Mille seinälle kirjoittaa Pompejissa?
Eeva-Maria Viitanen
Yksi suurimmista ja tunnetuimmista meille antiikin ajoista säilyneistä
seinäkirjoitusaineistoista on peräisin Etelä-Italian Pompejista. Antiikin kohteissa perusedellytys tekstien ja piirrosten löytymiselle ovat
yleensä tarpeeksi korkealle säilyneet seinät ja laastit. Vesuviuksen purkauksessa vuonna 79 jaa. hohkakivisora peitti alleen Pompejin talojen
pohjakerrokset ja samalla piti ne pystyssä. Jo heti Pompejin kaivausten alkuvaiheessa 1700-luvulla huomattiin seinäkirjoitukset ja niitä alettiin dokumentoida. Tekstien ja kuvien julkaiseminen aloitettiin
1850-luvulla. Tähän mennessä Pompejista on julkaistu kymmenisen
tuhatta seinäkirjoitusta ja piirustusta. Pompejissa kirjoitettiin ja piirrettiin seinille neljällä eri tekniikalla: maalaamalla, raaputtamalla, hiiltä
tai liitua käyttäen. Eniten on maalattuja (noin 3 300) ja raaputettuja
(noin 5 800) tekstejä. Hiili ja liitu säilyvät niin huonosti, että niitä on
dokumentoitu alle 200. Piirrosten määrä on noin 850.
Usein kaikkia seinäkirjoituksia kutsutaan graffiteiksi, vaikka tämä
italian kielen raaputtaa-verbistä (graffiare) johdettu sana viittaa raaputettuihin teksteihin. Eri tekniikoilla tehdyissä teksteissä on suuria
sisällöllisiä eroja, joten olisi tärkeää erottaa maalatut muista teksteistä.
Maalaukset olivat ammattilaisten tekemiä, mikä jo viittaa niiden sisällön viralliseen luonteeseen. Maalatut tekstit olivat pääasiassa paikallisten virkamiesten vaalien ehdokkaiden ja gladiaattoritaisteluiden
mainoksia. (Kuva 1.)
Kuva 1. Vaalimainoksia Pompejin yhden
pääkadun, modernilta nimeltään Via
dell’Abbondanzan varrella. Talo seinän takana
oli taverna ja mainoksissa esiintyvät kannattajat
ovat kaikki naisia
– kuvan vasemmassa
alareunassa on heistä
yksi eli Asellina. Kuva:
Eeva-Maria Viitanen.
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Raaputetut tekstit sen sijaan ovat kuin modernit graffitit eli kenen
tahansa kirjoittamia tai piirtämiä epävirallisia tuotoksia. Tärkein
työkalu lienee ollut yleisesti vahatauluihin kirjoittamiseen käytetty
metallitikku eli stylus – laastipinnan rikkominen vaati terävän kärjen, voimaa ja tarkkuutta, jota on vaikea saavuttaa muilla välineillä.
Graffitit sisältävät pääosin nimiä ja tervehdyksiä, mutta mukaan mahtuu runoutta, tukkimiehen kirjanpitoa, pantattujen tavaroiden kuitteja,
seksiakteilla rehvastelua, loukkauksia ja rakkaudentunnustuksia. Piirroksissa suosituimmat aiheet ovat erilaiset ihmishahmot – erityisesti
gladiaattorit. Lisäksi laivat, linnut ja eläimet olivat yleisiä. (Kuva 2.)

Kuva 2. Raaputettuja piirroksia ja tekstejä forumin lähellä sijainneen tabernan julkisivusta.
Yläosassa kaksi gladiaattoria ja niiden ympärillä pääosin nimiä ja tervehdystä.
Kuva: Eeva-Maria Viitanen.
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Sekä maalattujen että raaputettujen tekstien sisältöjä on tutkittu paljon. Vaalimainosten perusteella on jäljitetty kaupungin eliitin jäseniä
ja rekonstruoitu roomalaisten paikallisvaalien käytäntöjä. Graffitien
kieltä on käytetty lähteenä vulgäärilatinan alkuaikojen tutkimuksessa.
Eroottisista ja kirjallisista teksteistä on kirjoitettu useampikin kirja.
Graffititekstien hauskimmista tai ronskeimmista osista on tehty lukuisia kokoelmia ja niiden kautta lähestytään roomalaista yhteiskuntaa ja tavallisia ihmisiä kauhistellen tai naureskellen.
Oma kiinnostukseni kohdistuu sisällön sijaan erityisesti seinäkirjoitusten maantieteeseen: minne niitä oli kirjoitettu ja miksi. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat teksteissä esiintyvät nimet ja näiden henkilöiden suhde kirjoituspaikkaan. Olivatko he vierailijoita tai
asukkaita? Tässä kirjoituksessa pyrin esittelemään uusinta tietoa kirjoittamisen paikoista Pompejissa sekä omien että muiden tutkimusten
perusteella.

Tekstiä kaikkialla?
Usein näkee mainittavan, että seinäkirjoituksia löytyy Pompejissa
kaikkialta. Tämä yleistys on sikäli totta, että ei ole sellaista rakennustyyppiä, jossa ei olisi kirjoituksia: niitä on tehty julkisiin ja yksityisin
rakennuksiin, ulos ja sisälle. Mutta vaalimainosten maalarit tai graffitien kirjoittajat eivät kuitenkaan vaivautuneet aivan minkä tahansa
seinän kohdalla kaivamaan esiin työvälineitään.
Vaalimainoksia maalattiin keväisin joka vuosi. Säilyneet tekstit
ovat mitä suurimmalla todennäköisyydellä peräisin Pompejin viimeisiltä vuosikymmeniltä. Ehdokkaat hakeutuivat kahteen virkaan, joista
alempaan eli ediilin virkaan oli aina yleensä enemmän ehdokkaita ja
heillä oli myös keskimäärin enemmän mainoksia. Mainosten tekemisen käytäntöä on vaikea rekonstruoida tarkasti, mutta rahaa tarvittiin,
koska niitä tekivät ammattilaiset. Teksteihin liittyy olennaisena osana fraasi oro vos faciatis eli ”pyydämme teitä kannattamaan” mikä
viittaisi siihen, että mainoksen takana voi olla myös joku muu kuin
itse ehdokas. Noin neljäsataa kannattajaa esiintyy mainoksissa omilla
nimillään tai ryhminä, kuten esimerkiksi vihanneskauppiaat tai naapurit. Maalaamisen maksoi ehkä ehdokas, kannattajat tai molemmat
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osallistuivat kustannuksiin. Joillain ehdokkailla on alle kymmenen
mainosta, joillain jopa yli sata.
Mainosten levinnän kokonaiskuvan kohdalla toimii pääosin varsin
nykyaikainen logiikka: niillä pyrittiin mahdollisimman suureen näkyvyyteen. Paikat valittiin erityisesti kaupunginmuurien porteilta alkavien pääkatujen varsilta ja sivummallakin pyrittiin löytämään seinä
vilkkaimmilta kärryreiteiltä. (Kuva 3.)

Kuva 3. Vaalimainosten paikat Pompejissa. Mitä isompi ja tummempi neliö, sitä enemmän
mainoksia (1–19 kpl). Tekstissä mainitut julkiset rakennukset on myös merkitty tähän karttaan. Kartta: Eeva-Maria Viitanen.

Vain noin 60 mainosta yli 2 500 tekstistä on julkisissa rakennuksissa. Suosituin on niin sanottu Eumachian rakennus Pompejin forumin
laidalla, jonka eteläseinällä on ollut melkein 20 mainosta. Toisella
puolella forumia Apollon temppelin ympärysmuurin kulma oli myös
suosittu kohde kuudella mainoksella. Toinen pyhä rakennus on pieni pyhäkkö keskellä kaupunkia, jonka pilareissa oli kuusi mainosta.
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Pompejin itälaidalla amfiteatterin vieressä sijainneen portiikkirakennuksen eli Palaestran seinillä oli myös kuusi mainosta – yhdessä kannattajina olivat spectaculi spectantes eli gladiaattorinäytösten
katsojat. Kylpylöihin liittyvistä neljästä mainoksesta kolme sijaitsee
forumin kylpylän naisten puolen sisäänkäynnin luona. Naisten nimiä
tunnetaan myös kannattajista, eli vaikka naiset eivät voineet osallistua
politiikkaan ehdokkaina, niin he vaikuttivat ehdokkaidensa taustalla.
Valtaosa mainoksista on tehty yksityisten kiinteistöjen julkisivuihin. Pompejissa on noin 1 100 rakennusta, joista noin 760 on pieniä
taloja, joissa yhdistyvät asumisen lisäksi kaupallinen toiminta tai tuotanto. Loput ovat taloja, joiden arkkitehtuuri ja koristelu viittaavat
enemmän asumiseen kuin muuhun toimintaan. Suurimmat asumukset
kattoivat kokonaisen kaupunkikorttelin. Pienet kaupalliset yksiköt sijaitsivat usein pääkatujen varsilla. Kauppojen asiakkaat olisivat olleet
vaalimainoksille oiva yleisö, mutta kaupoissa on paljon vähemmän
mainoksia kuin voisi olettaa. Kaikkein suurimmissa asuintaloissa oli
sen sijaan eniten mainoksia: keskimäärin kolme jokaista kaupassa tai
työpajassa olevaa mainosta kohti.
Mainospaikkojen valinnassa taustalla oli ehkä muutakin kuin pelkästään halu saada mainos pääkadun varrelle. Tärkeää oli myös tekstin takana ollut talo ja sen sosiaaliset yhteydet. Tämä toimi myös toisin päin: talon omistajalle yhteys ehdokkaaseen saattoi olla tärkeää.
Kaikkein isoimpienkin talojen seinillä ei yleensä ole mainoksia kaikista vaaleista, vaan vain osasta. Osa mainoksista jäi näkyviin vuosien varrella ja niissä suuri osuus on erityisesti duumvirien eli kaupungin korkeampaan virkaan pyrkivien mainoksilla. Talon omistaja
saattoi tällä tavoin tuoda esiin omaa asemaansa ja sidoksiaan kaupungin silmäätekeviin.
Aiemmin on esitetty, että kaikki julkisivut olisivat olleet vapaasti
käytettävissä mainosten maalaamiseen. Tekemieni analyysien perusteella tuo tulkinta vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä. Julkiset rakennukset olivat suurelta osin käyttämättömiä, vaikka niiden sijainti oli yleensä paras mahdollinen. Tuntuu myös epätodennäköiseltä,
että kuka tahansa olisi voinut maalauttaa mainoksensa ilman lupaa
minkä tahansa Pompejin eliittitalon julkisivuun. Lisäksi kilpailevien
ehdokkaiden mainoksia on erittäin harvoin samoilla seinillä kaikkein
suosituimmissa paikoissa – näin ei luultavasti tapahtuisi, mikäli sei27

nät olisivat olleet vapaasti käytettävissä. Talon asukkaiden mielipide
ratkaisi, kuka sai mainoksen julkisivuun.

Graffitit sisällä ja ulkona
Raaputettuja tekstejä ja piirroksia on dokumentoitu enemmän kuin
kaksi kertaa vaalimainosten määrä. Graffitien kaivaushistoria aiheuttaa kuitenkin ongelmia, sillä julkisivut kaivettiin esiin yleensä ensimmäisinä, mutta kaikkia tekstejä ei luultavasti dokumentoitu varhaisimpina aikoina. Julkisivujen laasteja ei yleensä suojattu ja niiden laastit
ovat hävinneet ennen kuin graffiteja ennätettiin tutkia kunnolla. Noin
kolmasosa graffiteista sijoittuu julkisivuihin, mutta tämä lukumäärä
saattaa olla pienempi kuin mitä todellisuudessa oli olemassa. Tämä
tietysti vastavuoroisesti tarkoittaa sitä, että noin 2/3 graffiteista löytyy
rakennusten sisältä.
”Töhryily” talojen sisällä aiheuttaa modernissa ajattelijassa usein
hämmennystä – miksi ihmeessä kukaan voi sallia seinäkirjoittelua
kotonaan? On kuitenkin ilmeistä, että antiikin aikana graffiteja siedettiin. Joissain paikoissa, kuten temppeleissä tai haudoissa, ne eivät
olleet toivottuja, mutta yleisiä kieltoja ei ollut. Graffitit ovat kooltaan
varsin pieniä: ehkä sentin korkeita, muutaman sentin pituisia. Valkoisella seinälaastilla astetta tummempi teksti jää helposti huomaamatta,
vaikka se olisi kooltaan melko iso. Graffiteja ei myöskään raaputettu
esimerkiksi seinämaalausten kuva-aiheisiin, vaan värikentille niiden
ympärille. Myös lukumäärät yksittäisissä kirjoituspaikoissa jäävät
useimmiten melko alhaisiksi – yli kymmenen tekstin tai kuvan paikat ovat varsin harvinaisia. Graffitit saattoi jättää helposti huomiotta,
jollei itse halunnut niitä lukea tai kirjoittaa.
Taloissa graffitit kirjoitettiin keskeisiin paikkoihin eli eteiseen, atriumiin sen takana sekä pylväskäytävien ympäröimään puutarhaan
eli peristyyliin talon takaosassa. Atrium ja peristyylipuutarha olivat
osa eliittitalojen arkkitehtuuria ja tämä viittaa siihen, että suuri osa
graffiteista on löytynyt juuri Pompejin isoimmista taloista. Atrium ja
peristyyli olivat tiloja, jotka jakoivat liikettä huoneisiin niiden reunoilla. Niissä oli hyvä näkyvyys, joten kirjoittaminen tapahtui melko
varmasti muiden nähden. Näissä tiloissa oli usein myös parempi valaistus verrattuna huoneisiin niiden ympärillä.
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Isoissa tiloissa tekstit löytyvät
useimmiten läheltä ovia, keskeisten kulkureittien varsilta.
Peristyylipuutarhan kaukainen takaseinä ei juuri houkutellut kirjoittajia. Tekstien
pienuus ja huono näkyvyys
ovat ehkä syy siihen, että niitä tehtiin aina samanlaisiin
paikkoihin – harrastukseen
vihkiytyneiden oli uudessakin
paikassa mahdollista löytää
graffitipaikat. (Kuva 4.)
Tekstityypeissä on hiukan
eroja talojen eri osissa. Kadunpuoleisissa tiloissa eli
kaupoissa, baareissa tai atriumeissa jne. on usein enemmän numeroita, päivämääriä
ja kaikenlaisia muita toimintaan liittyviä tekstejä. Seinät
olivat suttupaperi aikana, jolloin helppoja ja halpoja kirjoitusalustoja ei juuri ollut. Talojen takaosissa on puolestaan
enemmän nimiä, tervehdyksiä
sekä pitkiä tekstejä. Peristyylit ajatellaan usein melko yksityisiksi tiloiksi ja oletetaan,
että niihin vierailijat pääsivät
vain kutsusta.

Kuva 4. Ns. Paquius Proculuksen talon pohjakaava. Se sijaitsee pääkadun varrella ja
sen julkisivussa oli 27 vaalimainosta. Sisältä on löytynyt 80 graffitia, joista suurin osa
sijaitsi sisäänkäynnissä, atriumissa sekä peristyylipuutarhan pylväissä. Graffiteja on
paikkaa kohden 1–8 kpl. Kartta: Eeva-Maria Viitanen, pohjana käytetty P. Lohmannin
2017 karttaa Abb. 49.
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Tervehdykset ja suuri määriä erisnimiä viittaavat kuitenkin suureen
määrään henkilöitä, niin asukkaita kuin vierailijoita. Peristyylipuutarha ei ehkä ollut aivan niin yksityinen kuin on kuviteltu.
Rakennusten julkisivuissa tekstit löytyvät useimmiten ovien ympäriltä. Ovet jakoivat tilaa ja olivat paikka, johon liittyi liike. Pääosin
graffitit löytyvät tärkeimpien kulkureittien varsilta, joilla liikkuivat
sekä jalankulkijat että kärryt. Lisäksi on jonkin verran syrjäisempiä
sivukatuja tai kärryliikenteeltä suljettuja katuja, jossa ihmiset ovat
liikkuneet jalan – graffitien avulla on mahdollista rekonstruoida kulkureittejä ulkona.
Graffiteja löytyy myös melkein kaikista Pompejin julkisista rakennuksista. Suosituimmat kirjoituskohteet olivat suureen teatteriin
johtanut katettu käytävä, hallintorakennuksena toiminut Basilica ja
amfiteatterin vieressä sijainnut iso portiikkirakennus eli niin sanottu Palaestra. Kaikissa näissä on satoja tekstejä sisäseinillä paikoissa,
joissa kirjoittajat ovat olleet muiden näkyvillä. Palaestralla tekstit on
kirjoitettu pylväisiin eli ne ovat helposti löydettävillä paikoilla. Kylpylöistä on löydetty melko vähän tekstejä ottaen huomioon niiden
aktiivisen käytön – ehkä kirjoitusvälineitä oli vaikea pitää mukana ilman vaatetusta? Alastomuus ei haitannut ilotalossa (Lupanare), jonka
pienissä huoneissa on nimien ja tervehdysten lisäksi dokumentoituina
prostituoitujen asiakkaiden käyntejä.

Pienen piirin tapa
Pompejissa seinille kirjoittaminen oli luultavasti – kuten nykyäänkin
– melko pienen piirin tapa. Vaikka lukumäärät tuntuvat suurilta, niin
jaettuna kaupungin väkiluvun (noin 10 000–15 000 henkeä) ja vuosien perusteella (pääosin 1. vuosisata jaa. eli ainakin 79 vuotta) noin
6 500 tekstiä ja piirrosta ei ole kovin paljon. Nimistön perusteella se
ei ollut myöskään kaupungin yläluokan harrastus, vaan kertoo enemmän alempien luokkien tavoista. Vaikka kirjoittajia oli melko vähän,
niin kirjoittamisen tilallisuuden säännöt olivat kaikilla tiedossa: graffiteja ei kirjoitettu minne vain, vaan niillä oli oma maantieteensä.
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