida Virgine? Ne futuat. 

Cum sic feminei generis contagia vitet, 

Cur lingit cunnum Lattara? Ne futuat.
258

 

 

Miksi Lattara välttelee kaikkia kylpylöitä,  

joista naisjoukkiot pitävät? Jotta hänen ei 

tarvitsisi panna. Miksi hän ei käyskentele hiljakseen Pompeijin 

varjossa, tai miksi hän ei hakeudu Inakhoksen tyttären porteille
259

? 

Jotta hänen ei tarvitsisi panna.  

Miksi hän kastaa spartalaisen tomun värjäämän kehonsa 

kylmään Virgoon
260

? Jotta hänen ei tarvitsisi panna. 

Jos hän kerran näin välttelee kosketusta naissuvun kanssa, 

niin miksi Lattara nuolee pilluja? Jotta hänen ei tarvitsisi panna. 

 

Martialis esittää, että sovinnainen seksuaalinen kanssakäyminen on täysin vas-

toin tämän cinaeduksen luonnetta. Tässä varsin nurinkurisessa asetelmassa Lattara 

ei vaikuta kokevan lainkaan vetoa itse naisia kohtaan. Vastakkain ovat ne kaksi 

aktia, joita voi harrastaa vain naisen kanssa. Martialis antaa eräänlaisen vaikutel-
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man cunnilinguksesta patologisena käyttäytymisenä, jossa Lattara kaikin keinoin 

välttelee naisia ja tavallista yhdyntää, mutta kuitenkin vain naisten kanssa tämä 

voi harjoittaa tämän luonteelle ominaista aktia. 

Kuten olen jo todennut, katson prostituoitujen dominoivan aseman tietynlaisten 

miesten suhteen olevan keskeistä toiseuden asetelman luomisessa. Tällä viittaan 

niihin prostituoitujen hahmoihin, jotka esiintyvät Martialiksen toissijaisten mies-

hahmojen yhteydessä ja joiden Martialis vihjaa olevan miesten suhteen seksuaali-

sesti aktiivisessa asemassa. Tarkoituksenani on osoittaa, että Martialis tietyissä 

yhteyksissä esittää vaginan voivan omaksua peniksenkaltaisen penetroivan roolin, 

mikä puolestaan muuttaa täysin tällaisen naisen seksuaalisen toimijuuden luonteen.  

Epigrammissa 1.90 Martialis kertoo käyttäytymiseltään poikkeuksellisesta 

Bassa-nimisestä naisesta näin: 

 

Mart 1.90 

 

Quod numquam maribus iunctam te, Bassa, videbam 

quodque tibi moechum fabula nulla dabat, 

omne sed officium circa te semper obibat 

turba tui sexus, non adeunte viro, 

esse videbaris, fateor, Lucretia nobis: 

at tu, pro facinus, Bassa, fututor eras. 

Inter se geminos audes committere cunnos 

mentiturque virum prodigiosa Venus. 

Commenta es dignum Thebano aenigmate monstrum, 

hic ubi vir non est, ut sit adulterium.
261

 

 

Bassa, en koskaan nähnyt sinua miesten seurassa, 

ja koska mikään huhu ei antanut sinulle aviorikkojaa, 

vaan joukko oman sukupuolesi edustajia aina 

hoiti kaikki asiat ympärilläsi, miesten pysyessä kaukana, 

tunnustan, että luulin sinun olevan Lucretia;  

mutta sinä, voi mikä rikos, olitkin paneskelija. 
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Julkeat liittää toisiinsa kaksi pillua,  

ja luonnoton rakkautesi valheellisesti jäljittelee miehuutta. 

Olet luonut Theban arvoituksen arvoisen hirviömäisyyden siinä, 

että missä mies ei ole läsnä, aviorikos tapahtuu. 

 

Koska Bassa ei vaikuttanut olevan missään tekemisissä miesten kanssa, Mar-

tialis esittää saaneensa vaikutelman, että tämä olisi poikkeuksellisen siveä nainen 

kuten Lucretia. Todellisuudessa tämä kuitenkin kokee himoa yksinomaan toisia 

naisia kohtaan, minkä Martialis näkee luonnottomana. Martialis käyttää Bassasta 

nimitystä ”fututor”, joka voi viitata yksinomaan vain miespuoliseen toimijaan, 

joka yhtyy naiseen. Bassa siis käyttää vaginaansa kuten mies käyttäisi penistään, 

ja Martialis suoraan viittaa tämän penetroivaan asemaan syyttäessään tätä mie-

huuden jäljittelystä. 

Tämän epigrammin puitteissa Bassa on siis eräänlainen epänainen, joka on ylit-

tänyt ne varsin tarkat sukupuolisidonnaiset sovinnaisuuden rajat, jotka ovat tulleet 

esille tähän asti käsitellyssä aineistossa. Toisin kuin Martialiksen toissijaiset mies-

subjektit, tämä vain on lähestynyt näitä rajoja toisesta suunnasta. Koska Martialis 

tuo vertailukohdaksi jo mainitun mytologisen siveellisyyden esikuvan Lucretian 

hahmon, voidaan olettaa, että Bassakin lienee matroona, vaikkakin valheellinen 

sellainen. Bassa ei kuitenkaan voi olla mies, sillä hän vain jäljittelee sellaista ja 

hänellä on naisen elin, mutta hän ei voi enää olla täysin nainenkaan. 

Diana Swancutt on artikkelissaan (2007) käsitellyt matroonan kuvan, naisten 

välisen seksuaalisen kanssakäynnin ja muuten sukupuolinormeista poikkeavan 

toiminnan esittämistä keisarillisen ajan roomalaisessa kirjallisuudessa. Swancutt 

tosin käsittää nämä esitykset yksinomaan fyysisen hermafroditismin ja androgy-

nismin kuvauksina. Tutkijan mukaan keisarillisen Rooman mieskirjoittajat vasta-

sivat yhteiskunnallista valtaa haltuunsa saaneiden matroonien taholta kokemaansa 

uhkaan esittämällä nämä hyperseksuaalisina ja androgyyneinä ”sukupuolihirviöi-

nä”.
262

 Oma näkökulmani keskittyy lähinnä sosiaalisiin tai kulttuurisiin seikkoihin. 

Näkemykseni lähtökohtana toimii juuri edellä kuvailtu saastumisen mekanismi, 

jossa passiivisesti asettautunut mies tulee väistämättä prostituoidun seksuaalisesti 

alistamaksi tiettyjen aktien ja elimellisten kontaktien kautta. Tarkoituksena on 
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osoittaa, kuinka Martialis eksplisiittisesti esittää tietyssä kontekstissa naisellisen 

elimen seksuaalisilta toiminnoiltaan maskuliinisena. 

Swancutt tulkitsee tarkastelun kohteena olevaa epigrammia varsin kirjaimelli-

sesti ja omasta tulkinnastani poikkeavasti. Hänen mukaansa Martialis kuvaa epi-

grammissa 1.90 satiirisesti eräänlaista hermafrodiittista pseudomiestä, jolla olisi 

sekä vagina että penis, jolla tämä kykenisi penetroimaan.
263

 Tämän epigrammin 

osalta keskeisin kielellinen tulkintaero koskee sanaa ”Venus”, jonka Swancutt 

tulkitsee muodossa ”uenus”. Hänen mukaansa tämä sanan voidaan tulkita tarkoit-

tavan klitorista, joka mielestäni itsessään saattaa olla jo ylitulkintaa, ja että muual-

la Martialis käyttäisi sitä synonyymina mentulalle.
264

 Tätä tulkintaa tutkija perus-

telee sanan ”Venus/uenus” käytöllä mm. epigrammissa 1.46. Epigrammissa on 

kyse pederastisesta tilanteesta, jossa Martialiksen ensisijaisen mieshahmon poika-

rakastaja yllyttää tätä hoitamaan toimituksensa nopeasti, minkä Martialiksen 

hahmo kokee päinvastaisesti: ”…lannistunut rakkauteni (Venus) välittömästi lak-

kaa”.
265

 Editiossaan Peter Howell on kääntänyt epigrammissa 1.46 sanan Venus 

melko turvallisesti "himoksi" ja 1.90:ssä "rakkaudeksi".
266

 Sana viittaa epigram-

missa 1.46 melko selvästi penikseen mutta koska sana on varsin monitulkintainen 

eikä siinä itsessään ole mitään maskuliinista (kielellisesti se on feminiini), on sen 

merkitys epäselvempi epigrammissa 1.90. Yleensä ottaen sanaa Venus käytetään 

jumaluuden lisäksi viittaamaan lukuisiin "veneerisiin" asioihin, kuten rakkauteen, 

seksiin sekä seksuaalisuuteen sekä näihin liittyviin ominaisuuksiin ja akteihin.
267

 

Epigrammissa 1.46 on kyseessä myös normatiivinen ensimmäisen persoonan 

mieshahmo toisin kuin epigrammissa 1.90, mikä entisestään vahvistaa kuvaa sa-

nan monimerkityksisestä käytöstä. Täten sen voidaan tässä yhteydessä tulkita yhtä 

hyvin viittaavan naisen sukupuolielimiin tai aktiin, etenkin kun kyse on vain mie-

huuden ”valheellisesta jäljittelystä”. 

Mielestäni ei ole yksiselitteisesti syytä olettaa, että Martialis kuvailisi epi-

grammissa 1.90 henkilöä, jonka satiirisesti esitettäisiin poikkeavan fyysisistä su-

kupuolinormeista, kuten Swancutt tekee. Kyse ei ole siitä, että Bassa yhtyisi nai-

siin peniksenkaltaisella elimellä, vaan Martialiksen tarkoituksena on kärjistävästi 
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kuvata tämän käyttävän luonnottomina pidettyjen himojensa toteuttamisessa ni-

menomaan vaginaansa kuin mies käyttäisi penistään. Tällöin kyseessä olisi ennen 

kaikkea sosiaalinen rikkomus, joka olisi seurausta kahden naisen välisestä seksistä 

ja aktiivisen roolin omaksumisesta, vaikka ainoa hyväksyttävä aktiivinen toimija 

eli mies ei ole läsnä. Seitsemännessä säkeessä Martialis yksiselitteisesti puhuu 

kahden vaginan ("inter se geminos...committere
268

 cunnos") välisestä kontaktista 

tai yhteenliittämisestä, jolloin varsinaisessa aktissa on kyse tribadismista
269

, joka 

itsessään oli tuomittavaa. Martialiksen kuvaama hirviömäisyys on siis fyysisen 

sijaan ensi sijassa sosiaalista, mihin viimeinen säe mielestäni viittaa. 

Vaikka näitä johtopäätöksiä ei kenties yksiselitteisesti voi soveltaa aiemmin 

käsiteltyihin epigrammeihin, joiden olen tulkinnut kuvaavan miehen alistumista 

naisen edessä oraalisen vaginaalikontaktin tai muun yhteyden kautta, osoittaa tul-

kintani kuitenkin, että nainen saatettiin esittää seksuaalisesti maskuliinisena ja 

tunkeutuvana toimijana. Näin siitäkin huolimatta, että tällä ei olisi ollut penetraa-

tioon sopivaa elintä. Fallosentrisyys ja penetratiivisuus olivat kuitenkin niin kes-

keisiä tekijöitä roomalaisten yksisuuntaisessa käsityksessä seksuaalisesta kanssa-

käymisestä, että vaikka kyse olisi aktista, jossa mies ei ole edes läsnä, jonkun täy-

tyy olla alistettu ja jonkun täytyy olla hallitseva osapuoli. Jälkimmäinen puoles-

taan kyettiin ymmärtämään vain maskuliinisena. Kyseessä on roomalaisen seksu-

aalikäsityksen puitteissa täysin absurdi asetelma, jossa paradoksaalisen ristiriitai-

nen penetroiva nainen yhtyy täysivaltaiseen mieheen, mikä puolestaan tarkoittaa 

tämän miehisen olemuksen kumoamista. Mielestäni Martialis soveltaa tätä menta-

liteettia ensisijaisen analyysin kohteena olevissa epigrammeissa, mutta alistamisen 

retoriikan sijaan hän puhuu saastumisesta, joka on seurausta alistumisesta ja epä-

sovinnaisesta sukupuolikontaktista. Taustalla piilevä mekanismi on kuitenkin aina 

sama. 

Sullivan on todennut Martialiksen antavan tuotannossaan kuvan roomalaisen 

seksuaalisuuden anatomiasta ja sen ideologiasta.
270

 Sekä Sullivan että Swancutt 

katsovat Martialiksen epigrammien heijastelevan keisarillisen esivallan yhteis-

kunnallista asennoitumista avioliiton, perheasioiden sekä seksuaalikäyttäytymisen 
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suhteen. Tätä voidaan pitää osoituksena siitä, että Martialis hyväksyy tai ainakin 

ymmärtää valtion puuttumisen näille osa-alueille. Martialiksen etenkin naisia koh-

taan kohdistaman paheksunnan on katsottu ilmentävän kirjoittajan käsitystä roo-

malaisesta yhteiskunnasta syvästi hierarkkisena.
271

 Tämä näkyy selvästi hänen 

esityksissään roomalaisesta seksuaalisuudesta sekä seksuaalisten toimijoiden väli-

sistä kanssakäymissuhteista. Näin ollen Martialiksen esittämät ja paljastamat ra-

kenteet ja konventiot on vielä sijoitettava siihen historialliseen kontekstiin, jossa 

kirjoittaja vaikutti, ja joka puolestaan vaikutti häneen. 

 Keisari Augustus pyrki aikaansaamaan laajoja moraaliuudistuksia Rooman 

valtakunnassa ensimmäisen vuosisadan eaa. lopulla. Nämä uudistukset oli suun-

nattu ensi sijassa yhteiskunnallista vaikutusvaltaa hallussaan pitänyttä ja esikuva-

na toiminutta roomalaista eliittiä kohtaan. Taustalla oli avioliittojen epävakaisuus 

myöhäisen tasavallan ja varhaisen keisarikunnan ajalla. Jatkuvat sisällissodat ja 

tapojen muutokset olivat vaikuttaneet sekä roomalaisten miesten että naisten käyt-

täytymiseen.
272

 Avioliittoon liittyneestä vanhasta käytännöstä, jossa morsiamen 

isä luovuttaa absoluuttisen isällisen valtansa (paterfamilias) tämän aviomiehelle, 

oli tullut jokseenkin harvinainen. Avioeroista puolestaan oli tullut yleisiä, mikä 

johti huoleen laillisten jälkeläisten tuottamisesta, mikä puolestaan oli avioliiton 

ensisijainen tarkoitus.
273

 Tämä huoli liittyi etenkin omaisuuteen sekä sen perimi-

seen, laajennettuun perheeseen ja perheen pään oikeuksiin.
274

  

Augustuksen Lex Julia –lakikokoelman (laadittiin vuosina 18 eaa.–9 jaa.) seu-

rauksena vaimo ei ollut enää muodollisesti täysin miehensä vallassa, vaan käytän-

nössä valtio otti haltuunsa miespuoliselle perheenpäälle perinteisesti kuulunutta 

valtaa. Vapauttamalla kolme tai useampia lapsia synnyttäneet naiset miessukulai-

sen holhouksen alaisuudesta keisari pyrki kasvattamaan syntyvyyttä valtakunnas-

sa.
275

 Tämä lainsäädäntö siten heikensi naisiin kohdistunutta kontrollointia rooma-

laisen yläluokan piirissä etenkin omaisuudenhallinnan suhteen. Tämä koski myös 

vaimon myötäjäisiä, joihin aviomiehellä oli enää rajoitettu oikeus. Avioeron tai 

aviomiehen kuoleman yhteydessä myötäjäiset jäivät vaimon haltuun.
276

 Tämän 

lainsäädännön tarkoituksena oli ilmeisesti ehkäistä avioeroja, sillä ne olisivat koi-
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tuneet miehille todennäköisesti kalliiksi, sekä mahdollistaa leskeksi jääneiden 

naisten uudelleenavioituminen.  

Toisaalta taas aviorikoksesta tuli julkinen rikos.
277

 Vaikka seksuaalisuuden 

normit olivatkin pitkälti yksinomaan sosiaalisia, saattoivat seuraukset olla juridi-

sia.
278

 Vain miehillä oli oikeus suoraan syyttää vaimoaan uskottomuudesta oikeu-

dessa tai erota uskottomasta vaimosta, mutta vaimot saivat oikeuden esittää syy-

töksiä miestään vastaan kolmannen osapuolen kautta. Avioliittoa ja aviorikoksia 

koskevan lainsäädännön tarkoituksena oli ennen kaikkea pyrkiä kontrolloimaan 

ihmisten yksityistä käyttäytymistä ja sitä, mitä pidettiin roomalaisten yläluokkien 

seksuaalisesti vastuuttomana toimintana.
279

 Augustuksen lainsäädäntö antoi roo-

malaisen yläluokan naisille uudenlaista sosioekonomista vaikutusvaltaa, mikä 

myös kasvatti näiden yhteiskunnallista liikkumatilaa.
280

 Tämä tapahtui siitäkin 

huolimatta, että se ei lainkaan ollut Augustuksen moraaliuudistusten tarkoitus. 

Moraalisäädöksistä huolimatta tämän lainsäädännön päämääränä saattoi olla sosi-

aalisten relaatioiden ja omaisuuden omistajuussuhteiden uudelleenjärjestely.
281

 

Huomattavaa kuitenkin on, että valtiosta ja sen oikeusistuimista tuli ainakin peri-

aatteessa yksityisen käyttäytymisen kontrolloijia. 

Tutkijat puhuvat tämän aiheen yhteydessä joskus roomalaisten naisten emansi-

paatiosta
282

, mutta on kuitenkin ymmärrettävä, että kyse ei ollut suinkaan sen 

enempää yhteiskunnallisesta kuin seksuaalisestakaan vallankumouksesta. Tavoit-

teena oli seksuaalisuuden kontrolloiminen, ei sen tasa-arvoistaminen.
283

 Joka ta-

pauksessa esimerkiksi Sullivanin mukaan roomalaisessa kirjallisuudessa on ha-

vaittavissa pelkoa ja toistuvia sanallisia hyökkäyksiä näitä vapautuneempia naisia 

kohtaan. Tyypillisesti tämä ilmenee tuomitsevuutena juuri naisten seksuaalisuu-

den suhteen. Jonkinlaista kuohuntaa on siis havaittavissa.
284

 Etenkin satiirikot 

esittivät matroonien seksuaalikäyttäytymisen miesmäisenä ja näiden myös vaati-

van vastavuoroisuutta tai omaa nautintoaan seksuaalisessa kanssakäymisessä.
285

 

Vaikka naisdominoinnin vastustaminen ei ollut mitenkään ainutlaatuista Mar-
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tialiksen ajalle, tarjoaa hän kuitenkin Sullivanin mielestä esityksiä miehisistä pe-

loista, jotka kohdistuivat sovinnaisten sukupuolisuhteiden horjuttamiseen.
286

 Ku-

ten olen jo tutkimuksessani osoittanut, Martialiksen kuvaamat aktit ovat keskei-

sessä osassa näiden relaatioiden ja rikkomusten selvittämisessä. Vastakkain ovat 

seksuaalinen fysiologia, roomalaisen yhteiskunnan sosiohierarkia sekä moraali. 

Vaikka Augustuksen lainsäädäntö toimeenpantiin kauan ennen Martialiksen syn-

tymää ja Martialis itse muutti Roomaan vasta Julio-Claudianusten dynastian
287

 

loppuaikoina, vaikutti tämä keisarillinen ideologia silti hänen sekä monien muiden 

kirjoittajien tekstien sisältöön. Roomalaiset sosiaaliset ideaalit etenkin naisten 

suhteen pysyivät varsin muuttumattomina. Tätä ideaalia ylläpiti roomalainen kult-

tuurinen mieseliitti, joka lainasi käyttämänsä konservatiivisen kielen tasavallan ja 

Augustuksen aikakausilta.
288

 Sukupuolisuhteet ja sukupuolittunut käyttäytyminen 

toimivat kirjallisuudessa vallan ja sen käytön vertauskuvallisina ilmaisukeinoina. 

Augustuksen lainsäädäntö siis toimi lähtöpisteenä myöhemmälle lainsäädännölle, 

käyttäytymiselle ja diskurssille, joka jatkui aina myöhäisantiikkiin saakka.
289

 

Olen todennut naisprostituoidun edustavan roomalaisen miehisyyden äärim-

mäisintä toiseutta. Swancutt puolestaan toteaa, että roomalainen matroona oli 

miehen "lähin toinen", ja siten jatkuva uhka tälle.
290

 Historiallisten tapahtumien 

seurauksena roomalaiset matroonat olivat saaneet käsiinsä ennennäkemätöntä val-

taa, ja koska he olivat siten miehiä lähimpänä vallassa, oli seurauksena kasvanut 

huomio heidän tekemisiään kohtaan.
291

 Koska sosiohierarkialla ja kansalaisstatuk-

sella oli niin suuri merkitys roomalaisten seksuaalikäsityksessä, edustivat matroo-

nat vaaraa, jonka toteutumisen seurauksena olisi Rooman symbolin, todellisen 

miehen, heikentäminen tai penetroiminen. Swancutt itse puhuu roomalaisten kir-

joittajien kuvaamista matroonista värikkäästi "sosiaalisen saastumisen vuotavina 

huokosina". Huolena oli siis naisten miehistyminen ja miesten naisellistuminen.
292

 

Martialiksen tuotanto tarjoaa katselmuksen sosiaalisista reaktioista tähän uh-

kaan. Tyypillistä niin kreikkalaisessa kuin roomalaisessakin kulttuurissa oli pe-
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niksen ylemmyyden korostaminen.
293

 Vastaavasti, moralistit ja satiirikot "fallisoi-

vat" niitä naishahmoja, joiden väitettiin jäljittelevän miehiä.
294

 He ovat siis abso-

luuttisesti miehisen, fallisen privilegion tavoittelijoita. Huumori toimi osana tätä 

reaktiota pelon ja aggression ilmaisussa: tarkoituksena oli sekä yleisön mielty-

mysten tyydyttäminen että pelkojen liennyttäminen.
295

 

Martialiksen esitykset prostituoiduista on viime kädessä ymmärrettävä tässä 

valossa. Martialiksen aikoina roomalaisen prostituution luonteessa tai prostituoitu-

jen asemassa ei ollut tapahtunut mitään muutoksia, ja he olivat yhteiskunnallisesti 

yhtä marginaalisia olentoja kuin ennenkin. Ennen kaikkea Augustuksen lainsää-

däntö pyrki vahvistamaan tätä marginaalista asemaa estämällä eri sosiaalisten 

ryhmien sekoittumista avioliiton kautta. Vapaasyntyisiä kansalaisia nimittäin kiel-

lettiin avioitumista prostituoitujen kanssa.
296

 Prostituoidut yhdisti yläluokan mat-

rooniin kuitenkin miehinen käsitys naiseudesta sekä naisseksuaalisuudesta. Prosti-

tuoidut saivat osansa siitä huomiosta, mikä kohdistui asemaansa vahvistaneisiin 

matrooniin. Roomalaisesta näkökulmasta parhaimmillaan prostituoitu esitetään 

Martialiksella täydellisen sovinnaisena, ennalta arvattavana ja täysin alistettavana. 

Prostituoituihin "sekaantuminen" ja näille alistuminen näyttäytyy siten suurempa-

na rikoksena. Miehet, jotka eivät kykene hallitsemaan itseään eivätkä rajojaan, 

luovuttavat miehiset oikeutensa naisille, tässä tapauksessa prostituoiduille. Pa-

himpia ovat puolestaan ne prostituoidut, jotka pyrkivät aktiivisesti rikkomaan niitä 

rajoja, joiden sisällä heidän tulisi pysyä. Ne prostituoidut, tai jopa rakastajattaret, 

jotka hakevat omaa nautintoaan, pyrkivät kerryttämään varallisuutta ja hakeutuvat 

penetroivaan asemaan miehen suhteen ovat siis jollain tapaa samanlaisia kuin uh-

kakuvat dominoivasta matroonasta. 

Martialiksen satiirinen hahmo ei voi itse olla alistetussa asemassa ja siten saas-

tua kontaktista prostituoidun kanssa, sillä se on aina penetratiivinen toimija. Vaik-

ka Martialis kuvaa primäärihahmoaan sekä vaginaali-, oraali- että anaaliyhdyn-

nässä prostituoitujen kanssa, hän ei voi saastua, niin kauan kuin tämä yhtyy prosti-

tuoituihin vain peniksellään. Tämä siitäkin huolimatta, että prostituoidulla kaikki 

nämä kehonaukot olisivat jo perin pohjin saastuneita. Tästä voidaan tehdä se joh-

topäätös, että Martialiksen kuvaama saastaisuus ei voi siirtyä mieheen sovinnai-
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sessa fallosentrisessä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Kyse on myös enemmästä 

kuin silkasta huomiosta kehoneritteitä ja muita fyysisiä kuvotuksen aiheita koh-

taan. Tämä havainto myös tukee Amy Richlinin näkemystä siitä, että roomalaises-

sa seksuaalisessa huumorissa miehisyys rakentuu nk. priapisen
297

 mallin mukai-

sesti. Richlin tarkoittaa tällä mallilla sitä, että miehinen identiteetti muodostetaan 

ensi sijassa aggressiivisen ja peniskeskeisen toimijuuden kautta. Satiiriset subjek-

tit toteuttavat tuntemuksensa aina suhteessa kohteensa kehoon; halu johtaa aktiin, 

ja kuvotus puolestaan johtaa havaintoihin epämiellyttävyydestä tai saastaisuudesta 

ja siten aktin kieltämiseen.
298

  

Richlinin mukaan tämän mallin puitteissa roomalainen seksuaalinen huumori 

voidaan yksinkertaisimmillaan ymmärtää vihamielisten tai aggressiivisten tuntei-

den purkamisena, mitä mm. Sullivanin näkemys tukee. Tähän kuuluu erottamat-

tomasti käsitys siitä, että jotkin kehonosat, seksuaaliset aktit sekä näitä akteja har-

joittavat ihmiset ovat pahoja, saastaisia ja alempia. Hienostuneemmalla tasolla 

seksuaalinen huumori perustui tunnistamiseen. Positiiviseksi katsotut ideat ja kä-

sitteet liataan näille rinnakkaisilla ja vastenmielisiksi katsotuilla asioilla, minkä 

lopputuloksena on vääristynyt ja häpäisty kuva alkuperäisestä ideasta.
299

 Yksin-

kertaisemmin selitettynä Martialiksella tämä ilmenee esimerkiksi hänen esityksis-

sään roomalaisten mieshahmojen seksuaalisesti epäkonventionaalisesta toiminnas-

ta, joka muuttaa näiden miehuuden olemusta tai eheyttä. Richlinin mukaan rooma-

laisen huumorin keskiössä on Priapos-jumaluutta edustava aggressiivinen mies-

hahmo, joka omaa tähän jumalaan roomalaisessa mentaliteetissa liitettyjä piirteitä. 

Tämä hahmo torjuu ulkoisia uhkia korostamalla normatiivisiksi katsottuja ominai-

suuksia, kuten voimakkuutta ja viriiliyttä.
300

 Vetoaminen normatiivisuuteen yhdis-

tää Richlinin näkemyksen Stallybrassin ja Whiten teoriaan siitä, miten epänor-

maalin ja groteskin esittämisessä normatiivisiin ominaisuuksiin vetoaminen vah-

vistaa sekä esittäjän (tässä tapauksessa satiirisen hahmon) että yleisön käsitystä 

heidän omasta normaaliudestaan ja siitä, että he ovat rajojen oikealla puolella. 

 Mielestäni Martialis käsittää saastaisuudella elimellisen saastumisen sopimat-

tomasta seksuaalikontaktista anatomian eri osien välillä sekä sosiaalisesta trans-
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gressiosta johtuvan saastumisen. Tämä on väistämätön seuraus siitä, että kyseinen 

saastaisuus on luonteeltaan moraalista. Valituissa esimerkeissä Martialis vihjaa 

kyseisten miesten saastuneisuuden johtuvan sekä fyysisistä akteista että heidän 

passiivisesta asettautumisestaan, mikä on sekä seuraus että edellytys epäsovinnai-

sille akteille. Näin ollen he sallivat prostituoidun eli naisen nousta itseään ylem-

pään asemaan tai he itse laskeutuvat prostituoidun tasolle. Vaikka prostituoidut on 

esitetty positiivisesti perusluonteeltaan seksiin osallistuvina ja seksuaalisesti rea-

goivina, ei heillä tulisi olla seksuaalisesti aktiivista toimijuutta mieheen nähden. 

Näin ollen Martialiksen mukaan mies, joka suorittaa prostituoiduille ominaisia 

akteja, on vähintään yhtä saastainen tai jopa saastaisempi kuin itse prostituoidut 

(kuten hän kirjaimellisesti sanoo Nanneiuksesta). Jos passiivisuus ja alistuminen 

johtavat saastumiseen, aggressiivisen ja tunkeutuvan toimijuuden täytyy siten 

edustaa puhtautta tai ainakin sen säilyttämistä. 

Keskeisintä toiseuden artikuloinnissa on, että juuri Martialiksen ”itseys” ei ole 

koskaan saastaisuuden vallassa, vaan aina jokin toinen, joko prostituoitu tai sitten 

prostituoituun ”sekaantunut” mies. Katson, että tässä Martialiksen esitystapaa 

ohjaavat yksinkertaisesti roomalaisen yhteiskunnan odotukset maskuliinisuudesta 

sekä seksuaalisen satiirikirjallisuuden lainalaisuudet. Martialiksen on uskottavuu-

tensa takia osoitettava, että hän kykenee ikään kuin pilailemaan omalla kustan-

nuksellaan, mikä tulee esille etenkin hänen rakastajattaria käsittelevissä epigram-

meissaan. Rakastajattaret vaativat hänen hahmoltaan paljon ja leikittelevät tämän 

haluilla, minkä johdosta Martialiksen hahmo purkaa tuntojaan näiden toiminnasta. 

Kuitenkaan juuri hänen satiirisen hahmonsa uskottavuuden takia hän ei voi suora-

naisesti asettaa primäärisubjektiaan naurunalaiseksi, kuten on toissijaisten mies-

subjektien asian laita. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tämä hahmo toimii 

roomalaisen miehuuden ensisijaisena mallina ja kirjailijan kohderyhmän yhteisenä 

nimittäjänä. Kyse on miesrepresentaatiosta, jonka kautta hän projisoi maskuliini-

sia tuntemuksia, kokemuksia ja näkemyksiä. Näin ollen tämän hahmon on säily-

tettävä suvereniteettinsa ja koskemattomuutensa kaiken sen keskellä, mikä uhkaa 

horjuttaa roomalaisen miehisyyden ideaalia. Miesrepresentaatioita ja näiden käyt-

täytymistä puolestaan määrittelevät viime kädessä naishahmot ja näiden kautta 

välittyvä toiseus. Kuten Walters asian ilmaisee, se naiskuva, joka esiintyy rooma-

laisessa kirjallisuudessa, on yksinomaan miehinen keksintö, joka on osoitettu toi-

sille miehille ja jonka välityksellä on ennen kaikkea tarkoitus sanoa jotain miehis-
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tä, ei niinkään naisista.
301

 Martialis itse käyttää naishahmojen representaatioita 

joko luomansa ideaalin mieskuvan vahvistamiseen tai sitten hän esittää ne uhkana 

tälle. 

 

 

2.3 Yhteenveto 

 

Martialis luo epigrammeissaan selvän vastakkainasettelun ensimmäisen persoonan 

hahmonsa ja toisten miessubjektien välille. Tätä vastakkainasettelua hän käyttää 

luomaan kontrasteja näiden eri toimijoiden seksuaalikäyttäytymisessä sekä näiden 

suhteessa prostituoituihin ja muihin seksuaalisen huomion kohteena oleviin hah-

moihin. Martialiksen kertojaäänenä toimivan ensimmäisen persoonan hahmon 

katson olevan hänen tekstuaalisen maailmansa keskeisin olento, sillä kaikki tapah-

tuu tämän ympärillä, kaikki arvotetaan tämän silmissä ja kaikki tuomitaan tämän 

suulla. Olen katsonut kätevimmäksi luokitella nämä miessubjektit näiden tärkey-

den mukaan, Martialiksen minäpersoonan ollessa primäärisubjekti ja vastaavasti 

kaikkien muiden miessubjektien ollessa sekundäärisiä. Tämä jako heijastaa myös 

sitä selvää moraalista jakoa, jonka kirjoittaja tekee näiden eri hahmoryhmien vä-

lillä. Martialis käyttää tätä primäärisubjektiaan epigrammiensa ensisijaisten so-

vinnaisten halujen ja aktien sekä mieskokemuksen esittämiseen ja ilmaisemiseen. 

Tämän vastakkainasettelun seurauksena hahmottuvat ne rajat, jotka määrittelivät 

roomalaisilta miehiltä odotettua seksuaalista käyttäytymistä. 

Martialis esittää sekundääristen miessubjektiensa harrastavan prostituoitujen 

kanssa akteja, jotka väistämättä asettavat nämä mieshahmot alisteiseen asemaan. 

Epäsovinnaisten ja epämiehisten aktien seurauksena he joutuvat saastaisuuden 

valtaan. Koska tämä saastaisuus on seurausta alistetuksi tulemisesta seksuaalises-

sa kanssakäymisessä, on se prostituoiduille ja muille alistuville hahmoille omi-

naista. Miehen kohdalla se merkitsee kuitenkin miehuuden kumoutumista; he ovat 

penetroituja, siinä missä prostituoidut puolestaan pääsevät dominoivaan ja tunkeu-

tuvaan asemaan. Tämän seurauksena syntyy nk. sosiaalinen hybridi, joka on ylit-

tänyt sovinnaisen sukupuolikäyttäytymisen rajat ja joka on olemukseltaan jossakin 

ylemmän ja alemman, miehen ja prostituoidun, välisessä sosiaalisessa tilassa. Tä-
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hän tutkimukseen valitussa aineistossa esiintyy vain yksi positiivinen esimerkki 

sekundäärisestä miessubjektista. Koska kyse on nuoresta miehestä, on kyseinen 

hahmo perusluonteeltaan epämääräisessä tilassa poikuuden ja täyden miehuuden 

välillä. Martialis pitää tätä tapausta problemaattisena, sillä Victor-nimisen nuoru-

kaisen tulisi kyetä täyttämään tietyt vaatimukset, jotta tämä voisi siirtyä varsinai-

seen miehuuteen. Martialis nostaa keskeiseksi seikaksi naiseen yhtymisen. Aset-

tumalla prostituoidun opastettavaksi Victor voisi omaksua ne ominaisuudet, joita 

hän tarvitsee tullakseen täydeksi miehiseksi toimijaksi. Alistumalla prostituoidulle 

hänen tulee nousta tämän yläpuolelle seksuaalisesti dominoivaan asemaan, joka 

viime kädessä määrittelee roomalaista miehuutta. Siten miehistä identiteettiä voi-

daan vahvistaa positiivisen toiseuden kautta. 

Keskeisintä toiseuden asetelman luomisessa on epäsovinnaisen seksuaalisen 

kanssakäymisen kautta tapahtuva elimellinen ja sosiaalinen saastuminen. Rooma-

lainen käsitys seksuaalisuuden hierarkiasta oli hyvin jyrkkä, ja tämä saastaisuus 

on seurausta juuri alistetuksi tulemisesta. Martialiksen ensimmäisen persoonan 

subjekti kuitenkin välttää tämän saastumisen aina eikä sen miehisyys vaarannu, 

sillä se on aina hallitseva, dominoiva subjekti. Vaikka esimerkiksi suun ja vaginan 

kontakti kuvataan vaaralliseksi ja miehuutta heikentäväksi, ei tavallisella vaginaa-

liyhdynnällä ollut samanlaisia seurauksia, sillä kyse oli miehen suunnalta tapahtu-

vasta penetratiivisesta aktista. Martialiksen antama esimerkki Bassa-nimisestä 

matroonasta antaa selvän kuvan siitä, kuinka fallosentrisenä ja yksipuolisena roo-

malaiset pitivät seksuaalista kanssakäymistä. Epäluonnollisine haluineen Bassa 

Martialiksen mukaan pyrkii hallitsevaan, miehiseen asemaan, vaikkakin tämä voi-

si pahimmillaan vain jäljitellä miehuutta. Se, että Bassa esitetään näin miehisenä 

toimijana, on osoitus siitä, että roomalaiset käsittivät seksin yksinomaan yhden-

suuntaiseksi suhteeksi, jossa osapuolina saattoivat olla vain penetroija ja penetroi-

tava. Vaikka seksuaalisesti dominoiva nainen ei fyysisesti kykenisikään penetroi-

maan toista osapuolta, kykenee hän siihen kuitenkin symbolisesti. Kyseessä on 

totaalinen transgressio ja luonnolliseksi katsotun järjestyksen kääntäminen pääla-

elleen. Nämä johtopäätökset vahvistavat aiempia päätelmiä naisprostituoitujen ja 

näille ehdon tahdoin alistuvien miesten paheellisuudesta roomalaisen seksuaali-

mentaliteetin puitteissa. 

Martialiksen kirjallisen maailman voidaan katsoa heijastavan hänen aikansa 

yhteiskunnan sosiaalisia realiteetteja. Hän antaa kuvan sosiaalisesta todellisuudes-
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ta, jossa sekä sukupuolisten, sosiaalisten että kehollisten rajojen suojeleminen 

niitä uhkaavia tekijöitä vastaan on miehelle kaikki kaikessa. Sovinnaisen miehuu-

den alue oli varsin kapea, ja tietoisuus näistä rajoista ja todelliseen miehuuteen 

pyrkiminen merkitsivät jatkuvaa pelkoa sen menettämisestä. Uhan muodostivat 

sekä prostituoidut, jotka edustivat kaukaisinta toiseutta, sekä matroonat, jotka 

puolestaan olivat miehiä lähimpänä yhteiskunnallisen vallan suhteen. Ensimmäi-

sen vuosisadan alun moraaliseen kurinpalautukseen tähdännyt lainsäädäntö pyrki 

vahvistamaan esivallan asemaa kansalaisten ja varsinkin eliitin seksuaalikäyttäy-

tymisen, perhesuhteiden ja omaisuudenjaon kontrolloinnissa. Nämä uudistukset 

vaikuttivat etenkin matroonan asemaan ja ne takasivat näille mahdollisuuden en-

nennäkemättömään sosioekonomiseen vaikutusvaltaan. Vastaavasti juuri taloudel-

lista ja sosiaalista valtaa käyttävät matroonat nousevat uhkakuvaksi roomalaisessa 

kirjallisuudessa. Relevantiksi tämän tekee prostituoitujen representaatioiden kan-

nalta juuri roomalaisten käsitys siitä naiseudesta, jonka nämä jakoivat. Kuten mat-

roonakin, niin myös prostituoitu saatettiin esittää uhkaavana hahmona, joka uhka-

si roomalaisen miehen eheyttä. 
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3. Loppulause 

 

Tutkimukseni lähti siitä hypoteesista, että tarkastellussa aineistossa prostituoidun 

hahmoa käytettäisiin miehisen subjektin ja tämän kokemusten määrittelyyn, mikä 

ilmentäisi tätä hahmoa kohtaan koettua toiseutta sekä sen symbolista arvoa luo-

dussa diskurssissa. Lähtökohtaisena oletuksena oli, että miehen ja naisprostituoi-

dun välinen seksuaalinen kanssakäyminen esitettäisiin merkityksellisenä, samoin 

kuin näiden välinen sosioekonominen suhde, joka viime kädessä määrittelisi itse 

prostituution luonnetta. Näiden toimijoiden välisestä suhteesta ilmenevää toiseu-

den tai samuuden kokemusta Martialis käyttäisi miehisen subjektin määrittelyyn 

ja rajaamiseen joko ekskluusion tai samaistumisen kautta. Transgressio eli sosiaa-

listen rajojen ja konventioiden rikkominen nähdään keskeisenä tekijänä eri hah-

mojen ja näiden välisten suhteiden määrittelyssä, sillä se paljastaa näiden rajojen 

olemassaolon ja niitä määrittäneet arvot. Prostituoitujen representaatioiden ja 

miessubjektien rakentumisprosessin perusteella on mahdollista pohtia, mitkä kult-

tuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttivat niiden syntyyn ja miksi niistä muodostui 

sellaisia, jollaisina Martialis ne esittää. 

Tämän tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että Martialiksella prostituoitu-

jen representaatiot ovat keskeisiä roomalaisen miehen halujen, toimien sekä saas-

tumisen artikuloinnissa. Prostituoidut ovat perusolemukseltaan vapaasti saatavilla 

sekä alttiita seksuaaliselle käytettävyydelle. Heille ominaista on olla kaikkien nii-

den seksiaktien kohteena, joissa roomalainen käsitys seksuaalisuuden hierarkiasta 

asettaa heidät alistettuun asemaan. Samalla kuitenkin he saattoivat omasta tahdos-

taan tai siitä riippumatta olla osallisina myös epäsovinnaisissa akteissa, jotka rik-

koivat tätä hierarkiaa. Prostituoitujen oman seksuaalisen toiminnan sekä haluk-

kuuden tulisi rajoittua miehen halujen tyydyttämiseen. Korostaakseen tätä Mar-

tialis tuo esille erilaisia naishahmoja, niin prostituoituja, rakastajattaria kuin mat-

rooniakin, jotka tavalla tai toisella tavoittelevat omaa nautintoaan tai hyötyä mie-

hen kustannuksella. Vaikka sosioekonominen suhde on perusehto prostituutiolle, 

tämä suhde ja siihen liittyvän vaihdannan mekanismi on rakastajattarilla paljon 

monimutkaisempi. Prostituoitujen ja miehen suhdetta määrittelee ensi sijassa yk-

sipuolinen elimellinen kontakti ja siihen liittyvät assosiaatiot.  
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Toisin kuin alkuhypoteesissa siis oletettiin, tämä kontakti on tutkimuksen kan-

nalta paljon keskeisempi tekijä. Sekä seksiaktien että niihin liittyvän monitasoisen 

symboliikan tutkimisessa rakastajattaren hahmo näyttäytyy vähemmän relevantti-

na vertailukohteena, Martialiksen katsoessa aiheelliseksi kiinnittää enemmän 

huomiota matroonien seksuaalikäyttäytymiseen. Tämän on ilmeisesti huomannut 

Patricia Watsonkin hänen pyrkiessään osoittamaan, että Martialis rinnastaisi posi-

tiivisesti seksuaalisen matroonan prostituoituihin. Katson kuitenkin, että Watson 

sortuu tässä yksinkertaistuksiin prostituoidun hahmon sekä tälle ominaiseksi ku-

vatun seksuaalikäyttäytymisen suhteen. Olennaista Martialiksen tuotannossa on 

huomata, että vaikka prostituoitujen esitetään harjoittavan kaikkia akteja, eivät ne 

ole näille varsinaisesti ainutlaatuisia. Sen sijaan on totta, kuten Watson itse toteaa 

Martialiksen ihanteelliseksi esittämästä matroonasta, että runoilija katsoo miehen 

halujen miellyttämisen olevan perusehtona seksuaalisesti hyväksyttävälle naiselle, 

mitä naiseuden roolia nämä sitten edustavatkaan. 

Martialiksen rakentaessa prostituoiduista roomalaisen miehuuden äärimmäistä 

toiseutta hän sortuu väistämättä ristiriitaisuuksiin; prostituoidut ovat yhtä aikaa 

sekä kokoelma erilaisia seksuaalisia ja sosiaalisia fobioita että miehisten halujen 

kohteita. Harjoittaessaan itse-ekskluusiota tästä rajaamastaan ryhmästä hän silti 

omaksuu ja luo siihen liittyvää symboliikkaa. Vaikka prostituoidut ovat antiteetti-

siä roomalaiselle miehuudelle, ovat he silti haluttavia. Tai kenties ennemminkin 

voitaisiin sanoa, että juuri tämän takia he ovat haluttavia ja siten hyväksyttävä 

kohde miehisille haluille; koska prostituoidut eivät mitenkään voineet sovinnai-

sesti olla seksuaalisesti hallitsevassa tai aktiivisessa asemassa, voivat he vain olla 

alttiita seksuaaliselle kanssakäymiselle, eli toisin sanoen käytettävissä. Edellisen 

kappaleen johtopäätöksen mukaisesti tämän voidaan sanoa periaatteessa koskevan 

kaikkia naisia, mutta prostituoiduille oli ominaista heidän vapaa saatavuutensa, 

kuten Horatius osoittaa. Sekä matroonan että rakastajattaren kohdalla sosiaaliset ja 

taloudelliset esteet olivat korkeammat. 

Martialis ei pyri peittelemään epätoivottavia ilmiöitä tai käyttäytymistä. Se, 

mikä on epämiellyttävää, pyritään yhtä aikaa esittämään ja kieltämään. Martialik-

sella prostituoitu edustaa sitä, mikä on keskeisintä siinä esittämisen ja etäännyttä-

misen prosessissa, johon miehuuden kokemuksen esittäminen ja toiseuden muo-

dostaminen perustuu. Luodessaan primäärisubjektiaan Martialis käyttää prostitu-

oitujen representaatioita tämän aseman vahvistamiseen kun taas sekundääristen 
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miessubjektien kohdalla hän toimii juuri päinvastoin. Joka tapauksessa kyse on 

rajojen määrittelystä. Roomalaisessa mentaliteetissa seksuaaliset aktit ymmärret-

tiin yksipuolisiksi, alistamiseen johtaviksi toiminnoiksi, mikä paljastaa roomalai-

seen seksuaalimoraaliin keskeisesti sisältyvän saastumisen mekanismin. Tämä 

saastuminen on alempien kehollisten kerrosten kautta yhteydessä prostituoituihin, 

jotka edustivat sosiaalisesti alinta ryhmää. Jako saastaisiin ja ei-saastaisiin on sel-

vä sosiaalisen kontrollin keino, sillä se viestii ihmisille, minkälaista käyttäytymis-

tä heiltä odotetaan. Vaikka miehinen seksuaalinen subjekti joutuisikin liikkumaan 

sillä epäsiveellisyyden ja saastaisuuden alueella, joka oli roomalaisessa yhteis-

kunnassa työnnetty marginaaliin, ei se syyllisty transgressioon niin kauan kuin se 

kykenee se säilyttämään oman integriteettinsä olemalla aina absoluuttinen hallit-

seva toimija. Ainoa vaihtoehto on tämän eheyden heikkeneminen sukupuolelle ja 

sosiaaliselle statukselle sopimattoman seksuaalikäyttäytymisen kautta. Jatkotut-

kimusta ajatellen opinnäytetyöni antaa syytä saastumisen merkityksen, mekanis-

mien ja kielen pohtimiselle osana roomalaisen yhteiskunnan sosiaalista ja seksu-

aalista kontrollia laajemman aineiston puitteissa ja eri kirjallisuuden lajeissa. 

Sosiaalinen sukupuoli oli roomalaisessa yhteiskunnassa tiukasti sidoksissa so-

siaaliseen statukseen, eikä kaikkia miespuolisia voitu pitää todellisina miehinä. 

Martialiksen tuomitsevan huomion kohteena olevat epämiehet ovat joko alistetta-

vissa tai he hakeutuvat omatoimisesti tilanteisiin, joissa he ovat alisteisessa ase-

massa. Tarkoituksena seksuaalisen penetraation käyttämiselle fokuksena on tuoda 

esille tämä transgressio eli rajojen yhtäaikainen rikkoutuminen useilla eri tasoilla. 

Martialiksen tuotannossa sukupuolen ja sosiaalisen statuksen sekoittuminen pe-

netraation ja dominoinnin esittämisessä näkyy juuri siinä, miten eri hahmot vai-

kuttavat vain sukupuolielintensä jatkeilta: kaikkea määrittelee omien sosiaalisten 

sekä kehollisten rajojen vartiointi tai toisten kyvyttömyys siihen. Fokusoituminen 

seksuaaliseen aktiivisuuteen ja miehisen eheyden puolustamiseen osoittaa myös, 

että Martialiksen primäärisubjekti toteuttaa niitä toimintamalleja, joiden Amy 

Richlin katsoo kuuluvan määrittelemäänsä priapiseen malliin. Ne, jotka eivät ky-

kene tähän itsensä säilyttämiseen, tulevat Peter Stallybrassin ja Allon Whiten teo-

rian mukaan osallisiksi "alemmaksi toiseksi" koetun groteskiudesta. Martialiksen 

kielenkäytössä näitä hybridinomaisia olentoja voidaan kutsua cinaeduksiksi eli 

epämiehiksi. Juuri näiden toimijoiden rikkomukset ja olemassaolon luonne paljas-

tavat ylemmän ja alemman kohtaamispisteen sekä roomalaisen yhteiskunnan aset-
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tamat sovinnaisuuden rajat. Tällaisten esitysten voidaan nähdä heijastelevan kei-

sarillisen instituution ylläpitämiä arvoja, jotka pyrkivät estämään eri sosiaaliluok-

kien sekoittumisen. 

 Tämän tutkimuksen aineiston valossa seksuaalinen tunkeutuminen eli penet-

raatio vaikuttaa olevan yksi niistä metateemoista, joita Martialis Sapsfordin teori-

an mukaan kuljettaa läpi koko tuotantonsa. Tätä näkemystä tukee se, että sekä 

Jonathan Walters että Holt Parker, jotka ovat tutkineet seksuaalisen tunkeutumi-

sen tematiikkaa roomalaisessa kulttuurissa, molemmat käyttävät Martialista tär-

keimpänä lähteenään. Samoin J. P. Sullivan saattaa viitata tähän huomauttaessaan 

Martialiksen hierarkkisesta näkemyksestä roomalaisen yhteiskunnan suhteen sekä 

tämän runojen fallosentrisyydestä. 

Se miehuuden menettämisen uhka, jonka Martialis toistuvasti tuo esille ensisi-

jaisen ja toissijaisten miessubjektiensa kautta, on osoitus hänen primäärisubjektin-

sa normatiivisuudesta: pelko on osoitus siitä, että tämä subjekti tiedostaa ne rajat, 

joita roomalainen yhteiskunta asetti ideaalille miehuudelle. Toimija, joka ei koe 

pelkoa rajoja ylittäessään tai ei edes huomaa tätä ylitystä, ei tämän käsityksen 

puitteissa voi olla normatiivinen, itsensä säilyttävä subjekti. Martialiksen ensisi-

jainen subjekti sen sijaan torjuu kaikki ne ulkoiset uhat, jotka saattaisivat vaaran-

taa sen keholliset tai sosiaaliset rajat. Martialis omaksuu prostituutioon ja yleensä 

ottaen naiselliseen, alistuvaan seksuaalisuuteen liittyvien fobioiden symboliikan 

osaksi diskurssiaan, jotta hän voisi kieltää ne ja luoda niihin etäisyyttä. Sekä kiel-

täminen, vastustaminen että alemman dominoinnin kautta tapahtuva positiivinen 

identifioituminen näyttäytyvät identiteetin rakennusosina. 

Kuitenkin on huomattava, että vaikka Martialiksen peruskuva prostituoiduista 

esitetään jokseenkin negatiiviseksi ja roomalaisen miehen vastakohdaksi, eivät 

prostituoidut kuitenkaan vaikuta kirjoittajan mukaan olevan ensisijainen uhka, 

sillä Martialiksen hahmo palaa näiden luokse aina uudestaan. Hänen käsityksensä 

miehisestä seksuaalisuudesta on suorastaan riippuvainen prostituoidun hahmosta. 

Uhan roomalaiselle miehuudelle muodostavat pateettiset mieshahmot ja toisaalta 

taas ne naishahmot, jotka rikkovat konventionaalisen naiseuden rajoja. Mielestäni 

Martialis näkee prostituoitujen merkityksen siinä, että vaikka nämä saattoivat häi-

ritä roomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia ja symbolisia järjestelmiä, oli heillä silti 

oma vakiintunut osansa yhteiskunnassa ja näissä järjestelmissä. Heidän symboli-

nen arvonsa on siinä, kuinka kaukana he statukseltaan ja olemukseltaan olivat 
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roomalaisesta miehestä. Kuten Stallybrass ja White kiteyttävät teesinsä, se, mikä 

on sosiaalisesti marginaalista, on symbolisesti keskeistä. Vaikka prostituoitujen 

kuvataan osittain tunkeutuvan miehisen aktiivisuden alueelle, ongelmallisempia 

ovat omatoimiset ja valtaa käyttävät matroonat sekä ne epämiehet, jotka eivät ky-

kene hallitsemaan omia rajojaan.  

Martialiksen primäärisubjekti ei ole yksinkertainen kertojaääni, vaan se sekä 

paljastaa, tuomitsee että osallistuu. Kaikki tapahtumat sekä kokemukset välittyvät 

lukijalle ainoastaan tämän hahmon kautta. Kirjoittaminen tekee epämiellyttävästä 

näkyvää, mutta samalla mahdollistaa sen etäännyttämisen. Tämän itsessään voi-

daan nähdä olevan yksi satiirin funktio. Ekskluusio eri sosiaalisten ryhmien välillä 

ilmenee kuviteltuna dialogina roomalaisessa yhteiskunnassa jaetun miehisen tie-

toisuuden ja kielen sisällä. Näin ollen voidaan puhua jonkinlaisen kollektiivisen 

identiteetin luomisesta yhteisesti jaettujen historiallisten ja tekstuaalisten kuvien ja 

käsitysten kautta. Samalla kun Martialiksen satiirinen miessubjekti pyrkii itse sa-

maistumaan roomalaisen miehen malliin, myös lukijan halutaan samaistuvan tä-

män hahmon kokemuksiin; samaistuessaan niihin lukijat tietäisivät kuuluvansa 

tiettyjen, normatiivisten rajojen piiriin. Näin ollen Martialis ei yksinkertaisesti 

vain paljasta roomalaisen miehuuden ja seksuaalisuuden rakenteita, vaan hän 

myös vahvistaa ja uudelleen luo niitä. 

Näen tutkimukseni arvon olevan juuri siinä, että se tuo yksityiskohtaisesti esille 

ne prosessit ja mekanismit, joita Martialis käyttää miessubjektiensa rakentamises-

sa ja prostituoitujen toiseuden ilmaisemisessa. Kiinnostavaa on huomata, kuinka 

Stallybrassin ja Whiten teoreettinen viitekehys toteutuu analyysissä, jonka lähde-

aineisto on kulttuurisesti ja ajallisesti kaukana heidän omasta kohdealueestaan. 

Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin aineistojen luonne yksipuolisina valtadiskurs-

seina, jotka syntyivät pitkälle kerrostuneissa yhteiskunnissa, joissa sekä sosiaalis-

ten ryhmien että sukupuolten erot olivat suuret. Vaikka roomalaisista prostituoi-

duista itsestään ei kenties paljastu uusia heihin historiallisesti liitettyjä ominai-

suuksia, osoittaa tutkimukseni heidän symbolisen erityisyytensä roomalaisessa 

kulttuurissa. He edustivat tiettyä naiseuden rajattua ilmentymää, jota Martialis 

käyttää seksuaalisten toimijoidensa sijoittamisessa oikeille paikoilleen oman ai-

kansa yhteiskunnan sosiaalisessa matriisissa. Vaikka roomalaiset prostituoidut 

olivatkin historiallisesti varsin näkymättömiä ja heidän sosiaalinen asemansa mar-



110 
 

ginaalinen, osoittaa Martialis heidän huomattavan symbolisen arvonsa, jossa yh-

tyvät heitä kohtaan koettu halu sekä halveksunta.  
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