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1 JOHDANTO
Ensimmäisellä jälkikristillisellä vuosisadalla elänyt Lucius Annaeus Seneca jäi
historiankirjoihin valtiomiehenä ja filosofina, mutta ennen kaikkea erityisen tuotteliaana
kirjailijana. Hänen kirjallisen tuotantonsa terävintä kärkeä edustaa Epistulae morales ad
Lucilium, 124 kirjeen kokoelma. Kirjeissä Seneca käsittelee pääasiassa filosofisia
teemoja, painotuksen keskittyessä kysymykseen hyvästä elämästä, mistä kokoelman
nimikin johtuu. Seneca osoitti kirjeensä ystävälleen Lucilius Iuniorille, ja tämän henkilö
on keskeinen tekijä kirjekokoelmassa. Pro gradu -tutkielmassani keskityn tutkimaan
Senecan moraalikirjeiden vastaanottajan, Luciliuksen, kirjeiden välityksellä paljastuvaa
henkilöhahmoa.

Olen

käsitellyt

Senecan

moraalikirjeitä

proseminaari-

ja

pro

gradu-

seminaariesitelmissäni, ja kysymys Luciliuksesta nousi esiin entistä vahvempana sitä
mukaa, mitä enemmän kirjeitä luin. Ensimmäinen tutustumiseni aiheeseen oli
Jyväskylän yliopiston latinanopiskelijoiden jokakesäisessä kesälukupiirissä, jonka
teemana vuonna 2003 olivat Senecan moraalikirjeet. Aloin lukea kirjeitä nimenomaan
filosofisena teoksena, mutta tätä nykyä minulle on selvinnyt, että ne ovat myös paljon
enemmän. Ne eivät ole minulle enää Senecan kirjeitä tai Senecan moraalikirjeitä vaan
nimenomaan Senecan moraalikirjeitä Luciliukselle.

1.1 Tutkimusaineisto
Luciliusta jäljittäessäni ensisijaisena lähteenäni toimivat tietenkin itse Senecan kirjeet,
sillä

ne

ovat

pääasiallinen

tiedonlähde

Luciliuksen

suhteen.

Kirjeitä

on

kokoelmamuotoon järjestettynä kaiken kaikkiaan 124 kappaletta. Niiden historian
selvittäminen on siis myös omalta osaltaan merkittävässä roolissa tutkielmassani.
Kirjeiden lisäksi turvaudun Senecan teokseen Naturales quaestiones, joka kirjeiden
tavoin on omistettu Luciliukselle sekä Appendix Vergiliana-runokokoelmaan, joka
sisältää Luciliuksen tekemäksi epäillyn Aetna-runon. Tekstiotteet tutkielmassani
seuraavat moraalikirjeiden osalta O. Hensen editiota (1914), Aetnan osalta A. De Vivon
editiota (1987) ja Naturales quaestiones-teoksen osalta P. Oltramaren editiota (1961).

1.2 Tutkimuskysymykset
Seneca on yksi antiikin historian tunnetuimpia henkilöitä, ja hän on teoksineen saanut
osakseen runsaasti kiinnostusta myös tutkijoiden keskuudessa niin filologian kuin
filosofiankin aloilta, onhan hän sekä stoalaisuuden että hopealatinan ajan kirjallisuuden
tärkeimpiä edustajia. Myös Lucilius on saanut Senecan herättämästä kiinnostuksesta
osansa, ja hänen henkilöhahmoonsa liittyen on esitetty tutkimuskirjallisuudessa useita
eriäviä näkemyksiä. Suomessa kysymystä Luciliuksesta ei ole kuitenkaan tietääkseni
vielä aiemmin tutkittu. Keskityn työssäni kolmeen kysymykseen, jotka ovat
osoittautuneet olennaisiksi avattaessa Luciliuksen hahmoon liittyviä ongelmallisuuksia:

Oliko Senecan ja Luciliuksen käymä kirjeenvaihto reaalista?

Useat tutkijat ovat historian saatossa olleet sitä mieltä, että Luciliuksen ja Senecan
välinen kirjeenvaihto on vain Senecan käyttämä kirjallinen keino, ja jotkut ovat jopa
päätyneet siihen tulokseen, että koko Luciliuksen hahmo on fiktiivinen. Itselleni
kuitenkin Senecan kirjeitä lukiessa on jäänyt vallan toisenlainen vaikutelma. Siksipä
olennainen osa tutkielmaani käsittelee kysymystä kirjeenvaihdon reaalisuudesta.

Mitä Luciliuksesta saadaan tarjolla olevan aineiston perusteella tietää?

Minkälaisen kuvan kirjeet antavat Luciliuksesta? Mitä konkreettisia tietoja ne hänestä
tarjoavat? Mitä Luciliuksesta tiedetään muun aineiston perusteella?

Oliko Lucilius aikanaan tunnettu kirjailija?

Seneca viittaa kirjeissään useissa kohdin Luciliuksen kirjailijanlahjoihin. Osa tutkijoista
pitää Luciliusta ensimmäiseltä vuosisadalta peräisin olevan Aetna-runon tekijänä.
Voidaanko Lucilius laskea antiikin auktoreiden joukkoon?
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1.3 Tutkimuksen metodi
Senecan ja Luciliuksen välisen kirjeenvaihdon reaalisuutta selvittääkseni olen lukenut
luonnollisesti Senecan moraalikirjeitä analysoiden niiden tutkimuskysymyksen suhteen
relevanttia

sisältöä.

Luciliuksen

henkilöhahmoa

ja

kirjailijanuraa

koskevissa

tutkimuskysymyksissä olen moraalikirjeiden lisäksi paneutunut myös Senecan
Naturales quaestiones-teokseen sekä Appendix Vergiliana-kokoelmasta löytyvään
Aetna-runoon etsien ja vertaillen keskenään teoksista löytyvää tietoa sekä Luciliuksesta
että hänen yhteydestään runoon.

1.4 Tutkielman rakenne
Tutkielma

jakaantuu

kolmeen

osioon.

Taustoittavassa

osassa

keskityn

itse

moraalikirjeiden ja niiden kirjoittajan, Senecan, historiaan. Toisessa osiossa käsittelen
kysymystä kirjeenvaihdon reaalisuudesta ja kolmannessa paneudun Luciliuksen
henkilöhahmoon sekä kirjailijanuraan liittyviin kysymyksiin.

Taustoittava osio koostuu luvuista 2 ja 3. Toinen luku keskittyy Senecaan, hänen
henkilöhahmoonsa, kirjalliseen tyyliinsä ja siihen maailmaan, jossa hän eli. Kolmas
luku vastaavasti kertoo kirjekokoelman historian, sen edeltäjät antiikin kirjallisuudessa
ja sen, miten kirjekokoelma on ensimmäiseltä vuosisadalta näihin päiviin kulkeutunut.

Toinen osio puolestaan koostuu neljännestä luvusta, jossa selvitän tutkijoiden
keskuudessa kovasti keskustelua herättänyttä kysymystä Senecan ja Luciliuksen välisen
kirjeenvaihdon reaalisuudesta. Tätä varten pohdin myös, mikä Luciliuksen rooli
kirjeissä on.

Kolmas osio taas puolestaan sisältää luvut 5 ja 6. Viides luku käynnistyy käsittelemällä
tietoja, joita Luciliuksesta on Senecan kirjeiden perusteella saatavissa, edeten muuhun
tarjolla olevaan tietoon ja lopulta luvussa 6.1 käsiteltävään kysymykseen siitä, onko
Lucilius laskettavissa antiikin auktoreiden joukkoon. Lopuksi kappaleessa 6.2 tutustun
tarkemmin Aetna-runoon sekä sitä, Senecaa ja Luciliusta yhdistäviin seikkoihin.
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2 LUCIUS ANNAEUS SENECA
2.1 Kuka oli Seneca?
2.1.1 Iucunda iuventus
Lucius Annaeus Seneca syntyi Cordubassa,1 Hispania Baetican provinssissa, viitisen
vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Hänen äitinsä oli nimeltään Helvia ja isänsä alan
kirjallisuudessa Seneca vanhempana tunnettu2 reetori Lucius Annaeus Seneca.
Varakkaaseen italialaislähtöiseen ritarisukuun siunaantui muitakin kuuluisuuksia, sillä
runoilija Lucanus oli Senecan veljenpoika. Varhaisessa vaiheessa, vuoteen 5 jKr.
mennessä, Senecan tiet veivät Roomaan, jossa hän sai koulutuksensa grammatiikassa ja
retoriikassa sekä tutustui stoalaiseen ja uuspythagoralaiseen filosofiaan kuullen muun
muassa Sotionin ja Attalus Stoalaisen luentoja. Roomaan Seneca oli saapunut äitinsä
siskopuolen mukana, joka oli Egyptin prefektinä vuosina 16-31 toimineen Gaius
Galeriuksen vaimo. Senecan terveys oli huono läpi koko hänen elämänsä, ja
nuorempana hän viettikin useita vuosia Egyptissä suotuisamman ilmanalan vuoksi.3

Corduban sijainti Rooman valtakunnassa.4

1

Nykyisin Córdoba, sijaitsee Andalusiassa.
Erotukseksi tässä käsiteltävänä olevasta pojastaan Seneca nuoremmasta.
3
Dingel 1996, 411-412; Fantham – Griffin – Reynolds 1996, 96.
4
http://www.simulacraromae.org/imagenes/mapa.jpg (16.11.2005).
2

4

Seneca aloitti virkauransa Roomassa päästyään tätinsä vaikutusvallan avulla kvestoriksi.
Vuonna 39 maine hänen puhujantaidoistaan oli kiirinyt kateellisen keisari Caligulankin
korviin.5 Senecan henki säästyi, mutta epäonni keisarien suhteen kuitenkin jatkui myös
Caligulan poismenon jälkeen. Vuonna 41 nimittäin puolisonsa Messalinan taivuttelema
Claudius karkotti Senecan Korsikan saarelle syytteenä aviolliset rikokset Julia Livillan,
edesmenneen Caligulan sisaren, kanssa. Seneca vietti Korsikalla seitsemän pitkää
vuotta.6 Vuosi 41 oli Senecan elämässä muutenkin täynnä epäonnea, sillä hänen ainoa
lapsensa kuoli tuolloin.7 Luultavasti hän menetti noihin aikoihin myös ensimmäisen
vaimonsa.8 Myöhemmin hän avioitui uudelleen Pompeia Paulina -nimisen naisen
kanssa. Avioliitto kesti Senecan kuolemaan saakka.9
2.1.2 Quinquennium Neronis
Vuonna 49 puhalsivat Roomassa uudet tuulet. Messalina oli kuollut ja uusi keisarinna,
Agrippina, kutsui Senecan preetorin virkaan. Vuonna 51 Senecasta tuli hänen poikansa
Lucius Domitius Ahenobarbuksen opettaja. Claudiuksen kuoltua vuonna 54 nosti
Agrippina poikansa keisariksi, jonka historia tuli tuntemaan Nerona. Senecalle tämä
tarkoitti käytännössä nousua valtakunnan vaikutusvaltaisimpien henkilöiden joukkoon,
olihan Nero keisariksi astuessaan vasta 16-vuotias. Senecasta tuli keisarin neuvonantaja
ja ministeri. Seurasi quinquennium Neronis, jonka aikana Nero hallitsi viisaasti Senecan
ja pretoriaaniprefekti Sextus Afranius Burruksen ohjauksessa. Claudiuksen ajan
väärinkäytöksiä korjattiin, esimerkiksi kaventamalla hovin vaikutusvaltaa valtakunnan
asioihin. Seneca oli amicus principis, hän kirjoitti keisarin puheita ja ohjasi tätä vallan
viekoittelevalla tiellä, mistä hänen Nerolle osoitettua dialogiaan De clementia pidetään
oivallisena esimerkkinä.10 Keisari Trajanus julisti myöhemmin nämä Neron valtakauden
viisi ensimmäistä vuotta keisarillisen Rooman kulta-ajaksi.11 Senecaa on myös pidetty
malliesimerkkinä filosofikuninkaasta, jollaista esim. Platon haaveili ihannevaltion
johtoon.12

5

Dingel 1996, 411-412; Fantham & al. 1996, 96.
Dingel 1996, 412.
7
Fantham & al. 1996, 96.
8
Griffin 1974, 9.
9
Fantham & al. 1996, 96.
10
Dingel 1996, 412-413; Fantham & al. 1996, 96.
11
Aur. Vict. Caes. 5, 2; Ps. Aur. Vict. Epit. 5, 2.
12
Tenkku 1964, 19.
6
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2.1.3 Molesta senectus
Ennen pitkää onni kuitenkin loppui, ja Neron murhattua äitinsä vuonna 59 oli syöksy
kohti pimeyksiä väistämätön. Nero ajautui yhä enemmän juonittelijoiden ja
opportunistien vaikutuksen alle. Senecan ja Burruksen ote keisarista lipesi lopullisesti
Burruksen kuollessa, Tacituksen mukaan Neron suosiollisella avustuksella,13 vuonna
62. Seneca halusi vetäytyä pois julkisuudesta ja tarjosi Nerolle lahjoituksena laajaa
omaisuuttaan. Nero epäsi Senecan aikeet, mutta käytännössä Seneca kuitenkin vetäytyi
yksityiselämän piiriin ja lähti Roomasta. Vuoden 64 heinäkuun suuren tulipalon jälkeen,
jonka sytyttäjänä pidettiin keisaria, Seneca lopulta lahjoitti koko omaisuutensa Nerolle
ja sulkeutui täysin yksityisyyteen omistautuen kokonaan filosofialle ja kirjoittamiselle.
Tänä aikana hän myös kirjoitti ehkäpä tunnetuimman teoksensa, ystävälleen
Luciliukselle osoitetut moraalikirjeet. Vuonna 65 häntä syytettiin osallisuudesta Neroa
vastaan suunnattuun, epäonnistuneeseen Pison salaliittoon, minkä johdosta keisari
pakotti hänet tekemään itsemurhan.14

Lucius Annaeus Seneca.15

13

Tac. ann. 14, 51.
Dingel 1996, 412-413; Fantham & al. 1996, 96.
15
http://www.info-antike.de/senecaf.htm (31.10.2005). Veistos 200-luvulta, jäljennös ensimmäisen
vuosisadan alkuperäisteoksesta; Staatliche Museen, Berliini.
14
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2.2 Seneca kirjoittajana
2.2.1 Vir excellentis ingenii atque doctrinae 16

Senecan kirjoitustyyli on saanut niin aikalaisten kuin jälkimaailmankin tunteet
kuohuamaan sekä hyvässä että pahassa mielessä. J. Tenkku luonnehtii johdannossaan
J. A. Hollon Seneca-suomennoksiin Senecaa kirjoittajana seuraavasti: ”Seneca on
kaikkina aikoina vedonnut sellaisiin ihmisiin, jotka ovat tehneet itselleen kysymyksen,
miten olisi elettävä. On joukoittain saarnoja, sanoo Voltaire Candidessa, jotka yhteensä
eivät ole yhden ainoankaan Senecan sivun arvoisia. Seneca kykenee herättämään
rakkautta mielenjalouteen sellaisessakin skeptillisessä lukijassa, joka on todellisessa
elämässä nähnyt jalouden olevan usein teeskentelyä tai kätkettyä itsekkyyttä.”17

Seneca on iskuvoimaisuuteen pyrkivän hopea-ajan latinalaisen proosan tärkeimpiä
edustajia. Siinä lyhyet, usein sidesanoitta toisiaan seuraavat lauseet korvaavat klassisen
kulta-ajan suosiman periodin. Ciceron täydellisen harmonian (concinnitas) tilalle
nousee puhekielenomainen helppous ja välittömyys.18 Malliesimerkkinä tästä
välittömiä, mutta myös tyyliltään viimeiseen asti hiottuja ovat Senecan kirjeetkin,
minkä lisäksi niitä voidaan pitää rytminsäkin suhteen erittäin taidokkaasti
valmisteltuina.19 Senecan tyylille on ominaista myös lauseiden sanajärjestyksen
sekoittaminen totutusta sijoittamalla tärkeimpiä käsitteitä lauseen alkuun tai loppuun
niiden tehon korostamiseksi. Senecan tyyliä luonnehtii lisäksi uuttera puhekielelle
ominaisten ilmauksien käyttö, jota esimerkiksi Quintilianus paheksui voimakkaasti.
Tosin tietyissä kirjallisuuden lajeissa, esimerkiksi juuri kirjeissä, tähän suhtauduttiin
hiukan suopeammin.20

Senecan ryöppyävä kirjoitustyyli aiheutti kiihtymystä siis jo hänen aikalaisissaan.
Suetonius kertoo keisari Caligulan halveksineen suosiossa paistatellutta Senecaa sanoen
tämän olevan ”hiekkaa ilman kalkkia” (harenam esse sine calce) ja kirjoittavan ”pelkkiä

16

Colum. 3, 3, 3.
Tenkku 1964, 19.
18
Klein 1969, 3.
19
Russell 1974, 73.
20
Coleman 1974, 276-277.
17
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kilpailuesityksiä” (commissiones meras).21 ”Olla hiekkaa ilman kalkkia” eli se, että
Senecan teoksista puuttuu tarvittava sidos, joka pitäisi ne koossa ja estäisi niiden
sirpaloitumisen pieniin osiin, on J. R. G. Wrightin mukaan ollut aina kantava osa
Senecaa kohtaan esitetystä kritiikistä: kiihkeä pyrkimys iskevyyteen retorisin
apukeinoin särkee kokonaisuuden.22

Quintilianus tarttui Senecaa arvostellessaan toiseen Caligulan piikeistä. Hän tahtoi
palauttaa

turmeltuneen

ja

kaikenlaisten

viallisuuksien

rikkoman

puhetaidon

vakavamielisempään suuntaan.23 Quintilianus ei kuitenkaan arvostellut Senecan teosten
sisältöä. Seneca oli hänen mielestään hyvin lahjakas ja nerokas,24 ja hänen teoksensa
ansaitsivat tulla luetuiksi niiden moraalisuuden takia, mutta niiden tyyli oli suurelta osin
turmeltunutta sekä täynnä vikoja ja tästä syystä vahingollista.25 Jos vain Seneca olisi
käyttänyt nerouttaan paremmalla maulla, ilman argumenttien särkemistä pikkuruisiin
lauseisiin, olisi hän Quintilianuksen mukaan saanut arvostusta ennemmin oppineiden
kuin nuorten keskuudessa.26

Senecaa vastaan esitettyä kritiikkiä tarkasteltaessa tulee kuitenkin pitää mielessä, että
hänen ensisijainen tarkoituksensa oli vaikuttaa yhtä lailla vastaanottajan tunteisiin kuin
järkeen. Jokainen kirjeistä on vastaus johonkin käytännön inhimillisessä elämässä
nousseeseen moraaliseen ongelmaan. Seneca katsoo filosofin tehtäväksi olla generis
humani paeagogus, ihmiskunnan opettaja.27 Etenkin moraalikirjeissä Luciliukselle
tämän opetuksen kohteena on ars vivendi, elämäntaito.28

Seneca kirjoitti teoksensa lukijoilleen, ei kriitikoille: jos hän olisi halunnut miellyttää
jälkimmäisiä kiinnittämällä tarkemmin huomiota teostensa kokonaisrakenteeseen, olisi

21

Suet. Cal. 53, 2.
Wright 1974, 39.
23
Quint. inst. 10, 1, 125: corruptumȱetȱomnibusȱvitiisȱfractumȱdicendiȱgenusȱrevocareȱadȱseverioraȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱiudiciaȱcontendo.ȱ
24
Quint. inst. 10, 1, 128: Cuiusȱetȱmultaeȱalioquiȱetȱmagnaeȱvirtutesȱfuerunt.ȱ
25
Quint. inst. 10, 1, 129: multaȱetiamȱmorumȱgratiaȱlegenda,ȱsedȱinȱeloquendoȱcorruptaȱpleraque,ȱatqueȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱeoȱperniciosissimaȱquodȱabundantȱdulcibusȱvitiis.ȱ
26
Quint. inst. 10, 1, 130: Vellesȱeumȱsuoȱingenioȱdixisse,ȱalienoȱiudicio.ȱȱNamȱsiȱaliquaȱcontempsisset,ȱsiȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱpravaȱnonȱconcupisset,ȱsiȱnonȱomniaȱsuaȱamasset,ȱsiȱrerumȱponderaȱminutissimisȱsententiisȱnonȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfregisset,ȱconsensuȱpotiusȱeruditorumȱquamȱpuerorumȱamoreȱcomprobaretur.ȱ
27
Sen. epist. 89, 13.
28
Heinonen 1990, 4.
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työn tarkoitus, vaikutus kuulijakuntaan, hyvin voinut jäädä toteutumatta.29 Itse hän
kommentoi tyyliään Luciliukselle eräässä moraalikirjeistä seuraavasti:

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱMinusȱtibiȱaccuratasȱaȱmeȱepistulasȱmittiȱquereris.ȱQuisȱenimȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱaccurateȱloquitur,ȱnisiȱquiȱvultȱputideȱloqui?ȱQualisȱsermoȱmeusȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱessetȱsiȱunaȱsederemusȱautȱambularemus,ȱinlaboratusȱetȱfacilis,ȱtalesȱ
30
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱesseȱepistulasȱmeasȱvolo,ȱquaeȱnihilȱhabentȱaccersitumȱnecȱfictum.
Valitatȱminunȱlähettävänȱsinulleȱliianȱhuolittelemattomiaȱkirjeitä.ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱKukaȱvoikaanȱpuhuaȱhuolitellusti,ȱmikäliȱhaluaaȱpuhuaȱluonnollisesti?ȱ
Tahdonȱkirjeideniȱolevanȱsellaisiaȱkuinȱpuheeniȱolisi,ȱjosȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱistuskelisimmeȱtaiȱkävelisimmeȱyhdessä:ȱhelppoaȱjaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱvaivatonta.ȱEnȱhaluaȱniissäȱolevanȱmitäänȱteennäistäȱtaiȱvalheellista.ȱ
ȱȱȱ

Käsitellessään Senecan Nerolle kirjoittamaa puhetta historioitsija Tacitus puolestaan
toteaa tämän kirjoittaneen aikalaistensa makua viehättäneellä tyylillä:

oratioȱaȱSenecaȱcompositaȱmultumȱcultusȱpraeferret,ȱutȱfuitȱilliȱȱ
31
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱviroȱingeniumȱamoenumȱetȱtemporisȱeiusȱauribusȱaccommodatum.
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱSenecanȱlaatimaȱpuheȱosoittiȱsuurtaȱsivistyneisyyttä,ȱhänenȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱkirjoituksensaȱoliȱmiellyttävääȱjaȱaikalaistensaȱkorvilleȱsopivaa.ȱ

Rooman kirjallisen kulttuurin suullisuus, se, että teoksia lausuttiin julkisesti ja nuorisoa
koulutettiin tehokkaiksi puhujiksi, oli omiaan johtamaan teoksen osien korostumiseen
kokonaisuuden sijasta. Kuulijan mielenkiintoa pyrittiin kannattelemaan anekdooteilla,
sanansutkauksilla ja luomalla yllätyksellisiä mielikuvia. Tämä oli tuttua toki jo
Cicerollekin, tosin vain kohtuudella käytettynä. Senecan aikana sen sijaan jopa tekstin
jokainen yksittäinen kappale päättyi aforismiin tai muuhun nokkeluuteen.32 1800luvulla elänyt lordi Macaulay toteaakin piikikkäästi: ”Senecan kirjeet on rakennettu
motoista. Niistä löytyy tuskin lausettakaan, jota ei voisi siteerata, mutta niiden
lukeminen yhtäjaksoisesti on kuin söisi aterialla pelkkää anjoviskastiketta.”33 Yksi
kirjeiden parhaimmista editoijistakin, 1500-luvulla elänyt uusstoalainen Justus Lipsius,
huomioi saman seikan hämmentävyyden:
29

Wright 1974, 40.
Sen. epist. 75, 1.
31
Tac. ann. 13, 3.
32
Wright 1974, 42-43.
33
Trevelyan 1961, 414.
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ȱȱȱLibriȱinȱpartibusȱpulchriȱetȱeminentesȱsunt,ȱinȱtotoȱparumȱȱ
34
ȱȱȱdistincti,ȱetȱrepetitionibusȱautȱdigestioneȱconfusi.
ȱȱȱYksityiskohdiltaanȱkirjeetȱovatȱkauniitaȱjaȱloisteliaita,ȱȱ
ȱȱȱmuttaȱkokonaisuutenaȱeivätȱkovinȱselkeitä,ȱvaanȱtoistonȱȱ
ȱȱȱjaȱhuononȱjaottelunȱhäiritsemiä.ȱ

2.2.2 Senecan kirjoitustyyli

Tyyli on aina ajassa kiinni. Arvostukset vaihtuvat ajan mukana, kuten Tacituskin edellä
toteaa. Senecan saamaa murskaavaa kritiikkiä vastaan täytyy hänelle tehdä myös
myönnytyksistä se perinteisin, vaikea lapsuus. Hänen kotikaupunkinsa Corduba oli
nimittäin erityisen kuuluisa retoriikan keinot taitavista puhujistaan ja Senecan isä,
Seneca Rhetoriksikin nimitetty, oli alan vannoutunut harrastaja.35 Retoriikka oli
epäilemättä tärkein aloista, joilla isä tahtoi poikiansa koulutettavan, ja Senecan
myöhempään kirjalliseen tyyliin vaikuttivat tietysti olennaisesti hänen oman isänsä
opetukset ja esimerkki. Seneca peri isältänsä luonnollisesti myös monia tämän
käyttämiä ilmaisukeinoja ja kirjallisuutta koskevia arvostuksia.36

Seneca itse ilmoittaa stoalaisfilosofi Poseidonioksen tyylilliseksi esikuvakseen:

Posidoniusȱnonȱtantumȱpraeceptionemȱ[…]ȱsedȱetiamȱsuasionemȱȱ
37
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱetȱconsolationemȱetȱexhortationemȱnecessariamȱiudicat.
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱPoseidoniosȱeiȱkatsoȱriittäväksiȱpelkästäänȱopettamistaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱvaanȱmyösȱtaivuttelun,ȱlohduttelunȱjaȱkehottamisen.ȱ
ȱ

Tämä taas on yhteydessä stoalaiseen filosofiaan: toisin kuin Platon, joka esittää
dialogiensa olevan pelkästään kulkuneuvoja, joilla totuutta etsitään, oli Seneca
stoalaisena jo totuudesta selvillä. Se piti vain esittää kuulijalle, ja dialogi toimi tässä
lähinnä pelkkänä muodollisena apuvälineenä. Stoalainen teoria suosi kiertelemätöntä ja

34
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Griffin 1974, 5-6.
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yksinkertaista ilmaisua. Senecan suosimien lyhyiden, sivaltavien lauseiden taustalla
voidaan nähdä stoalainen tyyli-ihanne, josta jo Cato oli tunnettu.38

Yksi Senecan tyyliin voimakkaasti vaikuttaneista tekijöistä on antiikin toreilla
harjoitettu filosofisen julistamisen perinne, jota toisinaan myös nimellä GLDWULEȒ
kutsutaan. Sen juuret ovat 300- ja 200-lukujen kyynikkojen koulukunnassa, ja
ensimmäisenä saarnamiehenä pidetään Bion Borysthenelaista.39 Saarnojen aiheet
käsittelivät eettisiä, uskonnollisia ja muita inhimilliseen elämään liittyviä kysymyksiä:
kärsimystä, vanhuutta, kuolemaa, köyhyyttä, haluja, vapautta jne. Niiden tarkoituksena
ei ollut pelkästään opettaa ja ohjata vaan myös saada ihmiset muuttamaan elintapansa.40
Niissä ylistettiin yksinkertaista elämää, kaikenlaisen ylenpalttisuuden välttämistä ja
itseriittoisuutta, joka saavutettaisiin eliminoimalla kaikki muut paitsi perustarpeet. Ne
hyökkäsivät ylellisyyttä, ahneutta, vallanhimoa ja ylipäänsä kaikkea sellaista vastaan,
mikä oli yksilön oman kontrollin ulottumattomissa. Ne olivat tyyliltään iskevän
suorasukaisia ja sekoittivat sanomaansa myös humoristisia elementtejä. Niissä käytettiin
usein apukeinoina retorisia kysymyksiä, huudahduksia ja esimerkkejä historiasta sekä
mytologiasta kuulijan kokeman tunnereaktion tehokkuutta kasvattamaan.41

Kaikki tämä on Senecan tyylissä hyvin selkeästi esillä. Hänen yleisönsä ei ollut
kuitenkaan sama kuin hellenistisen ajan saarnamiesten, sillä hänen lukijakuntaansa
olivat lähinnä yläluokkaiset roomalaiset. Siksipä hän ei kirjoittanutkaan kiivaita
saarnoja vaan hieman verkkaisemmin eteneviä dialogeja.42 Ne molemmat jakoivat
kuitenkin edellä mainitun lisäksi vielä yhden yhteisen piirteen: kuvitteellisen
keskustelutoverin, jota esittäjä saattoi käyttää näkemystensä kaikupohjana. Tärkein
kuvitteellisen keskustelukumppanin funktioista oli tarjota kirjoittajalle mahdollisuus
vaihtaa nopeasti aihetta ilman huolellisesti valmisteltua siirtymäosuutta.43 Tämä
tapahtui

käytännössä

esim.

laittamalla

keskustelukumppanin

suuhun

sopivia

välihuomautuksia,44 jotka toimivat oivana siltana nopeaan siirtymiseen yli selitysten
virran. Tämä oli tärkeä apuväline kirjoitusten iskuvoiman tehostamisen kannalta.
38

Wright 1974, 43-44.
Wright 1974, 45.
40
Wilken 1970, 444.
41
Wright 1974, 45-46.
42
Antiikin toreilla on siis käynyt todellinen pauhu, sillä Senecan kirjoitustyyli on ennen kaikkea kiivas.
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Wright 1974, 45-46.
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Kuvitteellisen keskustelukumppanin avulla Seneca luo kirjeisiinsä debatin – vastakkain
ovat aina väärässä oleva aloittelija, joka pursuaa yleistä mielipidettä, ja Seneca, joka
iskee takaisin filosofisella totuudella. Väittely on huumaavatempoisen intensiivistä ja
sitä seuraava lukija A. L. Motton vertauksen mukaisesti kuin keskellä kiihkeää
tennisottelua, jossa pallo viuhuu ohi hetki hetkeltä nopeammin.45 Senecan kuuluisan
orjuutta käsittelevän kirjeen 47 alku asettaa lukijan aivan verkon juureen:

ȇServiȱsunt.ȇȱImmoȱhomines.ȱȱ
ȇServiȱsunt.ȱȇȱImmoȱcontubernales.ȱȱ
ȇServiȱsunt.ȇȱImmoȱhumilesȱamici.ȱȱ
ȇServiȱsunt.ȇȱImmoȱconservi,ȱsiȱ
46
ȱcogitaverisȱtantundemȱinȱutrosqueȱlicereȱfortunae. ȱ
ȱ
ȱ
”Neȱovatȱorjia.”ȱPäinvastoin,ȱihmisiä.ȱȱ
”Neȱovatȱorjia.”ȱPäinvastoin,ȱasuinkumppaneita.ȱȱ
”Neȱovatȱorjia.”ȱPäinvastoin,ȱnöyriäȱystäviä.ȱȱ
”Neȱovatȱorjia.”ȱPäinvastoin,ȱkanssaorjia,ȱmikäliȱ
ȱajatteletȱsitä,ȱmissäȱmäärinȱitseȱȱkutakinȱonniȱkoettelee.ȱȱ

45
46

Motto 1985, 15.
Sen. epist. 47, 1.
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3 EPISTULAE MORALES
3.1 Seneca ja kirje kirjallisuuden lajina antiikissa
3.1.1 Kirje antiikissa

Ennen Senecaa latinaksi oli julkaistu kaksi laajempaa kirjeiden kokoelmaa: Ciceron ja
Horatiuksen. Kumpikaan näistä ei ollut Senecalle tiukkana esikuvana, vaikka Senecan
moralisoiva sävy ja epämuodollinen tyyli muistuttavatkin hyvin paljon Horatiuksen
vastaavaa.47 Senecan voidaan joka tapauksessa katsoa saaneen idean kirjeidensä
kirjoittamiseen Ciceron kirjeistä Atticukselle,48 etenkin kun huomioidaan se, että
Ciceron kirjeet julkaistiin oletettavasti juuri Neron hallituskaudella.49 Senecan kirjeiden
edeltäjinä on kuitenkin aiheensa puolesta pidettävä pikemminkin filosofisia kirjeitä.50

Tiettävästi ensimmäinen, joka käytti kirjettä filosofisen esityksen välineenä, oli Platon.
Sittemmin päällisin puolin niinkin erilaiset hahmot kuin Epikuros ja Paavali kokosivat
käsityksiänsä kirjeiden muotoon antaakseen opinkappaleilleen persoonallisemman
sävyn ja luodakseen läheisemmän suhteen kuulijakuntaansa. Filosofisella kirjeellä onkin
juurensa jo edellä esitellyssä kyynikkojen ja stoalaisten hyökkäävän satiirisessa ja
poleemisessa tavassa (GLDWULEȒ) julistaa eettisiä oppejaan antiikin markkina- ja muilla
kokoontumispaikoilla.51 Siinä, missä Ciceron kirjeiden voidaan ajatella toimineen
Senecalle konkreettisena innoitteena, voidaan niiden filosofisena inspiroijana pitää
erityisesti Epikuroksen kirjeitä, kun ottaa huomioon siellä täällä Senecan kirjeissä
ilmenevän viehtymyksen Epikuroksen ajatuksiin sekä viittaukset hänen kirjeisiinsä
oppilaalleen Idomeneukselle, kuten esimerkiksi kirjeessä 21:

QuisȱIdomeneaȱnosset,ȱnisiȱEpicurusȱillumȱlitterisȱsuisȱincidisset?ȱ[...]ȱ
QuodȱEpicurusȱamicoȱsuoȱpotuitȱpromittere,ȱhocȱtibiȱpromitto,ȱLucili.ȱ
Habeboȱ apudȱ posterosȱ gratiam,ȱ possumȱ mecumȱ duraturaȱ nominaȱ
52
educere. ȱ
ȱ
47
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KukaȱtietäisiȱmitäänȱIdomeneuksesta,ȱjosȱEpikurosȱeiȱolisiȱhäntäȱ
kirjeissäänȱ esitellyt?ȱ Lupaanȱ sinulleȱ saman,ȱ minkäȱ Epikurosȱ
lupasiȱ ystävälleen,ȱ Luciliukseni.ȱ Jälkimaailmaȱ tuleeȱ tuntemaanȱ
minutȱ jaȱ pystynȱ nostamaanȱ mukananiȱ nimiä,ȱ jotkaȱ muistetaanȱ
kauan.ȱ

3.1.2 Seneca ja kirje

Antiikin filosofiset koulukunnat omistautuivat sielunhuollolle, uuden ja jalomman
elämäntavan opettamiselle. Filosofit opettivat oppilailleen, miten tulla toimeen vihan,
himon, halujen, kuolemanpelon, kunnianhimon, kohtalon ja maallisten rikkauksien
kanssa. Senecan kirjeet Luciliukselle ovat malliesimerkkejä siitä, miten nämä filosofit
toimivat ja millaisia tekniikoita opetuksissaan käyttivät. Toistamalla maksiimeja,
lausumalla runonsäkeitä, pohtimalla sananlaskuja ja filosofien lausahduksia sekä
harjoittamalla ankaraa itsetutkiskelua he pyrkivät juurruttamaan oppilaisiinsa uuden
elämäntavan.53

Senecan kirjeet ovat vapaamuotoisen pohdiskelun välineitä, joita eivät rajoita ennalta
määrätyt kahleet. Yksittäisen kirjeen laajuus voi vaihdella lyhyestä alle sivun mittaisesta
ajatuksenjuoksusta 15-sivuiseen systemaattiseen pienoistutkielmaan jostakin aiheesta.
Toisinaan yksi kirje käsittelee vain yhtä aihetta, toisinaan aihe vaihtuu vapaasti kesken
kirjeen.54

Katsotaan, että Seneca kirjoitti kirjeensä vuoden 62 jälkeen vetäydyttyään
yksityisyyteen Neron hovista,55 mutta niiden tarkka ajoittaminen on vaikeaa. Niistä
itsestään on kuitenkin löydettävissä joitakin viitteitä ajankohtaisiin tapahtumiin.
Kirjeessä 91 Seneca esimerkiksi viittaa Lugdunumin kaupungin suureen paloon
ajankohtaisena uutisena, mikä sijoittaisi kirjeen syyskesään 64.56 Viidessä kirjeessä57 on
viittaus vuodenaikojen vaihtumiseen, minkä perusteella on päätelty, että kirjeet on
kirjoitettu syksyn 62 tai 63 ja vuoden 65 välisenä aikana.58 Toisaalta vuodenaikoihin
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liittyvät maininnat kirjeissä eivät tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä
olisivat nimenomaan viisi peräkkäistä vuodenaikaa, ja esimerkiksi L. Herrmannin
mukaan Senecan ja Luciliuksen välillä on käyty kirjeenvaihtoa jo vuonna 57.59

Senecan kirjeissä esiintyvät samat teemat kuin hänen muissakin filosofisissa
teoksissaan. Ne tarjoavat vapaan, ei-systematisoidun tiivistelmän hänen ajattelustaan.
Kirjeiden ja samalla Senecan filosofian päämääränä on opettaa niiden lukijalle ja
samalla kirjoittajalle itselleen tapa, jolla saavuttaa sisäinen rauha. Ensimmäinen kirjeistä
alkaakin kehotuksella vindica te tibi – vapauta itsesi itsellesi; vellovista tunteista,
vääristä

arvoista,

kuolemanpelosta.60

Kirjeistä

ilmenee

Senecan

erityinen
61

kiinnostuneisuus etiikkaa kohtaan, mikä oli ominaista stoalaiselle filosofialle.

3.2 Senecan kirjeiden säilyminen

3.2.1 Antiikista keskiajalle
Seneca oli tunnettu kirjoittajana siis jo Caligulan hallituskaudella, kuten jo edellä
todettiin. Hänen kirjoitustyylinsä loistokkuus ja aiheiden keskittyminen ikuisiin
kysymyksiin ovat taanneet hänen teoksilleen suuren suosion läpi aikojen. Senecan
historiallinen merkitys oli koko keskiajan ja on osittain moderninakin aikana ollut
suurempi kuin niiden klassikkojen, jotka kirjallisuuskriitikot Quintilianus etunenässä
asettivat hänen yläpuolelleen. Tämä seikka on lähinnä kristillisen kirkon ansiota. Kirkon
halu voittaa kannattajia uskonnolleen teki sen kiinnostuneeksi ennemmin siitä, mitä
sanotaan, kuin siitä, miten asiat sanotaan. Pakanallista Senecaa pidettiin miltei
kristittynä. Tästä johtuen Senecan teoksia on säilynyt jälkipolville kiitettävissä määrin.62

Toisin kuin vaikkapa papyruksina säilyneet antiikin kirjeet, jotka tarjoavat suoran
kontaktin muinaiseen arkipäivään, ovat Senecan kirjeet kulkeutuneet jälkimaailmalle
vaihtelevalla menestyksellä kopioituina kokoelmina läpi luostarien hämärän. Senecan
kirjeiden kokoelma jaettiin viimeistään 400-luvulla kolmeen osaan, joista ainoastaan
59
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kaksi on säilynyt meidän päiviimme saakka. Toinen sisältää kirjeet 1-88 ja toinen 89124.63 Tämä antaa siis olettaa, että hävinneiden kirjeiden osuus on noin kolmannes
kokonaismäärästä. 100-luvulla kirjoittanut Aulus Gellius tunsi ainakin 22 kirjaa,64 kun
kirjeitä nykyisellään on 124 kappaletta 20 kirjassa.

Säilyneet osat ovat kulkeutuneet jälkimaailmalle eri teitä. Keskiajalla, erityisesti
varhaiskeskiajalla, kirjeet 1-88 olivat laajemmalle levinneitä kuin kirjeet 89-124. Kirjeet
1-88 sisältäviä käsikirjoituksia on säilynyt varsin runsaasti. Ne ovat kaikki peräisin
samasta arkkityypistä, minkä voi päätellä siitä, että niissä kaikissa esiintyvät samat
virheet ja puutteet.65 Kirjeiden 89-124 kohdalla on tilanne puolestaan se, että varhaisia
käsikirjoituksia on säilynyt vähemmän.66 Ennen 1100-lukua kirjoitettuja on tiedossa
vain kolme: B (Bambergensis Classicus), Q (Brixiensis Quirinianus) ja p (Parisinus
latinus 8540).67

Osat tavataan yhdessä ensimmäistä kertaa 800-900-lukujen vaihteesta peräisin olevassa
käsikirjoituksessa (Brixiensis Quirinianus). Vasta 1100-luvulta lähtien ne alkavat
esiintyä yhdessä yhä tiiviimmin.68
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3.2.2 Keskiajalta uuteen nousuun

Senecan ja erityisesti moraalikirjeiden suosio alkoi kasvaa voimakkaasti 1100-luvun
alussa. Tämä synnytti laajan ja rikkaan tradition, joka levitti kirjeet kaikkialle läntisen
Euroopan alueelle.69 Suosio ei suinkaan laantunut renessanssin aikana.70 T. S. Eliotin
mukaan Seneca oli tuolloin arvostetuin kaikista latinalaisista auktoreista.71 Olipa muun
muassa Piacenzan yliopistossa jopa oma Seneca-professuurikin!72 Esimerkiksi Petrarca
omisti Senecan koko tuotannon ja sai vaikutteita omiin kirjeisiinsä juuri tältä.73 Michel
de Montaigne puolestaan tunnustaa olevansa koko tuotantonsa osalta kiitollisuudenvelassa kahdelle antiikin auktorille, joista toinen on Seneca ja toinen Plutarkhos.74

Suurin osa Senecan tuotannosta oli painetussa muodossa vuoteen 1476 mennessä.
Moraalikirjeistä ilmestyi vuoden 1475 tienoilla peräti neljä eri editiota. Ensimmäiset
tekstikriittiset editiot laati Erasmus Rotterdamilainen vuosina 1515 ja 1529.75 Itse olen
käyttänyt työssäni L. D. Reynoldsin editiota (OCT) vuodelta 1965 ja Otto Hensen
editiota (BT) vuodelta 1914.

Moraalikirjeiden lisäksi Senecalta meidän päiviimme on säilynyt kymmenen dialogia
(De providentia, De constantia sapientis, De ira, Ad Marciam de consolatione, De vita
beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, Ad Polybium de consolatione
ja Ad Helviam de consolatione) ja kolme muuta proosateosta (De clementia, De
beneficiis ja Naturales quaestiones) sekä tragediat Hercules furens, Troades,
Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus ja
Octavia, joista kahden jälkimmäisen aitous on kyseenalainen. Omassa luokassaan on
proosaa sekä runoutta yhdistelevä Apocolocyntosis, satiiri Claudiuksen jumalaksi
kohottamisesta. Lisäksi Senecan nimiin luetaan 77 epigrammia, joiden aitoudesta ei ole
yksimielisyyttä.76
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4 OLIKO SENECAN JA LUCILIUKSEN VÄLINEN
KIRJEENVAIHTO REAALISTA?
4.1 Suunnitteliko Seneca kirjekokoelman kokonaisuudeksi?
Syy kirjeen kirjoittamiselle on yleensä se, että kirjoittaja ja vastaanottaja ovat toisistaan
erossa. Näin on laita myös Senecan kirjeiden kohdalla, tai ainakin Seneca asian niin
esittää. Useat tutkijat, esimerkiksi M. Trapp, kuitenkin katsovat, että Seneca ei koskaan
tarkoittanutkaan kirjeitään lähetettäväksi Luciliukselle vaan suunnitteli ne alusta alkaen
julkaistavaksi kokoelmana laajemmalle lukijakunnalle.77 Tällä näkemyksellä on
pohjansa A. Deissmannin tekemässä jaottelussa. Deissmann tekee eron käsitteiden Brief
ja Epistel välille.78 Brief on spontaani, huolittelematon ja säilynyt esimerkiksi
papyruksina, Epistel vastaavasti suunniteltu, tyylitelty ja kaunokirjallinen teos, joka on
säilynyt käsikirjoitusten kautta.79

Deissmann pitää spontaaniutta kirjeen olennaisimpana piirteenä. Tällaisia ovat Brieftyyppiset kirjeet. Ne ovat ennen kaikkea luottamuksellisia, luonteeltaan henkilökohtaisia, tarkoitettuja määritellylle vastaanottajalle ja ainoastaan kirjoittajan ja lukijan
välisiä. Niiden sisältö on yksityinen eikä sen ole tarkoitus säilyä vastaanottajan
lukemishetkeä pidempään. Tyyli on puheenomaista ja sisältö vaihteleva kuin itse elämä.
Deissmannin mukaan Epistel eroaa Briefistä samoin kuin Platonin dialogit oikeasta
keskustelusta. Epistel muistuttaa puhetta, draamaa tai muuta kirjallista taidemuotoa.
Juuri kahtiajako luonnollisen ja taiteellisen, todenmukaisen ja keinotekoisen välillä on
Deissmannin mukaan ratkaiseva ero näiden kahden välillä: Epistel eroaa Briefistä kuin
taide luonnosta. Brief on osa elämää, Epistel kappale taidetta.80 Epistel on siis
muodoltaan kirje, mutta ihan jotain muuta: se on julkinen, sen osoittaminen jollekin
tietylle vastaanottajalle toimii vain pelkkänä koristeena tai verukkeena ja sen sisällön
voi suurikin yleisö ymmärtää tuntematta lainkaan kirjoittajaa tai vastaanottajaa.81
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Deissmann pohjaa jakonsa siis käsitepareihin yksityinen – julkinen, hetkellinen –
ikuinen ja huolittelematon – tyylitelty. Harva kirje kuitenkaan sopii sievästi
Deissmannin kategorioihin: kaikkein intiimeimmätkin kirjeet ovat riippuvaisia
kirjemuodon konventioista ja voivat olla hyvinkin voimakkaasti tyyliteltyjä, samoin
kaunokirjalliset kirjeet ovat tiiviisti sidottuja kirjoittajan ja vastaanottajan persooniin
sekä siihen yhteisöön, missä nämä elävät. Korostaessaan näiden kirjeen eri lajien eroa
Deissmann unohtaa lisäksi sen, että myös Brief, spontaani kirje, tarjoaa vain kirjoittajan
tulkinnan maailmasta ja pitää siten myös taustallaan kirjoittajan suunnitelman siitä, mitä
tämä kirjeellä haluaa sanoa.82

Moraalikirjeet sisältävät kaikista Senecan teoksista eniten viittauksia hänen omaan
elämäänsä, mutta verrattuna vaikkapa Ciceron kirjeisiin Atticukselle on niiden
kirjoittajansa elämästä tarjoama tieto kuitenkin vähäistä. M. Griffinin mukaan tämä
johtuu siitä, että kaikki Senecan kirjeissä on valjastettu palvelemaan tarkoitusta, ja
esimerkiksi yksityiselämään liittyviä tietoja esitetään vain, kun ne toimivat apuna
filosofialle.83 Malliksi Griffin nostaa kirjeen 53, jossa Senecan kertomus merellä
rajuilman yllättämäksi joutumisesta etenee filosofian ylistykseksi,84 ja kirjeen 76, jossa
Luciliukselle on varattu pelkkä diatribistinen vastaväittäjän rooli Senecan kertoessa
filosofian opiskelustaan vanhalla iällä.85 Griffinin mukaan myös useissa kirjeissä
esiintyvät viittaukset niin Luciliuksen kuin muidenkin henkilöiden elämäntapahtumiin
toimivat Senecalle vain kerronnallisena välineenä.86 Esimerkiksi kirje 47, jonka Seneca
aloittaa kehumalla Luciliusta siitä, miten hyvin tämä kohtelee orjiaan, muodostuukin
itse asiassa julistukseksi orjien oikeuksista.87 Monet muutkin kirjeiden aitouden
puolesta puhuvat tekijät voivat Griffinin mukaan olla merkkejä vain taidokkaasta
simulaatiosta:

esimerkiksi

viittaukset

vuodenaikoihin,88

viittaukset

Luciliuksen

lähettämiin kirjeisiin ilman tarkempaa paneutumista niiden sisältöön,89 kaikkialta
kirjekokoelmasta

löydettävät

viittaukset

Luciliuksen

pyyntöihin, ajatuksiin
90

kysymyksiin sekä lukuisat viittaukset Luciliuksen elämään.

ja

Griffinin mukaan kirjeet
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ovatkin lähinnä Senecan dialogeja, joissa on lisämausteena Ciceron kirjeistä innoituksen
saanut kirjemuoto.91

A. Bourgery katsoo Griffinin tavoin, että Senecan kirjeiden todellinen korrespondentti
on Seneca itse. Kirjeet on toki voitu alun perin lähettää Luciliukselle, ja niihin on ehkä
saatu myös huomautuksia häneltä, mutta varsinaista kirjeenvaihdollista tehtävää niillä ei
ole koskaan ollut.92 K. Münscherin mukaan ainoa hyväksyttävä oletus puolestaan on,
että kirjeet ovat kokoelmassa kronologisessa järjestyksessä. Münscher on monen muun
tavoin sillä kannalla, että kirjeet 1-29, jotka päättyvät kaikki Epikuros-sitaattiin,
muodostavat yhtenäisen johdannollisen kokonaisuuden. Münscher huomauttaa Griffinin
tavoin myös, että kirjeiden ajoitus pelkästään Senecan viimeisiin elinvuosiin ei tue sitä
mahdollisuutta, että kyseeseen tulisi reaalinen kirjeenvaihto. Postinkulku oli hidasta ja
kirjeen perille saapuminen saattoi kestää kuukausia. Kun ottaa huomioon, että
kirjekokoelmassa on 124 erillistä kirjettä, olisi kirjeenvaihdon täytynyt olla hyvin
pitkäaikaista.93 Myös G. Maurachin mukaan Senecan tarkoituksena on ollut muodostaa
kirjeistä kokonaisuus.94 Hän ei näe niitä kokoelmana todellisia kirjeitä vaan
pikemminkin kirjana, jonka lukuja yksittäiset kirjeet ovat.95

U. Knoche pitää varmana, että Seneca on kirjoittanut kirjeet kirjalliseksi teokseksi.
Viittaukset tosielämään, kuten kirjeessä 86 esitetty vierailu Liternumissa Scipion
tilalla,96 tarjoavat vain perustan, jolle rakentaa filosofinen argumentaatio. Knochen
mukaan myös kirjeenvaihdon esittäminen säännöllisenä on osa fiktiota: toki Seneca
viittaa usein Luciliuksen kirjoittamiin kirjeisiin, mutta tämäkin toimii vain rekvisiittana,
jonka avulla teemoja on helpompi käsitellä. Knochen mukaan on joka tapauksessa
luonnollista olettaa, että Lucilius on tosiasiassa kirjoittanut Senecalle kirjeitä, mutta
nämä eivät ole teoksen sisällön kannalta olennaisessa osassa: tullakseen täydellisesti
ymmärretyksi Senecan moraalikirjeet eivät tarvitse mitään selitystä ulkopuolelta. Tähän
perustuen on esitetty, että jopa koko Luciliuksen hahmo on pelkkää Senecan
mielikuvituksen tuotetta ja tämä edustaa kirjeissä vain keskivertoihmistä. Knochen
mukaan Lucilius edustaa kirjeissä ihmistä, joka on ottamassa ensimmäisiä askelia
91
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matkalla kohti oikeaa filosofian ohjaamaa elämää.97

Sen avulla, että kirjeet ovat

nimenomaan kirjallinen, laajalle yleisölle suunnattu teos, toteaa Knoche Senecan
katsovan tulevaisuuteen: myös tulevaisuudessa on Luciliuksen kaltaisia ihmisiä. Seneca
on osa suurta ketjua, jonka yksittäiset jäsenet sitoo yhteen vera amicitia.
Henkilökohtaiset ystävät, kuten Lucilius, ovat vain seuraavia ketjun osia. Lucilius
puolestaan levittää

traditiota

ystävilleen

jne.

Senecan

kirjeet

on

suunnattu

tulevaisuudelle: kaikkialle, missä vain on ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan
Senecan filosofian ilosanoman.98

Tutkimuskirjallisuutta lukiessa kysymys kirjeiden reaalisuudesta tuntuu sinällään
absurdilta: yksi tutkija väittää yhtä ja toinen toista jopa samoja perusteita käyttäen.
C. Carenan mukaan kirjeissä mainitut yksittäiset tapahtumat ovat tosia ja toimivat
filosofisen argumentoinnin tukena,99 kun taas esimerkiksi Knoche kertoo jopa esitetyn,
että koko Luciliuksen henkilö on vain pelkkää Senecan mielikuvituksen tuotetta.100
Kirjeitä kohtuullisen paljon lukeneena minua ihmetyttää, mikä Senecassa on sellaista,
että se on saanut tutkijat epäilemään kirjeiden ja niistä ilmenevien asioiden aitoutta jopa
vainoharhaisuuteen saakka. On selvää, että suuri osa kirjeistä palvelee pelkästään
filosofian tarkoitusta, mutta joukossa on myös paljon ihan aidon oloisia Brief-tyyppisiä
kirjeitä. Kirjeenvaihdon näkeminen fiktiivisenä on ikään kuin kaiken selittävä teoria,
jonka kumoamiseksi esitetyt vasta-argumentitkin toimivat vain sen vahvikkeina. Oman
lukukokemukseni mukaan kirjekokoelma on hyvin heterogeeninen, osaa kirjeistä ei
kerta kaikkiaan voi nähdä muuna kuin kirjemuotoon pakattuina filosofisina tutkielmina,
mutta osaa taas on hyvin vaikea selittää tällaisina Epistel-tyypin kirjeinä, mikäli sitten
niiden todistusvoimaa ei vesitä esittämällä niiden toimivan vain Senecan rakentaman
täydellisen juonen osina korostamassa kirjeenvaihdon reaalisuuden vaikutelmaa.

Teemallisesti kirjekokoelmasta on erotettavissa ainakin puhtaasti metafyysisiä
kysymyksiä käsitteleviä kirjeitä, joissa edes Luciliuksella oletettuna vastaväittäjänä ei
ole sanaa eikä sijaa, lukijaansa selkeästi moraaliseen kasvuun ohjaamaan pyrkiviä
kirjeitä, ja ihan jokapäiväisiä asioita käsitteleviä ”kirjeenvaihdollisia” kirjeitä, kuten
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Luciliuksen Senecalle lähettämää teosta käsittelevä kirje 46.101 Samaten kirje 79, jossa
Seneca taivuttelee Luciliusta kirjoittamaan runon tulivuori Etnasta, aiheuttaa suuria
vaikeuksia kirjeenvaihdon fiktiivisyyttä puolustavalle näkökannalle:102

Expectoȱepistulasȱtuas,ȱquibusȱmihiȱindices,ȱcircuitusȱSiciliaeȱtotiusȱquidȱ
tibiȱnoviȱostenderit,ȱetȱ<ante>ȱomniaȱdeȱipsaȱCharybdiȱcertiora.ȱNamȱ
Scyllamȱsaxumȱesseȱetȱquidemȱnonȱterribileȱnavigantibusȱoptimeȱscio:ȱ
Charybdisȱanȱrespondeatȱfabulis,ȱperscribiȱmihiȱdesideroȱ[…]ȱSiȱhaecȱ
mihiȱperscripseris,ȱtuncȱtibiȱaudeboȱmandare,ȱutȱinȱhonoremȱmeumȱ
103
Aetnamȱquoqueȱascendas. ȱ
Odotanȱkirjeitäsi,ȱjoissaȱkerrotȱminulle,ȱmitäȱuuttaȱsinulleȱtarjosiȱ
SisilianȬkiertomatkasi,ȱjaȱennenȱkaikkea,ȱvarmempiaȱtietojaȱ
Kharybdiksestä.ȱTiedänȱnäetȱerityisenȱhyvin,ȱettäȱSkyllaȱonȱkallio,ȱ
jaȱetteiȱseȱpelotaȱmerenkävijöitä,ȱmuttaȱhaluaisinȱsaadaȱtietää,ȱ
vastaakoȱKharybdisȱsiitäȱkerrottujaȱtaruja.ȱ[…]ȱJosȱkerrotȱminulleȱ
tarkastiȱkaikkiȱnämäȱasiat,ȱuskallanȱvieläȱpyytää,ȱettäȱvaivaudutȱ
puolestaniȱkiipeämäänȱEtnalle.

On aivan äärimmäisen hypoteettista olettaa, että myös kirjeiden 46 ja 79 sisältämät
Senecan puheenvuorot olisivat vain esimerkkejä taitavasta simulaatiosta. Knochen
edellä esittämä näkemys, jonka mukaan Senecan moraalikirjeet eivät tarvitse mitään
ulkopuolista selitystä tullakseen täydellisesti ymmärretyiksi, osuu eniten harhaan juuri
edellä mainittujen kirjeiden kohdalla: ne luettuaan jää väkisinkin miettimään, mikä
Senecan kirjeessä 46 kommentoiman Luciliuksen filosofisen teoksen kohtalo ajan
hämärissä on ollut, kirjeen 79 toivomasta Etna-tulivuoren runollisesta kuvauksesta
puhumattakaan.

Ongelmallisia Griffinin kannalla olevien tutkijoiden osalta ovat myös mielestäni
erityisesti Senecan lukuisat viittaukset Luciliuksen hänelle lähettämiin kirjeisiin, esim:

Siȱquandoȱinterveneruntȱepistulaeȱtuae,ȱtecumȱesseȱmihiȱvideorȱȱ
etȱsicȱadficiorȱanimoȱtamquamȱtibiȱnonȱrescribam,ȱsedȱrespondeam.ȱȱ
Itaqueȱetȱdeȱhoc,ȱquodȱquaeris,ȱquasiȱconloquarȱtecum,ȱȱqualeȱsit,ȱȱ
104
ȱ
unaȱscrutabimur.
ȱ
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Kunȱkirjeesiȱsaapuvat,ȱminustaȱtuntuuȱkuinȱolisinȱkanssasi.ȱȱ
Tuntuuȱsiltäȱkuinȱenȱkirjoittaisiȱsinulleȱvastauksiaȱvaanȱkertoisinȱȱ
neȱkasvotusten.ȱSamoin,ȱtästäȱongelmasta,ȱjostaȱkysyt,ȱikäänȱȱ
kuinȱkeskustelenȱkanssasiȱjaȱtutkiskelemmeȱasiaaȱyhdessä.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

tai:

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEpistulaȱtuaȱdelectavitȱmeȱetȱmarcentemȱexcitavit,ȱmemoriamȱquoqueȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱmeam,ȱquaeȱiamȱmihiȱsegnisȱacȱlentaȱest,ȱevocavit.ȱQuidniȱtu,ȱmiȱLucili,ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱmaximumȱputesȱinstrumentumȱbeataeȱvitaeȱhancȱpersuasionem,ȱunumȱȱ
105
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱbonumȱesse,ȱquodȱhonestumȱest?ȱ
ȱȱȱȱȱ
Kirjeesiȱilahduttiȱminuaȱjaȱherättiȱminutȱtoimettomuudestaniȱ
virvoittaenȱmyösȱhidastaȱmuistiani.ȱLuciliukseni,ȱmiksiȱetȱuskoisiȱȱ
varmimmanȱtakeenȱonnelliselleȱelämälleȱolevanȱsenȱvakaumuksen,ȱȱ
ettäȱainoaȱtavoittelemisenȱarvoinenȱasiaȱonȱjalous?ȱ

Kirjeessä 59 Seneca vastaavasti kertoo ilahtuneensa Luciliuksen kirjeissään käyttämästä
kirjoitustyylistä. Kyseinen kirje on erityisen jaaritteleva, minkä tietenkin voi halutessaan
tulkita myös Senecan tekemänä suunnitelmallisena hämäyksenä:

Magnamȱexȱepistulaȱtuaȱpercepiȱvoluptatem;ȱpermitteȱmihiȱenimȱutiȱverbisȱ
106
publicisȱnecȱillaȱadȱsignificationemȱStoicamȱrevoca. ȱ
ȱ
Sainȱkirjeestäsiȱsuurtaȱmielihyvää,ȱsalliȱminunȱkäyttääȱsanaaȱsenȱ
tavanomaisessaȱmerkityksessäȱajattelemattaȱsenȱkäyttöäȱstoalaisessaȱ
mielessä.ȱ
ȱ
ȱ

Tämän jälkeen Seneca eksyy aiheesta hiukan, kunnes toteaa hieman myöhemmin:
ȱ
Tamenȱegoȱnonȱimmeritoȱdixeramȱcepisseȱmeȱmagnamȱexȱepistulaȱtuaȱ
107
voluptatem:ȱquamvis... ȱ
ȱ
Enȱkuitenkaanȱsanonutȱsyyttäȱsaaneeniȱmielihyvääȱkirjeestäsi,ȱ
vaikkakin...ȱ
ȱ
ȱ

ja eksyy taas sivuraiteille, kunnes lopulta:
ȱ
Sedȱutȱadȱpropositumȱrevertar,ȱaudi,ȱquidȱmeȱinȱepistulaȱtuaȱdelectaverit:ȱȱ
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habesȱverbaȱinȱpotestate.ȱNonȱeffertȱteȱoratioȱnecȱlongiusȱquamȱdestinastiȱ
trahit.ȱMultiȱsunt,ȱquiȱadȱid,ȱquodȱnonȱproposuerantȱscribere,ȱalicuiusȱȱ
verbiȱplacentisȱdecoreȱvocentur,ȱquodȱtibiȱnonȱevenit:ȱpressaȱsuntȱȱ
omniaȱetȱreiȱaptata.ȱLoquerisȱquantumȱvisȱetȱplusȱsignificasȱquamȱloqueris.ȱȱ
Hocȱmaiorisȱreiȱindiciumȱest:ȱapparetȱanimumȱquoqueȱnihilȱhabereȱȱ
supervacui,ȱnihilȱtumidi.ȱInvenioȱtamenȱtranslationesȱverborumȱutȱnonȱȱ
temerariasȱitaȱquaeȱpericulumȱsuiȱfecerint.ȱInvenioȱimagines,ȱquibusȱsiȱȱ
quisȱnosȱutiȱvetatȱetȱpoetisȱillasȱsolisȱiudicatȱesseȱconcessas,ȱneminemȱȱ
mihiȱvideturȱexȱantiquisȱlegisse,ȱapudȱquosȱnondumȱcaptabaturȱplausibilisȱȱ
108
oratio:ȱilli,ȱquiȱsimpliciterȱetȱdemonstrandaeȱreiȱcausaȱeloquebantur... ȱȱ
ȱ
Muttaȱaiheeseenȱpalatakseni,ȱkerronȱsinulle,ȱmikäȱkirjeessäsiȱminuaȱ
ilahdutti:ȱsinullaȱonȱsanaȱhallussasiȱeikäȱseȱkuljetaȱsinuaȱȱ
109
pidemmälleȱkuinȱsinullaȱoliȱtarkoitus. ȱOnȱmonia,ȱjotkaȱ
kirjoittavatȱmuutaȱkuinȱheilläȱoliȱtarkoitus,ȱvainȱsiitäȱsyystä,ȱettäȱ
viehtyvätȱkäyttämiinsäȱsanoihin.ȱSinulleȱeiȱkuitenkaanȱkäyȱnäin,ȱ
ilmaisusiȱonȱtiivistäȱjaȱaiheenmukaista.ȱPuhutȱsen,ȱmitäȱhaluat,ȱ
muttaȱsanotȱenemmänȱkuinȱpuhut.ȱTämäȱonȱmerkkiȱvieläȱ
tärkeämmästäȱasiasta:ȱsielussasiȱeiȱoleȱmitäänȱturhaa,ȱeiȱmitäänȱ
tarpeetonta.ȱLöydänȱtekstistäsiȱkielikuvia,ȱjotkaȱeivätȱkuitenkaanȱoleȱ
niinȱharkitsemattomia,ȱettäȱolisivatȱaiheuttaneetȱvaaranȱitselleen.ȱ
Löydänȱvertauksiakin.ȱJosȱjokuȱkieltääȱmeitäȱkäyttämästäȱniitäȱjaȱ
sanooȱniidenȱolevanȱvainȱrunoilijoilleȱsopivia,ȱeiȱhänȱmielestäniȱoleȱ
lukenutȱketäänȱentisajanȱkirjailijoita,ȱjotkaȱeivätȱvieläȱtähdänneetȱ
kirjoituksillaanȱviihdyttävyyteen,ȱvaanȱkirjoittivatȱkauniistiȱvainȱ
yksinkertaisuudenȱjaȱasiansaȱtodistamisenȱtakia.ȱ

Samoin Senecan aiempaa kirjeenvaihtoa käsittelevä kommentti kirjeessä 76 vaikuttaa
melko kummalliselta, mikäli minkäänlaista kirjeenvaihtoa ei Luciliuksen ja Senecan
välillä olisi ollut:
ȱ
Quareȱautemȱunumȱsitȱbonum,ȱquodȱhonestum,ȱdicam,ȱquoniamȱ
parumȱmeȱexsecutumȱprioreȱepistulaȱiudicasȱmagisqueȱhancȱremȱȱ
tibiȱlaudatamȱquamȱprobatamȱputas,ȱetȱinȱartum,ȱquaeȱdictaȱsuntȱȱ
110
contraham. ȱ
ȱ
Selvitänȱsinulle,ȱmiksiȱsiisȱonȱvainȱyksiȱhyve,ȱjalous,ȱsilläȱ
sanotȱminunȱedellisessäȱkirjeessäniȱtutkiskelleenȱtätäȱasiaaȱȱ
liianȱvähänȱjaȱarvioitȱsitäȱenemmänȱylistetynȱkuinȱkoetellun.ȱȱ
Kokoanȱseuraavassaȱyhteenȱsen,ȱmitäȱaiheestaȱaiemminȱsanoimme.

108

Sen. epist. 59, 4-6.
Tietenkin voisi ajatella, että Seneca jaarittelee tässä juuri sen takia, että tuomitessaan turhan
jaarittelun hän havainnollistaa asian juuri jaarittelemalla siitä.
110
Sen. epist. 76, 7. Seneca viitannee kirjeeseen 74, jossa hän juuri tätä kysymystä käsittelee.
109
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Kirjeessä 63 Seneca taas ilmaisee osanottonsa Luciliukselle tämän ystävän kuoleman
johdosta, ja kehottaa tätä turvautumaan surussaan stoalaiseen järkevyyteen.

MolesteȱferoȱdecessisseȱFlaccum,ȱamicumȱtuum,ȱplusȱtamenȱaequoȱȱ
111
dolereȱteȱnolo. ȱ
ȱ
OlenȱpahoillaniȱystäväsiȱFlaccuksenȱkuolemasta,ȱmuttaȱenȱȱ
tahdo,ȱettäȱsurusiȱylittääȱkohtuullisuudenȱrajat.ȱ
ȱ
ȱ

Kirje on kokonaisuudessaan hyvin henkilökohtainen. Seneca muistelee siinä muun
muassa omaa suruaan ystävänsä Annaeus Serenuksen kuoleman jälkeen, mutta toisaalta
se on samalla myös malliesimerkki Senecan harjoittamasta preskriptiivisestä
stoalaisesta filosofiasta. Kirjeenvaihdon reaalisuuden ylle heitetty epäilys vaikuttaa
kirjettä lukiessa epäolennaiselta, sillä yksityinen ja yleinen kietoutuvat siinä hyvin
tiiviisti yhteen, ja niiden erottaminen toisistaan tuntuisi kovin väkinäiseltä.

Kaiken kaikkiaan voi toki olla hyvin mahdollista, että edelliset näytteet ovatkin vain
esimerkkejä taidokkaasta simulaatiosta, kuten esimerkiksi Griffin asian näkee, mutta
mielestäni koko kirjekokoelman leimaaminen joko pelkästään kirjalliseksi teokseksi tai
puhtaaksi kirjeenvaihdoksi on väkivaltaiseen yksinkertaistamiseen tyytyvä näkemys.

Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että jos Seneca suunnittelikin kirjeensä kokoelmaksi, on
ne joka tapauksessa todennäköisesti saatettu sellaiseksi vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Kirjeessä 91 Seneca viittaa Lugdunumin kaupungin suureen paloon ajankohtaisena
uutisena, mikä sijoittaa kirjeen syyskesään 64. Senecahan kuoli vuonna 65, joten
kirjeiden julkaiseminen on luultavasti jäänyt hänen lähipiirinsä tehtäväksi.112

Senecan kirjeitä lukiessa täytyy myös huomioida se tosiseikka, että papyruksina
säilyneisiin kirjeisiin verrattuna Senecan kirjeet ovat siis historian saatossa käyneet läpi
huomattavan voimakkaan editointiprosessin. On myös muistettava, että noin kolmannes
Senecan alun perin kirjoittamista kirjeistä on ehtinyt hukkua meidän päiviimme
tultaessa. Muoto, joka kirjekokoelmalla on alun perin ollut, jää siis vain arvailujen
varaan.

111
112

Sen. epist. 63, 1.
Motto 1985, 18-19.
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4.2 Luciliuksen rooli kirjeissä
Senecan tokaisu meum opus es113 Luciliukselle kirjeessä 34 on toisinaan tulkittu
Senecan omaksi todistukseksi siitä, että hän on kirjeissä rekonstruoinut ystävästään
ideaalisen filosofin oppipojan ja puhuteltavan.114 Senecan suhtautuminen Luciliukseen
on neuvova, kehottava ja kannustava. Yhä uudelleen kirjeissä tulevat vastaan ilmaukset
kuten te hortor, te rogo, te admoneo, iubeo te, suadeo tibi jne. Käskylause on
väitelausetta tärkeämmässä asemassa, ja sitä vahvistetaan usein sellaisin ilmauksin,
kuten crede mihi. Seneca haluaa siis selkeästi kirjeillään vaikuttaa keskustelukumppaniinsa ja ohjailla tätä. Hän myös ilmaisee syyn tälle halulleen:
115

tibiȱbonumȱtuumȱostendo ȱ
Näytänȱsinulleȱsen,ȱmikäȱsinulleȱonȱhyväksi.ȱ

Bonum on hyvää merkityksessä verum bonum, jonka Seneca haluaa ystävälleen näyttää
ja tehdä ymmärrettäväksi.116 Kirjeiden tarkoitus on kasvatuksellinen, niiden ei ole määrä
jäädä pelkälle filosofisen luennoinnin tasolle. Kirjeiden tehtävä on myös itsekasvatuksellinen ja Senecan itsestään esittämä kuva on vir bonus secundae notae, ei
homo perfectus,117 mistä syystä hän voi vitsaillen todeta Luciliukselle heidän olevan
samassa parantolassa.118

Lucilius ei ole Senecalle vain kuka tahansa puhuteltava. Hän kuuluu moraalisessa
mielessä aatelissäätyyn, generosi. Seneca sanoo Luciliuksen olevan tarpeeksi edistynyt
voidakseen oppia filosofiaa119 ja ilmoittaa uskaltavansa luottaa häneen.120 Miksi hän
sitten kirjoittaa tälle moraaliseen kehitykseen kannustavia kirjeitä? Eikö Luciliuksen
kaltaisen miehen pitäisi itse tietää, mitä tehdä? Senecan mukaan maailma on kuitenkin
täynnä vääriä profeettoja. Stoalaisuuden näkökulmasta ihmisellä on järjellisen luontonsa
perusteella mahdollisuus hyveeseen, mutta ihmisen täytyy itse toteuttaa moraalinen
luontonsa:
113

Sen. epist. 34, 2.
Duff – Fowler – Fowler 1996, 888.
115
Sen. epist. 124, 21.
116
Knoche 1954, 153.
117
Sen. epist. 57, 3. Seneca katsoo siis ts. itsensäkin olevan vielä kaukana stoalaisesta ihanneihmisestä.
118
Knoche 1954, 154; Sen. epist. 27, 1.
119
Sen. epist. 53, 8.
120
Sen. epist. 10, 1.
114
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Bonaȱmensȱnecȱcommodaturȱnecȱemitur.ȱEtȱputo,ȱsiȱvenalisȱesset,ȱȱ
121
nonȱhaberetȱemptorem.ȱAtȱmalaȱcotidieȱemitur. ȱ
ȱ
Hyveellistäȱmieltäȱeiȱsaaȱlainaksiȱeikäȱsitäȱvoiȱostaa,ȱjaȱluulenpa,ȱ
ettäȱmikäliȱseȱolisiȱmyytävänä,ȱeiȱsilleȱlöytyisiȱostajaa.ȱTurmiollisiaȱ
asioitaȱsenȱsijaanȱostetaanȱjokaȱpäivä.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
122

tibiȱdesȱoportetȱistudȱbonum ȱ
Tuoȱhyveȱsinunȱkannattaaȱlahjoittaaȱitsellesi.ȱȱ

Tässä kamppailussa Lucilius ei Senecan mukaan niinkään kaipaa komentajaa kuin
ystävää, joka tukee häntä.123

Monet kirjeistä alkavat Senecan viittauksella Luciliuksen esittämiin erilaisiin
kysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi filosofiaa tai kirjallisuutta. Esimerkiksi kirjeen
111 alussa Seneca vastaa Luciliuksen filosofista käsitteistöä koskevaan kysymykseen:
124

QuidȱvocenturȱLatineȱsophismata,ȱquaesistiȱaȱme. ȱ
Kysyitȱminulta,ȱmikäȱonȱlatinankielinenȱvastineȱsanalleȱsophismata.ȱ

Vastaavasti kirjeen 29 Seneca aloittaa vastaamalla Luciliuksen tiedusteluun heidän
yhteisestä tuttavastaan:
125

DeȱMarcellinoȱnostroȱquaerisȱetȱvisȱscireȱquidȱagat. ȱȱ
ȱ
KysytȱystävästämmeȱMarcellinuksestaȱhalutenȱtietää,ȱȱ
mitäȱhänȱtekee.ȱ
ȱ
ȱ

Tuntuu loogiselta olettaa, että Lucilius todella on esittänyt Senecalle nämä kysymykset
kirjeissään ja innostanut häntä tarttumaan niistä kehittämiinsä ajatuksiin. Ehkä
ystävykset oikeasti ovat keskustelleet kaikenlaisista, moraalikirjeisiin sopivasti
erityisesti filosofisista kysymyksistä, ja Luciliuksen rooli Senecan kirjeissä ei olekaan
vain passiivisen oppipojan vaan ennemminkin innoittajan.

121

Sen. epist. 27, 8.
Sen. epist. 80, 5.
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Knoche 1954, 154-157. Sen. epist. 27, 1; 47, 21.
124
Sen. epist. 111, 1.
125
Sen. epist. 29, 1.
122
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Toki kokoelmassa on myös useita kirjeitä, joissa Lucilius on selkeästi vain
vastaväittäjän asemassa. A. L. Motto katsoo, että koko kirjekokoelman intensiivisimpiä
kohtia ovat ne, joissa Seneca väittelee juuri Luciliuksen kanssa.126 Toisinaan Lucilius
kutistuu jopa pelkäksi sivustaseuraajaksi, kuten päiväkirjamaisesti alkavassa kirjeessä
65,127 jossa Seneca esittelee stoalaista doktriinia unohtaen melkein mainita koko
Luciliuksen. Vastaväittäjän asemassa Lucilius taas on yleensä Senecan kehottaessa tätä
luopumaan kaikista turhista velvollisuuksista ja omistautumaan pelkästään filosofialle.
Esimerkiksi kirjeessä 75 kiistelyn aiheena on juuri tämä asia:

ȱ
’Egoȱvero’ȱinquisȱ’speroȱmeȱposseȱetȱampliorisȱordinisȱfieri.’ȱȱ
Optaverimȱhocȱnobisȱmagisȱquamȱpromiserim:ȱpraeoccupatiȱȱ
sumus.ȱAdȱvirtutemȱcontendimusȱinterȱvitiaȱdistricti.ȱPudetȱȱ
dicere:ȱhonestaȱcolimusȱquantumȱvacat.ȱAtȱquamȱgrandeȱȱ
praemiumȱexpectat,ȱsiȱoccupationesȱnostrasȱetȱmalaȱtenacisȬȱ
128
simaȱabrumpimus!ȱNonȱcupiditasȱnos,ȱnonȱtimorȱpellet.ȱ ȱ

”Minäȱtodellakin”,ȱsanot,ȱ”toivonȱvoivaniȱnoustaȱvieläȱȱ
korkeampaanȱarvoon.”ȱVoisinȱtoivoaȱtätäȱosaksemmeȱenemmänȱȱ
kuinȱvoinȱluvata.ȱMeilläȱonȱkädetȱtäynnäȱtöitä,ȱpyrimmeȱȱ
hyveeseenȱpaheidenȱrepiessäȱeriȱsuuntiin.ȱHävettääȱsanoa:ȱviljelemmeȱ
hyvettäȱyhtäȱpaljonȱkuinȱmeilläȱonȱvapaaȬaikaa.ȱVaanȱkuinkaȱ
suuriȱpalkintoȱodottaakaan,ȱmikäliȱhylkäämmeȱtoimemmeȱȱ
jaȱkuristavatȱpaheet!ȱEiȱlannistaȱmeitäȱhimo,ȱeiȱpelko.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Jos Luciliukselle halutaan Senecan kirjeiden rakenteessa määritellä jonkinlainen rooli,
ei tehtävä ole kovinkaan yksinkertainen, sillä jo yksittäiset kirjeet eroavat keskenään
toisistaan hyvin paljon. Kokoelma ei pohjimmiltaan ole niin homogeeninen kuin tutkijat
ovat väittäneet. Osa vaikuttaa pelkästään kirjeenvaihdollisilta kirjeiltä, osa taas selkeästi
filosofisilta. Joidenkin kirjeiden kohdalla tuleekin väistämättä mieleen,129 että ehkä
siihen kirjeiden kokoelmaan, joka meillä nykyisellään on käsillä, on sekoittunut
materiaalia useista Senecan kirjoituksista, esimerkiksi moraalifilosofiaa käsittelevästä
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Motto 1985, 16.
Sen. epist. 65.
128
Sen. epist. 75, 16.
129
Kuten esimerkiksi edellä mainitun kirjeen 65 kohdalla.
127
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teoksesta, jota Seneca kertoo kirjeiden saatossa valmistelevansa,130 mutta joka ei ole
meidän päiviimme säilynyt.

Samaten Luciliuksen kirjeissä ilmenevä hahmo on hyvin monitasoinen, ja on vaikea
hyväksyä Griffinin ja muiden näkemystä, jonka mukaan Lucilius on osa kirjeitä vain
Senecan filosofisen päämäärän saavuttamista varten. Tieteen tulee toki olla kriittistä,
mutta kirjeenvaihdon reaalisuuden kieltäminen on ajan myötä saanut suorastaan
vainoharhaisia piirteitä. Kaiken kirjeissä esiintyvän ulkomaailmaan viittaavan asiaaineksen näkeminen vain Senecan kehittämänä taitavana simulaationa on kuin suoraan
jostain kierosta saippuaoopperasta, ja esimerkiksi jatkossa käsiteltävät, erityisesti
kirjeiden 46 ja 79 sisältämät viittaukset Luciliuksen kirjailijanuraan puhuvat vahvasti
sen puolesta, että kirjeitä on ystävysten välillä aikoinaan todellakin aivan oikeasti
lähetetty.

130

Esim. Sen. epist. 106, 1: Id, de quo quaerebas, veniebat in contextum operis mei; scis enim me
moralem philosophiam velle conplecti et omnes ad eam pertinentis quaestiones explicare.
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5 LUCILIUS
5.1 Senecan Lucilius

Jokainen Senecan moraalikirjeistä on osoitettu yhdelle ainoalle vastaanottajalle,
Luciliukselle. Ei näytä olevan erityistä syytä sille, miksi Seneca kävi filosofista
kirjeenvaihtoa juuri Luciliuksen kanssa. Seneca oli toki kirjeenvaihdossa muidenkin
kanssa, mutta tieto tästä on säilynyt vain viittauksina antiikin kirjallisuuden joukossa.131
Ei ole tarpeen olettaa, että Lucilius olisi ollut erityisesti moraalisen kehotuksen
tarpeessa, vaikka Seneca paikoittain pitääkin yllä opastajan rooliaan.132 Ystävysten
jakama kiinnostus stoalaiseen etiikkaan, Senecan ollessa filosofeista kokeneempi, voisi
esimerkiksi riittää perusteeksi.

Seneca ja Lucilius jakoivat muitakin yhteisiä kiinnostuksen kohteita, esimerkiksi
kirjallisuuden. Lucilius oli selvästikin Senecalle paljon enemmän kuin pelkkä oppilas ja
kirjeiden passiivinen vastaanottaja.133 Lucilius muistuttaa hyvin paljon Senecaa itseään,
ja Seneca-tutkija D. A. Russell esittääkin, että siinä missä Marcus Aurelius kirjoitti
itsellensä, kirjoitti Seneca alter egolleen.134 Seneca omisti moraalikirjeiden lisäksi
Luciliukselle

luonnontieteellis-filosofisen

teoksensa

Naturales

quaestiones

ja

filosofisen tutkielmansa De providentia. Seuraaville sivuille olen koonnut tärkeimpiä
tietoja, joita Seneca Luciliuksesta jälkipolville teoksissaan kertoo.

Luciliuksen cognomen oli Iunior:

siue,ȱutȱapudȱte,ȱIuniorȱcarissime,ȱinuenio,ȱ“EliusȱSiculisȱdeȱfontibusȱ
135
exilitȱamnis” ȱ
ȱ
Kutenȱkirjoitat,ȱrakasȱIuniorini:ȱ”Eliksenȱjokiȱsaaȱalkunsaȱ
Sisilianȱlähteistä”.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
131

Esim. Mart. 7, 45.
Esim. Sen. epist. 4, 1; 20, 1; 31, 1.
133
Costa 1988, 5.
134
Russell 1974, 75.
135
Sen. nat. 3, 1, 1.
132
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136

Itaȱest,ȱmiȱȱIunior ȱ
Asiaȱonȱnäin,ȱIuniorini.ȱ
ȱ
ȱ

Kirjeiden kirjoittamisen hetkellä Lucilius ja Seneca olivat tunteneet toisensa jo vuosia,
ja nuorempana Lucilius oli ollut Lentulus Gaetulicuksen klientti:137

Ipseȱ teȱ lauda,ȱ dic:ȱ [...]ȱ Ostendiȱ inȱ omneȱ pectusȱ cadereȱ uirtutemȱ et
eluctatusȱ nataliumȱ angustiasȱ necȱ sorteȱ meȱ sedȱ animoȱ mensus,ȱ parȱ
138
maximisȱsteti.ȱNonȱmihiȱinȱamicitiaȱGaetuliciȱGaiusȱfidemȱeripuit.
ȱ
Ylistäȱitseäsiȱsanoen:ȱ[…]ȱosoitin,ȱettäȱhyveȱvoiȱsyntyäȱjokaisenȱ
rinnassa,ȱjaȱvoitettuaniȱneȱvaikeudet,ȱjoidenȱkeskelleȱsynnyin,ȱ
nousin,ȱeiȱonnenȱvaanȱsieluniȱperusteellaȱmitattuna,ȱkaikkeinȱ
ylhäisimpienȱjoukkoon.ȱCaligulaȱeiȱsaanutȱriistettyäȱminultaȱ
uskollisuuttaȱGaetulicustaȱkohtaan.ȱ

Lucilius oli Senecaa nuorempi ja kotoisin Campaniasta, todennäköisesti Pompejista:
139

Iuveniorȱes:ȱquidȱrefert?ȱNonȱdinumeranturȱanni. ȱ
Oletȱnuorempi,ȱmitäȱsitten?ȱEiȱvuosillaȱoleȱmerkitystä.ȱ
ȱ
ȱ
ecceȱCampaniaȱetȱmaximeȱNeapolisȱacȱPompeiorumȱtuorumȱconspectusȱ
incredibileȱestȱquamȱrecensȱdesideriumȱtuiȱfecerint:ȱtotusȱmihiȱinȱoculisȱ
140
es. ȱ
ȱ
Ihmeellistä,ȱkuinkaȱCampania,ȱennenȱkaikkeaȱNapolinȱjaȱsinunȱ
Pompejisiȱnäkeminenȱsaivatȱminutȱikävöimäänȱsinua:ȱenȱnäeȱ
muutaȱkuinȱsinut.ȱ
ȱ
ȱ
141
paucaȱmiliaȱaȱParthenopeȱtuaȱusqueȱPuteolos
ȱ
jonkinȱmatkaaȱNapolistasiȱPuteoliinȱpäinȱ
ȱ
ȱ
PostȱlongumȱintervallumȱPompeiosȱtuosȱvidi.ȱInȱconspectumȱȱȱ
142
adulescentiaeȱmeaeȱreductusȱsum. ȱ
143
NäinȱPompejisiȱpitkänȱtauonȱjälkeenȱjaȱpalasinȱnuoruuteeni. ȱ
136

Sen. nat. 4, praef. 9.
Lentulus Gaetulicus oli konsulina vuonna 26 ja johti vuonna 39 epäonnistunutta salaliittoa, jonka
tarkoituksena oli murhata keisari Caligula (Balsdon 1970, 595).
138
Sen. nat. 4, praef. 14-15.
139
Sen. epist. 26, 7.
140
Sen. epist. 49, 1.
141
Sen. epist. 53, 1.
142
Sen. epist. 70, 1.
143
On huomionarvoista, kuinka nämäkin Senecan hyvin keskustelulliset viittaukset yhteisiin muistoihin
137
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Kirjeenvaihdon ollessa käynnissä, 60-luvun alkupuolella, Lucilius oli Sisilian
procurator:
144

Scyllaȱ[…]ȱCharybdisȱquaeȱ[…]ȱtransistiȱprocuratiunculaeȱpretio ȱ
ȱ
Skyllaȱ[…]ȱKharybdisȱ[…],ȱjotkaȱylititȱprokuraattorinvirkaȬ
pahasesiȱtakia.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Meȱquoqueȱisto,ȱsiȱpossem,ȱtransferrem,ȱetȱnisiȱmatureȱteȱfinemȱofficiiȱ
speraremȱimpetraturum,ȱhancȱsenilemȱexpeditionemȱindixissemȱmihiȱ
necȱmeȱCharybdisȱetȱScyllaȱetȱfabulosumȱistudȱfretumȱdeterrereȱ
potuissent.ȱTranassemȱista,ȱnonȱsolumȱtraiecissem,ȱdummodoȱteȱ
145
conplectiȱpossemȱetȱpraesensȱaestimare,ȱquantumȱanimoȱcrevisses. ȱ
ȱ
Tulisinȱitseȱsinne,ȱjosȱvainȱvoisin,ȱjaȱmikäliȱenȱtoivoisi,ȱettäȱpystytȱ
pianȱjättämäänȱvirkasi,ȱolisinȱjoȱjärjestänytȱluoksesiȱtämänȱ
ikälopunȱpaketin,ȱeivätkäȱminuaȱolisiȱvoineetȱsäikyttääȱniinȱ
SkyllaȱtaiȱKharybdisȱkuinȱseȱtarunomainenȱsalmikaan.ȱOlisinȱ
jopaȱvoinutȱuidaȱsenȱyliȱenkäȱvainȱkulkea,ȱkunhanȱvainȱsaisinȱ
syleilläȱsinuaȱjaȱtodetaȱkasvotusten,ȱkuinkaȱpaljonȱoletȱhengessäȱ
kasvanut.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Delectatȱte,ȱquemadmodumȱscribis,ȱLuciliȱuirorumȱoptime,ȱSiciliaȱetȱ
officiumȱprocurationisȱotiosae,ȱdelectabitque,ȱsiȱcontinereȱidȱintraȱfinesȱ
146
suosȱuoluerisȱnecȱefficereȱimperiumȱquodȱestȱprocuratio. ȱ
ȱ
Luciliukseni,ȱmiehistäȱparhain,ȱsenȱperusteella,ȱmitäȱkirjoitat,ȱ
sinuaȱviehättääȱSisiliaȱjaȱprokuraattorinȱleppoisatȱtehtävät.ȱNäinȱ
tuleeȱjatkumaankin,ȱmikäliȱpidätȱviranhoitosiȱaisoissaȱetkäȱteeȱ
siitäȱhuoltenȱhirmuvaltaa.ȱ

tuntuisivat tarpeettomilta ja kummallisilta, mikäli hyväksytään näkemys, jonka mukaan ystävysten
välinen kirjeenvaihto ei ollut oikeaa kirjeenvaihtoa lainkaan.
144
Sen. epist. 31, 9.
145
Sen. epist. 45, 2.
146
Sen. nat. 4, praef. 1.

32

Lucilius hoiti prokuraattorinvirkaansa saaren itäosassa sijaitsevasta Syrakusasta
käsin:147

Sisilian itäosa148

Lucilius oli noussut ritarisäätyyn uutteruutensa ansiosta, ja nousi alhaisesta asemasta
suosioon lahjakkuutensa, kirjoitustensa erinomaisuuden ja arvovaltaisten ystäviensä
avulla:
149

EquesȱRomanusȱes,ȱetȱadȱhuncȱordinemȱtuaȱteȱperduxitȱindustria ȱ
Kuulutȱritarisäätyyn,ȱjohonȱsinutȱjohdattiȱuutteruutesi.ȱ
ȱ
ȱ
Utinamȱquidemȱtibiȱsenescereȱcontigissetȱintraȱnataliumȱtuorumȱ
modum,ȱnecȱteȱinȱaltumȱfortunaȱmisisset!ȱTulitȱteȱlongeȱaȱconspectuȱ

147

Solinas 1995, 552.
http://www.unrv.com/provinces/sicilia-large.php (27.10.2007)
149
Sen. epist. 44, 2.
148
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vitaeȱsalubrisȱrapidaȱfelicitas,ȱprovinciaȱetȱprocuratioȱetȱquidquidȱabȱ
istisȱpromittitur;ȱmaioraȱdeindeȱofficiaȱteȱexcipientȱetȱexȱaliisȱalia:ȱquisȱ
150
exitusȱerit? ȱ
ȱ
Kunpaȱolisitȱsaanutȱvanhetaȱniidenȱkanssa,ȱjoidenȱjoukkoonȱ
synnyit,ȱeikäȱonniȱolisiȱsinuaȱkorottanut!ȱNopeaȱurakehityksesi,ȱ
provinssinȱhallintoȱjaȱprokuraattorinvirkaȱjaȱkaikkiȱniihinȱ
liittyvätȱedutȱovatȱvieneetȱsinutȱkauaksiȱtervehenkisestäȱ
elämästä.ȱSenȱjälkeenȱkohdallesiȱsattuuȱsuurempiaȱtehtäviäȱjaȱ
ainaȱvainȱsuurempia:ȱmikäȱonkaanȱlopputulos?ȱ
ȱ
ȱ
Inȱmediumȱteȱprotulitȱingeniiȱvigor,ȱscriptorumȱelegantia,ȱclaraeȱetȱ
151
nobilesȱamicitiae. ȱ
ȱ
Sinutȱtekivätȱtunnetuksiȱlahjakkuutesi,ȱkirjoitustesiȱviehätysȱjaȱ
ystävyytesiȱhuomattavienȱhenkilöidenȱkanssa.ȱ

Luciliuksen intohimoja olivat filosofia ja kirjallisuus, erityisesti runous:

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱIpseȱteȱlauda,ȱdic:ȱ“Liberalibusȱmeȱstudiisȱtradidi.ȱQuamquamȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱpaupertasȱaliaȱsuaderetȱetȱingeniumȱeoȱduceretȱubiȱpraesensȱstudiiȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱpretiumȱest,ȱadȱgratuitaȱcarminaȱdeflexiȱmeȱetȱadȱsalutareȱȱ
152
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱphilosophiaeȱcontuliȱstudium.” ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱVoitȱylistääȱitseäsiȱsanoen:ȱantauduinȱopinnoille.ȱVaikkaȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱköyhyysȱȱtaivuttiȱminuaȱkohtiȱtoisenlaistaȱelämääȱjaȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱlahjakkuuteniȱtarjosiȱminulleȱtaloudellisestiȱtuottoisaaȱuraa,ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱkäännyinȱvoittoaȱtuottamattomanȱrunoudenȱjaȱtervehdyttävänȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfilosofianopiskelunȱpuoleen.ȱ

Hän oli myös itse kirjailija ja runoilija, ja hänen säkeensä käsittelivät niin filosofisia
kysymyksiä kuin Sisilian taruja ja tapahtumiakin. Käsittelen näitä asioita tarkemmin
luvussa 6, enkä siitä syystä avaa tässä niihin liittyviä esimerkkejä.

Kaiken kaikkiaan Luciliuksesta piirtyy Senecan kirjeissä kuva ihmisenä, jolla, kuten
kaikilla meistä, on hyvät ja huonot päivänsä. Hän on toisaalta uransa huipulla ja elää
elämänsä parasta aikaa, mutta asemaansa päästäkseen hänen on täytynyt kamppailla
voittaakseen syntyperänsä ja onnettaren epäsuosion mukanaan tuomat vastoinkäymi150

Sen. epist. 19, 5.
Sen. epist. 19, 3.
152
Sen. nat. 4 praef. 14.
151
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set.153 Lucilius kantaa arjessaan yhtäällä huolta sairastelustaan ja ikävistä lakijutuista,154
ja saa toisaalla Senecalta kiitosta kirjailijanlahjoistaan ja jaloudestaan kanssaihmisiään
kohtaan.155 Senecan teosten sivuilla Lucilius on ihminen siinä, missä kaikki, joissa
virtaa happea ja verta sekä vähäinen liuta autuaita ajatuksia. Tässä valossa vaikuttaa
hyvin kummalliselta se, miten jotkut tutkijat ovat saaneet pelkistettyä Luciliuksen vain
Senecan käyttämäksi välineeksi filosofisen sanomansa levittämisessä. Lukemieni
moraalikirjeiden sivuille on painunut osa muinoin elettyä ihmisyyttä, ja itse Lucilius
näyttäytyy niissä ennemminkin Senecan moraalikirjeiden innoittajana kuin taitavasti
rakennettuna propagandavälineenä. Kirjekokoelmassa on metafyysisen pikkutarkkuuden
ja moraalifilosofisen paatoksen lisäksi havaittavissa myös syvästi inhimillinen sävy,
eikä yhdellekään aspekteista voi tehdä oikeutta sivuuttamalla jonkun toisen niistä
kokonaan.

153

Sen. epist. 13, 1-3; 44, 1-6.
Sen. epist. 24, 1: 78, 1; 96, 3.
155
Sen. epist. 46; 47; nat. 4 praef. 15-17.

154

35

5.2 Onko Luciliusta ilman Senecaa?
Kaikki Luciliuksesta saatava tieto on peräisin Senecalta, sillä esimerkiksi yhtään
Luciliuksen Senecalle lähettämää kirjettä ei ole jälkipolville säilynyt.156 Tämä ei
kuitenkaan jo Senecan traagisen lopunkin huomioon ottaen ole suuri ihme. Oheista
Sinuessasta,157 merenrannalla sijainneesta Afroditen temppelistä, löydettyä kiveen
hakattua kreikankielistä epigrammia epäillään kuitenkin Luciliuksen tekemäksi:

Sinuessan piirtokirjoitus158

Epigrammin tekijäksi esitetään Iunior. Luciliuksen läheiset suhteet Campaniaan ovat
tulleet jo edellä tunnetuiksi, mutta tämä ei tietenkään ole riittävä peruste Luciliuksen ja
epigrammin yhdistämiselle. On myös todettava, että Iunior ei ole poikkeuksellisen
harvinainen cognomen, eikä sen perusteella pidä tehdä liian pitkälle meneviä
johtopäätöksiä.159 Epigrammin alun perusteella on oletettavissa, että runon mainitsema
Drusus tai tämän puoliso on restauroinut runossa ylistetyn Afroditen temppelin.
Kylpyvedet vastaavasti viitannevat kylpylätoimintaan, sillä Sinuessa oli tunnettu
kuumista

lähteistään.

Alla

proosamuotoinen suomennos.

160

epigrammi

transkriboituna

runomittaan

sekä

sen

ȱ

156

Luciliuksen Senecalle lähettämien kirjeiden sisältöä voi toki yrittää rekonstruoida Senecan
tälle lähettämien kirjeiden perusteella, kuten esim. Herrmann tekee (Herrmann 1958, 35-44).
157
Nykyisin nimeltään Cellole, sijaitsee Lazion ja Campanian rajamailla.
158
IG 14, 889.
159
Kroll 1922, 958-959; Kajanto 1965, 294; Duff & al. 1996, 888.
160
IG 14, 889. Epigrammin suomennokseen ja tulkintaan sain ratkaisevaa apua dos. Anne Helttulalta ja
FT Raija Vainiolta.
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ͑ΓΙΑϟΝΕΓΖ.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ̝ΎΘ΅ϧΖȱΘχΑȱϵΐΓΕΓΑȱ̕ΑΙΘϟΗΑȱдAΚΕΓ·νΑΉ΅Α,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΒΉϧΑΉ,ȱΔΣΏΑȱΔΉΏΣ·ΓΙΖȱΆΏνΜΓΑȱΦΑΉΕΛΓΐνΑΑ.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱN΅ΓϟȱΐΓȱΗΘϟΏΆΓΙΗΑȱЀΔȱ’ȱϐoΑΓΖ,ȱϊΑȱΔΓΘΉȱΎϱΏΔΓΖȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ̇ΕΓϾΗΓΙȱΎ΅Ϡȱ·΅ΐΉΘϛΖȱΌΕνΜΉΑȱΩΌΙΕΐ΅ȱΈϱΐΓΖ.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱπΎȱΈξȱΘΕϱΔΝΑȱΔΉϟΌΝȱΘΉȱΎ΅ϠȱΉϣΐΉΕΓΑȱσΗΔ΅ΗΉȱΎΉϟΑΖȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΔκΖȱΘϱΔΓΖ,ȱΉϢΖȱϡΏ΅ΕχΑȱΩΕΘΓ[Ζ]ȱΉЁΚΕΓΗϾΑΑ.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ̅ΣΎΛΓΙȱ·ΤΕȱΎΏΗϟ΅ΖȱΐΉȱΗΙΑνΗΘΓΑȱπΗΘΉΚΣΑΝΗΉΑ,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΉϢΖȱπΐξȱΘϲΑȱΎΙΏϟΎΝΑȱϷΑΎΓΑȱπΚΉΏΎΓΐνΑ.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΔ·΅ϠȱΈ’ȱ΅ЇȱΔΉΕϠȱΔνΊ΅ΑȱΦΑ΅ΆΏϾΊΓΙΗȱΏΓΉΘΕЗΑ,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΔ΅ϧΖȱπΐϲΖȱΨΖȱȱΎ΅ϟΉȱΗϿΑȱΔΙΕϠȱΑΛϱΐΉΑΓΖ.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΐφȱΐΉȱΐΣΘΑ,ȱΒΉϧΑΓ,ȱΔ΅ΕΓΈΉϾΉΘΉȱ·ΉΘΑϱΝΗ΅Αȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΔϱΑΘУȱΎ΅Ϡȱ̐ϾΐΚ΅Ζȱ̍ϾΔΕΈ΅ȱΎ΅Ϡȱ̅ΕΓΐϟΝ.

ȱȱȱȱIuniorinȱ
ȱ
Oiȱvieras,ȱkatsoȱAfroditea,ȱjokaȱlähelläȱSinuessanȱrantojaȱȱ
jälleenȱnouseeȱylösȱmerestä.ȱTemppeliniȱloistaaȱȱ
rannalla,ȱjotaȱkerranȱsylissäänȱvaaliȱDrusuksenȱjaȱhänenȱ
puolisonsaȱsukuȱilonsaȱlähteenä.ȱSenȱluonnostaȱkokoȱȱ
paikka,ȱsopivaȱiloiseenȱjuhlaan,ȱsaiȱosakseenȱrakkauttaȱ
jaȱkaipausta.ȱRannallaȱminutȱnäetȱympäröivätȱjoukotȱ
Bacchuksenȱjuhlien,ȱminut,ȱjokaȱolinȱheidänȱȱ
asuinkumppaninsa,ȱrantaȱtoiȱtemppeliniȱeteenȱsuurenȱ
maljojenȱmäärän.ȱTaasȱsolisevatȱjalkainiȱjuuressaȱ
kylpyvedet,ȱjoitaȱpoikaniȱuidenȱlämmittääȱtulellaan.ȱȱȱ
Vieraat,ȱälkääȱsyyttäȱkulkekoȱminun,ȱAfroditen,ȱohitse,ȱ
silläȱolenȱnaapuriȱmeren,ȱnymfien,ȱjaȱBacchuksen.ȱ

ȱ
ȱ

Luciliuksen henkilöön viitataan myös latinalaisten piirtokirjoitusten yhteydessä,
nimittäin esipuheessaan Corpus Inscriptionum Latinarum -piirtokirjoituskokoelman
kahdenteentoista osaan O. Hirschfeld päättelee seuraavan Senecan kirjeessä 31 tekemän
Grajisia Alppeja161 koskevan maininnan tarkoittavan, että Lucilius on toiminut
kyseisellä alueella prokuraattorina Claudiuksen aikana.162 Seneca mainitsee kirjeessään
seudun kuuluneen haasteisiin, jotka Lucilius on elämässään ylittänyt:

NonȱperȱPoeninumȱGraiumveȱmontemȱnecȱperȱdesertaȱCandaviae;ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱnecȱSyrtesȱtibiȱnecȱScyllaȱautȱCharybdisȱadeundaeȱsunt,ȱquaeȱtamenȱ
163
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱomniaȱtransistiȱprocuratiunculaeȱpretio. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEiȱPenniinistenȱtaiȱGrajistenȱAlppienȱeikäȱCandavianȱerämaidenȱkautta,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱeivätȱSyrtitȱeikäȱSkyllaȱtaiȱKharybdiskaanȱoleȱtielläsi,ȱjotkaȱkaikkiȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱkylläkinȱoletȱylittänytȱprokuraattorinvirkapahasenȱtakia.ȱ

H.-G. Pflaumin mukaan tämä on yksi niistä tehtävistä, jotka Lucilius on kohdannut
edetessään urallaan, mutta hän kuitenkin epäilee Senecan yllä olevassa katkelmassa
tarkoittavan pikemminkin eri ratsuväen joukko-osastoja, joissa Lucilius palveli, kuin
prokuraattorinvirkoja kyseisillä alueilla.164 Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että
Luciliuksesta jälkimaailmalle säilynyt tieto on miltei sataprosenttisesti Senecan
tarjoamien viittausten varassa. Tästä näkökulmasta tutkijoiden historian saatossa
tekemät päätelmät jopa koko Luciliuksen henkilöhahmon fiktiivisyydestä ovat toki
ymmärrettäviä.
161

Grajiset Alpit on alue, jolla tarkoitetaan nykyistä Pientä St. Bernhardin solaa ja sitä
ympäröiviä vuoria (OLD, s.v. Graius 1b) Italian ja Ranskan rajalla.
162
CIL 12, xiii. Minkäänlaista epigrafista tukea tälle päätelmälle en kuitenkaan CIL-kokoelmasta
löytänyt.
163
Sen. epist. 31, 9.
164
Pflaum 1960, 70-73.
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5.3 Lucilius – Lukillios?

On myös mahdollista, että Lucilius Iunior on sama henkilö kuin ensimmäisellä
vuosisadalla elänyt napolilainen Lukillios, tuottelias epigrammien kirjoittaja, jonka
kirjallisen toiminnan huippukohta ajoittuu Neron valtakaudelle vuosiin 64-68.165 Nero
oli lahjoittanut hänelle varallisuutta, mitä Lukillios eräässä epigrammissaan ylistää:

ȂȠІΗ΅ȱȱэ̒ΏΙΐΔΣΈΉΖ,ȱΎΓІΕ΅ȱ̇ϱΖ,ȱΓЁΎȱΪΑȱπΗЏΟΑ,ȱ
166
ΉϢȱΐφȱΐΓȱ̍΅ϧΗ΅ΕȱΛ΅ΏΎϲΑȱσΈΝΎΉȱ̐νΕΝΑ.
Olympianȱmuusat,ȱZeuksenȱtyttäret,ȱenȱolisiȱpelastunut,ȱ
ȱmikäliȱkeisariȱNeroȱeiȱolisiȱlahjoittanutȱminulleȱrahaa.ȱ

Anthologia Graeca (tunnetaan myös nimellä Anthologia Palatina) sisältää yli sata
hänen kirjoittamaansa epigrammirunoa. H. Beckbyn mukaan Lukillios oli Senecan
ystävä,167 minkä D. Ebener puolestaan katsoo olleen jatkoa jo Scipion piiristä tuttuun
taiteilijoiden tapaan viihtyä hoveissa ja hieroa ystävyyttä valtaapitävien kanssa.168 On
luonnollisesti hyvin todennäköistä, että Seneca ja Lukillios molemmat Neron lähipiiriin
kuuluvina ainakin tunsivat toisensa. Mielenkiintoinen yhtymäkohta Luciliuksen ja
Lukillioksen välillä on myös se, että Lentulus Gaetulicus, jonka klientti Lucilius oli,
kuuluu hänkin Anthologia Graecan epigrammirunoilijoiden joukkoon.

Lukillioksen epigrammeissa on nähtävissä vaikutteita sekä Petroniukselta että Senecan
Apocolocyntosis-teoksesta ja Lukillioksen epigrammit puolestaan ovat jälkivaikutukseltaan sikäli merkittäviä, että hän oli myöhempien epigrammirunoilijoiden, kuten
Martialiksen, tärkeä esikuva.169 Martialishan hispanialaisena ehti myös kuulua
muutaman vuoden Senecan piiriin ennen tämän kuolemaa.170 Martialiksen ensimmäisen
kirjansa esipuheessa171 mainitsemien edeltäjien joukossa ei tosin Lukilliosta löydy
(maininnan saa kylläkin edellä mainittu Gaetulicus), mutta tyylillisesti Lukillioksen
lyhyet epigrammit muistuttavat hyvin paljon Martialiksen vastaavia. Epigrammi 53
PIR3 L 376.
Anth. Pal. 9, 572.
167
Beckby 1957, 43.
168
Ebener 1981, lii.
169
Highet 1970, 622.
170
Duff&Duff 1964, 398.
171
Mart. 1, prol. 4: Lasciuamȱuerborumȱueritatem,ȱidȱestȱepigrammatonȱlinguam,ȱexcussarem,ȱsiȱmeumȱȱȱ
ȱȱȱȱȱessetȱexemplum:ȱsicȱscribitȱCatullus,ȱsicȱMarsus,ȱsicȱPedo,ȱsicȱGaetulicus,ȱsicȱquicumqueȱperlegitur.
165
166

Martialiksen kuudennessa kirjassa on suoranainen muistuma Lukillioksen epigrammista
257 Anthologia Graecan yhdennessätoista kirjassa:
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ̴ΕΐΓ·νΑȱΘòΑȱϢ΅ΘΕòΑȱϢΈАΑȱ̇ϱΚ΅ΑΘΓΖȱπΑȱЂΔΑΓΖȱȱ
172
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱoЁΎνΘ’ȱΦΑ·νΕΌȱΎ΅ìȱΔΉΕϟ΅ΐΐ΅ȱΚνΕΝΑ. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱDiophantusȱnäkiȱlääkäriȱHermogeneenȱunessaanȱeikäȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱenääȱkoskaanȱherännyt,ȱvaikkaȱkantoiȱamulettia.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLotusȱnobiscumȱest,ȱhilarisȱcenauit,ȱetȱidemȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱinuentusȱmaneȱestȱmortuusȱAndragoras.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱTamȱsubitaeȱmortisȱcausam,ȱFaustine,ȱrequiris?ȱ
173
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱInȱsomnisȱmedicumȱuideratȱHermocraten. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAndragorasȱkylpiȱkanssammeȱjaȱillallistiȱiloisena,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱaamullaȱhänetȱlöydettiinȱkuolleena.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱHaluatkoȱtietääȱnoinȱäkillisenȱkuolemanȱsyyn,ȱFaustinus?ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱHänȱnäkiȱunessaȱlääkäriȱHermocrateen.ȱ

Yhtä kaikki, Lukillioksen persoonasta tiedetään hyvin vähän, ja olisi hyvin
mielenkiintoista yrittää tulevaisuudessa selvittää mahdollisia yhtymäkohtia Lukillioksen
ja Luciliuksen välilllä. Kuten luvussa 6 saamme nähdä, ei Lukillios ole ainoa Napolin
seudulta kotoisin oleva runoilija, jonka kirjallinen toiminta sijoittuu Neron aikaan.
Tosin, kuten K. Büchner esittää, Lukillios vaikuttaa epigrammiensa perusteella hieman
eriluontoiselta henkilöltä kuin Senecan Lucilius,174 mutta ehkäpä asiaa ei kuitenkaan
ainakaan pelkkien stereotyyppeihin perustuvien uskomusten perusteella kannata jättää
kokonaan selvittämättä. On tosin huomioitava se seikka, että mikäli Lucilius ja Lukillios
olisivat sama henkilö, on perin kummallista, että Seneca ei kirjeissään Luciliukselle
mainitse sanallakaan tämän kirjoittavan kreikankielisiä epigrammeja.175
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Anth. Pal. 11, 257.
Mart. 6, 53.
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Büchner 1955, 1155.
175
Duret 1986, 3183.
173

39

6 LUCILIUS IUNIOR, RUNOILIJA?
6.1 Viittaukset Luciliuksen teoksiin Senecalla
Kuten edellä on esitetty, jotkut tutkijat ovat jopa kyseenalaistaneet Luciliuksen
olemassaolon kokonaan. Harvassa ovat siis ne, jotka rohkenevat laskea hänet antiikin
auktoreiden joukkoon. Siitä, miten Seneca Luciliusta teoksissaan kuvailee, ei ole
kuitenkaan vaikeaa päätellä, että Lucilius oli ainakin innokas kirjallisuuden harrastaja.
Kirjeessä 45 Seneca tyynnyttelee Luciliusta, joka valittaa Sisilian heikkoa
kirjavalikoimaa:
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLibrorumȱisticȱinopiamȱesseȱquereris.ȱNonȱrefert,ȱquamȱmultos,ȱsedȱȱȱ
176
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquamȱbonosȱhabeas:ȱlectioȱcertaȱprodest,ȱvariaȱdelectat. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱValitatȱsielläȱvallitsevastaȱkirjojenpuutteesta.ȱMääräȱeiȱoleȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱtärkeääȱvaanȱlaatu:ȱpaikkansaȱpitäväȱlukemistoȱonȱhyödyksi,ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱvaihtelevaȱviihdyttää.ȱ

Useassa kohdin Seneca myös viittaa Luciliuksen kirjoittamiin säkeisiin. Kysymyksessä
kirjeenvaihdon reaalisuudesta ja Luciliuksen roolista kirjeissä nousee Luciliuksen
henkilö voimakkaimpana esiin juuri tällaisissa kohdissa. Esimerkiksi koko kirjeen 46
kestävä Luciliuksen kirjoittaman teoksen ylistys tuntuisi melko ihmeelliseltä, mikäli
kyseistä kirjettä ei olisi osoitettu nimenomaan Luciliukselle palautteeksi hänen
Senecalle lähettämästään teoksesta: ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLibrumȱtuum,ȱquemȱmihiȱpromiseras,ȱaccepiȱȱetȱtamquamȱlecturusȱexȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱcommodoȱadaperuiȱȱacȱtantumȱdegustareȱvolui.ȱDeindeȱblanditusȱestȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱipseȱutȱprocederemȱlongius.ȱȱQuiȱquamȱdisertusȱfuerit,ȱexȱhocȱintellegasȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱlicet:ȱlevisȱmihiȱvisusȱest,ȱcumȱessetȱnecȱmeiȱnecȱtuiȱcorporis,ȱsedȱquiȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱprimoȱaspectuȱautȱTitiȱLiviiȱautȱEpicuriȱpossetȱvideri.ȱTantaȱautemȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱdulcedineȱmeȱtenuitȱetȱtraxit,ȱutȱillumȱsineȱullaȱdilationeȱperlegerim.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱSolȱmeȱinvitabat,ȱfamesȱadmonebat,ȱnubesȱminabantur:ȱtamenȱexhausiȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱtotum.ȱNonȱtantumȱdelectatus,ȱsedȱgavisusȱsum.ȱQuidȱingeniiȱisteȱhabuit,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquidȱanimi!ȱȱDicerem,ȱquidȱimpetus,ȱsiȱinterquievisset,ȱsiȱ<ex>ȱintervalloȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱsurrexisset:ȱnuncȱnonȱfuitȱimpetus,ȱsedȱtenor.ȱConpositioȱvirilisȱetȱsancta;ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱnihilominusȱinterveniebatȱdulceȱilludȱetȱlocoȱlene.ȱGrandis,ȱerectusȱes:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱhocȱteȱvoloȱtenere,ȱsicȱire.ȱFecitȱaliquidȱetȱmateria:ȱideoȱeligendaȱestȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfertilis,ȱȱquaeȱcapiatȱingenium,ȱquaeȱincitet.ȱ<De>ȱlibroȱpluraȱscribamȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱcumȱillumȱȱretractavero:ȱnuncȱparumȱmihiȱsedetȱincidium,ȱtamquamȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱaudierimȱilla,ȱnonȱȱlegerim.ȱSineȱmeȱetȱinquirere.ȱNonȱestȱquodȱverearis:ȱȱ
176

Sen. epist. 45, 1.

40

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱverumȱaudies.ȱOȱteȱȱhominemȱfelicem,ȱquodȱnihilȱhabes,ȱpropterȱquodȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquisquamȱtibiȱtamȱlongeȱmentiatur!ȱNisiȱquodȱiamȱetiamȱcausaȱsublataȱȱ
177
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱest,ȱmentimurȱsublationisȱcausa.ȱVale. ȱ
ȱ
ȱ
Sainȱkirjasi,ȱjonkaȱlupasitȱminulle,ȱjaȱavasinȱsenȱvainȱmaistellakseniȱ
hiukan,ȱsilläȱolinȱpäättänytȱnauttiaȱsiitäȱmyöhemminȱmukavissaȱȱ
olosuhteissa.ȱTeosȱoliȱkuitenkinȱniinȱviehättävä,ȱettäȱtempaannuinȱȱ
mukaan.ȱVoitȱymmärtää,ȱkuinkaȱerinomainenȱseȱoli,ȱkunȱkerronȱȱ
sinulleȱtämän:ȱseȱvaikuttiȱminustaȱkevytlukuiselta,ȱeikäȱsinunȱ
taiȱminunȱkirjoittamalta,ȱvaanȱpikemminkinȱensisilmäykselläȱȱ
TitusȱLiviuksenȱtaiȱEpikuroksenȱtekemältä.ȱSeȱtaivuttiȱminutȱpuoleensaȱȱ
niinȱsuurellaȱsulokkuudella,ȱettäȱluinȱsenȱloppuunȱilmanȱkeskeytystä.ȱȱ
Aurinkoȱhoukutteliȱminua,ȱnälkäȱhoputti,ȱpilvetȱuhkasivat:ȱsiitäȱȱ
huolimattaȱahminȱsenȱkerrallaȱkokonaan.ȱViehätyksenȱlisäksiȱtunsinȱȱ
riemua.ȱMitäȱnerokkuutta,ȱmitäȱsielukkuuttaȱseȱpitikäänȱ
sisällään!ȱVoisinȱmyösȱkehuaȱsenȱiskevyyttä,ȱmikäliȱsiinäȱȱ
olisiȱollutȱhengähdystaukoja,ȱjoidenȱjälkeenȱkäsittelyȱolisiȱȱ
alkanutȱuudestaan,ȱmuttaȱsiinäȱeiȱollutȱyksittäisiäȱiskuja,ȱvaanȱȱ
jatkuvaaȱvoimaa.ȱKokonaisuusȱoliȱmoitteetonȱjaȱvahva,ȱmuttaȱsiltiȱȱ
siitäȱeiȱpuuttunutȱviehättävyyttäȱeikäȱlempeyttä.ȱOletȱyleväȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
jaȱjalo:ȱtoivonȱsinunȱjatkavanȱsamallaȱtiellä.ȱMyösȱaiheȱoliȱ
vaikuttava:ȱhedelmällisiäȱaiheitaȱonkinȱvalittavaȱsenȱtähden,ȱettäȱ
neȱvalloittavatȱmielenȱjaȱkannustavatȱsitä.ȱKirjoitanȱteoksestasiȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
enemmän,ȱkunhanȱolenȱlukenutȱsenȱuudelleen.ȱNytȱenȱpystyȱȱ
antamaanȱkuinȱvajavaisenȱarvion,ȱvainȱkuinȱolisinȱkuunnellutȱsenȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
lukemistaȱenkäȱlukenutȱitse.ȱAnnaȱminunȱmyösȱpaneutuaȱsiihenȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
tarkemmin.ȱSinunȱeiȱtarvitseȱpelätä,ȱsaatȱkuullaȱtotuuden.ȱOiȱsinuaȱȱ
onnellista,ȱsinussaȱeiȱoleȱmitään,ȱminkäȱvuoksiȱsinulleȱtäytyisiȱȱ
valehdellaȱnäinȱkaukaa!ȱPaitsiȱjos,ȱkunȱkaikkiȱsyytȱovatȱpoissa,ȱȱ
valehtelemmeȱvainȱtavanȱvuoksi.ȱVoiȱhyvin.ȱ

ȱ
L. Stecchini ja J. Sammer pitävät Luciliusta Senecan teosten editoijana ja julkaisijana, ja
jopa Senecan tyyliä jäljittelevän tragedian Octavia tekijänä. He katsovat Luciliuksen
editoineen Senecan yhdeksän tragediaa ja moraalikirjeet Neron kuoleman jälkeen.178 Jos
Stecchinin ja Stammerin tapaan oletetaan, että Lucilius toimi Senecan teosten
postuumina editoijana ja julkaisijana, ja jos Lucilius todella oli kirjailija, niin mikäpä
sen parempaa mainosta omille teoksille kuin edellisen kaltainen riemulaulu koko
latinankielisen kirjallisuuden suurimpien nimien suusta!

177
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Sen. epist. 46, 1-2.
Stecchini & Sammer 1996. Myös Herrmann pitää Luciliusta Octavian tekijänä (Herrmann 1958, 2530).
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Luciliuksen jambista senaaria Seneca ylistää kahdeksannen kirjeen lopussa viitaten
Publilius Syrukselta peräisin olevaan mietelauseeseen:

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱUnumȱversumȱeius,ȱquiȱadȱphilosophiamȱpertinetȱetȱadȱhancȱpartem,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquaeȱmodoȱfuitȱinȱmanibus,ȱreferam,ȱquoȱnegatȱfortuitaȱinȱnostroȱhabenda:ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ‘alienumȱestȱomneȱquidquidȱoptandoȱevenit.’ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱHuncȱsensumȱaȱteȱdiciȱnonȱpauloȱmeliusȱetȱadstrictiusȱmemini:ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ‘nonȱestȱtuumȱfortunaȱquodȱfecitȱtuum.’ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱIlludȱetiamȱnuncȱmeliusȱdictumȱaȱteȱnonȱpraeteribo:ȱȱ
179
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ‘dariȱbonumȱquodȱpotuit,ȱauferriȱpotest.’ȱ ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLainaanȱhäneltäȱyhdenȱsäkeen,ȱjokaȱliittyyȱerityisestiȱtähänȱjuuriȱkäsilläȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱolleeseenȱfilosofianȱalueeseen.ȱHänȱkiistääȱonnenȱantimienȱolevanȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱhallittavissamme:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ”Kaikkiȱtoivomallaȱsaatuȱonȱvieraanȱomaa.”ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱMuistanȱsinunȱilmaisseenȱtämänȱajatuksenȱpaljonȱparemminȱjaȱtiiviimmin:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ”Eiȱoleȱomaasiȱse,ȱminkäȱkohtaloȱsinulleȱlahjoitti.”ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEnȱjätäȱhuomiottaȱmyöskäänȱtätäȱvieläȱkauniimpaaȱsäettäsi:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ”Annettuȱhyväȱvoidaanȱmyösȱottaaȱpois.”ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

Seneca siteeraa lukuisia kertoja kirjeissään käsittelemiinsä teemoihin sopivia
Vergiliuksen säkeitä. Kirjeessä 24 hän kuitenkin tutustuttaa lukijansa myös Luciliuksen
heksametriin:

Permitteȱmihiȱhocȱlocoȱreferreȱversumȱtuum,ȱsiȱpriusȱadmonueroȱutȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱteȱiudicesȱnonȱaliisȱscripsisseȱistaȱsedȱetiamȱtibiȱ[…]ȱMeminiȱteȱillumȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱlocumȱaliquandoȱtractasse,ȱnonȱrepenteȱnosȱinȱmortemȱincidereȱsedȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱminutatimȱprocedere.ȱ[...]ȱHaecȱcumȱdescripsissesȱquoȱsolesȱore,ȱsemperȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquidemȱmagnus,ȱnumquamȱtamenȱacriorȱquamȱubiȱveritatiȱcommodasȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱverba,ȱdixisti,ȱ‘ȱmorsȱnonȱunaȱvenit,ȱsedȱquaeȱrapit,ȱultimaȱmorsȱest’.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱMaloȱteȱlegasȱquamȱepistulamȱmeam;ȱapparebitȱenimȱtibiȱhanc,ȱȱ
180
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquamȱtimemus,ȱmortemȱextremamȱesse,ȱnonȱsolam. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱSalliȱminunȱviitataȱtässäȱkohdinȱerääseenȱsäkeeseesiȱmuistutettuaniȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱensin,ȱettäȱetȱoleȱkirjoittanutȱvainȱmuitaȱvaanȱmyösȱitseäsiȱvarten.ȱ[…]ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱMuistanȱsinunȱkerranȱkäsitelleenȱtätäȱteemaa,ȱettäȱemmeȱkohtaaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱkuolemaaȱyhtäkkiäȱvaanȱetenemmeȱsitäȱkohdenȱvähitellen.ȱ[...]ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱKuvattuasiȱnäitäȱasioitaȱtyypilliselläȱtyylikkyydelläsi,ȱainaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱylevästi,ȱmuttaȱetȱkoskaanȱiskevämminȱkuinȱsilloin,ȱkunȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱsanasiȱtarttuvatȱtotuuteen,ȱsinäȱsanoit:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ”Eiȱtuleȱvainȱyhtäȱkuolemaa,ȱse,ȱjokaȱvie,ȱonȱvainȱviimeinen.”ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱTahdonȱsinunȱlukevanȱennemminȱomiaȱtekstejäsiȱkuinȱkirjettäni:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱhuomaat,ȱettäȱseȱkuolema,ȱjotaȱpelkäämme,ȱonȱviimeinen,ȱmuttaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱeiȱainoa.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
179
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Epist. 8, 9-10.
Epist. 24, 19-21.
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Kirjeiden lisäksi Seneca viittaa Luciliuksen säkeisiin myös Naturales quaestionesteoksensa kolmannessa kirjassa:

siue,ȱutȱapudȱte,ȱIuniorȱcarissime,ȱinuenio,ȱȱ
181
“EliusȱSiculisȱdeȱfontibusȱexilitȱamnis”ȱ
taiȱkutenȱsinä,ȱrakasȱIuniorini,ȱkirjoitat:ȱ
”EliksenȱjokiȱsaaȱalkunsaȱSisilianȱlähteistä.”ȱ

Tämän lisäksi kirjeessä 77 on heksametri, jonka tekijää Seneca ei mainitse:

CumȱintravenereȱCapreasȱetȱpromunturium,ȱexȱquoȱ
182
‘altaȱprocellosoȱspeculaturȱverticeȱPallas’ȱ ȱ
ȱȱ
Kunȱ(laivat)ȱsaapuvatȱCaprilleȱjaȱlahdelle,ȱjossaȱȱ
korkeallaȱmyrskyisältäȱhuipultaȱkatseleeȱPallasȱ…ȱȱȱȱȱȱ

Seneca esittää heksametrin ilman mainintaa tekijästä siten, että se on todennäköisesti
ollut Luciliukselle erityisen tuttu, mahdollisesti myös häneltä peräisin. Aiheena ovat
Luciliukselle tutut Napolinlahden maisemat ja tyylillisenä yksityiskohtana heksametrissä huomionarvoista on samanlainen hyperbaton kuin Luciliukselle varmuudella
kuuluvassa edellä esitellyssä säkeessäȱElius Siculis de fontibus exilit amnis.

P. Oltramaren mukaan Seneca muistelee Luciliuksen kirjoittamia säkeitä myös
Naturales quaestiones -teoksen neljännessä kirjassa:

Unam,ȱutȱscis,ȱAegyptusȱinȱhocȱspemȱsuamȱhabet:ȱproindeȱautȱsterilisȱȱ
annusȱautȱfertilisȱest,ȱproutȱilleȱmagnusȱinfluxitȱautȱparcior;ȱ“nemoȱȱ
aratorumȱrespicitȱcaelum.”ȱQuareȱnonȱcumȱpoetaȱmeoȱiocorȱetȱilliȱ
183
Ouidiumȱsuumȱimpingo,ȱquiȱaitȱȈnecȱPluuioȱsupplicatȱherbaȱIouiȈ?
Kutenȱtiedät,ȱtämäȱonȱEgyptilleȱkaikkiȱkaikessa.ȱSe,ȱonkoȱvuosiȱ
hedelmällinenȱvaiȱei,ȱriippuuȱsiitä,ȱkuinkaȱpaljonȱtuoȱjokiȱtulvii:ȱ
“yksikäänȱviljelijäȱeiȱkatsoȱsielläȱtaivasta”.ȱMiksenȱleikittelisiȱȱ
runoilijaniȱkanssaȱjaȱsiteeraisiȱhänelleȱhänenȱrakastaȱOvidiustaan:ȱ
“eikäȱruohoȱrukoileȱsateenjumalaȬJuppiteria”?ȱ
ȱ

181

Sen. nat. 3, 1, 1
Sen. epist. 77, 2.
183
Sen. nat. 4, 2, 2. Senecan Ovidius-sitaatti on itse asiassa Tibullukselta: Tib. 1, 7, 26.
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Poeta meus on siis Lucilius ja nemo aratorum respicit caelum muistuma jostain hänen
tekstistään.184 G. Harrod ehdottaa heksametrin alkuperäiseksi ilmiasuksi seuraavaa:185
ȱ
nemoȱ<ibi>ȱaratorumȱ<proȱfrugibus>ȱaspicitȱ<altum>ȱȱ
caelum.ȱ

Kirjeessä 79, joka rohkaisee Luciliusta käsittelemään tulivuori Etnaa runossaan, Seneca
puolestaan käyttää Luciliuksen ja runoilun välisestä suhteesta ilmausta morbus:186

Nonȱestȱautemȱquodȱistamȱcuramȱimputesȱmihi.ȱMorboȱenimȱtuoȱȱ
187
daturusȱeras,ȱetiamȱsiȱnemoȱmandaret. ȱ
ȱ
Eiȱoleȱkuitenkaanȱniin,ȱettäȱtekisitȱtämänȱvainȱpyyntöniȱtakia.ȱȱ
Antautuisitȱnimittäinȱpaheellesiȱilmanȱkehotustakin.ȱ
ȱ

Kaiken kaikkiaan edellä esitetyistä Luciliuksen säkeistä on nähtävissä, että hän oli
viehtynyt kirjoittamaan heksametrimittaista runoutta luonnonilmiöitä sekä filosofiaa
käsittelevistä aiheista. Senecan lukuisista viittauksista Luciliuksen kirjoituksiin voidaan
päätellä, että Lucilius ei kirjallisuuden saralla ollut mitenkään vähäpätöinen tekijä.
Lisäksi Senecan kirjeessä 19 Luciliukselle esittämä toteamus antaa ymmärtää, ettei
Lucilius suinkaan ollut aikanaan pelkästään Senecan arvostama kirjoittaja:

Inȱmediumȱteȱprotulitȱȱingeniiȱvigor,ȱscriptorumȱelegantia,ȱclaraeȱetȱ
188
nobilesȱamicitiae. ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Sinutȱtekivätȱtunnetuksiȱlahjakkuutesi,ȱkirjoitustesiȱviehätysȱjaȱȱ
ystävyytesiȱhuomattavienȱhenkilöidenȱkanssa.ȱ

Samaten pohdittaessa kirjeenvaihdon reaalisuutta tuntuu jokseenkin kummalliselta,
mikäli edellisten näytteiden kohdalla kyseiset Senecan kirjeet tulkittaisiin joksikin
muuksi kuin kirjeiksi nimenomaan kirjeenvaihdollisessa tarkoituksessa. Vaikka
eteenpäin vievänä voimana läpi kirjekokoelman olisivatkin vain ja ainoastaan Senecan
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Oltramare 1961, 180.
Harrod 1915, 43.
186
OLD, s.v. morbus 3a: ‘heikkous, pahe’.
187
Sen. epist. 79, 4.
188
Sen. epist. 19, 3.
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filosofiset intohimot, on kappaleessa 4.1 kuvattu Deissmannin tekemä jaottelu Brief- ja
Epistel-tyyppisten kirjeiden välillä liian kategorinen, ja siitä seuranneet tutkijoiden
tekemät lokeroinnit aivan liian joustamattomia: kirjeitä kirjoittavana filosofina Seneca
oli myös viisas ystävä.

Tosin Senecan moraalikirjeistä löytyy myös muutama kohta, joiden voisi katsoa olevan
ristiriidassa sen kanssa, että Lucilius olisi todella ollut runoilijana tunnettu. Kirjeessä 21
Seneca nimittäin lupaa Luciliukselle,189 että maailma tulee muistamaan tämän
moraalikirjeiden sivuilta – mikäli tulkitaan, ettei Seneca viittaa tällä pelkästään
Luciliuksen hyveellisyyteen, ja jos Lucilius olisi ollut runoilijana aikanaan niin tunnettu
kuin edellisten sivujen näytteet antavat ymmärää, miksi Seneca olisi hänelle tällä tavalla
ikinä kirjoittanut? Myös kirje 59, jossa Seneca kertoo Luciliukselle viehättyneensä
tämän kirjoitustyylistä,190 sisältää hieman kummallisen kohdan, mikäli ajatellaan, että
Lucilius todella oli runoilija:

Invenioȱimagines,ȱquibusȱsiȱquisȱnosȱutiȱvetatȱetȱpoetisȱillasȱsolisȱiudicatȱ
191
esseȱconcessas... ȱ
ȱ
Löydänȱ(tekstistäsi)ȱmyösȱvertauksia.ȱJosȱjokuȱkieltääȱmeitäȱkäyttämästäȱȱ
niitäȱjaȱsanooȱniidenȱolevanȱvainȱrunoilijoilleȱsopivia…ȱ
ȱ
ȱ

Miksi Seneca kirjoittaisi runoilijalle, että tämän kirjeessään käyttämä kirjoitustyyli voi
olla joidenkin mielestä sopivaa vain runoilijoille, mutta Senecan mielestä sen sijaan
kaikille ja tästä syystä siis myös Luciliukselle? Toki Seneca arvioi tässä Luciliuksen
kirjeissä käyttämää proosatyyliä, mutta poetis solis tuntuisi viittaavan siihen, ettei
Seneca Luciliusta kuitenkaan runoilijoiden joukkoon laske. Syitä tähän voi toki olla
useita, kuten esimerkiksi se, etteivät moraalikirjeet loppujen lopuksi olekaan
kokoelmassa kronologisessa järjestyksessä, ja kirjeenvaihto on ollut huomattavasti
oletettua pidempiaikaisempaa, kuten esimerkiksi Herrmann esittää,192 mutta voi myös
olla, että syyllistyn huomiossani liialliseen pikkutarkkuuteen. Kokonaiskuvaa, jonka
Seneca Luciliuksen kirjailijanurasta teoksissaan antaa, eivät edelliset katkelmat
kuitenkaan mielestäni kaada.
189

Sen. epist. 21, 4-5. Kyseinen katkelma löytyy tutkielman sivulta 13, kappaleesta 3.1.1.
Kirjettä 59 on käsitelty sivuilla 23-24, kappaleessa 4.1.
191
Sen. epist. 59, 6.
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Herrmann 1958, 35.
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6.2 Appendix Vergilianan Aetna
Appendix Vergiliana on sekalainen kokoelma runoja, joiden tekijänä on yleensä pidetty
Vergiliusta joko antiikin Vergilius-elämäkertojen, suorien antiikin todisteiden tai
keskiajan käsikirjoitusperinteen nojalla. Nykyisin Vergiliuksen tekijyyden suhteen
ollaan runosta riippuen enemmän tai vähemmän epävarmoja. Esimerkiksi Culex-runoon
viittaa antiikin auktoreista Martialis kahdessa eri epigrammissaan193 Vergiliuksen
tekemänä, mutta toisaalta esimerkiksi Elegiae in Maecenatem -runo tiedetään
varmuudella Vergiliusta myöhäisemmäksi jo sillä perusteella, että Maecenaan kuolema
esitetään siinä jo tapahtuneena, vaikka Maecenas kuoli itse asiassa vasta 11 vuotta
Vergiliuksen jälkeen.194 Muiden muassa kokoelmasta löytyy myös Aetna, 645-säkeinen
tulivuori Etnan toimintaa käsittelevä runo, jonka tekijästä ei ole varmuutta.195

6.2.1 Carmen incerti auctoris

Antiikin kirjallisuuden joukossa ei ole yhtään teosta, joka käsittelee ensisijaisesti
tulivuorten toimintaa. Aetnan mahdollisista edeltäjistä ei siis ole tietoa. Säilyneistä
teoksista sen sisältämien tieteellisten ajatusten lähimmät vastineet on löydettävissä
Senecan

Naturales

quaestiones-teoksen

kuudennesta

kirjasta

ja

Aristoteleen

Meteorologicasta.196 Runo käsittelee vulkaanista toimintaa tieteellisestä näkökulmasta
pyrkien välttämään mytologisia selityksiä. Tutkijoiden keskuudessa runo on aiheuttanut
kiivasta kiistelyä, yksimielisyyteen on lähinnä päästy vain siitä, että runo on
latinankielinen ja käsittelee tulivuori Etnan toimintaa tieteellisestä näkökulmasta.

Kirjeessä 79 Seneca kirjoittaa Luciliukselle:
Nonȱestȱautemȱquodȱistamȱcuramȱimputesȱmihi.ȱMorboȱenimȱtuoȱȱ
daturusȱeras,ȱetiamȱsiȱnemoȱmandaret.ȱQuidȱtibiȱdo,ȱneȱAetnamȱȱ
describasȱinȱtuoȱcarmine,ȱneȱhuncȱsollemnemȱomnibusȱ
poetisȱlocumȱadtingas?ȱQuemȱquominusȱOvidiusȱtractaret,ȱ
nihilȱobstitit,ȱquodȱiamȱVergiliusȱimpleverat.ȱNeȱSeverumȱquidemȱȱ
Corneliumȱuterqueȱdeterruit.ȱOmnibusȱpraetereaȱfeliciterȱhicȱlocusȱseȱȱ
deditȱetȱquiȱpraecesserant,ȱnonȱpraeripuisseȱmihiȱvidentur,ȱquaeȱdiciȱ
193

Mart. 8, 55, 19-20; 14, 185.
Iodice 2002, XI-XII.
195
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196
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poterant,ȱsedȱaperuisse.ȱ[Sed]ȱmultumȱinterest,ȱutrumȱadȱconsumptamȱȱ
materiamȱanȱadȱsubactamȱaccedas:ȱcrescitȱinȱdiesȱetȱinventurisȱinventaȱȱ
nonȱobstant.ȱPraetereaȱcondicioȱoptimaȱestȱultimi:ȱparataȱverbaȱinvenit,ȱ
quaeȱaliterȱinstructaȱnovamȱfaciemȱhabent.ȱNecȱillisȱmanusȱinicitȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
tamquamȱalienis.ȱSuntȱenimȱpublica.ȱȱAutȱegoȱteȱnonȱnoviȱautȱAetnaȱȱ
tibiȱsalivamȱmovet.ȱIamȱcupisȱgrandeȱaliquidȱetȱparȱprioribusȱscribere.ȱ
Plusȱenimȱsperareȱmodestiaȱtibiȱtuaȱnonȱpermittit,ȱquaeȱtantaȱinȱteȱest,ȱȱ
utȱvidearisȱmihiȱretracturusȱingeniiȱtuiȱvires,ȱsiȱvincendiȱpericulumȱsit:ȱ
tantaȱtibiȱpriorumȱreverentiaȱest.197ȱ
ȱ
ȱ
Eiȱoleȱkuitenkaanȱniin,ȱettäȱtekisitȱtämänȱvainȱpyyntöniȱtakia.ȱȱ
198

Antautuisitȱnimittäinȱpaheellesi ilmanȱkehotustakin.ȱ
Onkoȱmitään,ȱmitäȱvoisinȱantaaȱsinulle,ȱettäȱetȱkuvailisiȱEtnaaȱȱ
runossasiȱjaȱkoskettaisiȱtuotaȱkaikilleȱrunoilijoilleȱrakastaȱaihetta?ȱ
EiȱOvidiustakaanȱestänytȱkäsittelemästäȱaihettaȱse,ȱettäȱVergiliusȱȱ
oliȱsiitäȱjoȱyksityiskohtaisestiȱkirjoittanut,ȱeivätkäȱedesȱCorneliusȱ
Severustaȱpelottaneetȱpoisȱkummankaanȱkirjoitukset.ȱ
Sitäȱpaitsiȱtämäȱaiheȱosoittautuiȱhedelmälliseksiȱheilleȱkaikille,ȱȱ
eivätkäȱedeltäjätȱoleȱmielestäniȱammentaneetȱtyhjiinȱkaikkea,ȱmitäȱ
siitäȱvoiȱsanoa,ȱvaanȱpikemminkinȱavanneetȱsen.ȱOnȱsuuriȱeroȱȱ
siinä,ȱkäsitteleeköȱjoȱloppuunȱkulutettuaȱaihettaȱvaiȱvalmiiksiȱȱ
muokattua.ȱJälkimmäinenȱkasvaaȱpäiväȱpäivältäȱeivätkäȱjoȱtehdytȱȱ
keksinnötȱestäȱmyöhempiä.ȱMikäȱparasta,ȱviimeisinȱkirjoittajaȱonȱȱ
ainaȱparhaimmassaȱasemassa:ȱhänȱlöytääȱsanatȱvalmiinaȱjaȱvoiȱȱ
järjestääȱneȱuudelleenȱparempaanȱmuottiin.ȱKoskaȱneȱovatȱjulkistaȱȱ
omaisuutta,ȱhänenȱeiȱvoidaȱsanoaȱvarastavanȱtoistenȱsanoja.ȱȱ
Mikäliȱsinutȱtunnen,ȱEtnaȱsaaȱvedenȱkielellesi:ȱoletȱtoivonutȱvoivasiȱȱ
käsitelläȱjotakinȱsuurtaȱaihettaȱjaȱvetääȱvertojaȱedeltäjillesi.ȱSinunȱȱ
kohtuullisuutesiȱeiȱsalliȱsinunȱtoivoaȱenempää,ȱjaȱsitäȱsinussaȱonȱȱ
niinȱrunsainȱmäärin,ȱettäȱnäytätȱminustaȱsuitsevanȱlahjakkuuttasi,ȱȱ
mikäliȱnäyttääȱmahdolliselta,ȱettäȱsuoriudutȱedeltäjiäsiȱparemmin:ȱȱ
niinȱpaljonȱsinäȱheitäȱkunnioitat.ȱȱȱ

Seneca siis toisin sanoen rohkaisee kirjeessään Luciliusta kirjoittamaan Etnasta runon.
Senecan sanat ovat ainoa konkreettinen viittauskohde keskustelussa runon tekijästä,
mutta itsessään niitä ei kuitenkaan voida pitää riittävänä todisteena siitä, että juuri
Lucilius olisi kirjoittanut Appendix Vergilianan Aetnan.199

A. Duff & J. Duff jakavat yleisen näkemyksen, jonka mukaan Senecan sanat kirjeessä
79 viittaavat ennemminkin siihen, että Seneca toivoi Luciliuksen tekevän kuvauksen
Etnasta suunnitteilla olevaan Sisiliaa käsittelevään runoon kuin, että hän kirjottaisi
197

Sen. epist. 79, 4-7.
Eli runoudelle, katso tutkielman sivu 44.
199
Mazzoli 1970, 262.
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runon pelkästään Etnasta.200 Minusta Seneca kuitenkin selkeästi ilmaisee odottavansa
Luciliukselta paljon enemmän kuin vain pelkkää kepeää kuvausta kyseisestä
tulivuoresta. Lisäksi, mikäli kyse olisi vain pienestä osiosta jossakin suuremmassa
teoksessa, niin miksi Lucilius edes tarvitsisi Senecaa rohkaisemaan häntä tarttumaan
aiheeseen?

Seneca

mainitsee

aiemmin

aiheesta

kirjoittaneiksi

runoilijoiksi

Vergiliuksen,

Ovidiuksen ja Cornelius Severuksen, kaikki kolme Augustuksen ajan runoilijoita.
Vergilius impleverat viitannee näihin eeppisiin säkeisiin:
Portusȱabȱaccessuȱuentorumȱimmotusȱetȱingensȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ipse;ȱsedȱhorrificisȱiuxtaȱtonatȱAetnaȱruinis,ȱ
interdumqueȱatramȱprorumpitȱadȱaetheraȱnubemȱ
turbineȱfumantemȱpiceoȱetȱcandenteȱfauillaȱȱ
attollitqueȱglobosȱflammarumȱetȱsideraȱlambit;ȱȱ
interdumȱscopulosȱauulsaqueȱuisceraȱmontisȱ
erigitȱeructans,ȱliquefactaqueȱsaxaȱsubȱaurasȱ
cumȱgemituȱglomeratȱfundoqueȱexaestuatȱimo.ȱ
FamaȱestȱEnceladiȱsemustumȱfulmineȱcorpusȱ
urgeriȱmoleȱhac,ȱingentemqueȱinsuperȱAetnamȱ
impositamȱruptisȱflammamȱexspirareȱcaminis,ȱ
et,ȱfessumȱquotiensȱmutetȱlatus,ȱintremereȱomnemȱ
201
murmureȱTrinacriamȱetȱcaelumȱsubtexereȱfumo. ȱ
ȱ
ȱ
Tyyniȱon,ȱtuuliaȱtuntematonȱisoȱpoukamaȱsiellä;ȱ
hirveinȱpurkauksinȱjyriseeȱlikiȱpoukamanȱEtna,ȱ
milloinȱsylkeeȱkorkeuteenȱyönsynkeänȱpilven,ȱ
tuhkanȱhehkuaȱlyöȱsavukierteisiinȱpikimustiin,ȱ
liekkienȱmassojaȱmyösȱkohottaa,ȱnämäȱtähtiäȱnuolee,ȱ
paasiaȱvuorostaan,ȱsisikuntaaȱraastetunȱvuoren,ȱ
syökseeȱröyhtäisten,ȱsulatettujaȱlouhiaȱilmaanȱ
voihkaistenȱkohottaaȱkasapäin,ȱkihiseeȱsisimmässään.ȱ
Kertovat:ȱEnkeladoonȱukonvaajanȱhiiltämäȱruumisȱ
kärsiiȱpainojenȱalla,ȱkunȱpäälläȱonȱsuunnatonȱEtnaȱ
lieskojaȱtupruttainȱyhäȱahjoistaanȱrikotuista.ȱ
Jättiȱkunȱtaasȱväsyneenȱkylenȱkääntää,ȱniinȱkokoȱsaariȱ
202
Trinakrianȱjyrisee,ȱsavuverhoonȱpeittyviȱtaivas. ȱ
ȱ
ȱ
200

Duff&Duff 1968, 353. Sanat in tuo carmine viittaavat toki siihen, että Seneca tietää Luciliuksen
valmistelevan jotakin runoa, mutta Sisiliasta ne eivät sano mitään. Kirjeen 79 alussa Seneca
vastaavasti on kirjoittanut odottavansa Luciliuksen kertovan tekemästään Sisilian-kiertomatkasta
kirjeitse (katkelma löytyy tutkielman sivulta 22), tässä hän sen sijaan puhuu runosta.
201
Verg. Aen. 3, 570-582.
202
Suomennos Päivö Oksalan.
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Voidaan kuitenkin pohtia, viittaako Seneca verbillä implere juuri edeltävään
suhteellisen suppeaan kuvaukseen. Jos verbin merkitys (`käsitellä yksityiskohtaisesti´)
otetaan kirjaimellisesti, Senecan voisi olettaa tarkoittavan jotakin paljon laajempaa kuin
yllä näkyviä 13 säettä. Toki verbivalinta voi olla seurausta myös Senecan mahtipontisen
retorisesti Vergiliukselle osoittamasta arvostuksesta, mutta ei sanavalintaa kuitenkaan
voine Vergiliuksen tekijyyttä kiistämäänkään käyttää. Thesaurus Linguae Latinae tosin
tulkitsee, että Seneca käyttää tässä verbiä implere vain synonyyminä verbille tractare,
minkä perusteella se ei siis implikoisi perinpohjaista kuvausta203.

Ovidius tractaret tarkoittanee vastaavasti seuraavaa katkelmaa:
nec,ȱquaeȱsulphureisȱardetȱfornacibus,ȱAetneȱ
igneaȱsemperȱerit;ȱnequeȱenimȱfuitȱigneaȱsemper.ȱ
Namȱsiveȱestȱanimalȱtellusȱetȱvivitȱhabetqueȱ
spiramentaȱlocisȱflammamȱexhalantiaȱmultis,ȱ
spirandiȱmutareȱvias,ȱquotiensqueȱmovetur,ȱ
hasȱfinireȱpotest,ȱillasȱaperireȱcavernas;ȱ
siveȱlevesȱimisȱventiȱcohibenturȱinȱantrisȱ
saxaqueȱcumȱsaxisȱetȱhabentemȱseminaȱflammaeȱ
materiamȱiactant,ȱeaȱconcipitȱictibusȱignem,ȱ
antraȱrelinquenturȱsedatisȱfrigidaȱventis;ȱ
siveȱbitumineaeȱrapiuntȱincendiaȱvires,ȱ
luteaveȱexiguisȱardescuntȱsulphuraȱfumis:ȱ
nempe,ȱubiȱterraȱcibosȱalimentaqueȱpinguiaȱflammaeȱ
nonȱdabitȱabsumptisȱperȱlongumȱviribusȱaevum,ȱ
naturaequeȱsuumȱnutrimenȱdeeritȱedaci,ȱ
204
nonȱferetȱillaȱfamem,ȱdesertaqueȱdeseretȱignis.
ȱ
ȱ
ȱ
Eiȱrikinkatkuineenȱtulipätsinäȱhehkuaȱainaȱ
voiȱedesȱEtnaȱjaȱeiȱoleȱhehkunutȱainaȱseȱennen.ȱ
Silläȱjosȱmaaȱolionȱonȱkaltainenȱjaȱseȱaukotȱ
nuoȱmonetȱtarvitseeȱuloshengitykseensä,ȱseȱsaattaaȱ
vaihtaaȱliikkuessaanȱtuliliekkienȱtullaȱjaȱmennäȱ
hengitysreikiäkinȱavatenȱtaiȱsulkienȱniitä;ȱ
taiȱjosȱEtnanȱtaasȱtulenlieskatȱsyttyvätȱsiitä,ȱ
ettäȱsenȱuumenienȱkiviluoliinȱteljetytȱtuuletȱ
sinkoavatȱkivienȱkipinöitä,ȱkunȱlyövätȱneȱyhteen,ȱ
jäähtyvätȱluolat,ȱkunȱnuoȱtuuletȱtyyntyvätȱjoskus;ȱ
muttaȱjosȱtaasȱbituminȱpikiȱruokkiiȱliekkejäȱtaiȱjosȱ
sauhuavatȱpalaenȱrikinȱkiiltävätȱhippuset,ȱeipä,ȱ
kunȱtulenȱruokanaȱmaanȱvarastotȱnuoȱehtyvätȱkerranȱ
eikäȱseȱpoltettavaaȱikiaikojaȱluovutaȱsille,ȱ
203
204

ThLL VII: 1, s.v. impleo II B 2a, rivi 42.
Ov. met. 15, 340-355.
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ahnasȱvoiȱtuliȱkestää,ȱvaanȱravinnottaȱjaȱvoimaaȱ
205
vaillaȱjoȱnälkäänȱsenȱvihoviimeinȱsammuvatȱliekit. ȱ

Senecan kirjeessään mainitseman Cornelius Severuksen Etna-kuvaus ei puolestaan ole
säilynyt.206 Voidaan olettaa, että mikäli Seneca olisi tuntenut Aetnan, hän olisi myös
maininnut sen (tai sen tekijän) kirjeessä. Kielellisten, metristen ja tyylillisten seikkojen
perusteella Aetnaa ei voida kuitenkaan Büchnerin mukaan pitää Augustuksen ajalta
peräisin olevana.207 Sen 645 säettä osoittavat pikemminkin tyypillistä Senecan ajan
henkeä: runossa ilmenee kyllästyminen mytologiseen selitystapaan ja Neron
valtakaudelle ominainen viehtymys uuden etsintään. Kerronta on kiivasta, kielenkäyttö
säkeenylityksineen pelotonta, sommittelu silmiinpistävän epäsuhtaista, ja runossa
ilmenee taipumus jo Senecaltakin tuttuihin voimakkaisiin antiteeseihin.208 Tämän
perusteella Aetna ei siis liene Vergiliuksen tai Ovidiuksen tai Cornelius Severuksenkaan
tekemä.

O. Ribbeck katsoo, että koska Seneca ei mainitse tätä runoa kirjeessä 79, ei sitä vielä
kirjeen kirjoittamisen aikaan, vuonna 64,209 ollut olemassa.210 Toisaalta täytyy ottaa
huomioon C. Guzmán Ariasin tavoin se, että Senecan kyseisessä kirjeessä esittämä
luettelo Etnaa käsitelleistä runoilijoista ei ole tyhjentävä, sillä Seneca ei mainitse näiden
joukossa esim. Lucretiusta, joten yhtä hyvin myös käsillä olevan Aetnan tekijä on
voinut jäädä Senecalta huomiotta.211

Ribbeckin näkökantaa vastaan sotii se, että vuoden 63 tuhoisa maanjäristys, joka tuhosi
lukuisia Campanian kaupunkeja, muun muassa Pompejin, ei saa runossa minkäänlaista
mainintaa. Runoilija kuvaa Napolin aluetta sen sijaan sanoilla multis iam frigidus
205

Suomennos on Alpo Röntyn.
Mosconi 2002, 94.
207
R. Ellis tosin kiinnittää huomiota siihen, että Ovidiuksen jälkeiselle latinankieliselle runoudelle
tyypillistä pitkän o-äänteen lyhentymistä indikatiivin preesensin yksikön ensimmäisessä
persoonassa ei Aetnassa ole havaittavissa. Sama koskee hopealatinalle ominaista monikon päätettä
-ii, jota Aetnassa ei esiinny yhtään kappaletta (Ellis 1901, xxxii). Toisaalta kuitenkin esimerkiksi
hopealatinan runoudelle tyypilliset tyylipiirteet, kuten hyperbola (liioittelu), sententiae
(aforistisuus), apostrofe (yhtäkkinen, yleensä moralisoiva kääntyminen lukijan tai jonkun muun
kerronnan ulkopuolisen kohteen puoleen ja tämän puhuttelu) ja runoilijan oppineisuuden
osoittaminen (Currie 1985, xii-xxxi) ovat kaikki Aetnassa hyvin tiiviisti läsnä.
208
Büchner 1955, 1154-1155.
209
Kirjeet kirjoitettiin luultavasti vuosien 62 ja 65 välissä (katso kappale 3.1.2).
210
Ribbeck 1892, 129.
211
Guzmán Arias 2003, 54.
206

50

annis.212 Duff & Duff katsovat, että kyseinen maanjäristys ei olisi voinut jäädä
huomioimatta runoilijalta, mikäli tämä olisi ollut asiasta tietoinen.213

Tämä toisin

sanoen ajoittaisi runon aikaan ennen maanjäristystä, eli helmikuuta 63.214 Büchnerin
mukaan edellinen ei kuitenkaan käy perusteeksi, sillä käsitellessään Italian vulkaanisesti
aktiivisten alueiden joukossa Napolin seutua Aetnan kirjoittaja ei puhu lainkaan itse
maankuoren liikkeestä vaan käyttää sanoja multis iam frigidus annis viitatessaan
tulivuorenpurkausten polttoaineeseen lapis molarikseen.215 Täytyy myös muistaa se,
että Pompejin asukkaatkaan eivät tunnetuin seurauksin säikähtäneet maan järähtelyä,
eivätkä pitäneet sitä varoituksena vuorenjyrähtelystä, vaan kaupungin jälleenrakennus
oli kukoistusvaiheessaan tuhoisan purkauksen sattuessa.

Oli miten hyvänsä, sanat multis iam frigidus annis asettavat runon valmistumiselle
varman takarajan. Runon mukaan Napolin seudulla ei siis ole aktiivisia tulivuoria, joten
se on väistämättä valmistunut ennen vuoden 79 elokuun 24. päivää.216

6.2.2 Verba parata aliter instructa
Aetnasta on löydettävissä lukuisia muistumia aiemmilta runoilijoilta, erityisesti
Lucretiukselta, Vergiliukselta ja Ovidiukselta, jotka kaikki ovat käsitelleet Etnaa
runoteoksissaan.

6.2.2.1 Lucretius
Lucretius on Aetnan kirjoittajan merkittävin esikuva. Hänen vaikutustaan runossa on
erityisesti uskomuksiin ja myytteihin perustuvan selitystavan torjuminen. Lucretiuksen
tapaan Aetnan kirjoittaja on opastaja, joka paljastaa näkyvän ilmiön takana piilevät
tuntemattomat syyt,217 ja esittää lukijalle vetoomuksen käyttää omaa päättelyä.218
Opillisesti huomionarvoista on puolestaan erityisesti se, että Aetnan kirjoittaja seuraa
212

Aetna, 431-432.
Duff&Duff 1968, 352.
214
Esim. Sen. nat. 6, 1, 1.
215
Büchner 1955, 1154-1155.
216
Mosconi 2002, 95.
217
Esim. Lucr. 1, 50sqq.; 1, 151sqq.; Aetna 144-145.
218
Mosconi 2002, 154; Lucr. 1, 400-409; Aetna 143-145.
213
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Lucretiuksen käsitystä tuulesta tulivuorenpurkauksen perimmäisenä moottorina.219
Lucretiuksen vaikutusta Aetnassa on myös luonnonilmiöiden tarjoaman todistusaineiston riittävyyden korostaminen.220 Aetnassa havaintotiedon arvon voimakas
korostaminen näkyy esimerkiksi säkeissä 135-136, 177-179, 191-193, 448-449 ja 548.
Erityisesti säkeet 191 ja 548 tiivistävät runon tutkivan asenteen: 221
222

resȱoculosȱducent,ȱresȱipsaeȱcredereȱcogent ȱ
Tosiasiatȱopastavatȱsilmiämme,ȱȱ
vainȱtosiasiatȱpakottavatȱuskomaan.ȱ
ȱ
223
Necȱlocusȱingenioȱest:ȱoculiȱteȱiudiceȱvincent. ȱ
Eikäȱoleȱsijaaȱnokkeluudelle,ȱhavaintoȱominȱsilminȱonȱvahvempi.

Asenteeltaan Aetna seuraa siis hyvin tarkasti Lucretiuksen jalanjälkiä, mutta myös
kielellisesti se marssii monissa paikoin Lucretiuksen asettamaan tahtiin. Tyylillisesti
yhtäläisyyksiä Lucretiukseen voi löytää ainakin Aetnassa useasti toistuvassa tavassa
aloittaa argumentti quod si -kysymyksellä, joka on tyypillinen Lucretiuksen käyttämä
muoto: Aetnassa se tavataan seitsemän ja Lucretiuksella kaiken kaikkiaan 38 kertaa.224
Myös Aetnassa esiintyvät Lucretius-muistumat ovat lukuisat. Heti runon ensimmäisessä
säkeessä
Aetnaȱmihiȱruptiqueȱcavisȱfornacibusȱignesȱ

on nähtävissä kaksi lucretiusmaista ilmaisua. Lucretiuksella esiintyy ensimmäisen kirjan
Etna-kuvauksessa eruptos … ignis: 225

hicȱestȱvastaȱCharybdisȱetȱhicȱAetnaeaȱminanturȱ
murmuraȱflammarumȱrursumȱseȱcolligereȱiras,ȱ
faucibusȱeruptosȱiterumȱvisȱutȱvomatȱignisȱ
226
adȱcaelumqueȱferatȱflammaiȱfulguraȱrursum. ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
219

Lucr. 6, 680-702 ja Aetna 208-218.
Esim. Lucr. 2, 565; 3, 690; 6, 139; 6, 249.
221
Mosconi 2002, 154.
222
Aetna 191.
223
Aetna 548.
224
Mosconi 2002, 154.
225
Mosconi 2002, 142.
226
Lucr. 1, 722-725.
220
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Samankaltainen ilmaus löytyy Lucretiuksen toisesta kirjasta, jossa puhutaan salamoista:
227

nuncȱhincȱnuncȱillincȱabruptiȱnubibusȱignes

ȱ

Vastaavasti Aetnan alkusäkeen cavis fornacibus on muistuma Lucretiuksen kuudennesta
kirjasta: 228
229

multaȱrotantqueȱcavisȱflammamȱfornacibusȱintus

ȱ

Kyseiset muistumat heti Aetnan ensimmäisessä säkeessä ovat selkeästi runoilijan
harkittu kumarrus Lucretiuksen suuntaan. Sanastollisia yhtäläisyyksiä on löydettävissä
myös useista muista paikoista, eritoten Lucretiuksen kuudennen kirjan säkeet 639-702,
jotka sisältävät kuvauksen Etnan toiminnasta, on Aetnan tekijä lukenut tarkoin.230 Tämä
näkyy esimerkiksi seuraavissa katkelmissa:

Lucr. 6, 639-646: Nuncȱratioȱquaeȱsit,ȱperȱfaucesȱmontisȱutȱAetnae
expirent ignes interdum turbine tanto,
expediam.ȱNequeȱenimȱmediocriȱcladeȱcoortaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱflammaeȱtempestasȱSiculumȱdominataȱperȱagrosȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfinitimisȱadȱseȱconvertitȱgentibusȱora,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfumidaȱcumȱcaeliȱscintillareȱomniaȱtemplaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱcernentesȱpavidaȱcomplebantȱpectoraȱcura,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquidȱmolireturȱrerumȱnaturaȱnovarum.ȱ

Aetna 73: aestuatȱetȱpetulansȱexspiratȱfaucibusȱignem.
Aetna 24: fortiusȱignotasȱmolimurȱpectoreȱcuras.ȱ
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Lucr. 2, 214.
Mosconi 2002, 142.
229
Lucr. 6, 202.
230
Lucretiuksen Etna-kuvaus suomennoksineen liitteessä 2.
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6.2.2.2 Vergilius
Siinä missä Lucretiusta voidaan pitää Aetnan runoilijan opillisena esikuvana, on
Vergilius vastaavasti ollut runollinen esikuva.231 Tästä johtuu myös se, miksi runoa
pitkään pidettiin Vergiliuksen tekemänä, vaikka jo Donatus 300-luvulla232 kirjoittaa
Vergiliuksesta:233
ȱ
234

Scripsitȱetiamȱdeȱquaȱambigiturȱ“Aetnam.Ȉ ȱ
HänȱkirjoittiȱmyösȱAetnan,ȱmuttaȱtämäȱonȱepävarmaa.ȱ

Sisällöllisesti Aetna kuitenkin hyökkää Vergiliuksen suosimaa mytologista selitystapaa
vastaan, ja lisäksi Aetnan säkeet 260-271 voidaan nähdä Georgicaan kohdistettuna
polemiikkina, sillä ne asettavat tieteellisen tiedon etsimisen Georgicassa ylistettyä
maanviljelijän konkreettista työtä ja hyödyn tavoittelua jalommaksi toiminnaksi. 235

Aetnassa on useita muistumia Vergiliuksen teoksista, joista monet tosin ovat jo
Lucretiuksella ilmeneviä muotoja. Esimerkiksi jo edellä nähty runon aloittava säe
Aetnaȱmihiȱruptiqueȱcavisȱfornacibusȱignesȱ

voidaan nähdä Lucretiuksen lisäksi myös muistumana Vergiliukselta,236 sillä siinä
esiintyviä sanayhdistelmiä löytyy Vergiliukselta useista kohdista, mm. seuraavista:

Verg. georg. 1, 472: uidimusȱundantemȱruptisȱfornacibusȱAetnam
Verg. georg. 4, 263: aestuatȱutȱclausisȱrapidusȱfornacibusȱignisȱ
Verg. Aen. 3, 199: abstulit,ȱingeminantȱabruptisȱnubibusȱignesȱ
Vergiliuksen teokset ovat olleet Aetnan runoilijalla ilmeisen hyvin muistissa,237 sillä
runossa esiintyvät Vergilius-muistumat ovat usein samassa metrisessä asemassa kuin
Vergiliuksella. Esimerkiksi:

231

Duff & Duff 1968, 353.
Vai Suetonius 100-luvulla?
233
Mosconi 2002, 94; Ellis 1901, xxi.
234
Don. vita Verg. 19.
235
Mosconi 2002, 161.
236
Lucretius puolestaan oli Vergiliukselle heksametrimittaisen opetusrunon esikuva.
237
Se ei tietenkään ole yllätys Vergiliuksen arvostuksen huomioon ottaen.
232
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Verg. Aen. 10, 227: eminetȱacȱlaeuaȱtacitisȱsubremigatȱundis
Aetna 298: quaeȱtenuemȱimpellensȱanimamȱsubremigatȱunda

Verg. Aen. 2, 19: includuntȱcaecoȱlateriȱpenitusqueȱcauernas
Aetna 308: nonȱdubiumȱrupisȱaliquasȱpenitusqueȱcavernas

Verg. georg. 1, 49:ȱilliusȱimmensaeȱruperuntȱhorreaȱmessesȱ
Aetna 12: annuaȱsedȱsaturaeȱcomplerentȱhorreaȱmessesȱ

Culex 36: viribusȱaptaȱsuisȱPhoeboȱduceȱludereȱgaudetȱ
Aetna 8: vota:ȱperȱinsolitumȱPhoeboȱduceȱtutiusȱiturȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱVerg. Aen. 2, 309: Tumȱueroȱmanifestaȱfides,ȱDanaumqueȱpatescunt

Verg. Aen. 3, 375: auspiciisȱmanifestaȱfides,ȱsicȱfataȱdeumȱrex
Aetna 177: Aetnaȱsuiȱmanifestaȱfidesȱetȱproximaȱveroȱest.

Yhtymäkohdat Vergiliukseen ovat ilmeiset ja Vergiliuksen voikin sanoa selkeästi
kuuluvan niihin (priores), joiden sanat Aetnan kirjoittaja on järjestänyt, jos ei nyt
välttämättä parempaan muottiin, niin ainakin uudelleen.
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6.2.2.3 Ovidius suus
Vergiliuksen lisäksi Aetnan runoilijan esikuvana voidaan pitää Ovidiusta.238 Runon
sisältöä tarkasteltaessa Ovidiukseen pätee sama kuin Vergiliukseenkin: muistumien
perusteella edeltäjän sanat on luettu, mutta asenne näillä sanottuja asioita kohtaan on
polemisoiva. On huomionarvoista, että Aetnan säkeissä 9-23 kuluneiksi julistetut
runonaiheet tavataan Ovidiuksen Amores-teoksen siinä runossa,239 jossa Ovidius listaa
runoilijalle kaikkein sopivimmat aiheet. Vaikuttaakin siltä, että kyseinen katkelma
edustaa Aetnan kirjoittajalle mallia, jonka vastaisesti hän määrittelee omat valintansa
runonsa suhteen.240 Asian vahvistukseksi Aetnan säkeestä 20 löytyy muistuma juuri
tästä Ovidiuksen runosta:

Aetna 20: aversumveȱdiemȱsparsumveȱinȱseminaȱdentem?ȱ

Ov. am. 3, 12, 35-40: ProteaȱquidȱreferamȱThebanaqueȱseminaȱdentes;ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquiȱvomerentȱflammasȱore,ȱfuisseȱboves;ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱflereȱgenisȱelectraȱtuas,ȱauriga,ȱsorores;ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱquaequeȱratesȱfuerint,ȱnuncȱmarisȱesseȱdeas;ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱaversumqueȱdiemȱmensisȱfurialibusȱAtrei,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱduraqueȱpercussamȱsaxaȱsecutaȱlyram?241

Ei liene sattumaa, että lueteltuaan säkeissä 9-23 nämä jo ”loppuunkuluneet” aiheet
Aetnan kirjoittaja vastaa Ovidiukselle heti säkeessä 24 muistellen Lucretiusta:242
243

Fortiusȱignotasȱmolimurȱpectoreȱcuras ȱ
Suuremmallaȱrohkeudellaȱkäymmeȱȱ
tuntematontaȱaihettaȱpäin.

Vergilius ja Ovidius edeltäjinään runoilijamme lähtee siis täten Lucretiuksen
rohkaisemana urheasti astelemaan ylös Etnan rinnettä.
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Duff & Duff 1968, 353.
Ov. am. 3, 12.
240
Mosconi 2002, 146.
241
Ov. am. 3, 12, 35-40.
242
Katso tutkielman sivu 53.
243
Aetna 24.
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6.2.3 Res oculos ducent – Aetna silminnäkijäkuvauksena

Runon perusteella voi pitää todennäköisenä, että sen kirjoittaja on itse käynyt Etnalla ja
ollut todistamassa sen purkautumista.244 Hän kuvaa intohimoisesti tätä luonnonihmettä
ylistäen sitä kaikkia muita nähtävyyksiä paremmaksi:

Artificisȱnaturaeȱingensȱopusȱaspice:ȱnullaȱ
245
tuȱtantaȱhumanisȱrebusȱspectaculaȱcernes ȱ
ȱ
Katsoȱluovanȱluonnonȱsuurtaȱtaideteosta,ȱ
mitäänȱvastaavaaȱnäytelmääȱeivätȱihmiskädetȱsaaȱaikaan.ȱ

Hän ei kuvaa pelkästään kraaterin muotoa246 eikä huipulle kipuavia palvontamenojen
suorittajia,247 vaan myös itse purkausta, vuoren sisältä kuuluvaa jyrinää, tulisuihkua ja
ennen kaikkea laavavirtaa niin selkeästi, että kertomus on kuin silminnäkijän.248
Sanastollisesti asiaa tukee se, että runo ryöppyää havaitsemista tarkoittavia ilmauksia;
esimerkiksi sana cerno249 esiintyy tekstissä kaiken kaikkiaan 16 kertaa.250

Runoilijan kuvaus purkauksesta on huomattavan analyyttinen myös verrattuna muihin
Etnan

aktiviteettia

koskeviin

kuvauksiin.251
252

tulivuorenpurkauksen keskeisiä vaiheita

Säkeissä

199-202

on

kuvattu

niin tarkasti, että niitä voi pitää suorana

silminnäkijäkuvauksena tapahtumasta:253
Pelliturȱexustaeȱglomeratimȱnimbusȱharenae,ȱ
flagrantesȱproperantȱmoles,ȱvolvunturȱabȱimoȱ
fundamenta,ȱfragorȱtotaȱnuncȱrumpiturȱAetna,ȱ
254
nuncȱfuscaȱpallentȱincendiaȱmixtaȱruina.ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Ulosȱpöllyääȱpilviryöppyȱtulistaȱhiekkaa,ȱ
244

Ribbeck 1892, 128.
Aetna 600-601.
246
Aetna 180-187.
247
Aetna 339-340.
248
Ribbeck 1892, 128; Aetna 199-202; 358-362; 457-509.
249
OLD, s.v. cerno: `tarkkailla, havaita, erottaa´.
250
Guzmán Arias 2003, 54. Aetna 140, 160, 196, 273, 302, 340, 343, 401, 425, 452, 457, 477, 494, 542,
573, 602.
251
Esimerkiksi sivulla 48 esitelty Vergiliuksen kuvaus. Mosconi 2002, 170.
252
Säkeessä 199 kuvataan vulkaanisen tuhkan purkausta, säkeessä 200 laavavirtoja purkausvaiheessa,
säkeissä 200-201 järistyksiä ja ääniä sekä säkeessä 202 jäähtyviä laavavirtoja.
253
Mosconi 2002, 156.
254
Aetna 199-202.
245
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palavatȱkivimassatȱtunkevat,ȱpohjarakenteetȱ
vyöryvätȱylös,ȱnytȱjokaȱpuoleltaȱräjähtääȱEtna,ȱ
jaȱtuletȱhehkuvatȱvaaleinaȱtummaanȱmurskaaȱvasten.ȱȱ

Sama on havaittavissa säkeissä 358-362:

Siveȱperegrinisȱigiturȱpropriisveȱpotentesȱȱ
coniurantȱanimaeȱcausis,ȱilleȱimpetusȱignesȱ
etȱmontisȱpartesȱatraȱsubiectatȱharenaȱ
vastaqueȱconcursuȱtrepidantiaȱsaxaȱfragorisȱ
255
ardentisqueȱsimulȱflammasȱacȱfulminaȱrumpunt… ȱ
ȱ
OvatȱsyytȱtuultenȱvoimaanȱsittenȱulkoȬȱtaiȱȱ
sisäsyntyisiä,ȱtuoȱiskuvoimaȱpaiskaaȱulosȱ
liekkejäȱjaȱosiaȱvuorestaȱmustanaȱhiekkanaȱ
jaȱvaltavatȱlohkareetȱtörmäilevätȱräjähdyksenȱȱ
sekasorrossaȱpäästäenȱsamallaȱpurkautumaanȱ
palaviaȱliekkejäȱjaȱsalamoita…ȱ

Aetnan säkeiden 457-509 sisältämä kuvaus purkauksesta on puolestaan niin
yksityiskohtaisen tarkka, että sitä lukiessa tuntuu kuin istuisi nojatuolissa television
ääressä

ja

katselisi

tulivuorenpurkauksesta

kertovaa

luontodokumenttia.

Runoilijallamme ei kyseistä teknologian suomaa ihanuutta ole ollut käytössä, ja
säkeessä 465 hän ilmoittaakin nojatuolikseen kukkulan, jonka turvasta purkauksen on
voinut kaukaa nähdä:

Haudȱequidemȱmirumȱ<in>ȱfacieȱquamȱcernimusȱextra,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱsiȱleniturȱopus,ȱresȱstat:ȱmagisȱuriturȱillicȱ
sollicitatqueȱmagisȱvicinaȱincendiaȱsaxumȱ
certaqueȱventuraeȱpraemittitȱpignoraȱflammae.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ460ȱ
Namȱsimulȱatqueȱmovetȱviresȱturbamqueȱminatur,ȱ
diffugitȱextemploqueȱsolumȱtrahitȱ†ictaqueȱramis†ȱ
etȱgraveȱsubȱterraȱmurmurȱdenuntiatȱignes.ȱ
Tumȱpavidumȱfugereȱetȱsacrisȱconcedereȱrebusȱ
parȱerit:ȱeȱtutoȱspeculaberisȱomniaȱcolli.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ465ȱ
Namȱsubitoȱefferventȱonerosaȱincendiaȱraptisȱ
accensaeȱsubeuntȱmolesȱtruncaequeȱruinaȱ
provolvuntȱatqueȱatraȱsonantȱexaminaȱharenae.ȱ
Illincȱincertaeȱfaciesȱhominumqueȱfigurae:ȱ
parsȱlapidumȱdomitaȱest,ȱstantiȱparsȱroboreȱpugnatȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ470ȱ
necȱrecipitȱflammas;ȱhicȱindefensusȱanhelatȱ
atqueȱaperitȱseȱhosti,ȱdecrescitȱspiritusȱilli,ȱ
haudȱaliterȱquamȱcumȱlaetoȱdevictaȱtropaeoȱ
255

Aetna 358-362.
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pronaȱiacetȱcampisȱaciesȱetȱcastraȱsubȱipsa.ȱ
Tumȱsiȱquisȱlapidumȱsummoȱpertabuitȱigni,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ475ȱ
asperiorȱ†sopitaes†ȱetȱquaedamȱsordidaȱfaexȱest,ȱ
qualemȱpurgatoȱcernisȱdesidereȱferro.ȱ
Verumȱubiȱpaulatimȱexsiluitȱsublataȱcaducisȱ
congeriesȱsaxis,ȱangustoȱverticeȱsurgens,ȱ
hicȱvelutiȱinȱfornaceȱlapisȱtorreturȱetȱomnisȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ480ȱ
exustusȱpenitusȱvenisȱsubitȱaltiusȱumor,ȱ
amissisȱopibusȱlevisȱetȱsineȱpondereȱpumexȱ
excutitur.ȱLiquorȱilleȱmagisȱfervereȱmagisqueȱ
fluminisȱinȱspeciemȱmitisȱprocedereȱtandemȱ
incipitȱetȱpronisȱdemittitȱcollibusȱundas.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ485ȱ
Illaeȱpaulatimȱbisȱsenaȱinȱmiliaȱpergunt;ȱ
quippeȱnihilȱrevocat,ȱcurvisȱnihilȱignibusȱobstat,ȱ
nullaȱtenetȱmoles,ȱfrustraȱsimulȱomniaȱpugnant;ȱ
nuncȱsilvaeȱrupesqueȱnatant,ȱnuncȱtecta,ȱsolumqueȱ
ipsumȱadiutatȱopusȱfaciemqueȱsibiȱinduitȱamnis.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ490ȱ
Quodȱsiȱforteȱcavisȱcunctatusȱvallibusȱhaesit,ȱȱȱȱ
Ȭȱutpoteȱinaequalis,ȱvolvens,ȱperpasciturȱagrosȱȬ,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ingeminantȱfluctusȱetȱstantibusȱincrepatȱundisȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
sicutȱcumȱrapidumȱcurvoȱmareȱcernimusȱaestuȱ
acȱprimumȱtenuisȱundasȱagitȱ†ulteriores†ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ495ȱ
progrediensȱlateȱdiffunditurȱetȱ†succernens†ȱ
fluminaȱconsistuntȱripisȱacȱfrigoreȱdurantȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
paulatimqueȱignesȱcoeuntȱacȱflammeaȱmassisȱ
exuiturȱfacies.ȱTumȱprimaȱutȱquaequeȱrigescitȱ
effumatȱmolesȱatqueȱipsoȱpondereȱtractaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ500ȱ
volviturȱingentiȱstrepituȱpraecepsqueȱsonantiȱ
cumȱsolidoȱinflixaȱest,ȱpulsatamȱdissipatȱictusȱ
et,ȱquaȱdisclusaȱest,ȱcandentiȱroboreȱfulget;ȱ
scintillasȱproculȱecceȱvides,ȱproculȱecce,ȱruentis:ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ505ȱȱȱȱȱȱ
emicatȱexamenȱplagis,ȱardentiaȱsaxaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ504ȱ
incolumiȱfervoreȱcadunt.ȱFertȱimpetusȱingens,ȱ
Symaethiȱquondamȱutȱripasȱtraieceritȱamnis:ȱ
†vixȱiunctisȱquisquamȱfixoȱdimoveritȱillas†ȱ
256
vicenosȱpersaepeȱpedesȱiacetȱobrutaȱmoles. ȱ
ȱ
ȱ
Se,ȱmitäȱnäemmeȱvuorenȱhahmossaȱulkopuolelta,ȱeiȱoleȱihmeellistä;ȱ
josȱtoimintaȱlaantuu,ȱpurkausȱjatkuuȱkuitenkin:ȱȱ
kivimassaȱpalaaȱvoimakkaamminȱkraaterissaȱkiihdyttäenȱliekkeihinȱkaikkeaȱȱ
lähelläänȱjaȱilmoittaaȱvarmojaȱmerkkejäȱliekkimerestä,ȱjokaȱonȱtulossa.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ460ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Silläȱheti,ȱkunȱseȱkokoaaȱvoimansaȱjaȱuhkaaȱsekasorrolla,ȱ
seȱleviääȱjokaȱpuolelleȱvetäenȱhetkessäȱmaaperänȱmukaansaȱ[…]ȱ
jaȱkumeaȱmaanalinenȱmöyrynäȱilmoittaaȱtulenȱsaapuvan.ȱ
Silloinȱonȱjärkevääȱpaetaȱpelokkaanaȱjaȱväistyäȱjumalaistenȱ
ilmiöidenȱtieltä:ȱvoitȱkatsellaȱkaikkeaȱturvassaȱkukkulalta.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ465ȱ
Silläȱyhtäkkiäȱleimahtavatȱmassallaȱitseäänȱruokkineetȱliekit,ȱȱ
tuleenȱsyttyneetȱmöhkäleetȱvyöryvät,ȱjaȱirronneetȱlohkareetȱpyörivätȱȱȱ

256

Aetna 457-509.
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ryminälläȱalasȱhiekkapilvienȱjylistessäȱtummina.ȱ
Kukkulaltaȱvoiȱnähdäȱepämääräisiäȱhahmojaȱjaȱihmisenkuvia,ȱjoistaȱ
osaȱnäyttääȱlyödyiltä,ȱosaȱtaisteleeȱpystyssäȱvahvastiȱvastaanȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ470ȱȱ
eikäȱalistuȱtulelle:ȱyhtäälläȱjokuȱläähättääȱvaillaȱsuojaaȱȱ
tarjotenȱitsensäȱviholliselle,ȱtoisenȱhengitysȱhiipuu,ȱ
kutenȱmurskaavanȱvoitonȱlyömältäȱȱ
sotajoukolta,ȱjokaȱmakaaȱkentälläȱlähelläȱleiriään.ȱ
Josȱsittenȱäärimmäinenȱkuumuusȱonȱsulattanutȱjonkunȱkivistä,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ475ȱ
seȱonȱsammuttuaanȱrosoisempiȱjaȱkuinȱlikaistaȱkuonaa,ȱ
jollaistaȱvoitȱnähdäȱirtoavanȱpuhdistetustaȱraudasta.ȱ
Muttaȱkunȱpudonneidenȱkivienȱkasaȱonȱvähitellenȱ
noussutȱkorkeammaksiȱteräväkärkisenä,ȱ
sielläȱkiviainesȱpalaaȱkuinȱuunissaȱjaȱkaikkiȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ480ȱ
kosteusȱnouseeȱhöyryyntyneenäȱsisältäȱonkaloistaȱkorkeammalle;ȱ
jaȱkivi,ȱmenetettyäänȱkovuutensa,ȱryöppyääȱhauraanaȱhohkakivenä.ȱ
Sulaȱainesȱsenȱsijaanȱalkaaȱenemmänȱjaȱenemmänȱkiehuaȱ
jaȱlopultaȱedetäȱkuinȱhidasvirtaisenaȱjokenaȱ
lähettäenȱaaltojaanȱalasȱrinnettä.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ485ȱ
Nämäȱetenevätȱhiljalleenȱkaksitoistaȱmailiaȱeikäȱmikäänȱ
pystyȱniitäȱestämään,ȱmikäänȱeiȱpysäytäȱkiemurteleviaȱtulivirtoja,ȱeiȱ
yksikäänȱröykkiöȱpidättele,ȱkaikkiȱmateriaaliȱpyristeleeȱvastaanȱturhaan.ȱ
Siinäȱuivatȱmetsätȱjaȱkalliot,ȱrakennukset,ȱjaȱkokoȱmaaperäȱ
auttaaȱsenȱtyötäȱjaȱmuuttuuȱvirranȱjatkeeksi.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ490ȱ
Josȱseȱsattumoisinȱpysähtyyȱsyväänȱlaaksoon,ȱȱ
seȱravitseeȱitseäänȱlisääȱvyöryenȱtasaisilleȱniityille,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
jaȱsenȱvirtaȱkaksinkertaistuuȱjaȱräsähteleeȱaaltojenȱseistessäȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
kutenȱraivoavaȱmeri,ȱjonkaȱnäemmeȱmyrskyssäȱensinȱ
aiheuttavanȱpieniäȱaaltojaȱ[…]ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ495ȱ
jaȱleviääȱjaȱeteneeȱlaajemmalleȱ[…]ȱȱ
Vähitellenȱlaavavirratȱseisahtuvatȱjaȱjäähtyessäänȱkovettuvat,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
hiljoitellenȱliekitȱlaantuvatȱjaȱmassojenȱhehkuȱväistyy.ȱ
Silloinȱmassaȱensinȱsavuaaȱkovettuessaanȱ
jaȱryskyyȱsuurellaȱäänelläȱomanȱpainonsaȱtyöntämänä,ȱjaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ500ȱ
josȱseȱvyöryessäänȱtörmääȱjohonkinȱkiinteään,ȱseȱhajoaaȱiskunȱvoimastaȱ
jaȱsenȱsisältäȱesiinȱtullutȱhehkuvaȱainesȱvälähteleeȱvimmaisasti:ȱ
katso,ȱnäetȱkipinätȱkaukaa,ȱkatsoȱkaukaaȱniidenȱsinkoilua.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ505ȱ
Iskutȱnostattavatȱkipinäpilven,ȱhehkuvatȱkivetȱputoilevatȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ504ȱ
hehkuaanȱmenettämättä.ȱIskuvoimaȱonȱniinȱsuuri,ȱ
257
ettäȱpurkausȱonȱjoskusȱylittänytȱSymaethusȬjoen :ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱliityttyäänȱkerranȱlujallaȱlaavallaȱyhteen,ȱsenȱrantojaȱhädinȱtuskinȱ
saaȱenääȱirtiȱtoisistaan.ȱUseinȱkivetȱmuodostavatȱyliȱ20ȱjalkaaȱkorkeanȱkasan.ȱ

Kuvauksen omakohtaisuutta ja runoilijan tieteellistä perehtymistä aiheeseen osoittavat
runossa esiintyvät huomiot mitoista, kuten säkeen 509 maininta purkauksessa
muodostuvan kivikasan korkeudesta tai säkeen 486 maininta matkasta, jonka laavavirrat
purkauksen yhteydessä etenevät. Ensimmäisellä vuosisadalla Etnan suuret purkaukset
257
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ajoittuvat vuosiin 38-40, 50, 72 ja 80.258 Edellä kuvattu tulivuorenpurkaus on toisin
sanoen tapahtunut joko vuosina 38-40, 50 tai 72.259 On toki myös mahdollista, että
edellinen kuvaus on peräisin jostakin kirjoittajan käyttämästä lähteestä, mutta kuten
todettua, sellaista ei ole kuitenkaan säilynyt. Purkauksen näkeminen on varmastikin
ollut merkittävä innoittaja aiheeseen tarttumiselle, mutta onko taustalla muutakin?

6.2.4 Aetnan yhteydet Senecaan

Tulivuorikuvaukseen perehtymisemme alkoi kappaleesta 6.2.1, jossa käsiteltiin Senecan
Luciliukselle lähettämää kirjettä 79. Kirjeessä Seneca rohkaisee Luciliusta kirjoittamaan
Etnasta runon. Kuten todettiin, kirjeestä ei sinällään voi päätellä muuta varmaa
Luciliuksen yhteydestä käsillä olevaan runoon kuin, että mikäli hän on sen kirjoittaja, ei
hän ainakaan ollut sitä vielä kirjeen kirjoittamisen aikaan tehnyt. Senecan, Luciliuksen
ja Aetnan väliltä löytyy kuitenkin myös toinen yhdistävä tekijä: runossa on huomattavia
yhtäläisyyksiä Senecan Naturales quaestiones-teoksen kanssa.260 F. Goodyear on
Aetna-editionsa johdantoon listannut kyseisestä teoksesta kaiken kaikkiaan 31 kohtaa,
jotka ovat kytköksissä runoon. Näistä hieman yli puolet (16) on teoksen kuudennesta
kirjasta.261 On siis paikallaan olettaa runon kirjoittajan perehtyneen Senecan teokseen.
Aetnan voidaan H. Hinzin mukaan täten katsoa syntyneen kyseisen teoksen
ilmestymisen jälkeen262. Naturales quaestiones on kirjoitettu moraalikirjeiden tavoin
vuosien 62 tai 63 ja vuoden 65 välisenä aikana263, minkä perusteella Aetna Hinzin
mukaan on siis peräisin vuosien 62/63 ja 79 väliseltä ajalta. Büchnerin mukaan runon
sisällön perusteella ei kuitenkaan saada varmuutta siitä, onko Aetnan runoilija käyttänyt
työssään Senecan teosta264. Duff & Duff tähdentävät, että yhtäläisyydet teosten välillä
voivat hyvin johtua myös siitä, että Seneca ja Aetnan kirjottaja ovat käyttäneet vain
samaa lähdettä, eikä runon täten tarvitse olla riippuvainen Senecasta265. Hinz ja Büchner
sekä Duff & Duff jättävät lukuisten muiden tutkijoiden tavoin perustelematta vaille
huomiota sen hyvin yksinkertaisen tosiasian, että teosten vaikutus on voinut olla myös
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toisensuuntainen kuin yleensä oletetaan: on mahdollista, että Aetna on Naturales
quaestiones-teoksen edeltäjä eikä toisinpäin.

P. Oltramare puolestaan huomauttaa, että mikäli yhteydet teosten välillä olisivat vain
opillisia, olisi helppoa yhtyä selitykseen yhteisestä lähteestä. Oltramare korostaa, että
teosten välillä ilmenevät kielelliset yhtäläisyydet pakottavat kuitenkin ajattelemaan
aivan jotain muuta. Sanastollisiksi esimerkeiksi teosten välisestä kiinteästä yhteydestä
hän nostaa seuraavat katkelmat:266

Sen. nat. 6, 13, 4:ȱFugiensȱergoȱetȱomniȱmodoȱcupiensȱexcedereȱproximaȱquaequeȱremoliturȱacȱiactat.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱAetna 112:ȱȱeffugiensȱmoliturȱiterȱ
ȱ
ȱ

Sen. nat. 6, 14, 3:ȱ(spiritus)ȱhocȱacriusȱferturȱquoȱangustius.ȱIdȱsineȱpugnaȱnonȱpotestȱfieri.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ

Aetna 300:ȱ(aura)ȱpugnatȱinȱangustoȱ
ȱ
ȱ

Lisäksi Aetnan kirjoittaja jakaa saman uskomuksen maanalaisten jokien olemassaolosta
kuin Lucilius runossaan,267 ja käyttää tässä yhteydessä jo Senecalta tuttua termiä
spiramenta:
ȱ
Quodȱsiȱpraecipitiȱcondunturȱfluminaȱterra,ȱ
conditaȱsiȱredeunt,ȱsiȱquaedamȱincognitaȱsurgunt,ȱ
haudȱmirumȱclausisȱetiamȱsiȱliberaȱventis
268
spiramentaȱlatent. ȱ
ȱ
Mikäliȱmaanȱuumenetȱkätkevätȱjokia,ȱmikäliȱneȱ
nousevatȱkätköistään,ȱmikäliȱonȱsellaisia,ȱjotkaȱ
aiemminȱtuntemattomina maanȱsisältäȱnousevat,ȱȱ
eiȱoleȱihme,ȱettäȱmaanalaisiinȱtuuliinkinȱsisältyyȱȱ
kahlitsemattomiaȱpuuskia.ȱ

Quidamȱitaȱexistimant.ȱTerraȱmultisȱlocisȱperforataȱestȱnecȱtantumȱȱ
primosȱillosȱaditusȱhabetȱquosȱuelutȱspiramentaȱabȱinitioȱsuiȱrecepit,ȱȱ
sedȱmultosȱilliȱcasusȱimposuit.ȱAliubiȱdeduxitȱquicquidȱsuperneȱterreniȱȱ
eratȱaqua,ȱaliaȱtorrentesȱcecidere,ȱaliaȱaestibusȱmagnisȱdisruptaȱpatuerunt.ȱ
266
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Perȱhaecȱinteruallaȱintratȱspiritus.ȱQuemȱsiȱinclusitȱmareȱetȱaltiusȱadegitȱȱ
necȱfluctusȱretroȱabireȱpermisit,ȱtuncȱille,ȱexituȱsimulȱredituqueȱpraecluso,ȱȱ
uolutaturȱet,ȱquiaȱinȱrectumȱnonȱpotestȱtendere,ȱquodȱilliȱnaturaleȱest,ȱȱ
269
inȱsublimeȱseȱintenditȱetȱterramȱprementemȱdiuerberat. ȱ
ȱ
Jotkutȱajattelevatȱnäin.ȱMaaȱonȱmonissaȱpaikoinȱtäynnäȱkolojaȱȱ
eivätkäȱneȱoleȱainoastaanȱsellaisia,ȱjotkaȱsiinäȱovatȱolleetȱalustaȱȱȱ
alkaenȱikäänȱkuinȱhengitysreikinä,ȱvaanȱmonetȱniistäȱonȱyhdistänytȱȱ
sattuma.ȱToisaallaȱvesiȱonȱvienytȱpoisȱkaikenȱsen,ȱmikäȱoliȱmaanȱpinnalla,ȱ
toisaallaȱvirtaȱonȱvienytȱkaiken,ȱtoisaallaȱkolotȱovatȱavoinna,ȱkoskaȱsuuretȱȱ
aallotȱovatȱmurtaneetȱkaikenȱauki.ȱNäistäȱaukoistaȱmeneeȱsisäänȱilma.ȱȱ
Josȱmeriȱympäröiȱsenȱjaȱtyöntääȱsyvemmälleȱeikäȱvirtaȱpäästäȱsitäȱȱ
takaisin,ȱkoskaȱsekäȱulosȬȱettäȱpaluukäytäväȱonȱsuljettu,ȱseȱjoutuuȱȱ
pyörimään,ȱsilläȱȱseȱeiȱnäinȱvoiȱluontonsaȱmukaisestiȱkulkeaȱsuoraan,ȱȱ
jaȱpyrkiiȱkorkeammalleȱjärisyttäenȱmaata,ȱjokaȱsitäȱestää.ȱ
ȱ
ȱ

Seneca-muistumaksi Aetnassa tai Aetna-muistumaksi Senecalla Oltramare lukee myös
seuraavan katkelman: 270

Sen. nat. 6, 24, 1:ȱutrumȱperȱtenuiaȱforaminaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱAetna 283-284:

seuȱterraȱminutis

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱraraȱforaminibusȱtenuesȱinȱseȱabstrahitȱaurasȱ

On kuitenkin huomioitava, että viimeisen esimerkin sana foramina esiintyy myös
Lucretiuksella. Kyseinen katkelma Aetnasta onkin nähtävissä muistumana sekä
Senecalta että Lucretiukselta:

Aetna 283-284:

seuȱterraȱminutis
raraȱforaminibusȱtenuesȱinȱseȱabstrahitȱaurasȱ

Lucr. 5, 457:ȱIdeoȱperȱraraȱforaminaȱterrae

Oltramaren näkökantaa Aetnan ja Senecan välisestä suorasta yhteydestä tukee
G. Mosconi, joka panee merkille Aetnan säkeiden 96-98 selkeän sisällöllisen ja

269
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sanastollisen yhtäläisyyden Senecan luonnontieteellisen teoksen viidennen kirjan
kanssa:271

Nonȱtotaȱsolidoȱcontextuȱterraȱinȱimumȱusqueȱfundatur,ȱsedȱmultisȱȱ
partibusȱcauaȱetȱ“caecisȱsuspensaȱlatebris”,ȱ<aliubiȱaquisȱplena>,ȱȱȱ
272
aliubiȱhabetȱinaniaȱsineȱumore. ȱ
ȱ
Maaȱeiȱoleȱkokonaanȱpohjaanȱsaakkaȱtiivisȱjaȱyhtenäinenȱvaanȱȱ
useistaȱpaikoinȱonttoȱjaȱ”riippuuȱpimeidenȱpiilojenȱpäällä”ȱȱ
<toisaallaȱtulvillaanȱvettä>,ȱtoisaallaȱtyhjäȱjaȱkuiva.ȱ
ȱ
ȱ
nonȱtotumȱexȱsolidumȱest,ȱdensoȱnamqueȱomnisȱhiatuȱ
sectaȱestȱintusȱhumusȱpenitusqueȱcavataȱlatebrisȱ
273
exilesȱsuspensaȱviasȱagit. ȱ
ȱ
(Maa)ȱeiȱoleȱkokonaanȱtiivis,ȱsilläȱseȱonȱsisältäȱ
kokonaanȱtiheidenȱhalkeamienȱleikkaamaȱjaȱsyvältäȱkaivettuȱ
jaȱpiilojenȱpäälläȱriippuenȱseȱsynnyttääȱohuitaȱkäytäviä.ȱ
ȱ
ȱ

Senecan

caecis

suspensa

latebris

on

itse

asiassa

muistuma

Ovidiukselta,

Metamorphoses-teoksen ensimmäisestä kirjasta, jossa Ovidius kirjoittaa: caecis obscura
latebris274. Seneca on ilmeisesti parodioinut taikka muuten vain muokannut Ovidiuksen
sanoja tekstiinsä sopivaksi.275 Aetnassa esiintyvä latebris … suspensa on taas
vastaavasti muistuma tästä Senecan tekemästä muunnoksesta, minkä perusteella
voidaan päätellä Aetnan olevan Naturales quaestiones-teoksen ilmestymisen jälkeen
syntynyt runo.

Kappaleessa 6.2.3 luetelluista Etnan purkauksista tulisi täten kyseeseen vain vuonna 72
tapahtunut purkaus, minkä perusteella puolestaan voidaan olettaa, että Aetna lienee
kirjoitettu tulivuorenpurkausten 72 ja 79 välisenä aikana. Sen olisi toisin sanoen
kirjoittanut Senecan teoksiin tutustunut runoilija kymmenisen vuotta Senecan kuoleman
jälkeen.
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Mosconi ja Oltramare löytävät teosten väliltä lukuisia muitakin yhteyksiä. Esimerkiksi
Aetnassa säkeiden 374-383 sisältämän vertauksen aiheuttama mielikuva on Oltramaren
mukaan täysin samanlainen kuin Senecalla Naturales quaestiones-teoksen kuudennessa
kirjassa:276

Saepeȱpremitȱfaucesȱmagnisȱexstructaȱruinisȱ
congeriesȱclauditqueȱviasȱluctamineȱabȱimoȱ
etȱspissoȱvelutiȱtectoȱsubȱpondereȱpraestatȱ
†haudȱsimilisȱtenerosȱcursu†:ȱtumȱfrigidaȱmontiȱ
desidiaȱestȱtutoqueȱlicetȱdescendereȱfauces.ȱ
Post,ȱubiȱconvaluereȱmora,ȱvelociusȱurgent,ȱ
pelluntȱoppositiȱmolesȱetȱvinculaȱrumpunt,ȱ
quicquidȱinȱobliquumȱest,ȱfranguntȱiter,ȱacriorȱictuȱ
impetusȱexoritur;ȱmagnisȱoperataȱrapinisȱ
277
flammaȱmicatȱlatosqueȱruensȱexundatȱinȱagros. ȱ
ȱ
ȱ
Useinȱsuurenȱpaineenȱkasaamaȱkiviröykkiöȱpainaaȱȱ
kraateriaȱsulkienȱtienȱpohjaltaȱnousevienȱtuultenȱpauhulta,ȱȱ
[…]ȱ
silloinȱkylmäȱelottomuusȱvaltaaȱvuorenȱjaȱmahdollistaaȱturvallisenȱȱ
laskeutumisenȱkraateriin.ȱȱKunȱtuuletȱovatȱvahvistuneetȱȱ
näinȱviivyttyään,ȱneȱpuhaltavatȱnopeamminȱjaȱȱ
työntävätȱlohkareitaȱrikkoenȱniidenȱkahleet.ȱȱ
Neȱmurskaavatȱkaikenȱtielleenȱtulevan,ȱjaȱmitäȱvoimakkaampiȱȱ
törmäys,ȱsitäȱvoimakkaammaksiȱkasvaaȱiskuvoima.ȱȱ
Riistetynȱaineksenȱruokkimaȱliekkiȱpalaaȱloistaenȱjaȱȱ
ryntääȱhyökynäȱyliȱlaajojenȱaukeiden.ȱ
ȱ
ȱ
Quamdiuȱilliȱfacilisȱetȱliberȱestȱalueus,ȱprimasȱquasqueȱaquasȱexplicat;ȱ
ubiȱ saxaȱ manuȱ uelȱ casuȱ illataȱ repressereȱ uenientem,ȱ tuncȱ impetumȱ
moraȱquaeritȱet,ȱquoȱpluraȱoppositaȱsunt,ȱplusȱinuenitȱuirium.ȱOmnisȱ
enimȱ illaȱ undaȱ quaeȱ aȱ tergoȱ superuenitȱ etȱ inȱ seȱ crescit,ȱ cumȱ onusȱ
suumȱsustinereȱnonȱpotuit,ȱuimȱruinaȱparatȱetȱpronaȱcumȱipsisȱquaeȱ
obiacebantȱ fugit.ȱ Idemȱ spirituȱ fit,ȱ qui,ȱ quoȱ ualentiorȱ agiliorqueȱ est,ȱ
citiusȱeripiturȱetȱuehementiusȱsaeptumȱomneȱdisturbat:ȱexȱquoȱmotusȱ
fit,ȱ scilicetȱ eiusȱ partisȱ subȱ quaȱ pugnatumȱ est.ȱ […]ȱ ubiȱ illumȱ
extrinsecusȱ superueniensȱ causaȱ sollicitatȱ compellitqueȱ etȱ inȱ artumȱ
agit,ȱ siȱ licetȱ adhuc,ȱ ceditȱ tantumȱ etȱ uagatur:ȱ ubiȱ ereptaȱ discedendiȱ
facultasȱestȱetȱundiqueȱobsistitur,ȱtuncȱȈmagnoȱcumȱmurmureȱmontisȱ
278
circumȱ claustraȈ ȱ fremit,ȱ quaeȱ diuȱ pulsataȱ conuellitȱ acȱ iactat,ȱ eoȱ
279
acriorȱquoȱcumȱmoraȱualentioreȱluctatusȱest.ȱ ȱ
ȱ
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Niinȱ kauanȱ kuinȱ joenȱ uomaȱ onȱ vapaa,ȱ seȱ antaaȱ vesienȱ juostaȱ
soljuten.ȱ Kunȱ sattumanȱ taiȱ ihmisenȱ siirtämätȱ ȱ kivetȱ
tyrehdyttävätȱ sen,ȱ seȱ kasaaȱ viivytellenȱ iskuvoimaa,ȱ jaȱ mitäȱ
enemmänȱonȱesteitä,ȱsenȱvoimakkaammaksiȱseȱtulee.ȱNimittäinȱ
kaikkiȱ neȱ takaaȱ tulevatȱ jaȱ päällekkäinȱ nousevatȱ aallot,ȱ jotkaȱ
eivätȱenääȱkestäȱpainoansa,ȱsaavatȱrikkoutumisestaanȱvoimaaȱjaȱ
vievätȱmukanaanȱsen,ȱmikäȱniitäȱesti.ȱSamaȱilmiöȱonȱnähtävissäȱ
ilmanȱ suhteen,ȱ jokaȱ repiiȱ jaȱ tuhoaaȱ sitäȱ nopeamminȱ tieltäänȱ
kaiken,ȱ mitäȱ voimakkaampaaȱ jaȱ elinvoimaisempaaȱ seȱ on:ȱ tästäȱ
onȱseurauksenaȱjäristysȱsenȱalueenȱalla,ȱjossaȱseȱonȱponnistellut.ȱ
[...]ȱ Kunȱ ulkopuolinenȱ syyȱ järisyttääȱ tuultaȱ työntäenȱ sitäȱ
eteenpäinȱ jaȱ ahdistaenȱ ahtaaseenȱ tilaan,ȱ se,ȱ josȱ onȱ vieläȱ
mahdollista,ȱ hiljeneeȱ jaȱ vaelteleeȱ ympäriinsä:ȱ kunȱ taasȱ siltäȱ onȱ
vietyȱ mahdollisuusȱ etääntyäȱ jaȱ sitäȱ estetäänȱ jokaȱ puolelta,ȱ seȱ
”mahtavallaȱ möyrynälläȱ jyskääȱ vuorenȱ seiniäȱ vastaan”,ȱ jaȱ
iskettyäänȱ niitäȱ kauan,ȱ kaataaȱ neȱ jaȱ sinkoaaȱ neȱ sitäȱ
voimakkaammin,ȱ mitäȱ voimakkaamminȱ seȱ onȱ lepotauonȱ
saatuaanȱponnistellut.ȱ
ȱ
ȱ

Voi perustellusti ajatella, että edellinen katkelma Naturales quaestiones-teoksen
kuudennesta kirjasta on ollut raikkaana Aetnan tekijän mielessä tämän kirjoittaessa
kyseisiä säkeitä. Mosconi panee merkille myös Aetnan säkeet 117-119, jotka
muistuttavat muodoltaan280 Senecan suosimaa diatribististä tyyliä ja sisällöltään
erityisesti katkelmaa teoksen kuudennesta kirjasta. Tässä Seneca käsittelee yhteyttä,
joka vallitsee maanalaisten onkaloiden ja vesien välillä:281

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱQuisȱenimȱnonȱcreditȱinanisȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱesseȱsinusȱpenitus,ȱtantosȱemergereȱfontisȱ
282
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱcumȱvidetȱacȱtotiensȱimoȱseȱmergereȱhiatu? ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱKukapaȱnimittäinȱeiȱuskoisiȱsitä,ȱettäȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱsyvälläȱonȱonkaloita,ȱkunȱnäkeeȱniinȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱsuurtenȱlähteidenȱnousevanȱsyvältäȱhalkeamistaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱjaȱniidenȱniinȱuseinȱnäihinȱsyöksyvän?ȱȱȱȱȱȱ

Quisȱ autemȱ negetȱ uastisȱ illasȱ receptaculisȱ concipiȱ etȱ cessareȱ multisȱ
inertesȱlocis?ȱNonȱestȱdiuȱprobandumȱibiȱmultasȱaquasȱesseȱubiȱomnesȱ
sunt;ȱ nequeȱ enimȱ sufficeretȱ tellusȱ adȱ totȱ fluminaȱ edenda,ȱ nisiȱ exȱ
283
repositoȱmultoqueȱfunderet. ȱ
ȱ
280

Kielteinen retorinen kysymys, jota seuraavat passiiviset kiertoilmaukset, mikä osoittaa tapeettomaksi
asian todistamisen, koska se on jo ilmituotujen tosiasioiden perusteella selvä.
281
Mosconi 2002, 153.
282
Aetna 117-119.
283
Sen. nat. 6, 7, 3.

66

Kukaȱpuolestaanȱkieltäisiȱvesienȱkerääntyvänȱsuuriinȱaltaisiinȱjaȱ
pysyvänȱ monissaȱ paikoissaȱ liikkumattomina?ȱ Eiȱ oleȱ tarpeenȱ
todistellaȱ liiemmältiȱ sitä,ȱ ettäȱ siellä,ȱ mistäȱ kaikkiȱ vedetȱ ovatȱ
peräisin,ȱ onȱ paljonȱ vettä.ȱ Maaȱ eiȱ nimittäinȱ voisiȱ tuottaaȱ niinȱ
moniaȱjokia,ȱjosȱsilläȱeiȱolisiȱkäytettävänäänȱvaltavaaȱvarastoa.ȱ

Oltramare katsoo edellisten Aetnan säkeiden muistuttavan sisällöltään hyvin
eläväisesti myös katkelmaa Senecan teoksen kolmannesta kirjasta:284
Quaedamȱfluminaȱpalamȱinȱaliquemȱspecumȱdeciduntȱetȱsicȱexȱoculisȱ
auferuntur.ȱ Quaedamȱ consumunturȱ paulatimȱ etȱ intercidunt;ȱ eademȱ
exȱ interualloȱ reuertunturȱ recipiuntqueȱ etȱ nomenȱ etȱ cursum.ȱ Causaȱ
manifestaȱ est:ȱ subȱ terraȱ uacatȱ locus,ȱ omnisȱ autemȱ naturaȱ umorȱ adȱ
inferiusȱetȱadȱinaneȱdefertur.ȱIlloȱitaqueȱreceptaȱfluminaȱcursusȱegereȱ
secreto,ȱ sed,ȱ cumȱ primumȱ aliquidȱ solidiȱ quodȱ obstaretȱ occurrit,ȱ
perruptaȱ parteȱ quaeȱ minusȱ adȱ exitumȱ repugnauit,ȱ repetiereȱ cursumȱ
285
suum. ȱ
Jotkutȱ joetȱ laskevatȱ näkyvästi onkaloihinȱ jaȱ neȱ viedäänȱ näinȱ
silmiemmeȱ ulottumattomiin.ȱ Toisetȱ tyrehtyvätȱ hiljoitellenȱ jaȱ
katoavat,ȱ vainȱ ilmestyenȱ vähänȱ matkanȱ päässäȱ uudestaanȱ
samannimisinäȱ jaȱ Ȭsuuntaisina.ȱ Syyȱ tähänȱ onȱ ilmeinen:ȱ maanȱ
allaȱ onȱ onkaloitaȱ jaȱ kaikkiȱ nesteȱ pyrkiiȱ luonnostaanȱ pohjaaȱ jaȱ
tyhjyyttäȱ kohden.ȱ Senȱ tähdenȱ joet,ȱ jotkaȱ niihinȱ ovatȱ
kerääntyneet,ȱ virtaavatȱ näkymättömissä,ȱ muttaȱ hetiȱ esteenȱ
kohdatessaanȱ taistelevatȱ itselleenȱ läpipääsynȱ paikassa,ȱ jokaȱ
tarjoaaȱvähitenȱvastarintaa,ȱjaȱjatkavatȱvirtaustaan.ȱ
ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

Aetnan ja Naturales quaestiones-teoksen välillä on eittämättä löydettävissä voimakkaita
sisällöllisiä ja kielellisiä yhteneväisyyksiä. Tärkeimmäksi näistä nousee mielestäni
sivulla 64 käsitelty Senecan Aetnaan välittämä Ovidius-muistuma, jonka perusteella
voidaan päätellä Aetnan tekijän tunteneen Naturales quaestiones-teoksen ja
kirjoittaneen siten tulivuorikuvauksensa tämän ilmestymisen jälkeen.

On huomionarvoista, että jostain syystä Seneca on jättänyt tulivuoret käsittelemättä
Naturales quaestiones-teoksessaan. Hän ilmoittaa viidennessä kirjassa aikovansa
käsitellä aihetta myöhemmin, mutta ei kuitenkaan koskaan tee sitä:286
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Oltramare 1961, 145.
Sen. nat. 3, 26, 3.
286
Oltramare 1961, xii & 228.
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Illudȱueroȱmanifestumȱestȱmagnamȱesseȱsubȱterrisȱuimȱsulphurisȱetȱȱ
aliorumȱnonȱminusȱignemȱalentium.ȱPerȱhaecȱlocaȱcumȱseȱexitumȱ
quaerensȱspiritusȱtorsit,ȱaccendatȱflammamȱipsoȱaffrictuȱnecesseȱest,ȱ
deinde,ȱflammisȱlatiusȱfusis,ȱetiamȱsiȱquidȱignauiȱaerisȱerat,ȱextenuatumȱ
moueriȱetȱuiamȱcumȱfremituȱuastoȱatqueȱimpetuȱquaerere.ȱSedȱhaecȱ
287
diligentiusȱpersequar,ȱcumȱquaeramȱdeȱmotibusȱterrae. ȱ
ȱ
ȱOnȱselvää,ȱettäȱmaanȱallaȱonȱrikkiäȱjaȱmuitaȱherkästiȱpalaviaȱaineitaȱ
ȱsuurissaȱmäärin.ȱKunȱilmavirtaȱtällaisillaȱseuduillaȱpyöriiȱetsiessäänȱ
ȱulospääsyä,ȱseȱväistämättäȱsytyttääȱtulenȱaiheuttamallaanȱkitkalla,ȱ
ȱjaȱkunȱliekitȱovatȱsittenȱlevinneet,ȱvaikkaȱseȱkoostuukinȱhiljoitellenȱ
ȱvirtaavastaȱilmasta,ȱseȱheikentynenääkinȱalkaaȱliikkuaȱvoimallaȱȱȱȱ
ȱaiheuttaenȱkovaaȱääntä.ȱMuttaȱtarkastelenȱnäitäȱasioitaȱyksityisȬȱ
ȱkohtaisemminȱsitten,ȱkunȱkäsittelenȱmaanjäristyksiä.ȱ

Teoksen kuudes kirja, jossa Seneca maanjäristyksiä käsittelee, on edellä esitettyjen
esimerkkien perusteella selkeästi vaikuttanut Aetnaan, mutta minkäänlaista tulivuorten
toimintaa tarkastelevaa käsittelyä siitä ei löydy. Seneca kylläkin viittaa Etnan
toimintaan lyhyesti muualla, teoksen toisessa kirjassa, mutta varsinaisesta tulivuorten
toimintaan perehtymisestä ei viittauksessa ole kyse:

Aetnaȱ aliquandoȱ multoȱ igneȱ abundauit,ȱ ingentemȱ uimȱ harenaeȱ urentisȱ
effudit,ȱinuolutusȱestȱdiesȱpuluere,ȱpopulosqueȱsubitaȱnoxȱterruit.ȱAiuntȱ
tuncȱ plurimaȱ fuisseȱ fulminaȱ etȱ tonitruaȱ quaeȱ concursuȱ aridorumȱ
corporumȱ factaȱ sunt,ȱ nonȱ nubium,ȱ quasȱ uerisimileȱ estȱ inȱ tantoȱ feruoreȱ
288
aerisȱnullasȱfuisse. ȱ
Etnaȱpulppusiȱkerranȱtultaȱjaȱsyöksiȱvaltavanȱpurkauksenȱpalavaaȱ
hiekkaa.ȱPäiväȱverhoutuiȱpölyynȱjaȱkansaaȱkauhistuttiȱyhtäkkinenȱ
yö.ȱ Sanotaan,ȱ ettäȱ ȱ silloinȱ salamoiȱ jaȱ jyrisiȱ runsaasti,ȱ mikäȱ johtuiȱ
kuivienȱ aineidenȱ yhteentörmäyksestä,ȱ eiȱ pilvistä,ȱ joitaȱ
todennäköisestiȱeiȱniinȱkiehuvassaȱilmanalassaȱollutȱlainkaan.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱValitettavasti ei ole säilynyt tietoa siitä, onko Naturales quaestiones koskaan sisältänyt

tulivuorten toimintaan kohdistuvaa tarkastelua. Sen kuudennen kirjan ja Aetnan välillä
vallitsevien vahvojen yhteyksien perusteella on kuitenkin houkuttelevaa ajatella, että
tuossa kirjassa olisi tämäntapainen käsittely ollut. Yhtä kaikki, Senecan ja Aetnan
välinen side on voimakas, ja runon on kirjoittanut, kuten edellä on käynyt ilmi, Senecan
aikaan elänyt runoilija, jolle sekä Senecan teokset että mainittu tulivuori ovat olleet
287
288

Sen. nat. 5, 14, 4.
Sen. nat. 2, 30, 1.
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hyvin läheisiä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon myös, että runon
päättävä legenda urhoollisista catinalaisnuorukaisista on ensimmäinen latinankielisen
runouden tarjoama kuvaus kyseisestä aiheesta. Latinankielisessä proosassa sitä oli
puolestaan ennen tätä käsitellyt vain Seneca.289

6.2.5 Stoalaisuus ja epikurolaisuus Aetnassa

Moraalikirjeiden perusteella käy ilmeiseksi, että Lucilius oli erityisen kiinnostunut
epikurolaisesta

filosofiasta.290

Senecan

kirjeitä

Luciliukselle

voidaankin

tästä

näkökulmasta pitää stoalaisen kirjeinä epikurolaiselle. Aetnasta on vastaavasti
erotettavissa monipuolinen yhdistelmä sekä epikurolaisia että stoalaisia elementtejä,291
mikä puolestaan valottaa lukijalle runon kirjoittajan ajatusmaailmaa. A. De Vivo on
pannut merkille, että vastaava epikurolaisten ja stoalaisten elementtien sekoittuminen on
nähtävissä myös Senecan Naturales quaestiones-teoksessa, jonka kanssa runolla on,
kuten todettua, muutenkin paljon yhtäläisyyksiä.292 P. De Lacyn mukaan Aetnassa
esiintyviä stoalaisia ja epikurolaisia elementtejä on mahdotonta erotella toisistaan. De
Lacy katsoo runoilijan kuitenkin rakentaneen ajattelunsa Epikuroksen esittämien
periaatteiden varaan. 293

Stoalaista runossa on esimerkiksi hyökkääminen mytologiaan perustuvia selityksiä
vastaan, joka näkyy säkeissä 29 ja 74:294
295

Principioȱneȱquemȱcapiatȱfallaciaȱvatum ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAluksi,ȱjottaȱketäänȱeivätȱhoukuttaisiȱrunoilijoidenȱvalheetȱ
ȱ
296
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱHaecȱestȱmendosaeȱvulgataȱlicentiaȱfamae. ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱTämäȱonȱvalheellistenȱkertomustenȱtunnettuaȱhillittömyyttä.
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Mosconi 2002, 177; Aetna 603-645; Sen. benef. 3, 37; 6, 36.
Kirjeet ovat täynnä viittauksia Epikurokseen ja esim. kirjeessä 23 Seneca kutsuu tuota samoslaista
nimityksellä Epicurus tuus, sinun Epikuroksesi.
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Mosconi 2002, 148-149.
292
Mosconi 2002, 148-149.
293
De Lacy 1943, 169.
294
De Lacy 1943, 170.
295
Aetna 29.
296
Aetna 74.
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Tosin skeptinen suhtautuminen mytologian kautta tapahtuvaan selittämiseen ei ole
pelkästään stoalaisille ominainen piirre, vaan yleisesti eri filosofisia suuntauksia
yhdistävä tekijä.297 Ero eri koulukuntien välillä piileekin siinä, mitä pidetään totuuden
kriteerinä. Siinä, missä stoalaisille tämä on järki, luottavat epikurolaiset empiiriseen
tietoon. Stoalaisille runoilijoiden myytit ovat tosia niin pitkälle kuin ne ovat
yhteneväisiä ratio physican kanssa, epikurolaisille ne taas ovat vahingollisia ja
vaarallisia, koska ne ovat vain kauniiseen kieliasuun verhoiltuja järjettömyyksiä.
Epikurolaiselle totuusteorialle siis aistihavainto on se tekijä, joka erottaa toden
valheesta, ja kaikki, mitä havainto ei tue, on valhetta.298
Aetnassa runouteen liitetään termit pignus299 ja ingenium300. Runoilijat voivat olla hyviä
henkisten kykyjensä (ingenium) perusteella, vaikka heidän runonsa olisivatkin
epäluotettavia sen tähden, että niistä puuttuu todisteita (pignus). Aetna asettaa
vastakkain ingeniumin ja aistihavainnon:
301

Necȱlocusȱingenioȱest:ȱoculiȱteȱiudiceȱvincent. ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEikäȱoleȱsijaaȱnokkeluudelle,ȱhavaintoȱominȱsilminȱonȱvahvempi.

Toisaalta termi pignus viittaa selkeästi ilmiöihin, jotka voidaan aistein havaita.302 Aetna
arvostaa enemmän empiiristä aistihavaintoa kuin ingeniumia,303 mikä on suoraan
epikurolaista tietoteoriaa, jonka mukaan totuus on havainnossa.304 Tämän perusteella
runo on sisältämiensä näkemysten suhteen selkeän epikurolainen.305 Runossa ilmenevän
epikurolaisuuden voidaan ajatella olevan sen esikuvan, Lucretiuksen, vaikutusta.
Lucretius kuitenkin hyökkää Herakleitoksen maailmansyntyteoriaa vastaan306 kutsuen
samalla stoalaisia nimityksellä stolidi307. Ottaen huomioon runossa esiintyvät stoalaiset
elementit ja säkeissä 537-538 ilmenevän myönteisen suhtautumisen Herakleitoksen
teoriaan, ei Aetnan kirjoittajaa voi kuitenkaan pitää ideologialtaan kovin orjallisena
Lucretiuksen seuraajana.
297

De Lacy 1943, 170; Sen. nat. 6, 3, 1; Lucr. 5, 396-406; 6, 749-755.
De Lacy 1943, 171.
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Aetna 40. `Tae varmuudesta´. OLD, s.v. pignus 1a.
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Aetna 75. `Lahjakkuus, nokkeluus .´ OLD, s.v. ingenium.
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Aetna 135-136, 460, 519.
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Säkeissä 173-174 puolestaan on
(ΦʌoțĮĲȐıĲĮıȚȢ),

jonka

mukaan

viittaus stoalaisen opin mukaiseen käsitykseen
maailma

tuhouduttuaan

palaa

alkuperäiseen

muotoonsa:308

Inde,ȱnequeȱestȱaliud,ȱȱȭȱsiȱfasȱestȱcredereȱȭ,ȱmundoȱ
309
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱventuramȱantiquiȱfaciem,ȱveraciusȱomen. ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱEiȱsiisȱoleȱparempaaȱennettäȱsiitä,ȱettäȱmaailmaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱottaaȱmuinaisenȱmuotonsa,ȱmikäliȱasiaanȱonȱuskominen.

Seneca vastaavasti kirjoittaa kyseisestä aiheesta seuraavin sanoin:

Mundoȱ quidamȱ minanturȱ interitumȱ etȱ hocȱ universumȱ quodȱ omniaȱ
divinaȱ humanaqueȱ complectitur,ȱ siȱ fasȱ putasȱ credere,ȱ diesȱ aliquisȱ
310
dissipabitȱetȱinȱconfusionemȱveteremȱtenebrasqueȱdemerget. ȱ
ȱ
Jotkutȱ ennustavatȱ loppuaȱ maailmalle,ȱ jaȱ tälleȱ universumille,ȱ jokaȱ
pitääȱ sisälläänȱ kaikkiȱ jumalallisetȱ jaȱ maailmallisetȱ asiat,ȱ mikäliȱ
asiaanȱ onȱ uskominen,ȱ tuleeȱ päivä,ȱ jokaȱ murskaaȱ senȱ jaȱ upottaaȱ
senȱmuinaiseenȱkaaokseenȱjaȱpimeyteen.ȱ
ȱ
ȱ
peractoȱ exitioȱ generisȱ humaniȱ extinctisqueȱ pariterȱ ferisȱ […]ȱ antiquusȱ
311
ordoȱreuocabitur. ȱ
ȱ
Ihmislajinȱ jaȱ samatenȱ eläintenȱ täydellisestiȱ tuhouduttuaȱ [...]ȱ
muinainenȱȱjärjestysȱpalaaȱtakaisin.ȱ

Huomionarvoista on Senecan ja Aetnan samanlainen sananvalinta samaa kysymystä
käsiteltäessä: si fas putas credere ja si fas est credere, mikä on jälleen yksi esimerkki
Senecan ja Aetnan välillä vallitsevista yhteyksistä.

Vastaavasti säkeissä 98-101 ilmenevä analogia Maan ja ihmisruumiin välillä on
kehitelty stoalaisessa ajattelussa niin pitkälle, että itse Maata pidetään jopa elollisena
olentona.312 Tiivistetyin ilmaus tästä on Senecan luonnehdinta Naturales quaestionesteoksen kolmannessa kirjassa:313ȱ
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Sedȱ hocȱ ampliusȱ censeo:ȱ placetȱ naturaȱ regiȱ terramȱ etȱ quidemȱ adȱ
nostrorumȱcorporumȱexemplar,ȱinȱquibusȱetȱuenaeȱsuntȱetȱarteriae,ȱillaeȱ
314
sanguinis,ȱhaeȱspiritusȱreceptacula. ȱ
ȱ
Asiaȱ päteeȱ laajemmaltikin:ȱ katson,ȱ ettäȱ luontoȱ ohjaaȱ
maankamaraaȱsamallaȱlaillaȱkuinȱihmisruumistakin,ȱjossaȱonȱsekäȱ
valtimoitaȱ ettäȱ laskimoita,ȱ ensimmäisetȱ vertaȱ jaȱ jälkimmäisetȱ
ilmaaȱvarten.ȱ
ȱ
ȱ

Aetnassa ajatus esiintyy puolestaan seuraavassa muodossa:
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱutqueȱanimantiȱ
perȱtotaȱerrantesȱpercurruntȱcorporaȱvenaeȱ
adȱvitamȱsanguisȱomnisȱquaȱcommeat,ȱisdemȱ
315
terraȱforaminibusȱconceptasȱdigeritȱauras. ȱ
ȱ
Samoinȱkuinȱelollisillaȱolennoillaȱ
läpiȱruumiinȱkulkevatȱharhaillenȱvaltimot,ȱ
kuljettaenȱkaikenȱelämääȱvartenȱtarvittavanȱveren,ȱsamoinȱ
Maaȱlevittääȱilman,ȱjokaȱonȱonkaloissaȱmuodostunut.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Stoalaisten ajatusten vaikutus käy katkelmasta selkeästi esille, eikä liene kovin
uhkarohkeaa olettaa Aetnan kirjoittajan tunteneen edellä esitetyn Senecan tiivistelmän.
Kaiken kaikkiaan Aetnan tekijän filosofisista intresseistä välittyy runon perusteella
samanlainen kuva kuin Luciliuksen intresseistä Senecan kirjeiden perusteella. Runon
filosofista pohjaa voi tuskin ainakaan käyttää vasta-argumenttina näkemykselle, että
Lucilius olisi Aetnan kirjoittaja.
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Sen. nat. 3, 15, 1.
Aetna 98-101.
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6.2.6 Aetna ja Lucilius

Senecan teoksissa säilyneiden Luciliuksen säkeiden perusteella ei niiden vähäisen
määrän takia voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Sisällöllisesti niistä voi
kuitenkin päätellä, että Lucilius kirjoitti runomuodossa ainakin samoista aiheista kuin
Seneca kirjoitti proosaa, nimittäin filosofisista kysymyksistä ja luonnonilmiöistä:
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nonȱestȱtuumȱfortunaȱquodȱfecitȱtuum.
ȱEiȱoleȱomaasiȱse,ȱminkäȱkohtaloȱsinulleȱlahjoitti.ȱ
ȱȱ
317
ȱdariȱbonumȱquodȱpotuit,ȱauferriȱpotest. ȱ
ȱAnnettuȱhyväȱvoidaanȱmyösȱottaaȱpois.ȱ
ȱ
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morsȱnonȱunaȱvenit,ȱsedȱquaeȱrapit,ȱultimaȱmorsȱest.ȱ ȱ
Eiȱtuleȱvainȱyhtäȱkuolemaa:ȱȱse,ȱjokaȱvie,ȱonȱvainȱviimeinen.ȱ
ȱ
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EliusȱSiculisȱdeȱfontibusȱexilitȱamnis
EliksenȱjokiȱsaaȱalkunsaȱSisilianȱlähteistä.ȱ
320

altaȱprocellosoȱspeculaturȱverticeȱPallasȱ ȱ
KorkeallaȱmyrskyisältäȱhuipultaȱkatseleeȱPallas.ȱ
ȱ
nemoȱ<ibi>ȱaratorumȱ<proȱfrugibus>ȱaspicitȱ<altum>ȱȱ
321
caelum ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱSielläȱyksikäänȱviljelijäȱeiȱsadonȱvuoksiȱvilkuileȱtaivaalle.

Käsittelemiensä aiheiden perusteella Lucilius voisi hyvinkin olla Aetnan kirjoittaja, sillä
runo tarkastelee luonnonilmiötä stoalaista ja epikurolaista doktriinia sekoittaen.
Huomionarvoinen, joskaan ei missään nimessä ratkaiseva yksityiskohta on nähtävissä
siinä, että Lucilius on viehtynyt Aetnassakin esiintyvään käsitykseen maanalaisten
jokien olemassaolosta.

Tyylillisesti merkille pantavaa on Aetnan voimakas julistavuus. Teksti on huomattavan
paatoksellista muistuttaen parhaimmillaan Senecan diatribistista hyökyä lakonisine
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Sen. epist. 8, 10.
Sen. epist. 8, 10.
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Sen. epist. 24, 21.
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Sen. nat. 3, 1, 1
320
Sen. epist. 77, 2.
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Sen. nat. 4, 2, 2. Harrod 1915, 43.
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ajatelmineen (sententiae) kuten säkeessä 40 kirjoittajan teilatessa tulivuorenpurkauksen
myyttien pohjalta tapahtuvaa selittämistä kutsuen tätä sanoin turpe et sine pignore
carmen.322ȱ Onkin kummallista, että tutkijoiden historian saatossa Aetnan tekijäksi
esittämien runoilijoiden joukossa Seneca esiintyy harvoin. Aetnan tyyli muistuttaa
Senecan suosimaa niin paljon, että hypoteettisesti voisi jopa ajatella Senecan Naturales
quaestiones-teokseen aikoman ja siitä ainakin nykyisin puuttuvan tulivuorten
tarkastelun elävän Aetnan säkeissä. Aetnan suhde Senecaan on hyvin läheinen ja sen
kirjoittaja on tuntenut Senecan kirjoitustyylin erityisen tarkasti. Kun ottaa huomioon sen
tosiseikan, että Aetna on väistämättä kirjoitettu vuosien 62/63 ja 79 välillä, ei kyseeseen
tulevia runoilijoita myöskään liene kymmenittäin.

Tähän runoilijaan voimakkaasti vaikuttaneita edeltäjiä ovat olleet Vergilius ja Ovidius
sekä Lucretius. Runossa ilmenevien epikurolaisten ja stoalaisten elementtien perusteella
runoilija on ollut hengeltään stoalaisilla lisukkeilla maustettu epikurolainen. Runoilija
on tuntenut tarkasti Senecan kirjallisen tyylin ja toiminnan, samoin lähietäisyydellä
Sisilian provinssin hallinnollisesta keskuksesta, Syrakusasta, sijainneen tulivuori Etnan.
Senecan teoksissa ilmenevien Lucilius-sitaattien perusteella ei voi tyylillisiä tai
sanastollisia yleistyksiä niiden fragmentaarisuuden vuoksi Aetnaan vetää, mutta
Lucilius näyttää käsitelleen runoissaan samoja aiheita, joita Aetnassa käsitellään.
Vaikka varmuus Luciliuksen ja Aetnan toisiinsa yhdistämiselle jää saamatta, tukee
kaikki tarjolla oleva tieto täydellisesti sitä, että Lucilius olisi runon kirjoittanut.

322

”Halveksittavaa ja perustelematonta runoutta”.
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7 YHTEENVETO
Lucius Annaeus Seneca on yksi Rooman historian kuuluisimmista henkilöistä. Hän tuli
tunnetuksi keisari Neron neuvonantajana, mutta jälkipolvet tuntevat hänet erityisesti
yhtenä latinankielisen kirjallisuuden merkittävimmistä auktoreista. Senecan kirjallinen
tuotanto sijoittuu hopealatinan ajaksi luonnehditulle ensimmäiselle jälkikristillisille
vuosisadalle, jolloin latinankielisessä kirjallisuudessa oli hylätty klassisen latinan
concinnitas-ajattelu, mistä seurauksena oli esimerkiksi teosten yksityiskohtien
korostuminen kirjailijoiden pyrkiessä antamaan teoksillensa mahdollisimman iskevän
muodon. Seneca keräsi kärkevällä tyylillään kritiikkiä osakseen jo omana aikanaan.
Hänen kirjoitustyylinsä taustalla ovat nähtävissä sekä stoalaiset tyyli-ihanteet että ns.
GLDWULEȒ, antiikissa vaikuttanut filosofisen julistamisen perinne.

Senecan tunnetuin teos on Epistulae morales, moraalikirjeiden kokoelma, jonka hän
omisti ystävälleen Luciliukselle. Seneca kirjoitti kirjeensä viimeisinä elinvuosinaan,
todennäköisesti vuosien 62 ja 65 välisenä aikana. Kirjeet sisältävät tiivistelmän hänen
filosofisesta ajattelustaan, ja niiden tärkeimpänä edeltäjänä antiikin kirjallisuudessa
voidaan pitää Epikuroksen filosofisia kirjeitä. Senecan kirjeet ovat kulkeutuneet
jälkimaailmalle

kahtena

erillisenä

traditiona,

ja

luultavasti

noin

kolmannes

alkuperäisistä kirjeistä on hävinnyt.

Senecan ja Luciliuksen välisen kirjeenvaihdon reaalisuus on herättänyt runsaasti
keskustelua tutkijoiden keskuudessa. Useat tutkijat ovat olleet A. Deissmannin
tekemään Brief / Epistel -erotteluun pohjautuen sitä mieltä, että Senecan kirjeet ovat
laskettavissa pelkästään Senecan valitsemaksi tyylikeinoksi, eikä niillä ole alun perin
ollut varsinaista kirjeenvaihdollista tehtävää. He toisin sanoen katsovat, että Seneca ja
Lucilius eivät aikanaan olisi käyneet kirjeenvaihtoa keskenään. Kirjeissä esiintyvät
viittaukset aiempaan kirjeenvaihtoon, Luciliuksen esittämiin kysymyksiin, tai
esimerkiksi käytännön elämän tapahtumiin toimivat tämän näkökulman mukaan vain
rekvisiittana Senecan filosofiselle argumentaatiolle.

Kirjekokoelmaan sisältyy kuitenkin useita kirjeitä, joita ei voida mielekkäästi selittää
vain Senecan valitsemana tyylikeinona. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjeet 46 ja 79, joissa
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Seneca viittaa Luciliuksen kirjailijanuraan. Näistä kirjeistä käy selkeästi esille, että ne
ovat ensisijaisesti Luciliukselle tarkoitettuja, siis kirjeenvaihdollisia kirjeitä. Senecan
kirjeiden kokoelma on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen, eikä koko kokoelman
selittäminen vain yhdellä selitysmallilla oikein toimi, oli se sitten kirjeenvaihdon
näkeminen pelkkänä kirjeenvaihtona tai toisaalta Senecan luomana korkeatasoisena
fiktiona. Kirjekokoelman joukossa on Deissmannin käsitteitä käyttäen niin Brief- kuin
Epistel-tyylisiäkin kirjeitä ja niiden välisen yhteyden selittäminen jonkinlaisella
alistussuhteella vie lukukokemuksen helposti vainoharhaisuuden tielle.

Luciliuksen henkilöhahmoa tarkasteltaessa ovat Senecan moraalikirjeet keskeisin
tiedonlähde. Kirjeiden ohella myös Senecan Naturales quaestiones-teos tarjoaa tietoa
Luciliuksesta. Kyseisistä Senecan teoksista käy ilmi, että Senecan ja Luciliuksen
välinen ystävyys oli niiden kirjoittamisen aikaan 60-luvun alkupuolella jo hyvin
pitkäaikainen. Lucilius toimi tuohon aikaan Sisilian prokuraattorina ja hänellä oli
takanaan pitkä sotilasura. Teosten tärkeimpänä antina Luciliuksen suhteen ovat
kuitenkin

Senecan

lukuisat

tutkimuskirjallisuudessa

viittaukset

yhdistetty

myös

hänen

kirjailijanuraansa.

Campanian

Sinuessasta

Lucilius

on

löytyneeseen

kreikankieliseen epigrammiin sekä keisari Neron aikana vaikuttaneeseen napolilaiseen
epigrammirunoilijaan, Lukilliokseen, jonka nimiin lasketaan yli 100 Anthologia
Graecasta löytyvää runoa, mutta pitävät perusteet yhdistämiselle puuttuvat.

Perustellusti voidaan kuitenkin esittää, että hopealatinan ajan kirjailijoihin on kuulunut
Napolin seudulta kotoisin ollut Lucilius Iunior. Seneca viittaa hänen kirjailijanuraansa
teoksissaan useita kertoja siteeraten myös joitakin hänen säkeitään. Senecan käyttämistä
sanoista voidaan päätellä, että Lucilius oli aikanaan tunnettu runoilija, joka tutkiskeli
teoksissaan ainakin filosofisia ja luonnontieteellisiä kysymyksiä.

Senecan sanojen kautta Lucilius on myös tavattu yhdistää Appendix Vergilianakokoelmassa säilyneeseen Aetna-runoon. Seneca nimittäin rohkaisee kirjeessä 79
Luciliusta käsittelemään tulivuori Etnaa runossaan. Aetnaa tarkasteltaessa käy ilmi, että
runo on kirjoitettu Senecan Naturales quaestiones-teoksen valmistumisen ja
Vesuviuksen tunnetuimman purkauksen, eli vuosien 65 ja 79 välissä. Tämä pohjautuu
muun muassa siihen, että runon kirjoittaja vaikuttaa tuntevan Senecan teoksen
perinpohjaisesti, mutta ei toisaalta mainitse Vesuviusta aktiivisena tulivuorena.
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Aetna-runossa on havaittavissa huomattavia vaikutteita erityisesti Lucretiukselta,
Vergiliukselta ja Ovidiukselta. Lucretiuksen vaikutusta on tieteellinen asennoitumistapa
suhteessa luonnonilmiöiden selittämiseen, ja vaikka runon kielelliset yhtäläisyydet
Vergiliuksen ja Ovidiuksen kanssa ovat huomattavat, on sen tekijän suhtautuminen
näiden edustamaan mytologiseen selitysmalliin ankaran torjuva. Runo korostaa
havaintoihin

perustuvan

tiedon

merkitystä

ilmiöiden

tarkastelussa,

mikä

on

todennäköisesti perua jo Lucretiuksen edustamasta epikurolaisesta tietoteoriasta. Runon
sisältämien tulivuorenpurkauskuvausten realistisuuden perusteella voidaan myös pitää
todennäköisenä,

että

sen

kirjoittaja

on

henkilökohtaisesti

ollut

todistamassa

tulivuorenpurkausta. Etna on vuosien 65 ja 79 välillä puolestaan purkautunut vain
vuonna 72, mikä osaltaan voisi auttaa runon ajoittamisessa.

Senecan kirje 79 ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka yhdistää Senecaa, Luciliusta ja
Aetnaa. Runo on nimittäin saanut Senecan Naturales quaestiones-teoksesta merkittäviä
vaikutteita, jotka näkyvät niin sen kielessä kuin asiasisällössäkin. Suurin keskittymä
teosten välisiä yhtäläisyyksiä on löydettävissä Aetnan ja Senecan teoksen kuudennen
kirjan väliltä, ja ne ovat niin merkittäviä, että vaikutussuhteen voi päätellä olevan suora.
Filosofisesti Naturales quaestiones puolestaan sekoittaa keskenään stoalaisia ja
epikurolaisia elementtejä, mikä on nähtävissä myös Aetnassa. Senecan kirjeiden
perusteella Lucilius on epikurolainen, joka kuitenkin tunnustaa myös monet stoalaisen
filosofian

näkemykset.

Sama

huomataan,

kun

analysoidaan

Aetnan

tekijän

ajatusmaailmaa. Myös aiheistoltaan Aetna vaikuttaa vastaavan Luciliuksen runoissaan
käsittelemiä aiheita. Varmuutta Luciliuksen ja Aetnan väliselle yhteydelle ei kuitenkaan
voida ilman tarkempaa analyysia taata, mutta kaikki esitetty tieto näyttäisi viittaavan
siihen, että sellainen on kuitenkin olemassa.

Olen pro gradu-tutkielmaa tehdessäni saanut tietää paljon enemmän kuin osasin
aloittaessani kuvitella, ja lisäselvitystä vaativia kysymyksiä on kertynyt lukuisia.
Sinuessan kreikkalaista epigrammia olisi syytä tarkastella syvemmin, sama pätee myös
Lukillioksen

kreikkalaiseen

epigrammirunouteen.

Olennaisimmaksi

tarkempaa

tutkimusta vaativaksi aiheeksi kohoaa kuitenkin Aetna. Etenkin Aetnan ja Senecan
teosten välisistä yhteyksistä olisi tärkeää saada tietää lisää. Sama pätee esimerkiksi L.
Herrmannin esittämiin yhteyksiin Aetnan ja Senecan tyyliä jäljittelevän Octaviatragedian välillä.
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Myös Lucilius Iuniorin henkilöhahmon suhteen jää vielä avoimia kysymyksiä – onko
hänestä kenties saatavissa vielä lisää informaatiota Senecan teosten ulkopuolelta? Kuva,
jonka Senecan teokset hänestä tarjoavat, on pyritty mahdollisimman uskollisesti
maalaamaan tämän tutkielman sivuille, mutta on kummallista, että hänestä tai hänen
teoksistaan ei ole säilynyt enempää tietoa esimerkiksi myöhempien auktoreiden
viittausten muodossa, ja asiaa olisikin syytä selvittää vielä tarkemmin.

On huomionarvoista, että kaikki jatkotutkimusta vaativat kysymykset liittyvät tiiviisti
toisiinsa, ja tuomalla selvyyttä yhden kysymyksen ylle autetaan uskoakseni myös
muiden ratkeamista. Tämä kertoo omalta osaltaan Senecan, Lucilius Iuniorin ja Aetnarunon välillä vallitsevista vahvoista yhteyksistä.

78

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
1. Alkuperäislähteet
Appendix Vergiliana. A cura di Maria Grazia Iodice, prefazione di Luca Canali. Milano
2002.

Incerti auctoris Aetna. Edidit Arturo De Vivo. Napoli 1987.
IG 14, 889 = Inscriptiones Graecae, volumen 14 Inscriptiones Italiae et Siciliae, edidit
G. Kaibel, Berlin, 1890.

L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae morales. Recognovit et adnotatione critica
instruxit L. D. Reynolds. Oxford 1965 (OCT).

L. Annaei Senecae ad Lucilium epistularum moralium quae supersunt. Edidit Otto
Hense. Leipzig 1914 (BT).

Seneca: Lettere morali a Lucilio. A cura di Fernando Solinas. Milano 1995.
Sénèque: Questions naturelles. Texte établi et traduit par Paul Oltramare. Paris 19612.

2. Tutkimuskirjallisuus
Balsdon, J. 1970 `Lentulus (9) Gaetulicus´. OCD2, 595.

Beckby, H. 1957. `Einführung´. Anthologia Graeca, ed. Hermann Beckby, München, 9104.

Bourgery, A. 1911. `Les lettres à Lucilius sont-elles de vraies lettres?´. Revue de
philologie 35, 40-54.

79

Büchner, K. 1955. `P. Vergilius Maro (Aetna)´. RE 8A:1, 1136-1155.
Carena, C. 1995. `Prefazione´. Seneca, lettere morali a Lucilio (ks. Alkuperäislähteet),
v-xiii.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
Citroni, M. - Consolino, F. - Labate, M. - Narducci, E. 1998. Letteratura latina con
antologia degli autori. Bari.
Coleman, R. 1974. `The artful moralist: a study of Seneca´s epistolary style´. Classical
Quarterly 24:2, 276-289. JYKe – elektroniset lehdet. Pääsy JY:n verkon koneilta.
[online] http://www.jstor.org/view/00098388/ap020175/02a00120 (1.11.2005)

Corcoran, T. 1971. `Introduction´. Seneca: Naturales quaestiones with an English
translation by T. H. Corcoran, Cambridge, xii-xxix.
Costa, C. 1974. Seneca, edited by C. Costa. London.
Costa, C. 1988. `Introduction´. Seneca, 17 letters, Warminster, 1-8.
Currie, H. 1985. Silver Latin epic. Bristol.
Deissmann, A. 1923. Licht vom Osten. Tübingen.
De Lacy, P. 1943. `The philosophy of the Aetna´. Transactions and proceedings of the
American Philological Association, 74, 169-178.
Dingel, J. 1996. `L. Annaeus Seneca´. Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Band
I, Hg. H. Cancik & H. Schneider, Stuttgart, 411-419.
Duff, A. – Fowler, P. – Fowler, D. 2000. `Lucilius(2) (Iunior), Gaius´. OCD3, 888-889.

80

Duff, J. & Duff, A. 19643. A literary history of Rome in the Silver Age from Tiberius to
Hadrian. By J. Duff, edited by A. Duff, London.
Duff, J. & Duff, A. 1968. Minor latin poets. With introductions and English translations
by J. Duff and A. Duff. Cambridge, MA.

Duret, L. 1986. `Dans l'ombre des plus grands: 2, Poètes et prosateurs mal connus de la
latinité d'argent´. Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 2, herausgegeben von
H. Temporini und W. Haase, Principat, 32:5 Sprache und Literatur, herausgegeben von
W. Haase, Berlin, 3152-3346.

Ebener, D. 1981. `Einleitung´. Die Griechische Anthologie in Drei Bänden,
herausgegeben von Dietrich Ebener, Berlin, v-lxxviii.

Ellis, R. 1901. `The date of Aetna´. Aetna, a critical recension of the text, based on new
examination of manuscripts by R. Ellis, Oxford, xxi-lii.
Fantham, E. - Griffin, M. - Reynolds, L. 1996. `Annaeus Seneca(2) Lucius´. OCD3, 9698.

Geffcken, J. 1927. `Lukillios´. RE 13:2, 1777-1885.
Goodyear, F. 1965. `Introduction´. Incerti auctoris Aetna, edited with an introduction
and a commentary by F. Goodyear, Cambridge, 1-60.

Griffin, M. 1974. `Imago vitae suae´. Teoksessa Costa 1974, 1-38.

Griffin, M. 1976. Seneca, a philosopher in politics. Oxford.
Gummere, R. 1922. Seneca the philosopher and his modern message. Norwood.
Guzmán Arias, C. 2003. `Los fuegos del Etna´. Cuadernos de filología clásica: estudios
latinos, 23:1, 45-61. [online]
www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11319062/articulos/CFCL0303230045A.PDF (16.7.2007)

81

Harrod, G. 1915. `Notes on the Naturales quaestiones of Seneca´. Classical Quarterly,
9:1, 39-49.

Heinonen, S. 1990. Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa. Helsinki.
Herrmann, L. 1958. `Le second Lucilius.´ Collection Latomus, revue d´études latines.
Vol. 34, Bruxelles.
Highet, G. 1970. `Lucillius´. OCD2, 622.
Hinz, H. 1996. `Aetna´. OCD3, 31.

Iodice, M. 2002. `Introduzione´. Teoksessa Appendix Vergiliana a cura di Maria Grazia
Iodice (ks. Alkuperäislähteet), IX- XXXIII.

Kajanto, I. 1965. The Latin cognomina. Helsinki.
Klein, A. 1969. Seneca, ad Lucilium epistulae morales: Kommentar. Münster.

Knoche, U. 1954. `Der Gedanke der Freundschaft in Senecas Briefen an Lucilius.´
Seneca als Philosoph, herausgegeben von Gregor Maurach, Darmstadt 1987, 149-167.
Kroll, W. 1922. `Iunior (2)´. RE 10:1, 958-9.
Maurach, O. 1970. Der Bau von Senecas Epistulae morales. Heidelberg.
Mazzoli, G. 1970. Seneca e la poesia. Milano.
de Montaigne, M. Les essais. Version HTML d'après l'édition de 1595. [online]
http://www.bribes.org/trismegiste/montable.htm (12.11.2007)

Mosconi, G. 2002. `Aetna: premessa, note´. Teoksessa Appendix Vergiliana a cura di
Maria Grazia Iodice (ks. Alkuperäislähteet), 89- 178.

82

Motto, A. 1985. Seneca: moral epistles. Selected end edited with introduction, notes
and vocabulary by Anna Lydia Motto. Chico.

Münscher, K. 1922. Senecas Werke, Untersuchungen zur Abfassungszeit und Echtheit.
Leipzig.

Mäkeläinen, P. 1999. `Stoalaisen Senecan suhtautuminen luontoon.´ Hurja luonto
Abrahamista Einsteiniin, toim. Suvielise Nurmi, Helsinki, 70-86.

Numminen, P. 1965. Suomennos, johdanto ja selitykset teoksessa T. Lucretius Carus,
Maailmankaikkeudesta, Helsinki.
OCD2 = Oxford Classical Dictionary, 2nd edition, edited by N. Hammond and H.
Scullard. Oxford 1970.
OCD3 = Oxford Classical Dictionary, 3rd edition, edited by S. Hornblower and A.
Spatforth. Oxford 1996.

Oksala, P. 1999. Suomennos teoksessa Publius Vergilius Maro, Aeneis: Aeneaan taru,
suomentaneet Päivö ja Teivas Oksala, alkusanat ja selitykset Teivas Oksala, Juva.

OLD = Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare. Oxford 1994.
Oltramare, P. 1961. Kommentaari teoksessa Sénèque, Questions naturelles. (ks.
Alkuperäislähteet)

Pflaum, H.-G. 1960. Les carriers procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire
Romain. Paris.
PIR3 = Prosopographia Imperii Romani. Saec. I. II. III. Iteratis curis edidit Leiva
Petersen. Berlin 1933-.

83

RE = Paulys Realencyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft. Hg. G. Wissova.
Stuttgart 1893-.

Reynolds, L. 1965. `Praefatio´. Teoksessa L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae
morales (ks. Alkuperäislähteet), v-xviii.
Reynolds, L. 1983. `The Younger Seneca´. Texts and transmission: a survey of the
Latin Classics, edited by L. Reynolds, Oxford, 357-381.
Reynolds, L. & Wilson N. 19913. Scribes and scholars: a guide to the transmission of
Greek and Latin literature. Oxford.
Ribbeck, O. 1892. Geschichte der Römischen Dichtung. Teil 3, Dichtung der
Kaiserschaft. Stuttgart.

Rosenmeyer, P. 2001. Ancient epistolary fictions: the letter in Greek literature. Port
Chester. [online] http://site.ebrary.com/lib/jyvaskyla/Doc?id=5006347 (29.11.2005)

Russell, D. 1974. `Letters to Lucilius´. Teoksessa Costa 1974, 70-96.

Rönty A, 1997. Suomennos, esipuhe ja hakemisto teoksessa Publius Ovidius Naso,
Muodonmuutoksia, Metamorphoseon libri I-XV, Juva.
Schneider, B. 1994. A list of pre-eminent ethical treatises of the 16th century in
conjectural order of importance. Appleton. [online]
http://www.shu.ac.uk/emls/iemls/shaksper/files/ETHICAL%20TREATISS.txt
(16.11.2005)

Solinas, F. 1995. `Note´. Seneca, lettere morali a Lucilio (ks. Alkuperäislähteet), 537564.

Stecchini, L. & Sammer, J. 1996. The gospel according to Seneca.
[online] http://www.metrum.org/gosen/fromtraggospel.htm#_ftnref14 (18.4.2006)

84

Tenkku, J. 1964. `Seneca ja stoalaisuus´. Seneca: tutkielmia ja kirjeitä, suomentanut J.
A. Hollo, Porvoo, 5-19.

ThLL = Thesaurus Linguae Latinae. Leipzig 1900-.
Trapp, M. 2003. Greek and Latin letters: an anthology with translation. Cambridge.
Trevelyan, G. 1908. Life and letters of lord Macaulay. London.
Wilken, R. 1970. `Toward a social interpretation of early Christian apologetics´. Church
history, 437-458. JYKe – elektroniset lehdet. Pääsy JY:n verkon koneilta. [online]
http://www.jstor.org/view/00096407/sp040148/04x7253y (17.11.2005)

Wright, J. 1974. `Form and content in the moral essays´. Teoksessa Costa 1974, 39-69.

3. Index locorum
Numero kaksoispisteen perässä viittaa sivunumeroon tutkielmassa.

Aetna
8: 55
12: 55
20: 56
24: 53, 56
29: 56, 69
40: 70
73: 53
74: 69
75: 70
96-98: 64
98-101: 72
112: 62
117-119: 66
132-135: 62
135-136: 70
140: 57
143-145: 51
160: 57
173-174: 71
177: 55

85

180-187: 57
191: 52
192: 70
196: 57
199-202: 57
208-218: 52
273: 57
283-284: 63, 64
298: 55
300: 62
302: 57
308: 55
339-340: 57
343: 57
358-362: 57, 58
374-383: 65
401: 57
425: 57
431-432: 51
448-449: 70
452: 57
457-509: 57, 58-59
460: 70
519: 70
542: 57
548: 52, 70
573: 57
600-601: 57
602: 57
603-645: 69
Anth. Pal.
9, 572: 38
11, 257: 39
Aur. Vict. Caes.
5, 2: 5
Ps. Aur. Vict. Epit.
5, 2: 5
Cic. nat. deor.
2, 83: 71
Colum.
3, 3, 3: 7
Culex
36: 55
Don. vita Verg.
19: 54
Gell.
12, 2, 3: 16
IG
14, 889: 36, 37

86

Lucr.
1, 50: 51
1, 151: 51
1,400-409: 51
1, 722-725: 52
2, 214 : 53
2, 565: 52
3, 690: 52
5, 396-406: 70
5, 457: 63
6, 139: 52
6, 202: 53
6, 249: 52
6, 639-646: 53, 70
6, 680-702: 52
6, 749-755: 70
Mart.
1, prol. 4: 38
6, 53: 39
7, 45: 30
8, 55, 19-20: 46
14, 185: 46
Ov. am.
3, 12, 35-40: 56
Ov. met.
1, 388: 64
15, 340-355: 49
Quint. inst.
10, 1, 125-130: 8
Sen. benef.
3, 37: 69
6, 36: 69
Sen. Cons. ad Pol.
1, 2: 71
Sen. epist.
4, 1: 30
8, 9: 42
8, 10: 42, 73
10, 1: 26
13, 1-3: 35
18, 1: 14, 19
19, 3: 34, 44
19, 5: 33-34
21, 4-5: 13, 45
23, 1: 14, 19, 30
24, 1: 35
24, 19-20: 42
24, 21: 42, 73
26, 7: 31
27, 1, 8: 27

87

29, 1: 27
31, 1: 30
31, 9: 32, 37
34, 2: 26
40, 1: 19
44, 1: 35
44, 2: 33, 35
44, 3-6: 35
45, 1: 40
45, 2: 32
46: 35
46, 1-2: 40-41
47: 19, 35
47, 1: 12
47, 21: 27
48, 1: 19
49, 1: 31
53: 19
53, 1: 31
53, 8: 26
57, 3: 26
59, 1: 19, 23
59, 4-5: 23-24
59, 6: 23-24, 45
63, 1: 25
67, 1: 14, 19
67, 2: 22
70, 1: 31
71, 1: 19
74, 1: 23
75, 1: 9
75, 16: 28
76: 19
76, 7: 24
77, 2: 43, 73
78, 1: 35
79, 1-2: 22
79, 4: 44, 46
79, 5-7: 46-47
80, 5: 27
86: 20
86, 16: 14, 19
89, 13: 8
91, 1: 14
95, 65: 10
96, 3: 35
106, 1: 29
111, 1: 27
122, 1: 14, 19
124, 21: 26

88

Sen. nat.
2, 30, 1: 68
3, 1, 1: 30, 43, 73
3, 15, 1: 72
3, 26, 3: 67
3, 30, 7: 71
4, praef. 1: 32
4 praef. 9: 31
4 praef. 14: 31, 34
4 praef. 15: 31, 35
4 praef. 16-17: 35
4, 2, 2: 43, 73
5, 14, 1: 64
5, 14, 4: 68
6, 1, 1: 51
6, 3, 1: 70
6, 7, 3: 66
6, 13, 4: 62
6, 14, 1: 71
6, 14, 3: 62
6, 15, 1: 63
6, 17, 2-18, 2: 65
6, 24, 1: 63
Suet. Cal.
53, 2: 8
Tac. ann.
13, 3: 9
14, 51: 6
Verg. Aen.
2, 19: 55
2, 309: 55
3, 199: 54
3, 375: 55
3, 570-582: 48
10, 227: 55
Verg. georg.
1, 49: 55
1, 472: 54
4, 263: 54

89

LIITE 1: Aetna
ȱ
Aetnaȱmihiȱruptiqueȱcavisȱfornacibusȱignesȱ

ȱ

etȱquaeȱtamȱfortesȱvolvantȱincendiaȱcausae,ȱ

ȱ

quidȱfrematȱimperium,ȱquidȱraucosȱtorqueatȱaestus,ȱ

ȱ

carmenȱerit.ȱDexterȱveniasȱmihiȱcarminisȱauctorȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ5ȱ

seuȱteȱCynthosȱhabet,ȱseuȱDeloȱgratiorȱHyla,ȱ
seuȱtibiȱDodoneȱpotior,ȱtecumqueȱfaventesȱ

ȱ

inȱnovaȱPierioȱproperentȱaȱfonteȱsororesȱ

ȱ

vota:ȱperȱinsolitumȱPhoeboȱduceȱtutiusȱitur.ȱ

ȱ

Aureaȱsecuriȱquisȱnescitȱsaeculaȱregis,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ10ȱ

cumȱdomitisȱnemoȱCereremȱiactaretȱinȱarvisȱ
venturisqueȱmalasȱprohiberetȱfructibusȱherbas,ȱ

ȱ

annuaȱsedȱsaturaeȱcomplerentȱhorreaȱmesses,ȱ

ȱ

ipseȱsuoȱflueretȱBacchusȱpedeȱmellaqueȱlentisȱ

ȱ

penderentȱfoliisȱetȱpinguiȱȱPallasȱolivaȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ15ȱ

secretosȱamnisȱageretȱcumȱgratiaȱruris?ȱ
Nonȱcessitȱcuiquamȱmeliusȱsuaȱtemporaȱnosse.ȱ

ȱ

Ultimaȱquisȱtacuitȱiuvenumȱcertamina,ȱColchos?ȱ

ȱ

QuisȱnonȱArgolicoȱdeflevitȱPergamonȱigniȱ

ȱ

inpositamȱetȱtristiȱnatorumȱfunereȱmatremȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ20ȱ

aversumveȱdiemȱsparsumveȱinȱseminaȱdentem?ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱQuisȱnonȱperiuraeȱdoluitȱmendaciaȱpuppis,ȱ

ȱ

desertamȱvacuoȱMinoidaȱlitoreȱquestus?ȱ

ȱ

Quidquidȱetȱantiquumȱiactataȱestȱfabulaȱcarmen?ȱ

ȱ

Fortiusȱignotasȱmolimurȱpectoreȱcuras:ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ25ȱ

quiȱtantoȱmotusȱoperiȱquaeȱcausaȱperennisȱ
explicetȱinȱdensumȱflammasȱetȱtrudatȱabȱimoȱ

ȱ

ingentiȱsonituȱmolesȱetȱproximaȱquaequeȱ

ȱ

ignibusȱirriguisȱurat,ȱmensȱcarminisȱhaecȱest.ȱ

ȱ

Principioȱneȱquemȱcapiatȱfallaciaȱvatumȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ30ȱ

sedesȱesseȱdeiȱtumidisqueȱeȱfaucibusȱignemȱ
Vulcaniȱruereȱetȱclausesȱresonareȱcavernisȱ

ȱ

festinantisȱopus.ȱNonȱestȱtamȱsordidaȱdivisȱ

ȱ

curaȱnequeȱextremasȱiusȱestȱdimittereȱinȱartesȱ

ȱ

sidera:ȱsubductoȱregnantȱsublimiaȱcaeloȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ35ȱ

illaȱnequeȱartificumȱcurantȱtractareȱlaborem.ȱ
Discrepatȱaȱprimaȱfaciesȱhaecȱalteraȱvatum:ȱ

ȱ

illisȱCyclopasȱmemorantȱfornacibusȱusos,ȱ

ȱ

cumȱsuperȱincudemȱnumerosaȱinȱverberaȱfortesȱ

ȱ

horrendumȱmagnoȱquaterentȱsubȱpondereȱfulmenȱ

ȱ
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ȱȱȱȱȱ40ȱ

armarentqueȱIovem;ȱturpeȱetȱsineȱpignoreȱcarmen.ȱ
ProximaȱvivacesȱAetnaeiȱverticisȱignesȱ

ȱ

impiaȱsollicitatȱPhlegraeisȱfabulaȱcastris.ȱ

ȱ

Temptavere,ȱnefas,ȱolimȱdetrudereȱmundoȱ

ȱ

sideraȱcaptiviqueȱIovisȱtransferreȱgigantesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ45ȱ

imperiumȱetȱvictoȱlegesȱimponereȱcaelo.ȱ
Hisȱnaturaȱsuaȱestȱalvoȱtenus,ȱimaȱperȱorbesȱ

ȱ

squameusȱintortosȱsinuatȱvestigiaȱserpens.ȱ

ȱ

Construiturȱmagnisȱadȱproeliaȱmontibusȱagger:ȱ

ȱ

PelionȱOssaȱgravat,ȱsummusȱpremitȱOssanȱOlympus.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ50ȱ

Iamȱcoacervatasȱnitunturȱscandereȱmoles,ȱ
impiusȱetȱmilesȱmetuentiaȱcomminusȱastraȱ

ȱ

provocat,ȱinfestusȱcunctosȱadȱproeliaȱdivosȱ

ȱ

provocatȱadmotisȱ†queȱtertia†ȱsideraȱsignis.ȱ

ȱ

Iuppiterȱetȱcaeloȱmetuitȱdextramqueȱcoruscamȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ55ȱ

armatusȱflammaȱremovetȱcaligineȱmundum.ȱ
Incursantȱvastoȱprimumȱclamoreȱgigantes.ȱ

ȱ

Hincȱmagnoȱtonatȱoreȱpaterȱgeminantqueȱfaventesȱ

ȱ

undiqueȱdiscordesȱcomitumȱsimulȱagmineȱventi;ȱ

ȱ

densaȱperȱattonitasȱrumpunturȱfluminaȱnubes,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ60ȱ

atqueȱinȱbellandumȱquaeȱcuiqueȱpotentiaȱdivumȱ
inȱcommuneȱvenit;ȱiamȱpatriȱdexteraȱPallasȱ

ȱ

etȱMarsȱlaevusȱerat,ȱiamȱceteraȱturbaȱdeorumȱ

ȱ

stantȱutrimqueȱsecus;ȱvalidosȱtumȱIuppiterȱignisȱ

ȱ

increpatȱetȱiunctosȱproturbatȱfulmineȱmontes.ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱIllincȱdevictaeȱverteruntȱtergaȱruinaȱ

ȱȱȱȱȱ65ȱ

infestaeȱdivisȱaciesȱatqueȱimpiusȱhostisȱ

ȱ

praecepsȱcumȱcastrisȱagiturȱmaterqueȱiacentisȱ

ȱ

impellensȱvictos.ȱTumȱpaxȱestȱredditaȱmundo,ȱ

ȱ

†tumȱliberȱcessatȱvenitȱperȱsideraȱcaelum†ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ70ȱ

defensiqueȱdecusȱmundiȱnuncȱredditurȱastris.ȱ
GurgiteȱTrinacrioȱmorientemȱIuppiterȱAetnaȱ

ȱ

obruitȱEnceladon,ȱvastoȱquiȱpondereȱmontisȱ

ȱ

aestuatȱetȱpetulansȱexspiratȱfaucibusȱignem.ȱ

ȱ

Haecȱestȱmendosaeȱvulgataȱlicentiaȱfamae.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ75ȱ

Vatibusȱingeniumȱest,ȱhincȱauditȱnobileȱcarmen:ȱ
Plurimaȱparsȱscaenaeȱrerumȱestȱfallaciaȱvatumȱ

ȱ

subȱterrisȱnigrosȱvideruntȱcarmineȱmanesȱ

ȱ

atqueȱinterȱcineresȱDitisȱpallentiaȱregna;ȱ

ȱ

mentitiȱvatesȱStygiasȱundasqueȱcalentes.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ80ȱ

HiȱTityonȱpoenaȱstravereȱinȱiugeraȱfoedum;ȱ
sollicitantȱilliȱteȱcircum,ȱTantale,ȱpomisȱ

ȱ
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sollicitanqueȱsiti;ȱMinos,ȱtuaque,ȱAeace,ȱinȱumbrisȱ

ȱ

iuraȱcanuntȱidemqueȱrotantȱIxionisȱorbem.ȱ

ȱ

Quicquidȱetȱinteriusȱfalsiȱsibiȱconsciaȱterra;ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ85ȱ

necȱtu,ȱterra,ȱsatis:ȱspeculanturȱnuminaȱdivumȱ
necȱmetuuntȱoculosȱalienoȱadmittereȱcaelo.ȱ

ȱ

Noruntȱbellaȱdeum,ȱnoruntȱabsconditaȱnobisȱ

ȱ

coniugiaȱetȱfalsaȱquotiensȱsubȱimagineȱpeccetȱ

ȱ

taurusȱinȱEuropen,ȱinȱLedamȱcandidusȱalesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ90ȱ

Iuppiter,ȱutȱDanaaeȱpretiosusȱfluxeritȱimber.ȱ
Debitaȱcarminibusȱlibertasȱista,ȱsedȱomnisȱ

ȱ

inȱveroȱmihiȱcura:ȱcanamȱquoȱfervidaȱmotuȱ

ȱ

aestuetȱAetnaȱnovosqueȱrapaxȱsibiȱcongeratȱignes.ȱ

ȱ

Quacumqueȱimmensusȱseȱterraeȱporrigitȱorbisȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ95ȱ

extremiqueȱmarisȱcurvisȱincingiturȱundis,ȱ
nonȱtotumȱexȱsolidumȱest,ȱdensoȱnamqueȱomnisȱhiatuȱ

ȱ

sectaȱestȱintusȱhumusȱpenitusqueȱcavataȱlatebrisȱ

ȱ

exilesȱsuspensaȱviasȱagit;ȱutqueȱanimantiȱ

ȱ

perȱtotaȱerrantesȱpercurruntȱcorporaȱvenaeȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ100ȱ

adȱvitamȱsanguisȱomnisȱquaȱcommeat,ȱisdemȱ
terraȱforaminibusȱconceptasȱderigitȱauras.ȱ

ȱ

Scilicetȱautȱolimȱdivisoȱcorporeȱmundiȱ

ȱ

inȱmariaȱacȱterrasȱetȱsidera,ȱsorsȱdataȱcaeloȱ

ȱ

prima,ȱsecutaȱmaris,ȱdeseditqueȱinfimaȱtellus,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ105ȱ

sedȱtortisȱrimosaȱcavisȱet,ȱqualisȱacervusȱ
exilitȱinparibusȱiactisȱexȱtemporeȱsaxisȱ

ȱ

utȱcrebroȱintrorsusȱspatioȱ†vacatȱacta†ȱcharibdisȱ

ȱ

pendeatȱinȱsese,ȱsimiliȱquoqueȱterraȱfiguraȱ

ȱ

inȱtenuisȱlaxataȱviasȱnonȱomnisȱinȱartumȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ110ȱ

necȱstipataȱcoit;ȱȱsiveȱilliȱcausaȱvetustasȱ
necȱnataȱestȱfacies;ȱseuȱliberȱspiritusȱintraȱ

ȱ

effugiensȱmoliturȱiter;ȱseuȱnymphaȱperenniȱ

ȱ

editȱhumumȱlimaȱfurtimqueȱobstantiaȱmollit;ȱ

ȱ

autȱetiamȱinclusiȱsolidumȱvicereȱvaporesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ115ȱ

atqueȱigniȱquaesitaȱviaȱest;ȱsiveȱomniaȱcertisȱ
pugnavereȱlocis:ȱnonȱestȱhicȱcausaȱdocenda,ȱ

ȱ

dumȱstetȱopusȱcausae.ȱQuisȱenimȱnonȱcreditȱinanisȱ

ȱ

esseȱsinusȱpenitus,ȱtantosȱemergereȱfontisȱ

ȱ

cumȱvidetȱacȱtotiensȱimoȱseȱmergereȱhiatu?ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ120ȱ

†Namȱilleȱexȱtenuiȱvocemqueȱagatȱapta†ȱnecesseȱestȱ
confluviaȱerrantesȱarcessantȱundiqueȱvenasȱ

ȱ

†etȱtrahatȱexȱplenoȱquodȱfortemȱcontrahatȱamnem†.ȱ

ȱ

Fluminaȱquinȱetiamȱlatisȱcurrentiaȱrivisȱ

ȱ
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occasusȱhabuereȱsuos:ȱautȱillaȱvoragoȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ125ȱ

dereptaȱinȱpraecepsȱfataliȱcondiditȱore,ȱ
autȱoccultaȱfluuntȱtectisȱadopertaȱcavernisȱ

ȱ

atqueȱinopinatosȱreferuntȱproculȱeditaȱcursus.ȱ

ȱ

Quodȱnisiȱdiversosȱemittatȱterraȱcanalesȱ

ȱ

hospitiumȱfluviumȱhaudȱsitȱsemitaȱnullaȱprofectoȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ130ȱ

fontibusȱetȱrivisȱconstetȱviaȱpigraqueȱtellusȱ
confertaȱinȱsolidumȱsegniȱsubȱpondereȱcesset.ȱ

ȱ

Quodȱsiȱpraecipitiȱcondunturȱfluminaȱterra,ȱ

ȱ

conditaȱsiȱredeunt,ȱsiȱquaedamȱincognitaȱsurgunt,ȱ

ȱ

haudȱmirumȱclausisȱetiamȱsiȱliberaȱventisȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ135ȱ

spiramentaȱlatent.ȱCertisȱtibiȱpignoraȱrebusȱ
atqueȱoculisȱhaesuraȱtuisȱdabitȱordineȱtellus.ȱ

ȱ

Immensosȱplerumqueȱsinusȱetȱiugeraȱpessumȱ

ȱ

interceptaȱlicetȱdensaequeȱabsconditaȱnoctiȱ

ȱ

prospectare:ȱproculȱchaosȱacȱsineȱfineȱruinae.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ140ȱ

Cernisȱetȱinȱsilvisȱspatiosaȱcubiliaȱretroȱ
antraqueȱdemersasȱpenitusȱfodisseȱlatebras;ȱ

ȱ

incompertaȱviaȱestȱaerȱtantumȱeffugitȱintra.ȱ

ȱ

...........................................................................ȱ
argumentaȱdabuntȱignotiȱveraȱprofundi:ȱ

ȱ

tuȱmodoȱsubtilesȱanimoȱduceȱpercipeȱcausasȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ145ȱ

occultamqueȱfidemȱmanifestisȱabstraheȱrebus.ȱ
Namȱquoȱliberiorȱquoqueȱestȱanimosiorȱignisȱ

ȱ

semperȱinȱinclusis,ȱnecȱventisȱsegniorȱiraȱest,ȱ

ȱ

subȱterra,ȱpenitusqueȱnoventȱhocȱpluraȱnecesseȱestȱ

ȱ

vinclaȱmagisȱsolvant,ȱmagisȱhocȱobstantiaȱpellant.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱ150ȱ

Necȱtantumȱinȱrigidosȱexitȱcontentaȱcanalesȱ
visȱanimaeȱflammaeve;ȱruitȱquaȱproximaȱceduntȱ

ȱ

obliquumqueȱsecatȱquaȱvisaȱtenerrimaȱclaustra.ȱ

ȱ

Hincȱterraeȱtremor,ȱhincȱmotus,ȱubiȱdensusȱhiantesȱ

ȱ

spiritusȱexagitatȱvenasȱcessantiaqueȱurget.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ155ȱ

Quodȱsiȱspissaȱforet,ȱsolidoȱsiȱstaretȱinȱomni,ȱ
nullaȱdaretȱmirandaȱsuiȱspectaculaȱtellusȱ

ȱ

pigraqueȱetȱinȱpondusȱconfertaȱimmobilisȱesset.ȱ

ȱ

Sedȱsummisȱsiȱforteȱputasȱconcrescereȱclaustisȱ

ȱ

tantumȱopusȱetȱsubitisȱalimentumȱviribus,ȱoraȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ160ȱ

quaȱpatulaȱinȱpromptuȱcernisȱvastosqueȱrecessus,ȱ
fallerisȱetȱnondumȱ<in>certoȱtibiȱlumineȱresȱest.ȱ

ȱ

Namqueȱilluc,ȱquodcumqueȱvagansȱhiat,ȱimpetusȱomnis,

ȱ

atȱseseȱintroituȱsolvuntȱadituqueȱpatentiȱ

ȱ

conceptaeȱlanguentȱviresȱanimosqueȱremittunt.ȱ

ȱ
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ȱȱȱȱȱ165ȱ

Quippe,ȱubiȱquodȱteneatȱventosȱacuatqueȱmorantisȱ
inȱvacuoȱdefit,ȱcessant,ȱtantumqueȱprofundiȱ

ȱ

explicatȱerrantisȱetȱinȱipsoȱlimineȱtardat.ȱ

ȱ

angustisȱopusȱest,ȱutȱturbentȱfaucibus:ȱillicȱ

ȱ

fervetȱopusȱdensaqueȱpremitȱpremiturqueȱruinaȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ170ȱ

nuncȱEuriȱBoreaequeȱNotus,ȱnuncȱhuiusȱuterque.ȱ
Hincȱventiȱrabies,ȱhincȱsaevoȱquassaȱmeatuȱ

ȱ

fundamentaȱsoliȱtrepidantȱurbesqueȱcaducae.ȱ

ȱ

Inde,ȱnequeȱestȱaliudȱ–ȱsiȱfasȱestȱcredereȱ–ȱȱmundoȱ

ȱ

venturamȱantiquiȱfaciem,ȱveraciusȱomen.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ175ȱ

Haecȱprimoȱcumȱsitȱspeciesȱnaturaqueȱterrae,ȱ
introrsusȱcessanteȱsoloȱtrahitȱundiqueȱvenas.ȱ

ȱ

Aetnaȱsuiȱmanifestaȱfidesȱetȱproximaȱveroȱest.ȱ

ȱ

Nonȱillicȱduceȱmeȱoccultasȱscrutabereȱcausas;ȱ

ȱ

occurrentȱoculisȱipsaeȱcogentqueȱfateri.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ180ȱ

Plurimaȱnamqueȱpatentȱilliȱmiraculaȱmonti:ȱ
hincȱvastiȱterrentȱaditusȱmerguntqueȱprofundo,ȱ

ȱ

porrigitȱhincȱartusȱpenitusqueȱexaestuatȱintra,ȱ

ȱ

hincȱscissaeȱrupesȱobstantȱdiscordiaqueȱingens,ȱ

ȱ

interȱopusȱnectuntȱaliaeȱmediumqueȱcoercentȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ185ȱ

parsȱigniȱindomitae,ȱparsȱignesȱferreȱcoactae.ȱ
[utȱmaiorȱspeciesȱetȱneȱsuccurratȱinanis]ȱ

ȱ

Haecȱilliȱsedesȱtantarumqueȱareaȱrerumȱest,ȱ

ȱ
187bȱ

haecȱoperisȱvisendaȱsacriȱfaciesqueȱdomusque.ȱ
Nuncȱopusȱartificemȱincendiȱcausamqueȱreposcit,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

nonȱillamȱparvoȱautȱtenuiȱdiscrimineȱsignes:ȱ

ȱȱȱȱȱȱ

milleȱsubȱexiguumȱveniuntȱtibiȱpignoraȱtempus.ȱ

190ȱ

Resȱoculosȱducent,ȱresȱipsaeȱcredereȱcogent;ȱ

ȱ

quinȱetiamȱtactuȱmoneant,ȱcontingereȱtutoȱ
siȱliceat;ȱȱprohibentȱflammaeȱcustodiaqueȱignisȱ
illiȱoperiȱest,ȱarcentȱaditusȱdivinaqueȱrerumȱ
[utȱmaiorȱspeciesȱetȱneȱsuccurratȱinanis]ȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱȱȱȱȱ

196ȱ

curaȱsineȱarbitrioȱest:ȱeademȱproculȱomniaȱcernes.ȱ
NecȱtamenȱestȱdubiumȱpenitusȱquidȱtorqueatȱAetnam,ȱ

ȱ

autȱquisȱmirandusȱtantaeȱfaberȱimperetȱarti.ȱ

ȱ

Pelliturȱexustaeȱglomeratimȱnimbusȱharenae,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ200ȱ

flagrantesȱproperantȱmoles,ȱvolvunturȱabȱimoȱ
fundamenta,ȱfragorȱtotaȱnuncȱrumpiturȱAetna,ȱ

ȱ

nuncȱfuscaȱpallentȱincendiaȱmixtaȱruina.ȱ

ȱ

IpseȱproculȱtantosȱmiraturȱIuppiterȱignes,ȱ

ȱ

neveȱsepultaȱnoviȱsurgantȱinȱbellaȱgigantes,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ205ȱ

neuȱDitemȱregniȱpudeat,ȱneuȱTartaraȱcaeloȱ
vertat,ȱinȱoccultoȱ†tantumȱtremit†ȱomniaqueȱextraȱ

ȱ

94

congeriesȱoperitȱsaxorumȱetȱputrisȱharenae.ȱ

ȱ

Quaeȱnecȱsponteȱsuaȱsaliuntȱnecȱcorporisȱullisȱ

ȱ

sustentataȱcaduntȱrobustisȱviribus;ȱomnesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ210ȱ

exagitantȱventiȱturbasȱacȱverticeȱsaevoȱ
inȱdensumȱcollectaȱrotantȱvolvuntqueȱprofundoȱ

ȱ

ȬȱhacȱcausaȱexpectataȱruuntȱincendiaȱmontisȱȬ:ȱ

ȱ

spiritusȱinflatisȱnomen,ȱlanguentibusȱaer.ȱ

ȱ

Namȱpropeȱnequiquamȱperȱseȱestȱviolentiaȱflammae:ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ215ȱ

ingeniumȱveloxȱilliȱmotusqueȱperennis,ȱ
verumȱopusȱauxiliumȱestȱutȱpellatȱcorpora;ȱnullusȱ

ȱ

impetusȱestȱipsi;ȱquaȱspiritusȱimperat,ȱaudit;ȱ

ȱ

hicȱprincepsȱmagnoqueȱsubȱhocȱduceȱmilitatȱignis.ȱ

ȱ

Nuncȱquoniamȱinȱpromptuȱestȱoperisȱnaturaȱsolique,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ220ȱ

undeȱipsiȱventi,ȱquaeȱresȱincendiaȱpascit,ȱ
curȱsubitoȱcohibentȱvires,ȱquaeȱcausaȱsilenti,ȱ

ȱ

subsequar:ȱimmensusȱlaborȱestȱsedȱfertilisȱidem,ȱ

ȱ

dignaȱlaborantisȱrespondentȱpraemiaȱcuris.ȱ

ȱ

Nonȱoculisȱsolumȱpecudumȱmirandaȱtueriȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ225ȱ

moreȱnecȱeffusosȱinȱhumumȱgraveȱpascereȱcorpus,ȱ
nosseȱfidemȱrerumȱdubiasqueȱexquirereȱcausas,ȱ

ȱ

ingeniumȱsacrareȱcaputqueȱattollereȱcaelo,ȱ

ȱ

scireȱquotȱetȱquaeȱsintȱmagnoȱfataliaȱmundoȱ

ȱ

principia,ȱoccasusȱmetuuntȱanȱsaeculaȱperguntȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ230ȱ

etȱfirmaȱaeternoȱreligataȱestȱmachinaȱvinclo;ȱ
solisȱscireȱmodumȱetȱquantoȱminorȱorbitaȱlunae,ȱ

ȱ

haecȱbreviorȱcursuȱ<ut>ȱbisȱsenosȱpervolatȱorbes,ȱ

ȱ

annuusȱilleȱmeet,ȱquaeȱcertoȱsideraȱcurrantȱ

ȱ

ordineȱquaeveȱsuosȱserventȱinconditaȱmotus;ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱ235ȱ

scireȱvicesȱetiamȱsignorumȱetȱtraditaȱiuraȱ
(sexȱcumȱnocteȱrapi,ȱtotidemȱcumȱluceȱreferri),ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ235bȱ

nubilaȱcurȱcaelo,ȱterrisȱdenuntietȱimbres,ȱ

ȱ

quoȱrubeatȱPhoebe,ȱquoȱfraterȱpalleat,ȱigni,ȱ

ȱ

temporaȱcurȱvarientȱanni,ȱver,ȱprimaȱiuventa,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

curȱaestateȱperit,ȱcurȱaestasȱipsaȱsenescitȱ
autumnoqueȱobrepitȱhiemsȱetȱinȱorbeȱrecurrit;ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ240ȱ

axemȱscireȱHelicesȱetȱtristemȱnosseȱcometen,ȱ

ȱ

Luciferȱundeȱmicet,ȱquaveȱHesperus,ȱundeȱBootes,ȱ

ȱ

Saturniȱquaeȱstellaȱtenax,ȱquaeȱMartiaȱpugnax,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

quoȱrapiantȱnautae,ȱquoȱsidereȱlinteaȱtendant,ȱ
scireȱviasȱmarisȱetȱcaeliȱpraediscereȱcursus,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ245ȱ

quoȱvocetȱOrion,ȱquoȱSiriusȱincubetȱindex,ȱ

ȱ

etȱquaecumqueȱiacentȱtantoȱmiraculaȱmundoȱ

ȱ
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nonȱcongestaȱpatiȱnecȱacervoȱconditaȱrerum,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

sedȱmanifestaȱnotisȱcertaȱdisponereȱsedeȱ
singula,ȱdivinaȱestȱanimiȱacȱiucundaȱvoluptas.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ250ȱ

Sedȱpriorȱhaecȱhominiȱcuraȱest,ȱcognoscereȱterramȱ

ȱ

quaequeȱinȱeaȱmirandaȱtulitȱnaturaȱnotare:ȱ

ȱ

haecȱnobisȱmagisȱaffinisȱcaelestibusȱastris.ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

Namȱquaeȱmortaliȱspesȱestȱquaeveȱamentiaȱmaior,ȱ
inȱIovisȱerrantemȱregnoȱperquirereȱvelle?ȱ
Tantumȱopusȱanteȱpedesȱtransireȱacȱperdereȱsegneȱest.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ255ȱ
ȱ

Torquemurȱmiseriȱinȱparvisȱpremimurqueȱlabore,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ257ȱ

scrutamurȱrimasȱetȱvertimusȱomneȱprofundum,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ276ȱ

quaeriturȱargentiȱsemen,ȱnuncȱaureaȱvena,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ277ȱ

torquenturȱflammaȱterraeȱferroqueȱdomantur,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ278ȱ

dumȱseseȱpretioȱredimant,ȱverumqueȱprofessaeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ258ȱ

tumȱdemumȱvilesqueȱiacentȱinopesqueȱrelictae.ȱ

ȱ

Noctesȱatqueȱdiesȱfestinantȱarvaȱcoloni;ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ260ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

callentȱrureȱmanus,ȱglebarumȱexpendimusȱusum:ȱ
fertilisȱhaecȱsegetiqueȱferacior,ȱalteraȱviti,ȱ

ȱ

haecȱplantisȱhumus,ȱhaecȱherbisȱdignissimaȱtellus,ȱ

ȱ

haecȱduraȱetȱȱmeliorȱpecoriȱsilvisqueȱfidelis,ȱ

ȱ

aridioraȱtenentȱoleae,ȱsucosiorȱulmisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ265ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

grata.ȱLevesȱcruciantȱanimosȱetȱcorporaȱcausae,ȱ
horreaȱutiȱsaturent,ȱtumeantȱutȱdoleaȱmusto,ȱ

ȱ

plenaqueȱdesectoȱsurgantȱfaeniliaȱcampo:ȱ

ȱ

sicȱavidisȱsemperȱquidvisȱestȱcariusȱipsis.ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱImplendusȱsibiȱquisqueȱbonisȱestȱartibus:ȱillaeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ270ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

suntȱanimiȱfruges,ȱhaecȱrerumȱmaximaȱmerces,ȱ
scireȱquidȱoccultoȱterraeȱnaturaȱcoercet,ȱ

ȱ

nullumȱfallereȱopus,ȱnonȱmutumȱcernereȱsacrosȱ

ȱ

Aetnaeiȱmontisȱfremitusȱanimosqueȱfurentis,ȱ

ȱ

nonȱsubitoȱpallereȱsono,ȱnonȱcredereȱsubterȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ275ȱ
ȱȱȱȱȱ279ȱ

caelestisȱmigrasseȱminasȱautȱTartaraȱrumpi,ȱ
nosseȱquidȱintendatȱventos,ȱquidȱnutriatȱignes,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ280ȱ

undeȱrepenteȱquiesȱetȱmutoȱfoedereȱpaxȱsit.ȱ

ȱ

.......................................................................ȱ
Concrescantȱanimiȱpenitus,ȱseuȱforteȱcavernaeȱ

ȱ

introitusqueȱipsiȱsorbent,ȱseuȱterraȱminutisȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

raraȱforaminibusȱtenuesȱinȱseȱabstrahitȱaurasȱ
(pleniusȱhocȱetiam,ȱrigidoȱquiaȱverticeȱsurgens,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ285ȱ

illincȱinfestisȱatqueȱhincȱobnoxiaȱventis,ȱ

ȱ

undiqueȱdiversasȱadmittereȱcogiturȱauras,ȱ

ȱ

etȱconiuratisȱadditȱconcordiaȱvires);ȱ

ȱ
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ȱȱȱȱȱȱ

siveȱintrorsusȱaguntȱnubesȱetȱnubilusȱauster,ȱ
cumȱmontisȱtexereȱcaputȱtergoqueȱferuntur:ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ290ȱ

praecipitiȱdeiectaȱsonoȱpremitȱundaȱfugatqueȱ

ȱ

torpentesȱaurasȱpulsataqueȱcorporaȱdenset;ȱ

ȱ

tum,ȱvelutiȱsonatȱauraȱdiuȱTritoneȱcanoroȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

(pellitȱopusȱcollectusȱaquaeȱvictusqueȱmoveriȱ
spiritusȱetȱlongasȱemugitȱbucinaȱvoces)ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ295ȱ

carminequeȱirriguoȱmagnisȱcortinaȱtheatrisȱ

ȱ

imparibusȱnumerosaȱmodisȱcanitȱarteȱregentis,ȱ

ȱ

quaeȱtenuemȱimpellensȱanimamȱsubremigatȱunda,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

haudȱaliterȱsummotaȱfurensȱtorrentibusȱauraȱ
pugnatȱinȱangustoȱetȱmagnumȱcommurmuratȱAetna.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ300ȱ

Credendumȱestȱaliquamȱventorumȱexsistereȱcausasȱ

ȱ

subȱterraȱsimilisȱharumȱquasȱcernimusȱextra,ȱ

ȱ

ut,ȱcumȱdensaȱpremantȱinterȱseȱcorpora,ȱturbaȱ

ȱ
ȱ

elisaȱinȱvacuumȱfugiantȱetȱproximaȱsecumȱ
momineȱtortaȱtrahantȱtutaȱdumȱsedeȱresistant.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ305ȱ

Quodȱsiȱforteȱmihiȱquaedamȱdiscordiaȱtecumȱest,ȱ

ȱ

principiisȱaliisȱcredasȱconsurgereȱventos:ȱ

ȱ

nonȱdubiumȱrupesȱaliquasȱpenitusqueȱcavernasȱ

ȱ
ȱ

provehereȱingentiȱsonituȱcasuqueȱpropinquasȱ
diffugereȱimpelliqueȱanimas,ȱhincȱcrescereȱventos;ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ310ȱ

autȱumoreȱetiamȱnebulasȱ<se>ȱeffundereȱlargo,ȱ

ȱ

utȱcampisȱagrisqueȱsolentȱquosȱalluitȱamnis:ȱ

ȱ

vallibusȱexoriensȱcaligatȱnubilusȱaer,ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

fluminaȱparvaȱferuntȱauras,ȱvisȱproximaȱventoȱest,ȱ
eminusȱadspiratȱfortisȱsedȱverberatȱumor.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ315ȱ

Atqueȱhaecȱinȱvacuoȱsiȱtantaȱpotentiaȱrorumȱest,ȱ

ȱ

hocȱpluraȱefficiantȱinfraȱclusiqueȱnecesseȱest.ȱ

ȱ

Hisȱigiturȱcausisȱextraȱpenitusqueȱcoactusȱ

ȱ
ȱ

exagitantȱventos;ȱpugnantȱinȱfaucibus;ȱarteȱ
pugnantisȱsuffocatȱiter.ȱVelutȱundaȱprofundoȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ320ȱ

terqueȱquaterqueȱexhaustaȱgravesȱubiȱperbibitȱeuros,ȱ

ȱ

ingeminantȱfluctusȱetȱprimosȱultimusȱurget,ȱ

ȱ

haudȱsecusȱadstrictusȱcertamineȱtenditurȱictuȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

spiritusȱinvolvensqueȱsuoȱsibiȱponderaȱnisuȱ
densaȱperȱardentesȱexercetȱcorporaȱviresȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ325ȱ

et,ȱquacumqueȱiterȱest,ȱproperatȱtransitqueȱmoramen,ȱ

ȱ

donecȱconfluvio,ȱvelutiȱsiponibusȱactus,ȱ

ȱ

exilitȱatqueȱfurensȱtotaȱvomitȱigneusȱAetna.ȱ

ȱ
ȱ

Quodȱsiȱforteȱputasȱisdemȱdecurrereȱventosȱ
faucibusȱatqueȱisdemȱpulsosȱremeare,ȱnotandasȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ330ȱ
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resȱoculisȱlocusȱipseȱdabitȱcogetqueȱnegare.ȱ

ȱ

QuamvisȱcaeruleoȱsiccusȱIoveȱfulgeatȱaetherȱ

ȱ

purpureoqueȱrubensȱsurgatȱiubarȱaureusȱostro,ȱ

ȱ
ȱ

illincȱobscuraȱsemperȱcaligineȱnubesȱ
pigraquedȱiffusoȱcircumȱstupetȱhumidaȱvultu,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ335ȱ

prospectansȱsublimisȱopusȱvastosqueȱrecessus.ȱ

ȱ

Nonȱillamȱ†videt†ȱAetnaȱnecȱulloȱintercipitȱaestu:ȱ

ȱ

obsequiturȱquacumqueȱiubetȱlevisȱauraȱreditque.ȱ

ȱ
ȱ

Placantesȱetiamȱcaelestiaȱnuminaȱtureȱ
summoȱcerneȱiugo,ȱvelȱquaȱliberrimusȱAetnaeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ340ȱ

introspectusȱhiatȱtantarumȱ<in>ȱseminaȱrerum,ȱ

ȱ

siȱnihilȱirritetȱflammasȱstupeatqueȱprofundum.ȱ

ȱ

Hincȱigiturȱcernisȱtorrensȱutȱspiritusȱille,ȱ

ȱ
ȱ

quiȱrupesȱterramqueȱrotat,ȱquiȱfulminatȱignes,ȱ
cumȱrexitȱviresȱetȱpraecepsȱflexitȱhabenas,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ345ȱ

praesertimȱipsaȱsuoȱdecliviaȱpondereȱnumquamȱ

ȱ

corporaȱderipiatȱvalidoqueȱabsorbeatȱactu?ȱ

ȱ

Quodȱsiȱfallor,ȱadestȱspeciesȱtantusqueȱruinisȱ

ȱ
ȱ

impetusȱattentosȱoculorumȱtransfugitȱictus,ȱ
†necȱlevitasȱtantosȱigitur†ȱferitȱauraȱmovetqueȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ350ȱ

………………………………………………..ȱ
sparsaȱliquoreȱmanusȱsacrosȱubiȱventilatȱignis,ȱ

ȱ

verberatȱauraȱtamenȱpulsataqueȱcorporaȱnostrisȱ

ȱ

incursant:ȱadeoȱinȱtenuiȱvimȱcausaȱrepellitȱ

ȱ

………………………………………………ȱ
nonȱcineremȱstipulamveȱlevem,ȱnonȱaridaȱsorbetȱ

ȱ

gramina,ȱnonȱtenuisȱ†plantisȱhumusȱexcitaȱpraedas†.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ355ȱ

Surgitȱadoratisȱsublimisȱfumusȱabȱaris:ȱ

ȱ

tantaȱquiesȱilliȱestȱetȱpaxȱinnoxiaȱrapti.ȱ

ȱ

Siveȱperegrinisȱigiturȱpropriisveȱpotentesȱ

ȱ
ȱ

coniurantȱanimaeȱcausis,ȱilleȱimpetusȱignesȱ
etȱmontisȱpartesȱatraȱsubiectatȱharena,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ360ȱ

vastaqueȱconcursuȱtrepidantiaȱsaxaȱfragorisȱ

ȱ

ardentisqueȱsimulȱflammasȱacȱfulminaȱrumpunt,ȱ

ȱ

haudȱaliterȱquam,ȱcumȱpronoȱiacuereȱsubȱaustroȱ

ȱ
ȱ

autȱaquiloneȱfremuntȱsilvae,ȱdantȱbracchiaȱnodoȱ
implicitaȱacȱserpuntȱiunctisȱincendiaȱramis.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ365ȱ

Necȱteȱdecipiantȱstolidiȱmendaciaȱvulgi,ȱ

ȱ

exhaustosȱcessareȱsinus,ȱdareȱtemporaȱrursusȱ

ȱ

utȱrapiantȱviresȱrepetantqueȱinȱproeliaȱvicti;ȱ

ȱ
ȱ

pelleȱnefasȱanimoȱmendacemqueȱexueȱfamam.ȱ
Nonȱestȱdivinisȱtamȱsordidaȱrebusȱegestas,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ370ȱ
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necȱparvasȱmendicatȱopesȱnecȱcorrogatȱauras.ȱ

ȱ

Praestoȱsuntȱoperae,ȱventorumȱexaminaȱsemper:ȱ

ȱ

causaȱlatetȱquaeȱrumpatȱiterȱcogatqueȱmorari.ȱ

ȱ
ȱ

Saepeȱpremitȱfaucesȱmagnisȱexstructaȱruinisȱ
congeriesȱclauditqueȱviasȱluctamineȱabȱimoȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ375ȱ

etȱspissoȱvelutiȱtectoȱsubȱpondereȱpraestatȱ

ȱ

†haudȱsimilisȱtenerosȱcursu†:ȱtumȱfrigidaȱmontiȱ

ȱ

desidiaȱestȱtutoqueȱlicetȱdescendereȱfauces.ȱ

ȱ
ȱ

Post,ȱubiȱconvaluereȱmora,ȱvelociusȱurgent,ȱ
pelluntȱoppositiȱmolesȱacȱvinculaȱrumpunt,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ380ȱ

quicquidȱinȱobliquumȱest,ȱfranguntȱiter,ȱacriorȱictuȱ

ȱ

impetusȱexoritur,ȱmagnisȱoperataȱrapinisȱ

ȱ

flammaȱmicatȱlatosqueȱruensȱexundatȱinȱagros.ȱ

ȱ
ȱ

Sicȱcessataȱdiuȱreferentȱspectaculaȱventi.ȱ
Nuncȱsuperantȱquaecumqueȱcreantȱincendiaȱsilvae.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ385ȱ

Quaeȱflammasȱalimentaȱvocent,ȱquidȱnutriatȱAetnamȱ

ȱ

………………………………………………..ȱ
incendiȱpoterunt.ȱIllisȱvernaculaȱclaustrisȱ

ȱ

materiaȱappositumqueȱigniȱgenusȱutileȱterraeȱest.ȱ

ȱ
ȱ

Uriturȱassidueȱcalidusȱnuncȱsulphurisȱumor,ȱ
nuncȱspissusȱcrebroȱpraebeturȱalumineȱsucus,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ390ȱ

pingueȱbitumenȱadestȱetȱquicquidȱcomminusȱacrisȱ

ȱ

irritatȱflammas,ȱilliusȱcorporisȱAetnaȱest.ȱ

ȱ

Atque,ȱhancȱmateriamȱpenitusȱdiscurrereȱfontes,ȱ

ȱ
ȱ

infectaeȱtestanturȱaquaeȱradiceȱsubȱipsa.ȱ
Parsȱoculisȱmanifestaȱiacet,ȱquaeȱroboreȱduraȱestȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ395ȱ

acȱlapis:ȱinȱpinguiȱferventȱincendiaȱsuco.ȱ

ȱ

Quinȱetiamȱvarieȱquaedamȱsineȱnomineȱsaxaȱ

ȱ

totoȱmonteȱliquent;ȱillisȱcustodiaȱflammaeȱ

ȱ
ȱ

veraȱtenaxqueȱdataȱest,ȱsedȱmaximaȱcausaȱmolarisȱ
illiusȱincendiȱlapisȱest:ȱhicȱvindicatȱAetnam.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ400ȱ

Quemȱsiȱforteȱmanuȱteneasȱacȱroboreȱcernasȱ

ȱ

necȱfervereȱputesȱignemȱnecȱspargereȱposse,ȱ

ȱ

sedȱsimulȱacȱferroȱquaeras,ȱrespondetȱetȱictuȱ

ȱ
ȱ

scintillatȱdolor.ȱHuncȱmultisȱcircumȱiniceȱflammisȱ
etȱpatereȱextorquereȱanimosȱatqueȱexueȱrobur:ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ405ȱ

fundeturȱferroȱcitius,ȱnamȱmobilisȱilliȱ

ȱ

etȱmetuensȱnaturaȱmaliȱest,ȱubiȱcogiturȱigni;ȱ

ȱ

sedȱsimulȱatqueȱhausitȱflammas,ȱnonȱtutiorȱhaustisȱ

ȱ
ȱ

ullaȱdomus,ȱservatȱfaciemȱduransqueȱtenaciȱ
saeptaȱfide:ȱtantaȱestȱilliȱpatientiaȱvicto.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ410ȱ

Vixȱumquamȱperditȱviresȱatqueȱevomitȱignem;ȱ

ȱ
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totusȱenimȱdensoȱstipaturȱrobore,ȱtardeȱ

ȱ

perȱtenuisȱadmissaȱviasȱincendiaȱnutritȱ

ȱ
ȱ

cunctanterqueȱeademȱetȱpigreȱconceptaȱremittit.ȱ
Necȱtamenȱhocȱuno,ȱquodȱmontisȱplurimaȱparsȱest,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ415ȱ

vincitȱetȱincendiȱcausamȱtenetȱille:ȱprofectoȱ

ȱ

mirandaȱestȱlapidisȱvivaxȱanimosaqueȱvirtus.ȱ

ȱ

Ceteraȱmateriesȱquaecumqueȱestȱfertilisȱigni,ȱ

ȱ
ȱ

utȱsemelȱaccensaȱest,ȱmoriturȱnecȱrestatȱinȱillaȱ
quodȱrepetas,ȱtantumȱcinisȱetȱsineȱsemineȱterraȱest;ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ420ȱ

hicȱsemelȱatqueȱiterumȱpatiensȱacȱmilleȱperhaustisȱ

ȱ

ignibusȱinstauratȱviresȱnecȱdesinitȱanteȱ

ȱ

quamȱlevisȱexcoctoȱdefecitȱroboreȱpumexȱ

ȱ
ȱ

inȱcineremȱputresqueȱiacetȱdilapsusȱharenas.ȱ
Cerneȱ†locisȱetiam†ȱsimilesȱassisteȱcavernas:ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ425ȱ

illicȱmateriaeȱnascentisȱcopiaȱmaior,ȱ

ȱ

sedȱgenusȱhocȱlapidisȱ(certissimaȱsignaȱcoloris)ȱ

ȱ

quodȱnullasȱadiunxitȱopes,ȱelanguitȱignis.ȱ

ȱ
ȱ

DisciturȱindiciisȱflagrasseȱAenariaȱquondam,ȱ
nuncȱextinctaȱsuper;ȱtestisqueȱNeapolinȱinterȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ430ȱ

etȱCumasȱlocusȱest,ȱmultisȱiamȱfrigidusȱannis,ȱ

ȱ

quamvisȱaeternumȱpinguiȱscatetȱubereȱsulpurȱ

ȱ

(inȱmercemȱlegitur,ȱtantoȱestȱfecundiusȱAetna).ȱ

ȱ
ȱ

Insula,ȱcuiȱnomenȱfaciesȱdeditȱipsaȱRotunda,ȱ
sulpureȱnonȱsolumȱnecȱobesaȱbitumineȱterraȱest,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ435ȱ

etȱlapisȱadiutatȱgenerandisȱignibusȱaptus,ȱ

ȱ

sedȱraroȱfumat,ȱquinȱvix,ȱsiȱaccenditur,ȱardet,ȱ

ȱ

inȱbreveȱmortalesȱflammasȱquodȱcopiaȱnutrit.ȱ

ȱ
ȱ

InȱsolaȱduratȱȱVulcaniȱnomineȱSacra,ȱ
parsȱtamenȱincendiȱmaiorȱrefrixit,ȱetȱaltoȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ440ȱ

iactatasȱrecipitȱclassesȱportuqueȱtuetur;ȱ

ȱ

quaeȱrestatȱminorȱestȱdivesȱsatisȱubereȱterrae,ȱ

ȱ

sedȱnonȱAetnaeisȱviresȱquaeȱconferatȱilli.ȱ

ȱ
ȱ

Atqueȱhaecȱipsaȱtamenȱiamȱquondamȱextinctaȱfuisset,ȱ
niȱfurtimȱadgereretȱSiculiȱviciniaȱmontisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ445ȱ

materiamȱsilvamqueȱsuamȱpressoveȱcanaliȱ

ȱ

hucȱillucȱageretȱventosȱetȱpasceretȱignes.ȱ

ȱ

Sedȱmeliusȱresȱipsaȱnotisȱspectataqueȱverisȱ

ȱ
ȱ

occurritȱsignisȱnecȱtemptatȱfallereȱtestem.ȱ
NamȱcircaȱlateraȱatqueȱimisȱradicibusȱAetnaeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ450ȱ

candentesȱefflantȱlapidesȱdisiectaqueȱsaxaȱ

ȱ

intereunt,ȱvenisȱmanifestoȱutȱcernereȱpossisȱ

ȱ

pabulaȱetȱardendiȱcausamȱlapidemȱesseȱmolarem,ȱ

ȱ
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ȱ

cuiusȱdefectuȱieiunusȱconciditȱignis.ȱ
Ille,ȱubiȱcollegitȱflammas,ȱiacitȱetȱsimulȱictuȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ455ȱ

materiamȱaccenditȱcogitqueȱliquescereȱsecum.ȱ

ȱ

Haudȱequidemȱmirumȱ<in>ȱfacieȱquaeȱcernimusȱextra,ȱ

ȱ

siȱleniturȱopus:ȱresȱstat;ȱmagisȱuriturȱillicȱ

ȱ
ȱ

sollicitatqueȱmagisȱvicinaȱincendiaȱsaxumȱ
certaqueȱventuraeȱpraemittitȱpignoraȱflammae.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ460ȱ

Namȱsimulȱatqueȱmovetȱviresȱturbamqueȱminatur,ȱ

ȱ

diffugitȱextemploqueȱsolumȱtrahitȱ†ictaqueȱramis†ȱ

ȱ

etȱgraveȱsubȱterraȱmurmurȱdenuntiatȱignes.ȱ

ȱ
ȱ

Tumȱpavidumȱfugereȱetȱsacrisȱconcedereȱrebusȱ
parȱerit:ȱeȱtutoȱspeculaberisȱomniaȱcolli.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ465ȱ

Namȱsubitoȱefferventȱonerosaȱincendiaȱraptisȱ

ȱ

accensaeȱsubeuntȱmolesȱtruncaequeȱruinaȱ

ȱ

provolvuntȱatqueȱatraȱsonantȱexaminaȱharenae.ȱ

ȱ
ȱ

Illincȱincertaeȱfaciesȱhominumqueȱfigurae:ȱ
parsȱlapidumȱdomitaȱest,ȱstantiȱparsȱroboreȱpugnatȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ470ȱ

necȱrecipitȱflammas;ȱhicȱindefensusȱanhelatȱ

ȱ

atqueȱaperitȱseȱhosti,ȱdecrescitȱspiritusȱilli,ȱ

ȱ

haudȱaliterȱquamȱcumȱlaetoȱdevictaȱtropaeoȱ

ȱ
ȱ

pronaȱiacetȱcampisȱaciesȱetȱcastraȱsubȱipsa.ȱ
Tumȱsiȱquisȱlapidumȱsummoȱpertabuitȱigni,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ475ȱ

asperiorȱ†sopitaes†ȱetȱquaedamȱsordidaȱfaexȱest,ȱ

ȱ

qualemȱpurgatoȱcernisȱdesidereȱferro.ȱ

ȱ

Verumȱubiȱpaulatimȱexsiluitȱsublataȱcaducisȱ

ȱ
ȱ

congeriesȱsaxis,ȱangustoȱverticeȱsurgens,ȱ
hicȱvelutiȱinȱfornaceȱlapisȱtorreturȱetȱomnisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ480ȱ

exustusȱpenitusȱvenisȱsubitȱaltiusȱumor;ȱ

ȱ

amissisȱopibusȱlevisȱetȱsineȱpondereȱpumexȱ

ȱ

excutitur.ȱLiquorȱilleȱmagisȱfervereȱmagisqueȱ

ȱ
ȱ

fluminisȱinȱspeciemȱmitisȱprocedereȱtandemȱ
incipitȱacȱpronisȱdemittitȱcollibusȱundas.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ485ȱ

Illaeȱpaulatimȱbisȱsenaȱinȱmiliaȱpergunt;ȱ

ȱ

quippeȱnihilȱrevocat,ȱcurvisȱnihilȱignibusȱobstat,ȱ

ȱ

nullaȱtenetȱmoles,ȱfrustraȱsimulȱomniaȱpugnant;ȱ

ȱ
ȱ

nuncȱsilvaeȱrupesqueȱnatant,ȱnuncȱtectaȱsolumqueȱ
ipsumȱadiutatȱopusȱfaciemqueȱsibiȱinduitȱamnis.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ490ȱ

Quodȱsiȱforteȱcavisȱcunctatusȱvallibusȱhaesit,ȱ

ȱȱȱȱȱȱ

Ȭȱutpoteȱinȱaequalisȱvolvens,ȱperpascitur,ȱagrosȱȬ,ȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
ingeminantȱfluctusȱetȱstantibusȱincrepatȱundis,ȱ

ȱȱȱȱȱȱ
ȱ

sicutȱcumȱrapidumȱcurvoȱmareȱcernimusȱaestu,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
acȱprimumȱtenuisȱundasȱagit,ȱ†ulteriores†ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ495ȱ
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progrediensȱlateȱdiffunditurȱetȱ†succernens†ȱ

ȱȱȱȱȱȱ

fluminaȱconsistentȱripisȱacȱfrigoreȱdurantȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
paulatimqueȱignesȱcoeuntȱacȱflammeaȱmassisȱ

ȱ
ȱ

exuiturȱfacies.ȱTumȱprimaȱutȱquaequeȱrigescitȱ
effumatȱmolesȱatqueȱipsoȱpondereȱtractaȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ500ȱ

volviturȱingentiȱstrepituȱpraecepsqueȱsonantiȱ

ȱ

cumȱsolidoȱinflixaȱest,ȱpulsatamȱdissipatȱictusȱ

ȱ

et,ȱquaȱdisclusaȱest,ȱcandentiȱroboreȱfulget;ȱ

ȱ

scintillasȱproculȱecceȱvides,ȱproculȱecce,ȱruentis:ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ505ȱ

emicatȱexamenȱplagis,ȱardentiaȱsaxaȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ504ȱȱ

incolumiȱfervoreȱcadunt.ȱFertȱimpetusȱingens,ȱ

ȱ

Symaethiȱquondamȱutȱripasȱtraieceritȱamnis:ȱ

ȱ

†vixȱiunctisȱquisquamȱfixoȱdimoveritȱillas†ȱ

ȱ
ȱ

vicenosȱpersaepeȱpedesȱiacetȱobrutaȱmoles.ȱ
Sedȱfrustraȱcertisȱdisponereȱsingulaȱcausisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ510ȱ

temptamus,ȱsiȱfirmaȱmanetȱtibiȱfabulaȱmendax,ȱ

ȱ

materiamȱutȱcredasȱaliamȱfluereȱigne,ȱnecȱunaȱ

ȱ

fluminaȱproprietateȱsimulȱconcrescere,ȱsiveȱ

ȱ
ȱ

commixtumȱlentoȱflagrareȱbitumineȱsulphur:ȱ
namȱposseȱexustoȱcretamȱquoqueȱroboreȱfundi,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ515ȱ

etȱfigulosȱhuicȱesseȱfidem,ȱdeinȱfrigorisȱusuȱ

ȱ

duritiemȱrevocareȱsuamȱetȱconstringereȱvenas.ȱ

ȱ

Sedȱsignumȱcommuneȱleveȱestȱatqueȱirritaȱcausaȱ

ȱ
ȱ

quaeȱtrepidat:ȱcertoȱverumȱtibiȱpignoreȱconstat.ȱ
Namȱvelutȱargutiȱnaturaȱestȱaeris,ȱetȱigniȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ520ȱ

cumȱdomitumȱest,ȱconstansȱeademque,ȱetȱroboreȱsalvo,ȱ

ȱ

ultraqueȱutȱpossisȱaerisȱcognoscereȱformam,ȱ

ȱ

haudȱaliterȱlapisȱilleȱtenet,ȱseuȱforteȱmadentesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

effluitȱinȱflammasȱsiveȱestȱsecurusȱabȱillis,ȱ
conservatqueȱnotasȱnecȱvultumȱperdiditȱignis.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ525ȱ

Quinȱetiamȱexternusȱmultosȱcolorȱipseȱrefellit,ȱ

ȱ

autȱodorȱautȱlevitasȱputrisȱmagisȱillaȱmagisque:ȱ

ȱ

unaȱoperisȱfaciesȱeademȱperqueȱomniaȱterraȱest.ȱ

ȱ
ȱ

Necȱtamenȱinfitiorȱlapidesȱardescereȱcertos,ȱ
interiusȱfluereȱaccensos:ȱhaecȱpropriaȱvirtus.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ530ȱ

QuinȱipsisȱquaedamȱSiculiȱcognominaȱsaxisȱ

ȱ

inposuereȱ†fridicasȱetiam†ȱipsoȱnomineȱsignantȱ

ȱ

fusilisȱesseȱnotae.ȱNumquamȱtamenȱillaȱliquescunt,ȱ

ȱ
ȱ

quamvisȱmateriesȱfoveatȱsucosiorȱintus,ȱ
niȱpenitusȱvenaeȱfuerintȱcommissaȱmolari.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ535ȱ

Quodȱsiȱquisȱlapidisȱmiraturȱfusileȱrobur,ȱ

ȱ

cogitetȱobscuriȱverissimaȱdictaȱlibelli,ȱ

ȱ
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Heraclite,ȱtui:ȱnihilȱinsuperabileȱgigniȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱ

omniaȱ†quaeȱrerumȱnatura†ȱseminaȱiacta.ȱ
Seuȱnimiumȱhocȱmirum,ȱdensissimaȱcorporaȱsaepeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ540ȱ

etȱsolidoȱvicinaȱtamenȱcompescimusȱigni.ȱ

ȱ

Nonȱanimosȱaerisȱflammisȱsuccumbereȱcernis,ȱ

ȱ

lentitiemȱplumbumȱnonȱexuitȱipsaqueȱferriȱ

ȱ
ȱ

materiesȱpraeduraȱtamenȱsubvertiturȱigniȱ
spissaqueȱsuspensisȱfornacibusȱaureaȱsaxaȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ545ȱ

exsudantȱpretium?ȱEtȱquaedamȱfortasseȱprofundoȱ

ȱ

incompertaȱiacentȱsimiliqueȱobnoxiaȱsorti.ȱ

ȱ

Necȱlocusȱingenioȱest:ȱoculiȱteȱiudiceȱvincent.ȱ

ȱ
ȱ

Namȱlapisȱilleȱrigetȱpraeclususqueȱignibusȱobstat,ȱ
siȱparvisȱtorrereȱvelisȱcaeloqueȱpatenti.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ550ȱ

Candentiȱpressoqueȱagedumȱfornaceȱcoerce:ȱȱȱ

ȱ

necȱsufferreȱpotestȱnecȱsaevumȱduratȱinȱhostem;ȱ

ȱ

vinciturȱetȱsolvitȱviresȱcaptusqueȱliquescit.ȱ

ȱ
ȱ

Quaeȱmaioraȱputasȱautemȱtormentaȱmovereȱ
posseȱmanu,ȱquaeȱtantaȱputasȱincendiaȱnostrisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ555ȱ

sustentariȱopibus,ȱquantisȱfornacibusȱAetnaȱ

ȱ

uriturȱacȱsacroȱnumquamȱnonȱfertilisȱigni?ȱ

ȱ

Hicȱnonȱquiȱnostroȱfervetȱmoderatiorȱusu,ȱ

ȱ
ȱ

sedȱcaeloȱpropior,ȱvelȱqualiȱIuppiterȱipseȱ
armatusȱflammaȱest.ȱHisȱviribusȱadditurȱingensȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ560ȱ

spiritusȱadstrictisȱelisusȱfaucibus,ȱutȱcumȱ

ȱ

fabrilesȱoperaeȱrudibusȱcontendereȱmassisȱ

ȱ

festinant,ȱignesȱquatiuntȱfollesqueȱtrementesȱ

ȱ
ȱ

exanimantȱpressoqueȱinstigantȱagmineȱventos.ȱ
Haecȱoperisȱformaȱest,ȱsicȱnobilisȱuriturȱAetna:ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ565ȱ

terraȱforaminibusȱviresȱtrahit,ȱurgetȱinȱartumȱ

ȱ

spiritus,ȱincendiȱvisȱitȱperȱmaximaȱsaxa.ȱ

ȱ

Magnificasȱlaudesȱoperosaqueȱvisereȱtemplaȱ

ȱ
ȱ

divitiisȱhominumȱautȱsacrisȱmemorataȱvetustisȱ
traductiȱmariaȱetȱterrasȱperȱproximaȱfatisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ570ȱ

currimusȱatqueȱavidiȱveterisȱmendaciaȱfamaeȱ

ȱ

eruimusȱcunctasqueȱlibetȱpercurrereȱgentes.ȱ

ȱ

NuncȱiuvatȱOgygiisȱcircumdataȱmoeniaȱThebisȱ

ȱ

cernere,ȱquaȱfratres,ȱilleȱimpiger,ȱilleȱcanorus,ȱ
…………………………………………….ȱ

ȱ

condere,ȱfelicesqueȱalienoȱintersumusȱaevo.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ575ȱ

Invitataȱpiisȱnuncȱcarmineȱsaxaȱlyraque,ȱ

ȱ

nuncȱgeminaȱexȱunoȱfumantiaȱsacraȱvaporeȱ

ȱ

miramurȱseptemqueȱducesȱraptumqueȱprofundi.ȱ

ȱ
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ȱ

DetinetȱEurotasȱillicȱetȱSpartaȱLycurgiȱ
etȱsacerȱinȱbellumȱnumerus,ȱsuaȱturbaȱregenti.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ580ȱ

NuncȱhicȱCecropiaeȱvariisȱspectanturȱAthenaeȱ

ȱ

carminibusȱgaudentqueȱsoliȱvictriceȱMinerva.ȱ

ȱ

Exciditȱhicȱreduciȱquondamȱtibi,ȱperfideȱTheseu,ȱ

ȱ
ȱ

candidaȱsollicitoȱpraemittereȱvelaȱparenti;ȱ
tuȱquoqueȱAthenarumȱcarmen,ȱiamȱnobileȱsidus,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ585ȱ

Erigone;ȱsedesȱvestrasȱPhilomelaȱcanorisȱ

ȱ

evocatȱinȱsilvis,ȱatȱtu,ȱsoror,ȱhospitaȱtectisȱ

ȱ

acciperis;ȱsolisȱTereusȱferusȱexulatȱagris.ȱ

ȱ
ȱ

MiramurȱTroiaeȱcineresȱetȱflebileȱvictisȱ
PergamonȱextinctosqueȱsuoȱPhrygasȱHectore;ȱparvumȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ590ȱ

conspicimusȱmagniȱtumulumȱducis;ȱhicȱetȱAchillesȱ

ȱ

impigerȱetȱvictusȱmagniȱiacetȱHectorisȱultor.ȱ

ȱ

QuinȱetiamȱGraiaeȱfixosȱtenuereȱtabellaeȱ

ȱ
ȱ

signave:ȱnuncȱPaphiaeȱrorantesȱmatreȱcapilli,ȱ
subȱtruceȱnuncȱparviȱludentesȱColchideȱnati,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ595ȱ

nuncȱtristesȱcircaȱsubiectaȱaltariaȱcervaeȱ

ȱ

velatusqueȱpater,ȱnuncȱgloriaȱvivaȱMyronisȱ

ȱ

etȱiamȱmilleȱmanusȱoperumȱturbaequeȱmorantur.ȱ

ȱ
ȱ

Haecȱvisendaȱputasȱterraeȱdubiusqueȱmarisque?ȱ
Artificisȱnaturaeȱingensȱopusȱaspice:ȱnullaȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ600ȱ

tuȱtantaȱhumanisȱrebusȱspectaculaȱcernesȱ
……………………………………………….ȱ

ȱ

praecipuequeȱvigilȱfervensȱubiȱSiriusȱardet.ȱ

ȱ

Insequiturȱmirandaȱtamenȱsuaȱfabulaȱmontem,ȱ

ȱ
ȱ

necȱminusȱilleȱpioȱquamquamȱsonsȱnobilisȱigniȱest.ȱ
NamȱquondamȱruptisȱexcanduitȱAetnaȱcavernisȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ605ȱ

et,ȱvelutȱeversisȱpenitusȱfornacibus,ȱingensȱ

ȱ

evectaȱinȱlongumȱrapidisȱfervoribusȱunda,ȱ

ȱ

haudȱaliterȱquamȱcumȱsaevoȱIoveȱfulguratȱaetherȱ

ȱ
ȱ

etȱnitidumȱobscuraȱtelumȱcaligineȱtorquet.ȱ
Ardebantȱagrisȱsegetesȱetȱmitiaȱcultuȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ610ȱ

iugeraȱcumȱdominis,ȱsilvaeȱcollesqueȱrubebant;ȱ

ȱ

vixdumȱcastraȱputantȱhostemȱmovisseȱtremendum,ȱ

ȱ

etȱiamȱfinitimaeȱportasȱevaseratȱurbis.ȱ

ȱ
ȱ

Tumȱveroȱutȱcuiqueȱestȱanimusȱviresque,ȱrapinaȱ
tutariȱconanturȱopes.ȱGemitȱilleȱsubȱauro,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ615ȱ

colligitȱilleȱarmaȱetȱstultaȱcerviceȱreponit,ȱ

ȱ

defectumȱraptisȱillumȱsuaȱcriminaȱtardant,ȱ

ȱ

hicȱveloxȱminimoȱproperatȱsubȱpondereȱpauper,ȱ

ȱ

et,ȱquodȱcuiqueȱfuitȱcari,ȱfugitȱipseȱsubȱillo.ȱ

ȱ
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Sedȱnonȱincolumisȱdominumȱsuaȱpraedaȱsecutaȱest;ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ620ȱ

cunctantisȱvoratȱignisȱetȱundiqueȱtorretȱavaros,ȱ

ȱ

consequiturȱfugisseȱratosȱetȱpraemiaȱcaptisȱ

ȱ

concremat:ȱhaecȱnullisȱparsuraȱincendiaȱpascunt,ȱ

ȱ
ȱ

velȱsolisȱparsuraȱpiis.ȱNamque,ȱoptimaȱproles,ȱ
Amphinomusȱfraterqueȱpariȱsubȱmunereȱfortes,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ625ȱ

cumȱiamȱvicinisȱstreperentȱincendiaȱtectis,ȱ

ȱ

aspiciuntȱpigrumqueȱpatremȱmatremqueȱsenectaȱ

ȱ

eheuȱdefessosȱposuisseȱinȱlimineȱmembra.ȱ

ȱ
ȱ

Parcite,ȱavaraȱmanus,ȱditesȱattollereȱpraedas:ȱ
illisȱdivitiaeȱsolaeȱmaterqueȱpaterque,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ630ȱ

hancȱrapiuntȱpraedamȱmediumqueȱexireȱperȱignemȱ

ȱ

ipsoȱdanteȱfidemȱproperant.ȱOȱmaximaȱrerumȱ

ȱ

etȱmeritoȱpietasȱhominiȱtutissimaȱvirtus!ȱ

ȱ
ȱ

Erubuereȱpiosȱiuvenesȱattingereȱflammaeȱ
etȱquacumqueȱferuntȱilliȱvestigiaȱcedunt.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ635ȱ

Felixȱillaȱdies,ȱillaȱestȱinnoxiaȱterra!ȱ

ȱ

Dextraȱsaevaȱtenentȱlaevaqueȱincendiaȱfervent;ȱ

ȱ

milleȱperȱobliquosȱignisȱ†fratremqueȱtriumphans†ȱ

ȱ
ȱ

tutusȱuterqueȱpioȱsubȱpondereȱsufficitȱilloȱ
etȱcircaȱgeminosȱavidusȱsibiȱtemperatȱignis.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ640ȱ

Incolumesȱabeuntȱtandemȱetȱsuaȱnuminaȱsecumȱ

ȱ

salvaȱferunt.ȱIllosȱmiranturȱcarminaȱvatum,ȱ

ȱ

illosȱseposuitȱclaroȱsubȱnomineȱDitis,ȱ

ȱ
ȱ

necȱsanctosȱiuvenesȱattinguntȱsordidaȱfata:ȱ
sedȱcuraeȱcessereȱdomusȱetȱiuraȱpiorum.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ645ȱ
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LIITE 2: Lucr. 6, 639-702.
Nuncȱratioȱquaeȱsit,ȱperȱfaucesȱmontisȱutȱAetnaeȱ
expirentȱignesȱinterȱdumȱturbineȱtanto,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ640ȱ
expediam.ȱNequeȱenimȱmediocriȱcladeȱcoortaȱ
flammaeȱtempestasȱSiculumȱdominataȱperȱagrosȱ
finitimisȱadȱseȱconvertitȱgentibusȱora,ȱ
fumidaȱcumȱcaeliȱscintillareȱomniaȱtemplaȱ
cernentesȱpavidaȱcomplebantȱpectoraȱcura,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ645ȱ
quidȱmolireturȱrerumȱnaturaȱnovarum.ȱ
Hisceȱtibiȱinȱrebusȱlatestȱaltequeȱvidendumȱ
etȱlongeȱcunctasȱinȱpartisȱdispiciendum,ȱ
utȱreminiscarisȱsummamȱrerumȱesseȱprofundamȱ
etȱvideasȱcaelumȱsummamȱtotiusȱunumȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ650ȱ
quamȱsitȱparvulaȱparsȱetȱquamȱmultesimaȱconstetȱ
necȱtotaȱpars,ȱhomoȱterraiȱquotaȱtotiusȱunus.ȱ
Quodȱbeneȱpropositumȱsiȱplaneȱcontueareȱ
acȱvideasȱplane,ȱmirariȱmultaȱrelinquas.ȱ
Numquisȱenimȱnostrumȱmiratur,ȱsiquisȱinȱartusȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ655ȱ
accepitȱcalidoȱfebrimȱfervoreȱcoortamȱ
autȱaliumȱquemvisȱmorbiȱperȱmembraȱdolorem?ȱ
Obturgescitȱenimȱsubitoȱpes,ȱarripitȱacerȱ
saepeȱdolorȱdentis,ȱoculosȱinvaditȱinȱipsos,ȱ
existitȱsacerȱignisȱetȱuritȱcorporeȱserpensȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ660ȱ
quamcumqueȱarripuitȱpartem,ȱrepitqueȱperȱartus,ȱ
nimirumȱquiaȱsuntȱmultarumȱseminaȱrerumȱ
etȱsatisȱhaecȱtellusȱmorbiȱcaelumqueȱmaliȱfert,ȱ
undeȱqueatȱvisȱimmensiȱprocrescereȱmorbi.ȱ
Sicȱigiturȱtotiȱcaeloȱterraequeȱputandumstȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ665ȱ
exȱinfinitoȱsatisȱomniaȱsuppeditare,ȱ
undeȱrepenteȱqueatȱtellusȱconcussaȱmoveriȱ
perqueȱmareȱacȱterrasȱrapidusȱpercurrereȱturbo,ȱ
ignisȱabundareȱAetnaeus,ȱflammescereȱcaelum.ȱ
Idȱquoqueȱenimȱfitȱetȱardescuntȱcaelestiaȱtemplaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ670ȱ
etȱtempestatesȱpluviaeȱgravioreȱcoortuȱ
sunt,ȱubiȱforteȱitaȱseȱtetuleruntȱseminaȱaquarum.ȱ
ȇAtȱnimisȱestȱingensȱincendiȱturbidusȱardor.ȇȱ
Scilicetȱetȱfluvius,ȱquiȱvisusȱmaximusȱeiȱ
quiȱnonȱanteȱaliquemȱmaioremȱvidit,ȱetȱingensȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ675ȱ
arborȱhomoqueȱvidetur,ȱetȱomniaȱdeȱgenereȱomniȱ
maximaȱquaeȱviditȱquisque,ȱhaecȱingentiaȱfingit,ȱ
cumȱtamenȱomniaȱcumȱcaeloȱterraqueȱmariqueȱ
nilȱsintȱadȱsummamȱsummaiȱtotiusȱomnem.ȱ
ȱNuncȱtamenȱillaȱmodisȱquibusȱinritataȱrepenteȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ680ȱ
flammaȱforasȱvastisȱAetnaeȱfornacibusȱefflet,ȱ
expediam.ȱPrimumȱtotiusȱsubcavaȱmontisȱ
estȱnatura,ȱfereȱsilicumȱsuffultaȱcavernis.ȱ
Omnibusȱestȱporroȱinȱspeluncisȱventusȱetȱaer.ȱ
Ventusȱenimȱfit,ȱubiȱestȱagitandoȱpercitusȱaer.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ685ȱ
Hicȱubiȱpercaluitȱcalefecitqueȱomniaȱcircumȱ
saxaȱfurens,ȱquaȱcontingit,ȱterramque,ȱetȱabȱollisȱ
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excussitȱcalidumȱflammisȱvelocibusȱignem,ȱ
tollitȱseȱacȱrectisȱitaȱfaucibusȱeicitȱalte.ȱ
Fertȱitaqueȱardoremȱlongeȱlongequeȱfavillamȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ690ȱ
differtȱetȱcrassaȱvolvitȱcaligineȱfumumȱ
extruditqueȱsimulȱmirandoȱpondereȱsaxa;ȱ
neȱdubitesȱquinȱhaecȱanimaiȱturbidaȱsitȱvis.ȱ
Praetereaȱmagnaȱexȱpartiȱmareȱmontisȱadȱeiusȱ
radicesȱfrangitȱfluctusȱaestumqueȱresorbet.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ695ȱ
Exȱhocȱusqueȱmariȱspeluncaeȱmontisȱadȱaltasȱ
perveniuntȱsubterȱfauces.ȱHacȱireȱfatendumstȱ
*ȱ*ȱ*ȱ
etȱpenetrareȱmariȱpenitusȱresȱcogitȱapertoȱ
atqueȱefflareȱforasȱideoqueȱextollereȱflammamȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ700ȱ
saxaqueȱsubiectareȱetȱarenaeȱtollereȱnimbos.ȱ
Inȱsummoȱsuntȱverticeȱenimȱcrateres,ȱutȱipsiȱ
nominitant;ȱnosȱquodȱfaucesȱperhibemusȱetȱora.ȱ
ȱ
ȱ
Nytȱselitän,ȱmikäȱaiheuttaaȱȱläpiȱnielujenȱettäȱ
Etnanȱvuortenȱpuuskuttaaȱtuliȱnostaenȱjoskusȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ640ȱ
pyörteenȱhirmuisen,ȱnäetȱeiȱoleȱvaurioȱpieniȱ
liekkisenȱmyrskysään,ȱisännöiȱsikuleinȱjokaȱmailla,ȱ
naapuriheimojenkinȱjokaȱkatseenȱkäänsiȱjoȱsinne;ȱ
sauhutenȱkunȱnäkivätȱkipinöivänȱkaikkienȱtaivaanȱ
kenttien,ȱsäikähdysȱnytȱmieletȱtäyttiȱjaȱhuoli:ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ645ȱ
varmaanȱmullistusȱnytȱlieneeȱaikomusȱluonnon.ȱ
Laajaanȱnähtäväȱon,ȱsyvähänȱmyös,ȱnäissäȱkunȱollaan,ȱ
kaikkiinȱsuuntiinȱonȱnytȱluotavaȱkatse,ȱ
ettäȱsäȱmuistaisit:ȱsyväȱääretönȱkaikkeusȱompi,ȱ
myösȱnäkisit,ȱkokonaisuudenȱmitenȱyksiȱonȱtaivasȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ650ȱ
vainȱpalaȱpienoinen,ȱmitätönȱvainȱmurtumaȬrahtu,ȱ
niinȱmoneskaanȱosaȱeiȱkuinȱMaastaȱonȱihminenȱyksi.ȱ
Josȱtämäȱonȱedessäsȱjaȱjosȱtarkalleenȱsitäȱkatsot,ȱ
tarkalleenȱnäetȱsen,ȱmonetȱihmeetȱsaatȱsinäȱjättää.ȱ
Tokkopaȱihmeisäänȱonȱkenkään,ȱjosȱjokuȱpoltteenȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ655ȱ
saanutȱonȱruumiseenȱsekäȱkuumeenȱhehkuvanȱpuuskan,ȱ
taikkapaȱmuun,ȱjäseniinȱkivutȱankaratȱtuottavanȱtaudin?ȱ
Äkkiäȱturpoavatȱjalat,ȱhampaaseenȱkovaȱtuskaȱ
iskeeȱehtimiseen,ȱjopaȱkäyȱmyösȱsilmienȱkimppuun.ȱ
Syntyäȱvoiȱkirovalkeakin,ȱjokaȱhiipienȱkauttaȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ660ȱ
ruumiin,ȱpolttaaȱsenȱjäsenen,ȱmihinȱryömienȱehtii:ȱ
tietenkinȱkunȱsiemenetȱonȱmonienȱolioiden,ȱ
inhaaȱtautiaȱpaljonȱtuoȱtämäȱmaaȱsekäȱtaivas,ȱ
niistäȱonȱkasvavaȱtaasȱrajatontenȱtautienȱvoima.ȱ
Onȱsiisȱluultava,ȱettäȱonȱkäyttöönȱmaanȱsekäȱtaivaanȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ665ȱ
kaikkeaȱkyllältäänȱavaruusȱyhäȱtarjotenȱsuova:ȱȱ
tuotaȱmiȱmannunȱvoiȱjärinäänȱyhtäkkiäȱlyödä,ȱ
pyörteenȱhurjanȱsyöksymähänȱyliȱmaan,ȱmerenȱtyöntää,ȱ
taivaanȱliekittää,ȱvirittääȱtulenȱräiskyvänȱEtnaan.ȱ
Niinkinȱkäy,ȱpalamaanȱnäetȱsyttyvätȱtaivahanȱkentät,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ670ȱ
nousevatȱraskaatȱmyösȱsademyrskytȱkoottunaȱvoimat,ȱ
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muotoonȱjosȱsopivaanȱvedenȱsiemenetȱsattumaȱsaattoi.ȱ
ȈVaanȱkovinȱääretönȱonȱtuonȱliekinȱhillitönȱhehku.Ȉȱ
Suurinȱtietenkinȱjokiȱonȱmyösȱkatsoaȱsille,ȱ
suurempaaȱjokaȱeiȱoleȱnähnyt,ȱääretönȱsuurinȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ675ȱ
puuȱsekäȱihminenkin,ȱlajienȱsitenȱkaikkienȱkaikkiȱ
suurin,ȱminȱkukinȱnähnytȱon,ȱseȱonȱääretönȱhälle,ȱ
vaikkapaȱkumminkinȱkeraȱmuunȱmeri,ȱmaaȱsekäȱtaivasȱ
kaikenȬkaikkeudenȱkokonaisuudessaȱonȱtyhjää.ȱ
Vihdoinȱnytȱselitän,ȱminȱkeinoinȱäkkiäȱliekkiȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ680ȱ
ärsyyntyinȱylösȱsyöksähtääȱsekäȱvaltavanȱEtnanȱ
jättääȱpätseineen.ȱSiisȱensikseenȱkokoȱluontoȱ
vuorenȱonttoaȱon,ȱtukevatȱsitäȱpiikiviholvit.ȱ
Sitten,ȱluolatȱkaikkiȱonȱilmaaȱtäynnäȱjaȱtuulta;ȱ
tuulihanȱsyntyy,ȱjosȱajeleeȱjokuȱkiihtäenȱilmaa.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ685ȱ
Kunȱseȱonȱkuumennutȱsekäȱkaikenȱympärillänsäȱ
raivotenȱkuumentaa,ȱmihinȱkoskee,ȱmaan,ȱkivipaadet,ȱ
niistäȱkunȱiskenytȱonȱtulenȱvikkeläliekkisen,ȱkuuman,ȱ
syöksyyȱkorkeuteenȱläpiȱnielujen,ȱreittiäȱsuoraa,ȱ
loitosȱhehkunȱkuljettaa,ȱhajottaaȱtuhatȱloitos,ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ690ȱ
paksunȱvyörymähänȱsaaȱsynkänȱsauhujenȱusvan,ȱ
lennättääȱsamatenȱmyösȱkummanȱpainavatȱpaadet;ȱ
kiistämätönȱsiisȱonȱtuoȱilmanȱhillitönȱvoima.ȱ
Paljonȱvaikuttaaȱmeriȱmyös,ȱkunȱmurtaviȱaallotȱ
vuorenȱjuurienȱluo,ȱtakasinȱtaasȱnieleviȱkuohun.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ695ȱ
VaanȱmerenȱluotaȱonȱtuonȱkoloȬonkalotȱnieluaȱkohtiȱ
alhaaltaanȱylöspäin.ȱSinäȱmyönnätȱkulkevaȱsiitäȱ
...............................................................ȱ
pakkoȱonȱtunkeaȱsiisȱsyvempäänȱmerikenttienȱluota,ȱ
puuskuttaaȱulospäin,ȱylösȱnostaaȱloimuvaȱliekki,ȱ
paasiaȱsinkauttaa,ȱkohottaaȱylösȱpilvinäȱhiekkaa.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ700ȱ
Korkeimmanȱlaenȱluonaȱonȱkraateer,ȱniinȱnämäȱitseȱ
323
lausuvat,ȱmeilläpäȱtaasȱnimetȱsenȱovatȱsuuȱsekäȱnielu. ȱ
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Suomennos Paavo Nummisen.
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