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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkielman aihe ja rakenne 
 

Vuosina 106–43 eKr. elänyt Marcus Tullius Cicero on antiikin merkkihenkilöiden joukossa sikäli 

poikkeuksellinen yksilö, että tiedämme huomattavan paljon hänen yksityiselämästään. Syynä tähän 

ovat hänen lukuisat säilyneet kirjeensä. Kirjeenvaihto sisältää myös tekstejä, joissa Cicero näyttäytyy 

taideteosten ostajana. Niissä hän muun muassa hoputtaa Kreikassa asunutta ystäväänsä T. Pomponius 

Atticusta ostamaan puolestaan ja lähettämään Tusculumin huvilan puutarhoihin soveltuvia veistoksia. 

Atticuksen avulla saatuihin taideteoksiin Cicero oli ilmeisen tyytyväinen. Samaa ei voi sanoa toisen 

ystävän, Fabius Galluksen, kautta tehdyistä hankinnoista: Ciceron tälle kohteliaaseen sävyyn 

kirjoittamasta kirjeestä Ad fam. 7,23 paistaa tyytymättömyys ostettujen veistosten kallista hintaa ja 

yleistä soveltumattomuutta kohtaan. Kirjettä Fabius Gallukselle on syystä luonnehdittu tekstiksi, joka 

kaikkein selkeimmin ilmaisee Ciceron taidemakua.  

Varsinaisesti en kuitenkaan paneudu siihen, millaisesta taiteesta Cicero piti. Näen mainitut Ciceron 

kirjeet ensisijaisesti taidekauppaan liittyvinä dokumentteina. Niitä lukiessa on mahdollista tarkkailla 

sitä, mitä ne kertovat roomalaisista taiteen myyjistä ja ostajista sekä heidän tavastaan käydä kauppaa 

taiteella. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta ne eivät suinkaan ole helppo tai 

yksiselitteinen lähdeaineisto. Vaikean niistä tekee jo lähtökohtaisesti niiden ainutlaatuisuus antiikin 

kirjallisten lähteiden joukossa ja erityisesti vielä se, että meille on säilynyt vain Ciceron osuus 

kirjeenvaihdosta; voimme vain arvailla, mitä Atticus ja Fabius Gallus ovat omissa kirjeissään 

kirjoittaneet. Meillä ei myöskään ole heidän tietojaan kaupan yksityiskohdista tai kirjeissä mainituista 

henkilöistä. Kirjeitä ymmärtääksemme joudumme tekemään paljon oletuksia ja päätelmiä.  

Erityisen hedelmällisen maaperän erilaisille tulkinnoille on tarjonnut mainittu kirje Ad fam. 7,23. Sen 

ajoituksesta ja siinä mainittujen henkilöiden rooleista on esitetty useita osin keskenään ristiriitaisia 

tulkintoja. Lisäksi kirje on tapana liittää erääseen tiettyyn taiteilijaan nimeltä Avianius Evander. 

Häntä käsittelevissä artikkeleissa hakuteokset kuten Realencyclopädie (RE), Allgemeines 

Künstlerlexikon (AKL) ja Enciclopedia dell’arte antica (EAA) esittelevät kirjeen Ad fam. 7,23 

tekstikohtana, jossa kyseinen taiteilija myy veistoksia Cicerolle. Niissä Avianius Evander näyttäytyy 

varsin mielenkiintoisena henkilöhahmona, taiteilijana, jonka elämäkertatietoihin sisältyy jännittäviä 

elementtejä kuten sotavankeutta, epätavallinen asuinpaikka sekä yhteyksiä tunnettuihin aikalaisiin 

kuten C. Memmiukseen, Marcus Antoniukseen sekä Augustukseen. Oman aikakautemme 
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taiteilijoiden kuten Picasson tekemisistä ja vaiheista on ollut tapana kertoa erilaisia anekdootteja, 

joista kaikki eivät välttämättä pidä lainkaan paikkaansa. Etsiessäni tietoja taiteilija Evanderista aloin 

epäillä, että jotkin arvovaltaisiin ja yleisesti luotettavina pidettyihin hakuteoksiin päätyneet tiedot 

hänestä saattaisivat olla virheellisiä. Itse kirjettä lukiessa huomioni kiinnittyi myös siihen, että siinä 

puhutaan pelkästä Avianiuksesta, ei Evanderista tai Avianius Evanderista.  

Tässä tutkielmassa tavoitteenani on kartoittaa kirjeen Ad fam. 7,23 taidekauppaan osallistuneita 

henkilöitä ja heidän roolejaan kaupankäynnissä. Aivan erityisesti pyrin selvittämään, kuka kirjeen 

Avianius oli; oliko hän taiteilija Avianius Evander vai joku muu Avianius-niminen henkilö. Samalla 

käyn läpi myös kirjeen tutkimushistoriaa selvittääkseni, miten ja missä vaiheessa kertomus 

Evanderista liitettiin kirjeeseen ja Ciceroon. Esittelen kirjeen perusteella tehtyjä tulkintoja, otan niihin 

tarpeen mukaan kantaa ja pohdin mahdollisuuksia nähdä kirje ja sitä edeltävät tapahtumat toisin. 

Yleisemmin mietin sitä, millaisena roomalainen taidekauppa näyttäytyy kirjeessä ja muissa Ciceron 

teksteissä.    

Tutkielma alkaa johdannolla, jossa avaan taiteeseen liittyviä käsitteitä sekä kerron antiikin 

taidekauppaa sivuavasta tutkimuskirjallisuudesta. Lisäksi esittelen tutkielman taustoittamisen 

kannalta tärkeät ja Ciceron monitahoista kuvataidesuhdetta peilaavat tekstikohdat, Verres-puheen ja 

taidehankinkinnoista kertovat kirjeet Atticukselle, sekä niihen liittyvää tutkimusta siltä osin kuin se 

on relevanttia tämän tutkielman kannalta. Alaluvussa 1.3 vuorossa on itse pääasiallinen lähde, 

Ciceron kirje Fabius Gallukselle, Ad fam. 7,23. Esittelen siinä mainittuja henkilöitä ja asioita sekä 

referoin kirjeen ajoituksesta käytyä keskustelua. Itse teksti ja käännös löytyvät liitteestä 1. Luvussa 2 

käsittelen kysymystä siitä, kuka kirjeen Avianius oli. Ensiksi esittelen aiemmassa tutkimuksessa 

vallalla olevan käsityksen taiteilija Evanderista kirjeen Avianiuksena: käyn läpi Evanderiin liitetyt 

muut antiikin tekstit, tutkimushistorian sekä Evander-identifioinnin pohjalta tehdyt tulkinnat Ad fam. 

7,23 -kirjeen tapahtumista. Nostan myös esiin konsensuksesta poikkeavia näkemyksiä samalla 

pohtien syitä sille, miksi ne ovat jääneet tutkimuksen marginaaliin. Tämän jälkeen esittelen oman 

käsitykseni Avianiuksen identiteetistä. Pohdinnoissani hyödynnän erityisesti onomastiikan eli 

nimitutkimuksen tietoja roomalaisista nimikäytännöistä sekä kartoitan Ciceron muita tekstejä, joissa 

nimi Avianius esiintyy. Luvun 2 löydöksiä hyödynnän luvussa 3, jossa esitän teorian siitä, kuinka 

kirje Ad fam. 7,23 mielestäni tulisi nähdä osana roomalaista taidekauppaa. Tärkeimmät tutkielmassa 

käsitellyt tekstikohdat on koottu loppuun liitteiksi suomennoksineen. Kaikki käännökset ovat omiani, 

ellei toisin mainita.   
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1.2. Taidekaupasta ja -markkinoista yleisesti 
 

Latinan ars ja kreikan τέχνη ovat sanoja, joilla voitiin viitata erilaisiin opittaviin taitoihin mitenkään 

rajoittumatta pelkästään taiteelliseen toimintaan. Antiikin ajattelijat katsoivat, että kyky oppia eri 

taitoja oli ihmisen luonnosta erottava tekijä eli se, joka teki ihmisestä juuri ihmisen.1 Siten latinan ars 

ei ole lainkaan sama asia kuin suomen kielen sana taide. Kielitoimiston sanakirja antaa jälkimmäiselle 

määritelmän: ”merkityksellisinä pidettäviin aistipohjaisiin elämyksiin tähtäävä luova toiminta ja sen 

tulokset”.2 Kuvataiteiden kohdalla näitä luovan toiminnan tuloksia ovat muun muassa maalaukset ja 

veistokset. Puhuessani taiteesta en niinkään viittaa taiteeseen ilmiönä, taitona tai toimintana vaan 

tarkoitan juuri näitä konkreettisia esineitä, taideteoksia. Vastaavasti sanalla taidekauppa tarkoitan 

taideteosten myynti- ja ostotapahtumia.   

Kiinnostusta antiikin säilyneitä taideteoksia ja niitä käsitteleviä tektikohtia kohtaan on esiintynyt 

aiemminkin, mutta 1700-luvulla niiden tutkimus intensifioitui Johann Joachim Winckelmannin 

luodessa pohjan nykyiselle taidehistorian ja klassillisen arkeologian tutkimukselle. Kirjallisten 

lähteiden ohella hän analysoi säilyneitä veistoksia ja erityisesti niiden tyyliä. Ennenaikaisesti kuolleen 

Winckelmannin lukuisat seuraajat jatkoivat hänen työtään; kaivauksista löytyneitä taideteoksia 

liitettiin antiikin kirjallisuudesta tunnettujen taiteilijoiden nimiin. Usein pyrkimyksenä oli päästä 

kreikkalaisten alkuperäisteosten jäljille roomalaisajan kopioiksi tulkittujen veistosten kautta. Ajan 

myötä tutkimuksen metodit kehittyivät, ja useita aikaisempien sukupolvien tekemiä 

taiteilijaidentifiointeja on arvioitu uudelleen. Roomalaisajalta säilyneitä veistoksia on myös alettu 

näkemään enenevässä määrin myös itsenäisinä teoksina eikä pelkästään kopioina.3  

Yleisesti voi todeta, että antiikin taiteilijoita ja heidän teoksiaan on tutkittu hyvin paljon viimeisten 

parin sadan vuoden aikana. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt antiikin taiteen taloudellinen 

puoli, ja suorastaan alitutkituksi sen kokee Rooman taidetta taloustieteellisestä näkökulmasta 

tarkasteleva William V. Harris, joka artikkelissaan kartoittaa Rooman taidekaupan kronologiaa ja 

pohtii kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta.4 Hän ja aiheesta aiemmin kirjoittaneet esittelevät 

roomalaisen taidekaupan yhdessä taideryöstöjen kanssa kahtena rinnakkaisena tapana, joilla 

roomalaiset hankkivat taideteoksia. Puhuessaan taideryöstöistä he eivät niinkään viittaa 

murtovarkauksiin ja muihin tavanomaisiin omaisuusrikoksiin vaan roomalaisten viranhaltijoiden 

 
1 Allen 1999, 915–917; Egelhaaf-Gaiser 1999, 917–919. 
2 Kielitoimiston sanakirja (2020), verkkojulkaisu https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/taide. Tarkistettu 10.10.2020. 
3 Niemeyer 2000, 904–912; Marvin 1989, 29–40; Müller-Dufeu 2012, 65–70.  
4 Harris 2015, 395.  

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/taide
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tapaan hankkia taideaarteita omaa asemaansa väärinkäyttäen (ks. tapaus Verres, luku 1.2.1) sekä 

erityisesti siihen, että sodankäynnin yhteydessä hävinneen osapuolen omaisuutta päätyi sotasaaliin 

muodossa voittajan käsiin.5  

Liviuksen Ab urbe condita, Plinius vanhemman Naturalis historia sekä myös mainittu Ciceron puhe 

In Verrem sisältävät runsaasti tietoja siitä, kuinka voitokkaiden sotapäälliköiden tuomaa kreikkalaista 

taidetta esiteltiin triumfeissa ja laitettiin esille julkisille paikoille Roomassa. Näitä tekstikohtia on 

analysoinut erityisesti Magrit Pape. Hänen tutkimuksestaan selviää, että sotasaaliina tuotua taidetta 

myös myytiin valtionkassan täydentämiseksi ja että kullasta ja hopeasta tehtyjä esineitä sulatettiin 

rahanlyönnin valmistusmateriaaliksi.6 Lisäksi roomalaisaikana harjoitettua taidekauppaa on tutkittu 

erityisesti laivahylyistä löytyneiden veistosten perusteella.7 Tutkimuksessa on omaksuttu ajatus, että 

ajan myötä rauhanomaiseen kaupankäyntiin pohjautuva tuonti korvasi taideryöstöt taideteosten 

pääasiallisena hankintatapana.8 Kirjallisia lähteitä tarkastelemalla onkin pyritty selvittämään 

ajankohtaa, johon tämä muutos sijoittuisi. Galsterer nostaa esille sen, että L. Iunius Brutus 

Callaicuksen Hispaniassa saamiensa voittojen kunniaksi 130-luvulla eKr. pystyttämä Marsin 

temppeli oli rahoitettu sotasaalisvaroin, mutta erityisesti siihen sijoitettu Skopaan kulttiveistos ei mitä 

todennäköisimmin ollut osa konsulin Iberian niemimaalta tuomaa sotasaalista vaan muualta ostettu.9 

Myös Harris ottaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen selvittää sitä, milloin roomalaiset alkoivat 

maksaa taiteesta. Galstererin tavoin hän päätyy näkemykseen, että raja on häilyvä. Harris myös 

kyseenalaistaa hieman omaa kysymyksenasetteluaan muistuttaen, että rauhanomaisesta 

kaupankäynnistä on viitteitä ajalta ennen tärkeitä valloitussotia ja että sotasaaliin myyntien takia oli 

koko ajan olemassa roomalaisia, jotka maksoivat hankkimistaan teoksista.10  

Tutkimus onkin painottunut kronologisiin kysymyksiin. Anne Weis valittelee aivan syystäkin sitä, 

ettei juurikaan ole tutkimusta, joka selittäisi roomalaisen taidekaupan käytäntöjä, sitä miten 

 
5 Galsterer 1994; Döhl 2000; Harris 2015. Herää kysymys, tarjoaako taideryöstöjen ja taidekaupan rinnastaminen järkevän 

lähtökohdan jälkimmäisen tarkastelulle.    
6 Pape 1975, 56–58. Puhuttaessa ”taideryöstöistä” on hyvä pitää mielessä Papen (1975, 81–88) huomiot siitä, että itse 

roomalaiset suhtautuivat lähinnä myönteisesti sotasaaliin ottoon, näkivät sen sodan oikeuttamana toimenpiteenä. 
7 Esimerkiksi Coarelli 1983; Hellenkemper Salies et al. 1994. Jälkimmäisen aiheena on hylyistä tunnetuin, Tunisian 

rannikolla sijaitsevan löytöpaikkansa mukaan nimetty Mahdia.  
8 Esimerkiksi Pollitt 1986, 160; Isager 1991, 158. 
9 Galsterer 1994, 860. Epäselväksi tosin jää, olisiko Skopaan veistos itse asiassa voinut päätyä Espanjaan kaupankäynnin 

seurauksena. Taiteella on voitu käydä Välimerellä kauppaa myös muutoin kuin Kreikka-Rooma-akselilla. 
10 Harris 2015, 397–399. Hänenkin artikkelinsa pohjalta syntyy kuitenkin helposti vaikutelma, että tavanomainen 

kaupankäynti olisi ikään kuin välillä marginalisoitunut noustakseen myöhemmin uudelleen tärkeäksi taiteen 

hankintatavaksi. Ehkä tässä ja muuallakin ongelmana on se, ettei oikeastaan määritellä selkeästi sitä, milloin puhutaan 

yksittäisten roomalaisten taideostoista ja milloin laajemmassa mittakaavassa siitä, miten Roomaan hankittiin taidetta 

muualta.   
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taideteokset konkreettisesti siirtyivät omistajalta toiselle.11 Taiteella käytyä kauppaa kuvaavia tai 

sivuavia antiikin tekstejä on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi Martialikselta on säilynyt runo, jossa 

Mamurra-niminen henkilö kiertelee Saepta Iuliaa ja tutkiskelee siellä myytävien taideteosten, 

ylellisyysesineiden ja muiden arvokkaiden kauppatavaroiden valikoimaa.12 Martialiksen ja muiden 

kirjoittajien kautta on mahdollista päätellä, että Roomassa oli elinvoimaiset taiteen markkinat. Tätä 

korostaa erityisesti Jerome J. Pollitt, joka näkee myös yhtäläisyyksiä oman aikamme taidekauppaan.13  

Sana markkinat voi tarkoittaa konkreettista myyntitapahtumaa, mutta myös taloustieteen käsitettä, 

hyödykkeiden vaihtoon ja niiden hinnanmääritykseen pyrkivää järjestelyä, jossa myyjät ja ostajat 

kohtaavat. Taidemarkkinoiden toiminta edellyttää liikuteltavia eli omistajalta toiselle siirrettäviä 

taideteoksia, niiden myyjiä ja ostajia, erityisesti keräilijöitä, sekä toimivat mekanismit 

kaupankäyntiin. Mikään itsestäänselvyys taidemarkkinoiden olemassaolo ei ole; antiikissa 

tyypillinen tapa tuottaa taidetta olivat tilaustyöt, joiden teettäminen ei varsinaisesti edellytä 

markkinamekanismien olemassaoloa.14 Erityisesti veistosten kohdalla materiaalien kalleus ja 

valmistamisen aikaavievyys rajasivat usein taiteilijoiden halua ja mahdollisuuksia valmistaa 

tilaustuotannon ulkopuolisia teoksia odottamaan mahdollista ostajaa.15 Vertailun vuoksi voi todeta, 

että omat taidemarkkinamme siinä muodossa kuin me ne nykyään tunnemme, juontavat juurensa 

uuden ajan alkuun. Firenzen ja Bruggen kaltaisissa kaupungeissa kehittyi 1500-luvulta alkaen lähinnä 

uskonnollisen taiteen tilaustyötuotannon rinnalle elinvoimaiset taide-esineiden markkinat, joilla 

käytiin niin tukku- kuin vähittäiskauppaa. Pienellä viiveellä syntyivät myös jälkimarkkinat 

kertaalleen omistetulle taiteelle.16  

1.3. Taustaa: Ciceron muut tekstit liittyen taidekauppaan 
 

Seuraavaksi esittelen aikajärjestyksessä tutkielman aiheena olevan kirjeen Ad fam. 7,23 sekä muita 

Ciceron tuotannon kohtia, jotka kertovat hänen omasta suhtautumisestaan taidekeräilyyn, hänen 

omista taidehankinnoistaan sekä roomalaisesta taidekaupasta yleensä.  

 

 

 

 
11 Weis 2003, 368. Lisää Weisin omista tulkinnoista luvussa 1.2.1.  
12 Mart. epigr. 9,59. Lopulta päivän päätteeksi Mamurra lähti kotiin mukanaan pari halpaa viinimaljaa. 
13 Pollitt 1986, 160.  
14 Stewart 1990, 56–60; Howard 2015, verkkoaineisto, tarkistettu 10.10.2020. Nykyään taiteen ostaja tyypillisesti valitsee 

mieluisan teoksen valmiiden taideteosten joukosta, ja tilaustyöt ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. 
15 Stewart 1990, 62–63. 
16 De Marchi – Miegroet 2006, 69–122. 
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1.3.1. Puhe Verrestä vastaan: Cicero syyttäjänä 
 

Ciceron tunnetuin kreikkalaista taidetta käsittelevä tekstikohta on hänen Gaius Verrestä vastaan 

vuonna 70 eKr. kirjoittamansa puheen toisen osan neljäs kirja, veistoksiin viittaavalta myöhemmältä 

lisänimeltään De signis. Puhe oli tarkoitettu osaksi oikeudenkäyntiä, jossa Cicero toimi syyttäjänä 

Sisiliassa maaherrana toiminutta Verrestä vastaan. Kolmivuotisena virkakautenaan Verres oli 

syyllistynyt moneen erilaiseen väärinkäytökseen. Maaherrakautensa päättyessä hänen syytesuojansa 

raukesi, mutta lähestyneet juhlapyhät ja konsulivaihdos uhkasivat vesittää yrityksen saada hänet 

vastuuseen teoistaan. Taitavalla taktikoinnilla Cicero sai oikeudenkäynnin alkamaan ajoissa. Puheen 

ensimmäinen osa (actio prima) ja Roomaan saapuneiden todistajien kertomukset olivat niin 

vakuuttuvia, että Verres katsoi parhaaksi lähteä vapaaehtoisesti maanpakoon Massaliaan. Cicerolle 

uran kannalta voitto Verrestä ja tämän puolustusasianajaja Hortensiusta vastaan oli merkittävä tapaus, 

mikä lienee yksi syy sille, että hän julkaisi myös puheen toisen osan (actio secunda) pitämättä jääneet 

osiot.17 Niissä hän käy seikkaperäisesti läpi Verreksen tekemisiä maaherrakauden aikana ja sitä 

ennen. Toisen osan neljännessä kirjassa Cicero piirtää Verreksestä vaikuttavan henkilökuvan 

intohimoisena, lähes maanisena keräilijänä, joka mitään keinoa kaihtamatta kahmi itselleen muun 

muassa valtaisat määrät veistoksia, maalauksia ja vanhoja hopeaesineitä. Cicero aloittaa puheen osan 

pyytämällä yleisöä pohtimaan, mitä nimitystä Verreksen toiminnasta tulisi käyttää: Verres itse kutsui 

sitä harrastukseksi tai harrastuneisuudeksi (studium), hänen ystävänsä sairaudeksi ja pakkomielteeksi 

(morbus, insania) kun taas sisilialaiset näkivät sen ryöstelynä (latronicium).18  

Ensimmäisenä Verreksen uhreista Cicero esittelee messanalaisen Gaius Heiuksen, jonka pyhäköstä 

(sacrarium) Verres vei Myronin, Praksiteleen ja Polykleitoksen tekemiksi tiedettyjä veistoksia. 

Heiuksen menetyksiä kuvailleessaan Cicero yleisöönsä samaistuen korostaa, että veistosten kauneus 

oli omiaan miellyttämään Verreksen kaltaisen asianharrastajan ohella myös ketä tahansa muista 

asiaan vihkiytymättömistä. Hän tekee selväksi myös sen, että on joutunut erikseen opettelemaan 

veistäjien nimet ja että niiden muistaminen on työlästä: Cicero on käsikirjoittanut tähän puheen 

pitämättä jääneeseen osaan useamman kohdan, jossa yleisö pääsee auttamaan häntä muistamaan 

kreikkalaistaiteilijoiden tai heidän teostensa nimiä.19  

 
17 Habermehl 1958, 1624–1631. 
18 Cic. Verr. 2,4,1. Ks. liite 2.  
19 Cic. Verr. 2,4,4–5. Ks. liite 3. 
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Verreksellä ja hänen puolustusasianajajallaan Hortensiuksella oli mitä ilmeisimmin tarkoitus vedota 

siihen, että varastetuiksi väitetyt taideteokset olivat ainakin muodollisesti Verreksen ostamia.20 Tätä 

argumenttia vastaan Cicero käy ensin ilkkumalla, että Rooma oli lähettänyt maakuntaan kauppiaan 

(mercator) ostamaan pois kaiken arvotavaran.21 Tämän jälkeen hän kiinnittää yleisön huomion 

Heiuksen vakaaseen taloudelliseen tilaan. Cicero kertoo, ettei Heius ollut huutokaupannut omaisuuttaan 

eikä ylipäätänsä myynyt muuta kuin maatilansa tuotteita ja ettei hänellä ollut velkoja.22 Tekstikohdassa 

puhutaan myös taide-esineiden hinnoista. Cicero luetuttaa ääneen Verreksen Heiuksen aarteista 

maksamat summat: Praksiteleen, Myronin ja Polykleitoksen teokset siirtyivät Verrekselle 6400 

sestertiuksen kauppahinnalla. Cicero korostaa, ettei henkilökohtaisesti ole kiinnostunut maksamaan 

suuria summia taiteesta, mutta kannustaa kuulijoita vertaamaan ostohintoja siihen, mitä niistä olisi 

saanut, jos ne olisi myyty vapaasti ja julkisesti. Hän päivittelee Verreksen Heiuksen omistamasta 

Praksiteleen cupidosta maksamaa 1600 sestertiusta eli 400 denaaria poikkeuksellisen halvaksi hinnaksi 

ja vertaa sitä 40 000 sestertiukseen, jotka maksettiin vastaavan kokokoisesta pronssiveistoksesta 

huutokaupassa (in auctione signum aeneum non maximum ͞XLvenire non vidimus?). Cicero myös lisää 

pystyvänsä luettelemaan monia henkilöitä, jotka olisivat valmiita maksamaan vastaavia summia ja 

toteaa, että tällaisten veistosten hinnat voivat nousta vaikka kuinka korkeiksi, sillä niiden hintoja 

ohjaavat niistä kiinnostuneiden vaikeasti hillittävät intohimot.23   

Cicero jatkaa puhetta kertomalla muista tapauksista. Verres muun muassa omi itselleen Sisilian kautta 

matkustaneen Syyrian kuningasperheen jäsenen aarteita, missä Cicero näki kansainvälisen 

selkkauksen aineksia.24 Apuna taiteen ja muiden arvoesineiden paikantamisessa Verreksellä oli 

Kibyrasta kotoisin olevat veljekset nimeltään Tlepolemus ja Hiero.25 Erityisen kiinnostunut Verres 

oli vanhoihin hopea-astioihin kiinnitetyistä koriste-elementeistä. Niitä hän saattoi pitovieraan 

ominaisuudessa irrotella isäntiensä astioista ja jopa määrätä kokonaisen kaupungin kaikki hopeat 

tutkittavaksi.26 Hopeamaljojen ja muiden astioiden varustaminen erillisillä korkokuvilla on myös 

säilyneestä arkeologisesta materiaalista tuttu ilmiö. Näihin koristeosiin suhtauduttiin hieman samalla 

tavalla kuin sormusten korukiviin eikä niiden irrottaminen ja uudelleen istuttaminen sinänsä ollut 

erityisen poikkeava toimenpide. Pompejista esimerkiksi tunnetaan hopea-astioita, joihin on merkitty 

 
20 Harris 2015, 398. 
21 Cic. Verr. 2,4,8. Ks. liite 4. 
22 Cic. Verr. 2,4,11. Ks. liite 5. 
23 Cic. Verr. 2,4,12–14. Ks. liite 5. 
24 Cic. Verr. 2,4,60–68. 
25 Cic. Verr. 2,4,30–32. Cicero kertoo veljesten kyvystä paikantaa arvoesineitä. Hänen mukaansa Verres oli myös siinä 

määrin riippuvainen heidän asiantuntemuksestaan, että ainakin yksi sisilialainen onnistui pitämään hopeavaasinsa 

lahjottuaan veljekset antamaan siitä kielteisen lausunnon Verrekselle.   
26 Cic. Verr. 2,4,48–52. 
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astian ja embleman painot erikseen sekä niiden yhteispaino.27 Irrottamiansa koristeita varten Verres 

perusti Syrakusaan työpajan, jossa suuri joukko taiteilijoita kiinnitti niitä varta vasten valmistettuihin 

kulta-astioihin.28 

Syrakusan entiseen kuninkaanpalatsiin pystytetty työpaja sekä ylipäätänsä Verreksen haaliman 

taiteen ja muun ylellisyystavaran suuri määrä on synnyttänyt keskustelua mahdollisista kaupallisista 

motiiveista hänen toimintansa taustalla. Tällaisia pohdintoja on tuonut julki ainakin Maurizio Paoletti 

hopeaesineitä tutkivassa artikkelissaan.29 Samoilla linjoilla on myös Renaud Robert, joka kuitenkin 

arvelee, että oletetussa taidehankkijan roolissaan Verres pyrki ensisijaisesti hankkimaan 

vaikutusvaltaa ja luomaan suhteita Rooman yläluokan kaikkein arvovaltaisimpien jäsenten 

keskuudessa.30 Pisimmälle pohdinnoissaan menee Weis. Hänen mukaansa Ciceron Verreksestä 

pilkallisesti käyttämä nimitys kauppias (mercator) viittaisi siihen, että tällä olisi ollut konkreettinen 

rooli roomalaisessa taidekaupassa.31 Tuloksena on mielenkiintoinen teoria taide-esineillä Roomassa 

ensimmäisellä vuosisadalla eKr. käydystä kaupasta, josta meillä muuten on varsin rajallisesti tietoa. 

Weis näkee Verreksen kahmimien taideaarteiden poikkeuksellisen suuren määrän, Syrakusan 

hallintopalatsiin perustetun työpajan sekä laajamittaisen purppurakankaan ja huonekalujen 

teettämisen viittaavan siihen, että Verreksen toiminta olisi muistuttanut yritystoimintaa ja olisi ollut 

luonteeltaan yrittäjähenkinen hanke, Weisin sanoin entrepreneurial enterprise.32 Hänen mielestään 

Verreksen toiminnassa on nähtävissä yhtäläisyyksiä itämaisten ylellisyysesineiden kauppaan 

Pariisissa 1700-luvulla. Tuon ajan marchand-mercier-kauppiaat muokkasivat Kaukoidästä tuotuja 

posliiniesineitä ja lakattuja paneeleja länsimaiseen makuun sopiviksi muun muassa muuttamalla 

esineiden käyttötarkoitusta tai lisäämällä niihin hopeasta tai kullatusta pronssista tehtyjä osia. Nämä 

muutostyöt he teettivät alihankintana käsityöläisillä. Weis näkee, että Verres oli näiden ranskalaisten 

tapaan oman aikansa taide- ja ylellisyysesinekaupan edelläkävijä. Hänen mukaansa kyse oli 

vastaavasta tavasta ei vain vastata kysyntään vaan pyrkiä myös muokkaamaan sitä tarjoamalla luovia 

muotoiluratkaisuja ja sekoittamalla itse kaupankäynti muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen.33 

Aiemmin samasta aiheesta kirjoittanut Robert on sittemmin kommentoinut Weisin teoriaa ja toteaa, 

että konkreettinen kauppiaan ammatin harjoittaminen olisi ollut sosiaaliseen asemaan liittyvistä syistä 

Verrekselle lähtökohtaisesti mahdotonta. Vertailussa 1700-luvun Ranskaan hän näkee Verreksen 

 
27 Paoletti 2003, 1008. 
28 Cic. Verr. 2,4,54. Ks. liite 7. 
29 Paoletti 2003, 1001–1002. 
30 Robert 2007, 21–24. Robertin näkemyksen mukaan kaupallisuus näkyisi erityisen selvästi Verreksen tavassa vältellä 

satamamaksuja.  
31 Cic. Verr. 2,1,60; 2,4,8 (ks. liite 4); Weis 2003, 378.  
32 Weis 2003, 379–381. 
33 Weis 2003, 387–390. 
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toimien enemmän muistuttavan eräitä tuolloisen alemman aatelin jäseniä, jotka taiteenharrastajina 

itse keräilivät, mutta myös saattoivat toimia välittäjinä kauppiaitten ja yhteiskunnan ylimmän 

kerroksen välillä.34  

Oikeudenkäynnin alettua Verreksen Rooman talossa ollutta taidetta katosi.35 Weis uskoo Verreksen 

tässä vaiheessa myyneen veistokset, mihin Alessandra Lazzeretti kuitenkin toteaa, ettei itse 

tekstikohdassa ole mitään sellaista, mikä viittaisi hänen nimenomaan teosten myyntiin.36 On myös 

mahdollista tehdä sekin lisähuomio, että Weisin laskelmat Verreksen valmistuttamien astioiden 

määristä eivät perustu alkuperäistekstiin vaan Greenwoodin Loeb-käännökseen, jossa aliquot 

abacorum vasa aurea kääntyy muotoon enough golden cups to furnish a half a dozen sideboards.37 

Weisin, Paolettin ja Robertin Verreksen kaupallista puolta käsitelleillä puheenvuoroilla on yksi 

yhdistävä piirre: ne kaikki sivuuttavat sen mahdollisuuden, että Verreksen kultaiset maljat todella 

olisivat kultaa, ei vain kullattua hopeaa. Paoletti pitää ilmeisesti itsestään selvänä, että ne ovat 

hopeaa.38 Weis puolestaan on paikoin uskollisempi alkuperäistekstille, mutta käsittelee kuitenkin 

Verreksen työpajan tuotoksia hopeana.39 Robert sentään perustelee näkemystään; hänen 

argumenttinsa on, ettei arkeologisen materiaalin joukosta ole löydetty kultaisia astioita, joissa olisi 

hopeisia istutuksia.40 Jo aiemmin Zimmer on kiinnittänyt huomionta tähän arkeologisen 

todistemateriaalin puuttumiseen sekä siihen, että kielenkäytössä adjektiivi aureus voi usein tarkoittaa 

sekä kokonaan kullasta valmistettua että vain pinnaltaan kullattua esinettä jättäen lopulta kysymyksen 

Verreksen astioiden materiaalista avoimeksi.41 Herää kysymys, ovatko Paoletti, Weis ja Robert 

käsitelleet tekstikohtaa Verreksen astiatyöpajasta liian irrallaan muusta puheesta. Pian Verreksen 

kulta-astioiden valmistusprosessista kerrottuaan Cicero vertaa niiden suurta määrää siihen, kuinka 

Hispaniassa palvellut toinen maaherra oli erittäin tarkka siitä, ettei taistelussa rikkoontuneen 

kultasormuksen korvaaminen uudella antaisi aihetta pienimmällekään epäilykselle väärinkäytöstä.42 

Se, että Cicero tällä tavoin rinnastaa Verreksen kultaiset astiat ja toisen henkilön kultaisen sormuksen 

viittaa mielestäni siihen, että hän tarkoitti kyseisten astioidenkin todella olevan kultaa. Cicero 

 
34 Robert 2009, 58–59, alaviite 61. Artikkelissaan Robert avaa lisää omia Verrekseen liittyviä ajatuksiaan. 
35 Cic. Verr. 2,1,51. 
36 Weis 2003, 381; Lazzeretti 2015, 93. 
37 Cic. Verr. 2,4,57; Weis 2003, 379–380. 
38 Paoletti 2003, 1000: ”…commissionava argenti nuovi e particolarmente elaborati ad un’officina di Siracusa posta alle 

sue dirette dipendenze”. 
39 Weis 2003, 377: “Verres’ manufacture of silver plate”.  
40 Robert 2007, 23, erityisesti alaviite 53. 
41 Zimmer 1989, 518. Lisäksi adjektiivi aureus voi viitata myös johonkin vertauskuvalliseen, vrt. Vergiliuksen aurea 

saecula. 
42 Cic. Verr. 2,4,55–56. Ks. liite.  
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mainitsee Verreksen astiat muuallakin puheessa.43 Tekstiä lukiessa syntyy vaikutelma, että Verreksen 

kulta-astiat olivat Roomassa laajaa mielenkiintoa herättänyt puheenaihe. On vaikea uskoa, että 

Cicerolta ja hänen aikalaisiltaan olisivat menneet kullatut ja kokokultaiset esineet sekaisin. Kulta on 

hopeaa selvästi tiheämpää, minkä takia siitä tehdyt esineet tuntuvat kädessä pideltäessä huomattavasti 

painavammilta kuin vastaavat hopeiset ja erityisesti puhdas kulta on myös varsin pehmeää. 

Arkeologisten vertailukappaleiden puuttuminen ei sekään ole riittävä peruste kääntää Ciceron sanoja 

päälaelleen. Meille on säilynyt vain pieni osa antiikin kulta- ja hopea-astioista erityisesti siitä syystä, 

että jalometallit ovat arvokkaita materiaaleja, joista tehdyillä esineillä on taipumusta päätyä 

sulatettaviksi.44 Siten meille säilyneet vertailukappaleet ovat vain pieni otos, jonka edustavuudesta 

voi olla montaa mieltä. Verreksen vanhoista hopea-astioista irrotetuilla korkokuvilla koristetut 

kultamaljat ovat voineet jäädä hänen omaksi erikoisuudekseen, josta ei tullut laajempaa muoti-

ilmiötä.  

Pohdintoja Verreksen kaupallisesta roolista on sittemmin jatkanut Lazzeretti. Hän näkee Verreksen 

jonkinlaisena taiteen ”mustan pörssin” välittäjänä, joka salakauppaverkoston kautta hankki Rooman 

ylimyksille taiteen mestariteoksia. Lazzerettin mukaan Rooman ”virallisten taidemarkkinoiden” 

(official art market) kautta näitä korkean luokan taideteoksia ei ollut saatavissa muutoin kuin 

poikkeustapauksissa.45 Lazzerettin oletus siitä, ettei arvotaidetta juurikaan tullut normaalien kanavien 

kautta myyntiin, vaikuttaisi kuitenkin olevan ristiriidassa Ciceron sanojen kanssa: edellä esitellyssä 

puheen kohdassa Cicero moittii Verreksen maksamia ryöstöhintoja verraten niitä muun muassa 

yleisessä tiedossa olleisiin huutokauppanoteerauksiin.46 Se, että Ciceron yleisö selvästikin oli 

tietoinen veistoksista maksettavista korkeista hinnoista, viittaa siihen, että arvotaidetta tuli ainakin 

jokseenkin säännöllisin väliajoin julkisesti myyntiin. Verres-puheiden käsittelyssä vaikuttaa välillä 

unohtuneen se, että Cicero kirjoitti puheen syyttäjän roolissa, jonka toimenkuvaan kuuluivat liioittelu 

ja yleinen syytetyn mustamaalaaminen. Harris on kiinnittänyt huomiota tähän Verres-tutkijoita 

ajoittain vaivanneeseen lähdekritiikin puutteeseen. Hän muistuttaa, että Cicero tavallaan myöntää 

ainakin osittain paikkansa pitäväksi Verreksen puolustuksen oletetun argumentin siitä, että hankinnat 

olivat ostoja eivätkä varkauksia. Tällöin kyseessä olisi lähinnä kiista siitä, tulisiko Verreksen hyvittää 

maksamiensa alihintojen ja markkinahintojen välinen erotus.47  

 
43 Cic. Verr. 2,4,62. Kohdassa Cicero kertoo Verreksen uhriksi joutuneen syyrialaisylimyksen kulta- ja hopea-astioista 

todeten, ettei Verreksellä itsellään vielä tuossa vaiheessa ollut omia kulta-astioita.   
44 Strong 1966, 17–19.  
45 Lazzeretti 2015, 96–97. 
46 Cic. Verr. 2,4,12–14. 
47 Harris 2015, 398, alaviite 29. 
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1.3.2. Cicero taiteen ostajana kirjeissä Atticukselle 
 

Huomattavan osan meille säilyneistä kirjeistään Cicero kirjoitti pitkäaikaiselle ystävälleen Titus 

Pomponius Atticukselle. Noin vuonna 110 eKr. ritarisäätyiseen perheeseen syntynyt Atticus asui 

pitkiä aikoja Kreikassa eikä esimerkiksi tavoitellut virkauraa. Hänen tiedetään omistaneen laajan 

kirjaston sekä itsekin kirjoittaneen teoksia, jotka eivät kuitenkaan ole säilyneet meidän päiviimme. 

Atticuksen palveluksessa olleet useat kopioitsijaorjat ovat saannet aikaan keskustelun siitä, voisiko 

hänet ymmärtää oman aikansa kustantajaksi.48 Ciceron ja Atticuksen välisen kirjeenvaihdon 

vanhimpaan, 60-luvun eKr. alkuun ajoittuvaan osaan sisältyy mielenkiintoinen ryhmä kirjeitä, Ad Att. 

1,1 ja 1,3–11. Siinä missä Verrestä vastaan kirjoitettu puhe antaa ymmärtää, ettei Cicero itse 

henkilökohtaisesti ollut kovinkaan kiinnostunut kreikkalaisten taiteilijoiden veistoksista, voi näiden 

kymmenen kirjeen kautta seurata sitä, kuinka Cicero teki ystävänsä kautta Kreikasta 

veistoshankintoja ja odotti malttamattomasti niiden saapumista. Kirjeissä käsitellään hankintojen 

ohella muitakin asioita ja vaihdetaan sukulaisten ja yhteisten ystävien kuulumisia. Niistä 

ensimmäisessä, vuoden 68 eKr. marraskuuhun ajoittuvassa kirjeessä Ad Att. 1,5 Tusculanumiin, 

Ciceron Tusculumissa sijainneeseen huvilaan liittyneet suunnitelmat olivat jo vireillä. Seuraava kirje 

Ad Att. 1,6 puolestaan paljastaa Ciceron halunneen ornamenta γυμνασιώδη, vapaasti käännettynä 

gymnasioniin sopivia koristeita.  

Kreikassa alastomista urheilijoista nimensä saaneet gymnasionit olivat kehittyneet yksinkertaisista 

urheilukentistä monipuolisiksi ajanviettopaikoiksi. Ruumiinkulttuurin ohella niissä harjoitettiin 

muun muassa filosofiaa ja erityisesti hellenistisellä ajalla korostui niiden rooli paikkoina, joissa 

annettiin opetusta. Kuuluisimpia niistä olivat Ateenan Akademeia ja Lykeion, joissa vaikuttivat 

filosofian suuret nimet, Platon ja Aristoteles. Arkkitehtuurin puolesta gymnasionit olivat usein 

moniosaisia rakennuskokonaisuuksia, joiden tunnusomainen piirre olivat pylväskäytävien 

reunustamat pihat. Niiden yhteydessä oli pyhäkköjä tai vähintään alttareita sekä myöhemmin myös 

kirjastoja ja teattereita.49 Gymnasium ei ole ainoa nimitys, jota Cicero käyttää kirjeissä veistosten 

sijoituspaikoista; sen rinnalla esiintyvät myös palaestra50 ja kuuluisan ateenalaisesikuvan mukaan 

Academia.51 Ciceron katsotaan käyttävän vaihdellen termejä samaa rakennusprojektia tai sen osia 

tarkoittaen. Selvästi myöhempien kirjoitusten De divinatione (1,8) ja Tusculanae disputationes (2,9) 

 
48 Kierdorf 2001, 119–120. 
49 Höcker 1998, 20–22; Hadot 1998, 23–25. 
50 Alkuaan palaistra oli gymnasionin osa, pylväskäytävän ympäröimä neliskulmainen piha, jossa ennen kaikkea painittiin. 

300-luvulta eKr. eteenpäin sillä oli usein merkitys koko gymnasionin synonyyminä (Höcker 1998, 20). 
51 Cic. ad Att. 1,4,3; 1,9,2; 1,10,3; 1,11,3.  
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perusteella tiedetään, että hänen Tusculumin tiluksiinsa kuului lisäksi myös erillinen, hieman 

ylempänä sijainnut Lyceum.52 

Vuoden 67 eKr. helmikuun loppupuolelle sijoittuvasta kirjeestä Ad Att. 1,8 selviää, että Cicero oli 

suorittanut 20 400 sestertiuksen suuruisen maksun Cincius-nimiselle henkilölle ja että hankinnat 

sisälsivät megaralaisia veistoksia sekä Pentelikonin marmorista tehtyjä hermejä, joilla oli pronssiset 

päät: L. Cincio HS CCIϽϽ CCIϽϽ CCCC pro signis Megaricis, ut tu ad me scripseras, curavi. 

Hermae tui Pentelici cum capitibus aeneis, de quibus ad me scripsisti, iam nunc me admodum 

delectant.53 Lucius Cinciuksen katsotaan olevan Atticuksen raha-asioita hoitanut henkilö, josta löytyy 

mainintoja vuoteen 50 eKr. asti.54 Hänet ja maksujärjestelyt mainitaan myös hieman aiemmassa 

kirjeessä Ad Att. 1,7, jossa Cicero haikailee myös Atticuksen lupaileman kirjaston perään: et velim 

cogites, id quod mihi pollicitus es, quem ad modum bibliothecam nobis conficere possis. Se, että 

Cicero oli kiinnostunut Atticuksen kirjakokoelmasta tulee selvästi esiin muutamassa muussakin 

kirjeessä.55 Vastaavasti ei jää epäselväksi myöskään hänen tarpeensa hoputtaa ystävää lähettämään 

hankinnat ja etsimään vielä lisää veistoksia ja muuta gymnasioniin soveltuvaa materiaalia. 

Esimerkiksi maaliskuuhun tai huhtikuuhun 67 eKr. ajoittuvassa kirjeessä Cicero kertoo odottavansa 

innokkaasti megaralaisveistoksia ja hermejä sekä kannustaa omaa maksuvalmiuttaan korostaen 

Atticusta hankkimaan lisää: signa Megarica et Hermas de quibus ad me scripsisti vehementer 

exspecto. Quicquid eiusdem generis habebis dignum Academia tibi quod videbitur, ne dubitaris 

mittere et arcae nostrae confidito. Myöhemmissä kirjeissään Cicero käyttää lisäksi hermeistä 

nimityksiä Hermeraclas ja Hermathena.56 Niistä ensimmäinen on monikkomuoto kahden jumalan, 

Hermeen ja Herakleen, nimien elementtejä yhdistävästä sanasta Hermeracles. Hermit olivat alkujaan 

erityisesti tienvarsiin pystytettyjä pilareita, joilla oli parrakkaan Hermeen pää. Veistostyypin käyttö 

levisi myös muihin yhteyksiin, ja 300-luvulta lähtien tavataan myös hermejä, joilla oli muiden 

jumaluuksien kasvonpiirteet. Ciceron oletetaan tarkoittavan Herakleen päällä varustettuja hermejä ja 

vastaavasti Hermathena tarkoittaa hermiä, jolla oli Athenen pää.57 Léopold-Albert Constans on 

pohtinut mahdollisuuksia tunnistaa eräitä museokokoelmissa olevia hermejä Cicerolle kuuluneiksi 

kappaleiksi.58 

 
52 Lafon 1981, 162; Bounia 2004, 291. 
53 Cic. ad Att. 1,8,2. Ks. liite 10. 
54 Shackleton Bailey 1965a, 283.  
55 Cic. ad Att. 1,4,3; 1,11,3. 
56 Cic. Ad Att. 1,10,3; 1,4,3. 
57 Neudecker 1998b; Neudecker 1998c; Narducci 2003, 128. Esimerkiksi Bounia (2004, 293) kuitenkin katsoo, että 

kyseessä olisi veistos, jolla olisi sekä Athenen että Hermeen kasvot. 
58 Constans 1931, 224–230. 
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Muutoin mainintoja taideteosten hinnoista löytyy kirjeiden Ad Att. 1,7 ja 1,8 ohella muun muassa 

Verres-puheesta sekä Pliniuksen Naturalis historia -teoksesta. Niihin nähden Xavier Lafon pitää 

tietoa megaralaisveistosten 20 400 sestertiuksen kauppasummasta sikäli arvokkaana lisänä, että se 

hänen mielestään antaa luotettavamman kuvan taideteosten yleisestä hintatasosta: Pliniuksella näet 

oli tapana kirjata ylös erityisesti poikkeustapauksia ja puheessa Verrestä vastaan hintatiedoilla on 

ennen kaikkea funktio korostaa Verreksen toimien moraalittomuutta.59 Voi myös pohtia, olisiko 

kauppasumma ollut alkujaan 20 000 sestertiusta, johon on lisätty kahden prosentin vero tai maksu. 

Italiaan veistokset oli tarkoitus kuljettaa meriteitse, ensisijaisesti Lentulus-nimisen henkilön 

omistamalla laivalla. Kirjeessä Ad Att. 1,8 (liite 10) Cicero kehottaa ystäväänsä laittamaan ostokset 

jonkin muun laivan kyytiin, jos Lentuluksen laivaa ei ole saatavilla: si Lentuli navis non erit, quo tibi 

placebit, imponito. Kirjeessä Ad Att. 1,9 (liite 11) puolestaan kerrotaan Lentuluksen lupaavan laivansa 

käyttöön: Lentulus naves suas pollicetur. Kysymys Lentuluksen tarkemmasta identiteetistä on 

synnyttänyt keskustelua: hänen arvellaan olevan mahdollisesti P. Cornelius Lentulus Spinther tai L. 

Cornelius Lentulus Crus. Kumpikaan ei senaattorisäätyisinä olisi saanut omistaa kauppalaivoja, mutta 

sen kieltänyt vanha laki oli tuolloin muuttunut kuolleeksi kirjaimeksi.60 Filippo Coarelli arvelee 

lisäksi, että Lentuluksen laiva odotti Kreikassa paluumatkaa varten lastia vietyään sinne ensin Italiasta 

viiniä.61  

Vuoden 66 eKr. alkupuolelle sijoittuvassa kirjeessään Ad Att. 1,4 (liite 12) Cicero selittää 

Hermathena-veistoksen sopivuutta itselleen ajatuksella, että sanan taustalla olevista jumalista 

Hermes oli tyypillinen kaikille gymnasioneille ja Athene, roomalaisittain Minerva, oli erityisen 

oivallinen tunnus juuri hänen paikkaansa: est ornamentum Academiae proprium meae, quod et 

Hermes commune omnium et Minerva singulare est insigne eius gymnasii. Taideostoja sivuavista 

kirjeistä viimeinen, vuoden 65 eKr. heinäkuuhun ajoittuva Ad Att. 1,1 sisältää muun ohella myös 

lyhyen kohdan, jossa Cicero vielä kiittelee Hermathena-veistosta.62 Atticuksen saamista kirjeistä 

tulee selväksi, että Cicero oli liittynyt siihen roomalaisen yläluokan jäsenten joukkoon, joka halusi 

rakentaa maaseutuasuntojensa yhteyteen kreikkalaiseen oppineisuuteen viittaavia ympäristöjä. 

Filosofian syntysijoilta mukaillen lainatut elementit roomalaisissa puutarhoissa mahdollistivat 

älymystön omaksuman, kreikkaista sivistystä korostavan elämäntyylin.63 Cicerolle oli selvästi 

tärkeää hankintojen yhteensopivuus niiden aiottujen sijoituspaikkojen kanssa. Puhuessaan 

 
59 Lafon 1981, 160. 
60 Shackleton Bailey 1965a, 284; Coarelli 1983, 45–46.   
61 Coarelli 1983, 52–53.  
62 Cic. Ad Att. 1,1,5.  
63 Bounia 2004, 291–294. 
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veistoksista Cicero jättää kertomatta monia sellaisia yksityiskohtia, jotka epäilemättä kiinnostaisivat 

nykylukijaa: hän ei esimerkiksi mainitse lainkaan veistosten valmistaneiden taiteilijoiden nimiä. 

Lafon näkee taustalla sen, ettei Cicero pyrkinyt erityisesti hankkimaan tunnettujen taiteilijoiden 

mestariteoksia.64  

Cicero onkin ajoittain nähty pikemminkin sisustajana kuin taidekeräilijänä. Susan Treggiari 

esimerkiksi rinnastaa Ciceron veistoshankinnat nykysisustajan tapettivalintoihin.65 Taide- ja muuta 

keräilyä ilmiönä laajemmin tutkinut Alexandra Bounia on kuitenkin sitä mieltä, että aiemman 

tutkimuksen kuva keräilijyydestä on ollut turhan kapea ja taidehistorialliseen asiantuntijuuteen 

pohjautuvaa keräilyä liiaksi painottava. Omassa Ciceron tekstien analyysissään Bounia päätyy 

näkemykseen, että Cicero oli Verreksen tavoin keräilijä, joskin tätä selvästi maltillisempi. Bounia 

selittää Ciceron toimintaa termien decor (soveltuvuus) ja utilitas (hyödyllisyys) kautta tukeutuen 

Ciceron omiin filosofisiin teksteihin ja muiden antiikin ajattelijoiden kirjoituksiin. Hänen mukaansa 

Ciceron taidehankinnoissa oli vahva sosiaalinen ulottuvuus: veistoksilla oli funktio määrittää ja 

vahvistaa niiden omistajan identiteettiä tämän luona vierailleiden aikalaisten silmissä.66 Viitteen siitä, 

millaisen kanssakäymisen näyttämöksi Ciceron Tusculanum oli tarkoitettu, tarjoaa hänen luvussa 2.5. 

esille tuleva teoksensa Academica. Opillisen viestinsä ohella se kertoo siitä, kuinka Cicero, Catulus, 

Lucullus ja Hortensius viettivät aikaa toistensa huviloilla filosofisen keskustelun merkeissä.   

Ciceron Verres-puheen ja toisaalta hänen yksityiskirjeidensä välillä on ymmärrettävästi nähty 

ristiriitaa. Puheen ja kirjeiden välinen aikaero saattaa olla yksi selittävä tekijä. Oikeudenkäynti 

Verrestä vastaan pidettiin vuonna 70 eKr. ja ensimmäiset säilyneet Ciceron omiin taidehankintoihin 

liittyvät kirjeet on ajoitettu muutamaa vuotta myöhemmiksi 60-luvulle eKr. Siten on mahdollista 

ajatella, että tuossa välissä Ciceron maku ja yleinen asennoituminen kreikkalaista taidetta kohtaan 

olisivat muuttuneet. Näin ajattelee ainakin Bardon, joka on peräti sitä mieltä, että rooli Verres-

oikeudenkäynnin syyttäjänä itse asiassa avasi Ciceron silmät taideteosten kauneudelle ja niiden 

tarjoamille sisustuksellisille mahdollisuuksille. Analyysissään hän päätyy jopa johtopäätökseen, että 

vaikka Verres kärsi kirvelevän tappion ja joutui maanpakoon, sai hän silti vastustajastaan Cicerosta 

henkisen voiton tartuttamalla tähän osan taide-esineitä kohtaan tuntemastaan intohimosta.67 Bardonin 

päätelmistä voi olla montaa mieltä.68 On lisäksi muistettava, että Cicero oli nuoruudessaan opiskellut 

retoriikkaa ja filosofiaa Ateenassa ja muutenkin matkustanut Kreikassa ja lisäksi toiminut vuonna 75 

 
64 Lafon 1981, 171. 
65 Treggiari 1969, 137–138. 
66 Bounia 2004, 294–297. 
67 Bardon 1960, 37–40. Ks. myös Valenti 1936, 263.  
68 Kritiikkiä on esittänyt ainakin Mangiatordi (2003, 231).  
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eKr. kvestorina Sisiliassa. Siten hänellä oli ollut erinomaiset mahdollisuudet tutustua kreikkalaisen 

kulttuurin eri muotoihin. Tämä saa erityisesti Becattin katsomaan, että jo Verres-puheesta olisi 

luettavissa Ciceron taidetta kohtaan tuntema kiinnostus ja perehtyneisyys. Julkisessa esiintymisessä 

hänen oli kuitenkin huomioitava roomalaisyleisön mahdolliset ennakkoluulot ja taipumus nähdä 

taiteen keräily turhanaikaisena ylellisyytenä. Tästä syystä hänen täytyi teeskennellä välinpitämätöntä 

ja tarkoituksella unohdella kuuluisien taiteilijoiden nimiä, vaikka todennäköisesti olikin taiteeseen 

hyvin perehtynyt asianharrastaja. Becattin mukaan tietämyksen ja oman mielenkiinnon kautta Cicero 

kykeni ymmärtämään Verreksen kaltaisen keräilijän intohimoista suhtautumista ja juuri siksi 

hyökkäämään taitavasti häntä vastaan. Tutkielman myöhempien osien kannalta mielenkiintoisesti 

Becatti puhuu kokeneena huutokauppakävijänä.69 Siihen, että Cicero selvästi oli perillä oman aikansa 

taidekaupasta, on kiinnittänyt huomiota myös muutama muu tutkija.70 

1.4. Kirje Fabius Gallukselle (Ad fam. 7,23) 
 

1.4.1. Kirjeen henkilöt ja tapahtumat 
 

Ciceron kirje Ad fam. 7,23 on osoitettu hänen ystävälleen, Fabius Gallukselle. Käsikirjoitustraditiossa 

Ciceron neljä tälle osoitettua kirjettä ovat seitsemännen Ad familiares -kirjan peräkkäiset kirjeet 23–

26. Niiden jälkeen tulee Ciceron konsulivuonna kvestorina toimineelle T. Fadiukselle kirjoitettu kirje 

27, joka käsikirjoituksissa on otsikoitu M. Cicero s. d. Gallo. Tämän jokseenkin hämäävän asetelman 

takia editoijilla on ollut taipumusta korjata kirjeiden 23–26 Fabiukset Fadiuksiksi. Vuonna 1962 sekä 

Meinolf Demmel että David Roy Shackleton Bailey tahoillaan kiinnittivät huomiota siihen, että tämä 

laajalle levinnyt emendatio oli virheellinen ja että käsikirjoituksissa nimi on johdonmukaisesti 

muodossa Fabius.71 Shackleton Baileyn kirje-editioiden kautta myös tutkimuskirjallisuus puhuu 

enenevässä määrin Fabius Galluksesta vaikkakin Fadius Gallukseen saattaa edelleen törmätä melko 

uusissakin julkaisuissa.72  

Kaikki tietomme kirjeen vastaanottajasta ovat peräisin Ciceron kirjeenvaihdosta. Fabius Gallukselle 

kirjoitettujen neljän kirjeen ohella hän esiintyy kahdessa kirjeessä Atticukselle (Ad Att. 8,12; 13,49) 

sekä lisäksi kirjeissä C. Cassius Longinukselle (Ad fam. 15,14), M. Caelius Rufukselle (Ad fam. 2,14), 

L. Papirius Paetukselle (Ad fam. 9,25) sekä M. Curtius Peducaeanukselle (Ad fam. 13,59). Näistä 

 
69 Becatti 1951, 73–84. 
70 Mangiatordi 2003, 231; Bounia 2004, 303, viite 16. 
71 Demmel 1962, 18–19; Shackleton Bailey 1962, 195–196. 
72 Esimerkiksi Bröker 1992; Fulton 2018, 204. Jälkimmäisessä lisäksi puhutaan Avianius Evanderista Arrianus 

Evanderina. Artikkelista ei selviä, mitä editiota Fulton on käyttänyt. 
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yhteensä kymmenestä kirjeestä ilmenevät Ciceron ja Galluksen lämpimät välit, ystävyssuhteen jo 

pitkään jatkunut kesto sekä yhteiset kirjalliset harrastukset. Fabius Galluksen tiedetään olleen 

epikurolainen, mutta toisaalta hän kirjoitti eulogian stoalaisuudestaan tunnetun Cato nuoremman 

muistoksi tämän tehtyä itsemurhan vuonna 46 eKr. Sen Caesar-vastaisuus sai Ciceron kehottamaan 

Fabius Gallusta olemaan lukematta sitä edes Apellaalle, ystävän omalle luottovapautetulle.73 

Ystävysten välien läheisyydestä kertonee sekin, että yhdessä kirjeessään Cicero selittää Fabius 

Gallukselle pitkään jatkuneen vatsatautinsa vaiheita.74 Fabius Galluksen tiedetään omistaneen 

maatilan (fundus) Herculaneumissa yhdessä veljensä kanssa. Ollessaan Kilikian maaherrana Cicero 

auttoi ystäväänsä siihen liittyvässä kiistassa kirjoittamalla kolmelle eri henkilölle pyytäen näitä 

auttamaan.75  

Kirje Ad fam. 7,23 on Ciceron vastaus Fabius Galluksen lähettämään kirjeeseen, jossa tämä mitä 

ilmeisemmin kertoi Ciceron puolesta tekemistään hankinnoista. Tarkempaa tietoa siitä, miten hän oli 

teoksia kuvaillut ei ole, mutta ainakin hän oli verrannut bakkanteja Ciceron tuntemiin toisiin 

veistoksiin, Metelluksen muusiin. Cicero ei vertausta niele, vaan kysyy, mitä yhteistä niiden välillä 

muka on: Bacchas istas cum Musis Metelli comparas. Quid simile? Aivan selvää ei ole, keneen 

Metellukseen nämä vertailukohdaksi nostetut muusaveistokset liittyivät. On arveltu, että kyseessä 

olisivat Pliniuksen mainitsemat muusaveistokset Rooman Porticus Octaviaessa, jonka paikalla 

aiemmin oli ollut Metelluksen portiikki (Plin. nat. 36,34).76 Shackleton Bailey puolestaan on pohtinut 

sitä mahdollisuutta, että Cicero viittaisi joihinkin Metellus Scipion omistamiin veistoksiin, joiden 

ostamista Cicero olisi harkinnut, kun ne pakkohuutokaupattiin.77 Todennäköisesti Fabius Gallus oli 

ostanut bakkantit, koska piti niitä kauniina. Siihen viittaavat Ciceron sanat at pulchellae sunt. Sitä 

seuraava ilmaisu novi optime et saepe vidi on antanut alkusysäyksen ainakin teorialle siitä, kuinka 

Cicero olisi nähnyt bakkantit matkallaan Kilikiaan ja sieltä takaisin.78 Cicero myös lisää, että olisi 

erikseen lähettänyt hankkimaan itselleen tutut veistokset, jos olisi ne halunnut: nominatim tibi signa 

mihi nota madassem si probassem. Lisäksi hän kertoo millaisia veistoksia hänellä on tapana ostaa: ea 

enim signa ego emere soleo quae ad similitudinem gymnasiorum exornent mihi in palaestra locum 

(vrt. luku 1.2.2).  

 
73 Cic. ad fam. 7,25.  
74

 Cic. ad fam. 7,26. 
75 Cic. ad fam. 2,14; 9,25; 13,59. Kirjeessä Ad fam. 9,25 mainitaan, että Gallus oli käymässä Laodikeiassa Ciceron luona. 

Näiden kolmen kirjeen yhteneväisen tyylin perusteella on arveltu, että Cicero olis kirjoittanut ne kaikki kerralla valmiiksi 

ennakoiden maatilakiistan vaiheita (Deniaux 1993, 278).    
76 Marx 1898, 42; Neudecker 1988, 15, alaviite 152. 
77 Shackleton Bailey 1977b, 372. 
78 Marx 1898, 43. Ks. luku 3.3.  
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Ciceroa selvästi harmitti Fabius Galluksen ostoksiin käyttämän rahasumman suuruus. Ciceron 

mielestä itse muusatkin olisivat hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että hankinnat olivat liian kalliita: 

primum ipsas ego Musas numquam tanti putassem atque id fecissem Musis omnibus approbantibus. 

Sama vitsailu jatkuu astrologisissa merkeissä, kun Cicero toteaa, että onneksi ei sentään mukana ole 

Saturnusta, joka hänen mukaansa yhdessä Fabius Galluksen ostaman ja rauhan puolesta työtä 

tehneelle huonosti soveltuvan Marsin kanssa ajaisi hänet taloudelliseen perikatoon: Martis vero 

signum quo mihi pacis auctori? Gaudeo nullum Saturni signum fuisse; haec enim duo signa putarem 

mihi aes alienum attulisse. Vaikka kirjeen sävy onkin kohtelias, tulee siitä selvästi ilmi Ciceron 

tyytymättömyys tehtyihin hankintoihin. Toisaalta Cicero pehmentää kritiikkiään kertomalla 

tietävänsä Fabius Galluksen pyrkineen toimimaan ystävänsä parhaaksi: plane enim intelligo te non 

modo studio sed etiam amore usum quae te delectarint, hominem, ut ego semper iudicavi, in omni 

iudicio elegantissimum, quae me digna putaris, coemisse. Paitsi bakkantit ja Marsin, oli Fabius Gallus 

ostanut myös pöydänjalan (trapezophorus)79. Sen suhteen Cicero toivoo, että ystävä ottaisi sen 

itselleen: quod tibi destinaras trapezophorum, si te delectat, habebis. Myöhemmin kirjeessä Cicero 

sanoo pitävänsä kaikkein eniten tauluista; niille olisi jo katsottuna paikat valmiiksi Tusculanumissa: 

exedria quaedam mihi nova sunt instituta in porticula Tusculani. ea volebam tabellis ornare. etenim, 

si quid generis istiusmodi me delectat, pictura delectat. Aivan selvää ei ole, harmitteleeko Cicero 

sitä, ettei ystävä älynnyt ostaa sellaisia vai toivooko hän, että tämä hankkisi niitä jatkossa. Erityisesti 

italialaiset tutkijat korostavat, että kirje Fabius Gallukselle on teksti, joka kaikkein selkeimmin 

ilmaisee Ciceron taidemakua.80  

Kirje ei paljasta, paljonko Cicero joutui maksamaan Fabius Galluksen tekemistä hankinnoista. 

Ilmeisestikään kyseessä ei ollut pieni rahamäärä, sillä Cicero sanoo ystävän käyttäneen hankintoihin 

summan, jonka arvoisena Cicero ei pidä edes kaikkia maailman veistoksia yhteensä: tu autem, 

ignarus instituti mei, quanti ego genus omnino signorum omnium non aestimo tanti ista quattuor aut 

quinque sumpsisti. Lisäksi hänen mukaansa samalla rahamäärällä olisi saanut kiinteistön Etelä-

Latiumin Tarracinasta: ista quidem summa ne ego multo libentius emerim deversorium Tarracinae, 

ne semper hospiti molestus sim.  

Henkilö, jolle Ciceron oli määrä maksaa veistoksista on nimeltään Avianius. Aivan alussa Cicero 

kertoo vastaanottaneensa samalla kertaa Arpinumista palatessaan Galluksen kirjeen kanssa myös 

 
79 Marx (1898, 42) arvelee, että Pompejin Faunin talosta löydetty sfinksiä esittävä pöydänjalka olisi mahdollinen 

vertailukohta.  
80 Valenti 1936, 269; Becatti 1951, 92; Lazzeretti 2014, 99. Lazzeretti (2014, 97) tulkitsee kirjeen lisäksi siten, että Cicero 

pitää Fabius Gallusta kokemattomana ja osaamattomana taiteen ostajana.  
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Avianiukselta kirjeen, jossa tämä tarjoutui saavuttuaan kirjaamaan saatavan Ciceron haluamalla 

päivälle: tantum quod ex Arpinati veneram cum mihi a te litterae redditae sunt ab eodemque accepi 

Avianii litteras, in quibus hoc inerat liberalissimum, nomina se facturum cum venisset qua ego vellem 

die. Shackleton Baileyn mukaan cum venisset viittaa siihen, että Avianius oli tulossa Roomaan.81 

Ciceron Avianiukselta saama kirje siis on laskuun verrattavissa oleva viesti maksujärjestelyistä ja 

saatava oli seurausta Fabius Galluksen Ciceron puolesta tekemistä ostoista. Ilmeisesti Avianius olisi 

voinut vaatia saataviaan välittömästi, sillä eräpäivän asettaminen Ciceron toiveiden mukaan vaikuttaa 

olleen itsessään avokätinen suosionosoitus. Cicero purkaa Gallukselle harmiaan siitä, että joutuu vielä 

pyytämään vuoden lisää maksuaikaa: estne aut tui pudoris aut nostri primum rogare de die, deinde 

plus annua postulare. Hiemen myöhemmin kritisoidessaan hankittujen veistosten aiheita Cicero 

vitsaillen toteaa, että tulevassa kanssakäymisessä Avianiuksen kanssa olisi Mercuriuksesta enemmän 

apua: Mercurii mallem aliquod fuisset; felicius puto, cum Avianio transigere possemus. Kolmannen 

ja viimeisen kerran Avianiuksen nimi tulee esille hiemen myöhemmin kirjeessä Ciceron puhuessa 

omasta vapautetusta orjastaan sekä Iunius-nimisestä henkilöstä pääasiallisina syypäinä siihen, etteivät 

veistoshankinnat olleet sujuneet toivotulla tavalla: omnino liberti mei video esse culpam, cui plane 

res certas mandaram, itemque Iunii, quem puto tibi notum esse, Avianii familiarem. Vapautettunsa 

nimeä Cicero ei mainitse, mutta katsoo tämän toimineen antamiaan ohjeita vastaan tai niitä 

ymmärtämättä. Iuniuksen rooli jää täysin avoimeksi. Cicero arvelee Galluksen tuntevan kyseisen 

henkilön ja mainitsee tämän olevan Avianiuksen ystävä tai tuttava (familiaris).  

Siinä missä Cicero malttamattomana odotti Atticuksen hankkimaa materiaalia, ei hän Fabius 

Galluksen tekemien ostojen kohdalla ole lainkaan innoissaan ajatuksesta päätyä niiden omistajaksi. 

Ilmeisesti olisi mahdollista, että henkilö nimeltä Damasippus lunastaisi epämieluisat veistokset 

itselleen: sed velim maneat Damasippus in sententia; prorsus enim ex istis emptionibus nullam 

desidero. Ehtona tälle on, että tämä pitäytyy aikomuksessaan tai päätöksessään: maneat Damasippus 

in sententia. Mitä Damasippuksen sententia aivan konkreettisesti on, jää epäselväksi, mutta 

myöhemmin kirjeessä Cicero nostaa esiin mahdollisuuden löytää Damasippuksen tilalle pseudo- eli 

vale-Damasippus, joka ottaisi veistokset kontolleen. Fabius Gallukselle suunnatun kirjeen lisäksi 

Cicero mainitsee Damasippuksen kahdessa kirjeessä Atticukselle (Ad Att. 12,29 ja 12,33). Ne 

ajoittuvat vuoteen 45 eKr. ja niissä on kyse Ciceron aikeista ostaa kiinteistö Rooman lähettyviltä. 

Kirjeissä Damasippus tulee esille yhtenä vaihtoehtoisena myyjänä, joka oli pilkkonut Tiberin rannalla 

omistamansa tontin pienempiin, yksittäin myytäviin osiin. Ciceron kirjeiden Damasippuksen nähdään 

olevan sama henkilö kuin hänen Horatiuksen satiireista tuttu kaimansa eikä uudempikaan tutkimus 

 
81 Shackleton Bailey 1977b, 371. Vrt. Marx (1898, 44–45), jonka mielestä venisset on persoonaton verbi.  
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ole löytänyt syitä tämän identifioinnin kyseenalaistamiseksi.82 Toisen satiirikirjansa kolmannessa 

luvussa Horatius piirtää ivallisen henkilökuvan äskettäin filosofin parran kasvattaneesta 

Damasippuksesta, joka tyrkyttää Horatiukselle omaksumiaan stoalaisia oppeja siitä, kuinka kaikki 

muu paitsi filosofia on järjetöntä. Oppinsa hän oli saanut Stertinius-nimiseltä ajattelijalta, joka Tiberin 

ylittävällä sillalla oli saanut Damasippuksen hukuttautumisen sijaan ryhtymään filosofiksi.83 

Itsemurhasuunnitelmiin Damasippuksen oli ajanut vararikko. Sitä ennen hänellä oli Horatiuksen 

mukaan tapana etsiä Sisyfokselle kuuluneen jalkojenpesuastian kaltaisia antiikkiesineitä (vrt. 

myyttisen Evander-sankarin malja, luku 2.1), hän saattoi ovelasti tai tottuneesti tarjota huomattavan 

korkean rahasumman viimeistelyltään karusta veistoksesta ja ylipäätänsä kävi niin menestyksekkäästi 

kauppaa puutarhojen ja ylhäisten talojen parissa, että sai lisänimen Mercurialis, Mercuriuksen 

suojatti.84 Damasippuksen sukunimeksi on soviteltu niin Iuniusta kuin Liciniustakin, mutta Koenrad 

Verboven identifioi hänet vuonna 53 eKr. kansantribuunina toimineen P. Licinius Crassus Iunianus 

Damasippuksen pojaksi, joka siis oli syntyään Iunius Brutuksia ja isän adoptoitumisen kautta kuului 

myös Licinius Crassusten sukuun.85  

Kirjeen taidehankintoja käsittelevän osion lopussa, ennen siirtymistään käsittelemään muita asioita 

Cicero vielä tiedustelee hankintojen sijaintiin ja noutoon liittyviä yksityiskohtia: sed tamen si ista 

mihi sunt habenda, certiorem velim me facias ubi sint, quando arcessantur, quo genere vecturae. 

Kirjeen loppuosa käsittelee lähinnä Fabius Galluksen suunnitelmia ostaa talo aivan Ciceron 

naapurista, mitä Cicerokin innolla odotti. Näissä järjestelyissä oli mukana Ciceron tytär Tullia. Muut 

kirjeen loppuosassa mainitut henkilöt ovat Nicias, Licinia, Crassus86 ja Dexius. Koska Cicero Fabius 

Galluksen muutosuunnitelmien yhteydessä käyttää sanaa domus, voidaan Shackleton Baileyn 

mukaan päätellä, että Fabius Galluksen tarkoituksena oli muuttaa lähelle Ciceron Palatiumin taloa. 

Hän epäilee myös, ettei suunnitelma ehtinyt toteutua.87  

 
82 Verboven 1997, 198. 
83 Hor. sat. 2,3,32–39. 
84 Hor. sat. 3,2,18–25. Ks. liite 19. Paavo Castrén (2013, 150) näkee kohdan tapahtumat tämän tutkielman luvun 3.2 

kannalta mielenkiintoisesti huutokauppojen maailmaan kuuluvina. Hän kääntää kohdan callidus (…) ponebam ”ovelana 

miehenä tarjosin”, jolloin ajatuksena on, että Damasippus kykeni tunnistamaan karkeasti valetusta veistoksesta jotain, 

joka jäi muilta ostajilta huomaamatta, osasi siis tehdä ovelan löydön. Adjektiivilla callidus on myös merkitys 

harjaantunut, kokenut. Kohdan voisi mielestäni myös ajatella niin, että Horatius kuvaa Damasippusta kokeneeksi 

huutokauppakävijäksi, joka oli tottunut tekemään korkeita tarjouksia ulkoasultaan vaatimattomistakin esineistä.    
85 Verboven 1997, 199. Muutenkin Verboven käy kattavasti läpi Damasippuksen sukupuuta.  
86 Shackleton Baileyn vuoden 1977 editiossaan ehdottama ja vuonna 2001 varsinaisesti käyttöönottama emendatio. 

Cassiuksesta. Beaujeu (1980, 295–296) pitää korjausta houkuttelevana, mutta pitää kiinni käsikirjoitusten Cassiuksesta.     
87 Shackleton Bailey 1977b, 373. Hieman yllättävällä tavalla Deniaux (1993, 172 ja 497) ilmoittaa juuri naapuruuden 

pohjimmiltaan olleen Ciceron ja Galluksen ystävyyden taustalla. Hänen mukaansa sekä Cicerolla että Galluksella oli 

huvilat Pompejissa ja Cumaessa. Väitteen Galluksen ja Ciceron naapuruudesta näissä kaupungeissa toistaa myös J.-E. 

Bernard (2013, 464). Yhdestäkään Gallukselle kirjoitetusta tai häneen liittyvästä kirjeestä ei kuitenkaan löydy mitään 

sellaista, mikä vahvistaisi nämä hänen väitetyt maaomistuksensa. D’Armsin Napolinlahden huvilaomistuksia kartoittava 

teos, johon Deniaux viittaa, listaa sekin Fabius Galluksen kohdalla vain edellä mainitun maatilan Herculaneumissa 
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1.4.2. Kirjeen ajoitus 
 

Kirjeen ajoituksesta esiintyy useita eri näkemyksiä. On esimerkiksi ajateltu, että kirjeen tapahtumat 

voisi sijoittaa vuoteen 61 eKr. eli ajallisesti melko lähelle luvussa 1.2.2. käsiteltyjä, Ciceron 

Atticuksen kautta tekemiä hankintoja.88 Ajoituskysymyksestä oli kiinnostunut myös Friedrich Marx, 

jonka muita tulkintoja kirjeestä esittelen luvussa 2.2. Hän kiinnitti huomioon Ciceron itsestään 

käyttämään nimitykseen pacis auctor (vapaasti suomennettuna rauhanrakentaja). Sitä Cicero käytti 

itsestään sisällisodan puhkeamisen jälkeisessä kirjeessään Caesarille vakuuttaessaan olevansa paras 

mahdollinen henkilö sovittelemaan tämän ja Pompeiuksen välejä (Ad Att. 9,11a,289) sekä 

filippolaispuheissaan (Phil. 2,24; 7,7; 14,20), joissa hän kertasi uransa vaiheita ja asemoi itseään 

Marcus Antoniusta vastaan. Lisäksi Marxilla oli vankka näkemys siitä, että kirjeellä olisi yhteys 

Ciceron matkoihin maaherraksi Kilikiaan vuonna 51 eKr. ja sieltä takaisin seuraavan vuoden 

loppupuolella. Tältä pohjalta Marx päätyi ajoittamaan Fabius Gallus -kirjeen huhtikuuhun 49 eKr.90 

Marxin ajoitus on saanut osakseen kritiikkiä: on katsottu, että kirjeen tapahtumat sopivat huonosti 

yhteen sisällissodan alkamista seuranneisiin poliittisesti vaikeisiin oloihin.91 Sittemmin kirjeen 

ajoitusta on haarukoitu pacis auctor -termin käytön ja sisällissodan vaiheet huomioiden ja tultu 

lopputulokseen, että kirje ajoittuisi vieläkin myöhemmäksi, vuoteen 46 eKr., jolloin kirjeen 

loppupuolella mainittu Tulliakin oli vielä elossa ja Caesar voittanut Thapsoksen taistelun.92 Voinee 

myös pohtia sitä, kuinka luotettava terminus post quem Ciceron käyttämä ilmaisu pacis auctor on 

Fabius Gallukselle osoitetun kirjeen kohdalla. Kirje on ystävälle osoitettu yksityinen viesti, johon 

Cicero on sisällyttänyt erilaisia sanaleikkejä. Tekstinä se on siis hyvin erilainen verrattuna 

vertailukohdiksi nostettuihin filippolaispuheisiin tai Caesarille osoitettuun kuuluisaan kirjeeseen. 

 
(D’Arms 1970, 179). Oletettujen talojen pohjalta Deniaux (1993, 256) päättelee Fabius Galluksen campanialaiseksi 

suurmaanomistaksi ja pohtii mahdollisuutta, että hänen perheensä varallisuus perustuisi itäisellä Välimerellä harjoitettuun 

viinikauppaan: ”M. Fabius est un grand propriétaire foncier de Campanie (… ) Sa famille était peut-être engagée dans 

le commerce de vin (…) et possédait très vraisemblement des negotia en Orient (…)”.       
88 Tämän ajoituksen kannalla ovat olleet erityisesti Tyrrell ja Purser (Tyrrell – Purser 1906, 106). Heidän perustelunsa on, 

että Cicero pyrkisi kirjeessä sisustamaan edellisenä vuonna ostamaansa Palatiumin taloa. Lisäperusteena he tuovat esille 

sen havainnon, että Ciceron vuoteen 60 eKr. ajoittuvassa kirjeessä Atticukselle (Ad Att. 2,1,11) on kohta, jossa Cicero 

puhuu omasta velkaantumisestaan ja leikittelee velkaa tarkoittavan sanan aes alienum ja roomalaiskeräilijöiden 

himoitsemaa korinttilaista pronssia tarkoittavan aes Corinthiumin samankaltaisuudella.     
89 Cic. Ad Att. 9,11a,2: ”Quod si ita est et si qua de Pompeio nostro tuendo et tibi ac rei publicae reconciliando cura te 

attingit, magis idoneum quam ego sum ad eam causam profecto reperies neminem, qui et illi semper et senatui cum primum 

potui pacis auctor fui nec sumptis armis belli ullam partem attigi iudicavique eo bello te violari, contra cuius honorem populi 

Romani beneficio concessum inimici atque invidi niterentur”.  
90 Marx 1898, 39–44. 
91 Schiche 1901, 252; Shackleton Bailey 1977b, 370. Kritiikistä huolimatta Marxin ajoitus on käytössä joissakin 

uudehkoissakin julkaisuissa, ks. esimerkiksi Neudecker 1998a.  
92 Rowland 1969, 347; Shackleton Bailey 1977b, 370; Beaujeu 1980, 202 ja 314. Shackleton Bailey näkee myös, että 

kirjeen loppupuolella ilmenevä tieto Dexiuksen matkasta Hispaniaan, est enim profectus in Hispaniam Dexius, olisi 

mahdollista tulkita siten, että Dexius oli lähtenyt sinne osallistuakseen Caesarin tuolloisiin sotatoimiin kyseisellä alueella.  
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Theodor Schiche esimerkiksi katsoo, että Cicero olisi voinut käyttää itsestään nimitystä pacis auctor 

muulloinkin.93 

 

2. KIRJEEN AVIANIUKSEN IDENTITEETTI 
 

2.1. Aikaisempi tulkinta: taiteilija Evander 
 

Hakuteosten Avianius Evander -taiteilijaelämäkerrat94 rakentuvat Ad fam. 7,23 -kirjeeseen ja 

kolmeen muuhun antiikin tekstikohtaan: toiseen Ciceron kirjoittamaan kirjeeseen, mainintaan Plinius 

vanhemman Naturalis historia -teoksessa sekä Horatius-skoliasti Porphyrion nimissä kulkevaan 

tekstiin. Näistä lähteistä Ciceron C. Memmiukselle osoittama Ad fam. 13,2 (ks. liite 13) on C. 

Avianius Evander -nimisen henkilön puolesta kirjoitettu suosituskirje.95 Kirjeestä selviää, että 

Avianius Evander oli vapautettu orja, jolla oli patronus nimeltään M. Aemilius.96 Cicero kertoo 

olevansa kummankin kanssa tekemisissä. Hänen syynsä kirjoittaa Memmiukselle on halu auttaa 

Avianius Evanderia asumisjärjestelyissä. Kirjeen perusteella saa kuvan, että Evander asui 

Memmiuksen pyhäkössä (sacrarium, vrt. C. Heiuksen sacrarium luvussa 1.2.1) ollen ilmeisesti 

vaarassa joutua muuttamaan pois, mikäli Memmius ei sallisi asumisen jatkumista. Toisen tulkinnan 

mukaan Evander asui pyhäkössä Memmiukselle työskennellen, mutta Cicero pyytää kirjeessä 

Memmiusta järjestämään tälle itsenäisemmän työtilan, josta käsin olisi mahdollista toteuttaa 

muidenkin asiakkaiden toimeksiantoja.97 Kirjeessä puhutaan monista useiden ihmisten tilaamista tai 

teettämistä töistä (opera instituta multa multorum) ja heinäkuun lopusta aikarajana muuttamiselle. 

Kirjeen vastaanottaja C. Memmius on mielenkiintoinen henkilö, itsekin runoja kirjoittanut 

valtiomies, joka matkustaessaan Bithyniaan otti mukaansa Helvius Cinnan ja Catulluksen. Lucretius 

puolestaan omisti hänelle teoksensa De rerum natura (Maailmankaikkeudesta). Memmiuksen 

 
93 Schiche 1901, 251. 
94 Amelung 1915, 68–69; Guerrini 1958, 936–937; Bröker 1992, 738; Neudecker 1998, 205; Müller 2001, 218; Müller 

2002, 289. 
95 Roomalaisten suosituskirjeiden tyylilajista ja konventioista ja erityisesti Ciceron kirjoittamista, lähinnä hänen 

kolmanteentoista Ad familiares -kirjassaan olevista tekstityypin edustajista ks. Deniaux 1993.  
96 M. Aemiliuksen koko nimi oli Marcus Aemilius Avianianus. Nimi on seurausta adoptiosta. Siitä sekä henkilöstä ja 

häneen liittyvistä kahdesta muusta kirjeestä puhutaan luvussa 4.3. Roomassa orjan vapauttamista kutsuttiin nimellä 

manumissio. Sen yhteydessä orja vapautuksen ohella sai kanslaisuuden ja omaksui sukunimen (nomen gentile) ja 

enenevässä määrin myös etunimen (praenomen) entiseltä omistajaltaan ilman, että hänestä kuitenkaan tuli kyseisen gens-

suvun jäsen. Entisestä omistajasta (dominus) tuli patronus, jota kohtaan vapautetun edelleen oletettiin osoittavan 

kunnioitusta. Monet vapautetut myös jatkoivat työskentelyä entiselle omistajalleen (Heinrichs 1998, 646–647).  
97 Vaihtoehtoisen tulkinnan kannalla on Mario Torelli (1988, 414). Se, oliko Avianius Evanderin tarkoitus muuttaa pois 

vai takaisin riippuu siitä, luetaanko toiseksi viimeisen virkkeen infinitiivi muodossa demigrare vai remigrare. Jean 

Hatzfeld (1919, 229) on puolestaan pohtinut sitä mahdollisuutta, että käsikirjoituksissa olisi sanan sacrarium kohdalla 

virhe : ”in tuo sacrario ? texte embarrasant et dont je ne connais pas jusqu’ici d’explication satisfaisante”. 
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poliittinen ura päättyi korruptioskandaalin sotkemaan konsuliehdokkuuteen vuonna 54 eKr., jota 

seurasi maanpako Kreikassa.98 Ateenassa Memmiuksella oli Epikuroksen taloon liittyviä 

rankennussuunnitelmia. Vuonna 51 eKr. kirjoitetussa kirjeessä Ad fam. 13,1. Cicero pyytää häntä 

hylkäämään suunnitelmat ja luovuttamaan talon rauniot Patron-nimiselle Epikuroksen seuraajalle.99 

 

Antiikin taiteilijoista kertovia tarinoita tarkastelevalle tutkimukselle Plinius vanhemman Naturalis 

historia on eri kuvanveistäjistä ja taidemaalareista kertovine anekdootteineen korvaamaton lähde.100 

Avianius Evanderista siinä on vain lyhyehkö maininta Pliniuksen kertoessa kreikkalaistaiteilija 

Timotheoksen Roomassa olevasta veistoksesta:    

Timothei manu Diana Romae est in Palatio Apollonis delubro, cui signo caput reposuit 

Avianius Evander.101  

Timotheoksen työtä on Roomassa Palatiumilla Apollon temppelissä oleva Diana, jonka 

pään laittoi paikalleen Avianius Evander. 

 

Neljäs Avianius Evanderin elämäkertaan liitetty teksti on Ciceroa ja Pliniusta selvästi myöhempi, 

peräisin Pomponius Porphyrion nimellä tunnetulta Horatius-skoliastilta. Hänen elinvuosistaan ei ole 

varmuutta, mutta usein hänen arvellaan vaikuttaneen 200-luvulla jKr. ja mahdollisesti Pohjois-

Afrikassa.102 Horatiuksen ensimmäiseen satiirikirjaan sisältyy kohta, jossa puhutaan ystävän 

vahingossa pudottamasta astiasta: mensaue catillum Euandri manu tritum deiecit103.  Jo pidempään 

on katsottu, että Horatius tarkoittaa kohdassa Evanderilla kaukaisen mytologian Evanderia, myyttistä 

sankaria, joka jo ennen Troijan sotaa muutti Italiaan ja asettui asumaan Palatiumille.104 Siten 

Evanderin mainitulla astialla oli merkitys arvokkaana antiikkiesineenä, jonka rikkoutuminen 

 
98 Münzer 1931, 611–616. Shackleton Bailey (1977b, 456) tosin pitää mahdollisena, että kirjeen vastaanottaja olisikin 

Memmiuksen samanniminen poika. Deniaux’n (1993, 419) mukaan tämä ei ole mahdollista. 
99 Torelli (1988, 414) katsoo, että kirjeen Ad fam. 13,2 sacrarium olisi mahdollisesti osa Memmiuksen Ciceron kirjeessä 

Ad fam 13,1 mainittua Epikuroksen talo -projektia. Lisäksi hän pohtii mahdollisuutta, että Evanderilla olisi osansa 

Efesoksen Memmius-monumentin rakennustöissä. Kyseisen aiemmin myöhäisemmäksi ajoitetun muistomerkin hän 

yhdistää tuntemaamme C. Memmiukseen. 
100 Wyss 2000, 1126. Nimensä mukaisesti taiteilijakertomukset ja -legendat ovat taiteilijoista kertovia tarinoita. Kreikan 

klassisen kauden kirjoittajilta niitä ei juurikaan tunneta, minkä on nähty johtuvan siitä, että tuolloin kuvataiteilijoiden 

yhteiskunnallinen asema ei eronnut muista käsityöläisistä. Hellenistiseltä ajalta lähtien niitä kuitenkin esiintyy.   
101 Plin. nat. 36,32. Plinius ottaa Timotheoksen esiin kertoessaan Halikarnassoksen mausoleumista ja sen rakentamiseen 

osallistuneista kuvanveistäjistä. 
102 Nisbet – Hubbard 1970, xlvii–xlix. 
103 Hor. sat. 1,3,90–91. Satiirissaan Horatius peräänkuuluttaa ymmärrystä ja anteeksiantoa lähimmäisten vikoja ja 

erehdyksiä kohtaan. Samassa kohtaa rikkeenä, josta ei tulisi rangaista liian ankarasti hän mainitsee vuoteen kastelun 

juopuneena.   
104 Esimerkiksi Sillig 1827, 103. Vrt. Bergk (1847, 171), joka kuitenkin katsoo Horatiuksen tarkoittavan samana aikana 

elänyttä henkilöä. Mytologian Evander oli roomalaisille tärkeä hahmo, jonka avulla he jo 200-luvulla eKr. korostivat 

Kreikkaan suuntautuneessa kanssakäymisessä omia kreikkalaisia ja siten ei-barbaarisia juuriaan (ks. Escher 1907, 839–

842; Scheer 1998, 204).   
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luonnollisesti harmitti sen omistajaa.105 Porphyrio tulkitsi kuitenkin kohdan kommentaarissaan toisin: 

hänen mielestään pudonneen astian oli valmistanut Evander-niminen Horatiuksen aikalainen, jonka 

asema arvostettuna valmistajana teki siitä kallisarvoisen. Kommentaarissaan hän kertoo Evanderista 

seuraavaa:  

 

Qui de personis Orationis scripserunt aiunt Euandrum hunc caelatorem ac plasten 

statuarum [quare] Marcum Antonium ab Athenis Alexandriam transtulisse; inde inter 

captiuos Romam perductum multa opera mirabilia fecisse.106  

 

Ne, jotka ovat kirjoittaneet puheen henkilöistä sanovat tuon Evanderin olleen kaivertaja 

ja kuvanveistäjä, jonka Marcus Antonius vei Ateenasta Aleksandriaan. Kun hänet oli 

sieltä tuotu vankien joukossa Roomaan, teki hän monia upeita teoksia. 

 

Kertomus taiteilija Evanderista rakentuu siis neljään tekstikohtaan, jotka ovat peräisin kolmelta eri 

aikana eläneeltä kirjailijalta. Niistä Ciceron kirje Ad fam. 13,2 ja Plinius vanhemmalla on käytössä 

nimi Avianius Evander kun taas Ciceron kirjeessä Ad fam. 7,23 esiintyy pelkkä Avianius ja 

Porphyrion kertomuksessa puolestaan pelkkä Evander. Yksistään tämän luulisi herättävän epäilyksiä 

siitä, tarkoittavatko kaikki lähteet samaa henkilöä. Sitäkin kummallisempaa on kuitenkin Porphyrion 

nostaminen ikään kuin tasavertaiseksi lähteeksi Ciceron ja Pliniuksen rinnalle. Sen lisäksi, että hän 

ymmärsi väärin Horatiuksen viittauksen kaukaisen mytologian hahmoon hän myös ilmeisesti käsitti 

kuluttamista tai hankaamista tarkoittavan tero-verbin tarkoittavan astian valmistamista tai 

viimeistelyä.107 Yleisesti ottaen Horatius-tutkimuksen parissa Porphyriolla on yhdessä muutaman 

muun skoliastin kanssa jokseenkin kyseenalainen maine: heidän katsotaan syyllistyneen virheisiin ja 

jopa keksineen kommentaareihin tietoja täysin omasta päästään.108 Ciceron kirjettä ja taiteilija 

Evanderia käsittelevä tutkimus sen sijaan vaikuttaa suhtautuvan jopa hämmentävän luottavaisesti 

Porphyrion välittämiin tietoihin. Jonkinlaiseksi vihjeeksi lähdekritiikin tarpeellisuudesta voitanee 

lähinnä tulkita Shackleton Baileyn ja Deniaux’n esittämät huomiot siitä, etteivät muut lähteet anna 

mitään vahvistusta hänen tiedoilleen Evanderin ja Marcus Antoniuksen yhteisistä vaiheista.109  

Vaikutusvaltaisessa artikkelissaan Marx katsoi Pliniuksen Avianius Evander -maininnan takaavan 

Porphyrion Evander-tietojen ehdottoman luotettavuuden.110 Mielestäni asiaa pitäisi tulkita toisin 

päin: Porphyrio lähinnä antaa lisävahvistusta Pliniuksen sinänsä luotettavina pidetyille tiedoille. 

 
105 Horatius suhtautui mahdollisesti pienellä ironialla niihin aikalaisiinsa, jotka haalivat esineitä, joiden oletettua vanhaa 

ikää korostettiin väittämällä niiden kuuluneen jollekin kaukaisen menneisyyden henkilölle. Vrt. Hor. sat. 2,3,21 (liite 19), 

jossa Damasippus etsii Sisyfoksen jalkajonpesuastiaa. 
106 Porphyr. ad Hor. sat. 1,3,90–91. 
107 Gowers 2012, 137.  
108 Esimerkiksi Gow 1909, xxviii; Nisbet – Hubbard 1970, xlvii–li; Gowers 2012, 27.  
109 Shackleton Bailey 1977b, 371; Deniaux 1993, 467. 
110 Marx 1898, 38. 
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Porphyrion kertomuksessa Marcus Antonius vie Evanderin Aleksandriaan, josta tämä päätyi 

sotavankina Roomaan. Pliniuksella taas Evander-niminen henkilö korjasi Palatiumin Apollon 

temppelissä olleen veistoksen pään. Kyseessä ei ollut mikä tahansa pyhäkkö, vaan Octavianuksen, 

tulevan Augustuksen, yksi tärkeimmistä rakennusprojekteista Roomassa. Hän teki päätöksen sen 

rakentamisesta jo Naulokhoin taistelun jälkeen vuonna 36 eKr., mutta siitä tuli ennen kaikkea 

muistomerkki ratkaisevassa Aktionin meritaistelussa Marcus Antoniusta ja Kleopatraa vastaan 

saadusta voitosta.111 Temppelin veistoksiin liittyivät oletettavasti niistä kertoneet piirtokirjoitukset, 

joissa ilmoitettiin niiden tekijät sekä muita tietoja kuten meille Pliniuksen kautta säilynyt tieto 

Avianius Evanderista Diana-veistoksen pään korjaajana. Voittoisilla sotapäälliköillä oli tapana tuoda 

sotasaaliina taidetta Rooman temppeleihin (ks. luku 1.2). Ottaen huomioon Horatius-tutkijoiden 

kriittisyyden Porphyrion välittämien tietojen yleistä luotettavuutta kohtaan ei voi sulkea pois 

mahdollisuutta, että hänen Evander-tietonsa ovat virheellisiä. Voi olla, että Porphyriolla oli tietoa 

Evanderin ja Aktionin taistelun välillä olleesta yhteydestä, mutta hän erehtyi tulkitsemaan sen siten, 

että itse taiteilija olisi tuotu sotasaaliina Egyptistä.   

On hyvä myös muistaa, ettei Evander, kreikkalaisittain Euandros (Εὔανδρος), ole antiikin lähteissä 

mitenkään erityisen harvinainen nimi: jo mainitun myyttisen sankarin ohella muita nimen kantajia 

tavataan niin kirjallisista lähteistä, piirtokirjoituksista kuin myös kreikkalaisista rahoista.112 

Tunnetaan myös kaksi Euandros-nimistä taiteilijaa: Euandros sinopelainen ja Euandros beroialainen. 

Heistä ensiksi mainittu vaikutti Rodoksella 200-luvulla eKr.113 Jälkimmäinen taas on ollut tapana 

nähdä Rooman keisariajalla eläneenä taiteilijana.114 Nyttemmin Emmanuel Voutiras on analysoinut 

taiteilijan säilyneiden teosten tyylillisiä piirteitä ja tullut johtopäätökseen, että teokset ovat aiemmin 

luultua vanhempia. Hän ajoittaa Thessalonikin museossa olevan reliefiryhmän ensimmäisen 

esikristillisen vuosisadan toiselle neljännekselle, hieman ennen vuosisadan puoliväliä.115 Uudesta 

 
111 Gros 1993, 54. 
112 Muita antiikin lähteiden tuntemia Euandroksia ovat muutama mytologian sivuhahmo, 200-luvulla eKr. Ateenassa 

vaikuttanut filosofi sekä ryhmä piirtokirjoitusten perusteella tunnistettuja virkamiehiä (Escher 1907, 842; von Arnim 

1907, 842; Kirchner 1907). Nimi esiintyy myös eri puolilla kreikkalaista maailmaa lyödyissä rahoissa (Leschhorn 2009, 

497–498). Nimen suhteellisesta yleisyydestä roomalaisessa maailmassa puolestaan kertoo se, että pelkästään Rooman 

kaupungin piirtokirjoituksista on löydetty kolme sellaista Evanderia, joiden koko kolmen nimen yhdistelmä (tria nomina) 

tunnetaan (Solin 2003, 516). 
113 Marzani 1960, 511; Vollkommer 2002, 288. Euandros sinopelainen tunnetaan kahden Rodokselta löydetyn 

veistosjalustan kautta. Itse veistokset eivät ole säilyneet.  
114 Robert 1907a; Franke 1958, 336–337; Marzani 1960, 511  
115 Voutiras 1997, 75–78. Kyseessä on Lete-nimisestä paikasta vuonna 1945 löydetty ryhmä reliefejä, joista yhdessä on 

Eandroksen signeeraus. Niiden lisäksi tunnetaan Larissan museon kokoelmiin kuuluva naisen rintakuva. Voutiras kritisoi 

aiempia tapoja ajoittaa taiteilijan teoksia ja valittaa sitä, ettei Larissan museon rintakuvasta ole käytössä valokuvia. Hän 

myös muistuttaa, ettei ole aivan täyttä varmuutta siitä, ovatko museoiden teokset todella saman Euandroksen työtä.     
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ajoituksesta huolimatta ei ole ainakaan toistaiseksi pyritty löytämään yhteyttä Avianius Evanderin ja 

Euandros beroialaisen välillä.116 

 

2.2. Evander-tulkinnan synty, leviäminen ja sen pohjalta tehtyjä 

jatkopäätelmiä 
 

Tapa nähdä kirjeen Avianius taiteilija Evanderina juontaa juurensa 1800-luvun puoliväliin, jolloin 

antiikin taiteen tutkimuksessa olivat voimissaan pyrkimykset laatia luetteloita taiteilijoista ja heidän 

teoksistaan.117 Yksi esimerkki on Julius Silligin vuonna 1827 ilmestynyt Catalogus artificum, jossa 

taiteilijat käydään läpi aakkosjärjestyksessä. Siinä puhutaan tuolloin käytössä olleen Plinius-edition 

pohjalta vielä Aulanius Evanderista.118 Silligin luetteloa täydentävä teos oli ranskalaistutkija Raoul-

Rochettenne vuonna 1845 ilmestynyt Lettre à M. Schorn: Supplément au catalogue des artistes de 

l’antiquité grecque et romaine.119 Ciceron kaksi kirjettä tuli mukaan kuvaan pari vuotta myöhemmin, 

kun saksalaisfilologi Theodor Bergk julkaisi Raoul-Rochetten luetteloa kommentoineen ja 

täydentäneen artikkelin. Bergk rikasti keskustelua tiedolla siitä, että Aulanius oli emendoitu 

Avianiukseksi, mikä antoi mahdollisuuden nähdä hänet kirjeen Ad fam. 13,2 Avianius Evanderina ja 

kirjeen Ad fam. 7,23 Avianiuksena.120  

Kuitenkaan Ciceron, Plinius vanhemman ja skoliasti Porphyrion kautta säilyneiden tietojen 

yhdistäminen yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi taiteilijaelämäkerraksi ei ole aivan yksinkertaista. Se, 

että Avianius Evander oli entinen orja saa yhdessä Porphyrionin antamien tietojen kanssa 

ajattelemaan, että hänen tiensä vapautetuksi olisi kulkenut Marcus Antoniuksen ja Kleopatran häviötä 

seuranneen sotavankeuden kautta orjaksi ja lopulta vapautetuksi orjaksi. Tällöin törmätään siihen 

kronologiseen ongelmaan, että ratkaiseva Aktionin taistelu käytiin vuonna 31 eKr., mutta Cicero ehti 

kuolla jo vuonna 43 eKr. Siten hän ei olisi mitenkään ehtinyt olla Avianius Evander -nimisenä 

 
116 Avianius Evanderista ja Euandros beroialaisesta RE-artikkelit kirjoittanut Carl Robert varmisti erikseen Larissan 

rintakuvan myöhäisen ajoituksen arkeologi ja epigraafikko Otto Kerniltä (Robert 1907a). Jos tuolloin olisi päädytty 

ajoittamaan Beroian Euandros ensimmäiselle vuosisadalle eKr., voi pohtia olisiko silloin saattanut syntyä pyrkimyksiä 

nähdä hänet Avianius Evanderina 
117 Perinne koota luetteloita taiteilijoiden teoksista juontaa juurensa jo Pliniukseen ja Pausaniakseen. Nykyisessä antiikin 

taiteen tutkimuksessa työskentelytapa osin jakaa mielipiteitä. Ks. Müller-Dufeu 2012, 65–75 
118 Sillig 1827, 103. 
119 Raoul-Rochette 1845. Esipuheesta (v–xi) selviää, että tutkimuksessa elettiin vaihetta, jossa jatkuvasti tuli tietoja uusista 

löydöistä. Itsessään kirja oli jatkoa hänen vuonna 1831 ilmestyneelle aikaisemmalle luettelo, joka oli myös se nimetty 

samaiselle herra Schornille osoitetuksi kirjeeksi. 
120 Bergk 1847, 170–172. Varsinaisesta täysin uudesta löydöstä ei kuitenkaan ollut kyse, sillä mahdollisuus yhdistää 

Evanderiin kaksi Ciceron kirjettä, Pliniuksen maininta sekä Horatius-skolian tieto oli ollut esillä ainakin Orellin ja 

Baiterin Onomasticon Tullianumissa (Orellius – Baiterius 1838, 92). Sitä ennen myös Johann August Ernesti näki ad fam. 

7,23 -kirjeen Avianiuksen Evanderina Clavis Ciceronianassaan, jossa hän tosin yhdisti samaksi henkilöksi myös toisen 

Aemilius Avianianuksen vapautetun, Avianius Hammoniuksen (Ernesti 1739, s. v. C. Avianius vel Avianus).     
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vapautettuna tekemisissä Ciceron kanssa. Bergk yritti ratkaista tämän kronologisen ongelman 

ehdottamalla, että Porphyrio Marcus Antoniuksesta puhuessaan olisi tarkoittanut M. Antonius 

Creticusta, triumvir M. Antoniuksen merirosvoja vastaan sotinutta isää.121  

Tapaa nähdä kirjeen Avianius taiteilija Evanderina vakiinnuttivat Bergkin kirjoitukseen viitanneet 

1800-luvun klassillisen arkeologian merkkiteokset, Heinrich Brunnin Geschichte der griechischen 

Künstler ja Johannes Overbeckin Geschichte der griechischer Plastik. Kumpikin ohittaa Bergkin 

itsessään ongelmallisen ajatuksen Antonius Creticuksesta ja käsittelee Horatius-skolian Marcus 

Antoniusta jälkimaailman parhaiten tuntemana M. Antoniuksena. He sijoittavat nimimuutoksen 

Evanderista Avianius Evanderiksi vuoden 31 eKr. jälkeiseen aikaan, mutta eivät huomioi sitä, että 

nimi esiintyy jo selvästi aiemmin Cicerolla.122 Sama kronologinen kompastus toistuu Carl Robertin 

kirjoittamassa ensimmäisessä Avianius Evanderia käsittelevässä RE-artikkelissa ja yllättävästi myös 

huomattavasti myöhemmässä AKL-artikkelissa.123 Muutoin tutkimuskirjallisuus huomioi 

aikajärjestysasian, muttei pysähdy pohtimaan sitä, miten käytännössä yhdistyvät vapautetun asemaan 

liittynyt Rooman kansalaisuus ja sotavankeus sekä toisaalta Evanderin yhteys sekä Marcus 

Antoniukseen että hänen häviönsä kunniaksi pystytettyyn temppeliin. Vaikuttaa siltä, että Avianius 

Evanderista kirjoittaneet ovat halunneet sisällyttää hänen elämäkertaansa kaikki eri lähteistä lyötyvät 

yksityiskohdat mitään kyseenalaistamatta.  

Vuosien varrella käsitys taiteilija Evanderista kirjeen Avianiuksena on vahvasti juurtunut eri 

näkökulmista kirjoitettuihin artikkeleihin ja monografioihin.124 Tieto on myös päätynyt lukuisiin 

hakuteoksiin.125 Lisäksi Evander esitellään kirjeen Avianiuksena myös antiikin taiteeseen liittyviä 

tekstikohtia kokoavissa ja nykykielille kääntävissä julkaisuissa.126 Shackleton Baileyn työ Ciceron 

kirjeiden parissa on muutoin korjannut monia ongelmallisia lukutapoja ja tulkintoja. Vuonna 1977 

ilmestyneessä Ad familiares -editionsa kommentaarissa hän käsittelee Ad fam. 7,23 -kirjeen 

henkilöitä ja kertoo kirjeen Avianiuksen olevan oletettavasti taiteilija Avianius Evander.127 Vastaavaa 

 
121 Bergk 1847, 171.  
122 Brunn 1853, 547–548; Overbeck 1858, 233. 
123 Robert 1896, 2372–2373; Bröker 1992, 738. Robert julkaisi myöhemmin hakusanan Euandros alle toisen Avianius 

Evanderia käsittelevän RE-artikkelin (Robert 1907b), jossa hän korjasi aiemman artikkelinsa ongelmia. 
124 Pollitt 1986, 161; Neudecker 1988, 16; Zimmer 1989, 505; Stewart 1990, 308; Cain – Dräger 1994, 822; Pearce – 

Bounia 2000, 117; Mangiatordi 2003, 234–235; Bounia 2004, 298; Arata 2005, 57.  
125 Amelung 1915, 68–69; Guerrini 1958, 936–937; Bröker 1992, 738; Neudecker 1998, 205; Müller 2001, 218; Müller 

2002, 289. 
126 Pollitt 1966, 78–79; Muller-Dufeu 2002, 937; Kansteiner – Seidensticker 2014, 134–137. Mielenkiintoista on 

kuitenkin todeta, että J. Overbeckin ”Schriftquellen” (Overbeck 1868), jonka kaksi jälkimmäistä ilmoittavat esikuvakseen, 

ei Avianius Evanderin kohdalla mainitse Ciceron kirjettä Ad fam. 7,23.    
127 Shackleton Bailey 1977b, 370–371: ”… the vendor being one Avianius, presumably the sculptor C. Avianius 

Evander…”, “Probably the sculptor C. Avianius Evander, the freedman of M. Aemilius Avianianus”. Shackleton Baileyn 
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hienoista varovaisuutta identifioinnin suhteen osoittaa myös Jean Beaujeu omassa editiossaan.128 

Näiden 1970- ja 1980-lukujen tärkeiden editioiden varovaisuus ei ole kuitenkaan horjuttanut laajalti 

vakiintunutta käsitystä Evanderista kirjeen Avianiuksena.  

Bergkin, Brunnin ja Overbeckin kirjoituksissa Avianius Evander ei noussut esiin mitenkään erityisen 

merkittävänä taiteilijana.129 Heistä poikkeavan linjan otti Friedrich Marx. Hänen mielestään Evander 

oli yksi sukupolvensa suuremmista taiteilijanimistä, tuon ajan Ateenan tärkein kuvataiteiden edustaja, 

josta Marcus Antoniuksen ja Kleopatran luona Aleksandriassa tuli jonkinlainen hovitaiteilija ja joka 

sittemmin säilytti kuuluisan taiteilijan asemansa myös Augustuksen ajan Roomassa. Marxin 

edellisessä alaluvussa todettu Porphyrion tietojen oikeellisuutta kohtaan osoittama luottamus selittää 

osaltaan hänen näkemystään Evanderin korkeasta ammatillisesta asemasta. Toinen syy on Marxin 

tapa tulkita edellisessä luvussa mainittuja Ciceron kirjeitä Memmiukselle: hän näkee ne tiiviinä 

tekstiparina, samoihin aikoihin kirjoitettuina vetoomuksina, joista Ad fam. 13,1 on hänen mukaansa 

laadittu Ateenan johtavan tiedemiehen asioiden edistämiseksi ja Ad fam. 13,2 kirjoitettu saman 

kaupungin tärkeimmän kuvataiteilijan puolesta.130 Muiden tutkijoiden tekemät havainnot eivät 

kuitenkaan juurikaan tue Marxin ajatuksia kirjeiden välisestä yhteydestä ja symmetriasta.131 

Myöhemmistä tutkijoista taiteilija Evanderin oletettua taidehistoriallista tärkeyttä korostaa Filippo 

Demma, jonka artikkelissa tämä nostetaan yhdeksi kokonaisen taidesuuntauksen, niin sanotun 

uusattikalaisen tyylisuunnan johtohahmoista.132 Tällaiset pyrkimykset korostaa Evanderin 

taidehistoriallista merkitystä haastavat mielestäni pohtimaan, miksi hänestä on suhteellisen vähän 

tietoa aikalaislähteissä.  

 
myöhemmässä Loeb-edition kommentaarissa (2001, 265) tämä aiempi lievä epäily on vaihtunut vakuuttuneisuuteen: 

”Doubtless the sculptor C. Avianius Evander”.   
128 Beaujeu 1980, 224: ”Peut-être C. Avianius Evander, affranchi de M. Aemilius Avianianus”.   
129 Bergk 1847, 170–172; Brunn 1853, 547–548; Overbeck 1858, 233. 
130 Marx 1898, 37–39. 
131 Marxin artikkelia käsittelevässä kritiikissään Schiche (1901, 246) muistuttaa, ettei kirjeiden peräkkäisyys 

käsikirjoituksissa takaa niiden yhteenkuuluvuutta sen enempää sisällön kuin ajoituksenkaan suhteen. Kirjeet ovat myös 

tyyliltään rakenteeltaan hyvin erilaisia: Ciceron suosituskirjeitä analysoinut Deniaux (1993, 466 ja 536) katsoo kirjeen 

Ad fam. 13,2 olevan yksinkertainen ja vaativa (simple et insistante) kun taas Ad fam. 13,1 saa häneltä luonnehdinnan 

monimutkainen, äärimmäisen huoliteltu ja hyvin vaativa (complexe, extrêmemet soignée et très insistante). Erot kirjeiden 

tyyleissä saattavat olla syy Shackleton Baileyn (1977b, 456) pohdinnalle siitä, että niistä Ad fam. 13,2 olisikin kirjoitettu 

aivan eri henkilölle, C. Memmiuksen samannimiselle pojalle.  
132 Demma 2010, 401–402. Uusattikalaisena taiteilijana Evanderin näkevät myös Hans-Ulrich Cain ja Olaf Dräger (Cain 

– Dräger 1994, 822). Marxin tulkintoihin nojautuen he näkevät Evanderin esimerkkitapauksena kreikkalaisesta 

taiteilijasta, joka myi teoksiaan Rooman yläluokan jäsenille. Samassa artikkelissa (ss. 809–812) he käsittelevät myös 

yleisemmin taidehistorioitsijoiden uusattikalaisiksi työpajoiksi tai uusattikalaiseksi taidesuuntaukseksi nimeämää ilmiötä: 

100-luvulta eKr. eteenpäin valmistettuja veistoksia ja reliefejä, joiden toteutuksessa yhdisteltiin vanhemman taiteen 

elementtejä ja jotka olivat erityisesti roomalaisten ostajien suosiossa. Itse termi on lähtöisin tässä tutkielmassa aiemmin 

mainitulta H. Brunnilta, joka näki myöhäishellenistisen kauden ateenalaistaiteiljoiden tuotannon epäitsenäisenä ja 

pinnallisena vanhemman taiteen mukailuna (ks. Brunn 1853, 569–570).      
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Sen lisäksi, että Marx nosti artikkelissaan Evanderin jalustalle, pyrki hän myös selittämään kirjeen 

Ad fam. 7,23 tapahtumia eli sitä, kuinka Ciceron omistukseen oli päätymässä joukko tälle itselle 

epämieluisia taide-esineitä. Kirjettä edeltäneiden tapahtumien rekonstruktiossaan Marx maalaa 

lukijan eteen kuvan kaupankäynnistä Ateenassa, taiteilija Evanderin työtilassa. Sen hän artikkelinsa 

perusteella vaikuttaa tulkinneen työpajan ja pergulan käsittäneeksi osaksi Memmiuksen Ateenan 

asumusta, josta hän ei arkaile käyttää nimitystä palatsi. Marxin mukaan Fabius Galluksen saatua 

tehtäväksi auttaa Ciceron vapautettua taideostoissa oli kaupankäyntiin sotkeutunut Marxin suulaaksi 

välittäjäksi kuvailema Damasippus. Horatiuksen kielteiseen Damasippus-kuvaan (ks. luku 1.3.1) osin 

tukeutuen Marx mielsi hänet epärehelliseksi taidekauppiaaksi, joka sai Avianius Evanderilta 

provisioita tälle asiakkaita hankkimalla. Galluksen ja Ciceron vapautetun tullessa ostamaan 

veistoksia, olivat Avianius Evander ja Damasippus Marxin mukaan punoneet juonen: Damasippus 

toimisi Evanderin bulvaanina teeskennellen olevansa itse kiinnostunut ostamaan myynnissä olevat 

teokset. Näin veistosten hintaa saataisiin nostettua ja painostettua ostopäätöksen tekoon. Todisteeksi 

teorialleen hän nosti kirjeen kohdan, jossa Cicero näkee syypäinä epäonnistuneeseen kauppaan 

selkeät ohjeet saaneen oman vapautettunsa sekä Iunius-nimisen henkilön: omnino liberti mei video 

esse culpam, cui plane res certas mandaram, itemque Iunii, quem puto tibi notum esse, Avianii 

familiarem. Marx luuli Ciceron tarkoittavan Iuniuksella Damasippusta ja käänsi kohdan seuraavalla 

tavalla: Ueberhaupt ist, wie ich sehe, mein Freigelassener Schuld an der Thorheit, dem ich doch ganz 

bestimmte Aufträge gegeben hatte, ausserdem Iunius – ich glaube, Du wirst diesen Herrn kennen, 

der steckt mit dem Avianius unter einer Decke.133  

Marxin artikkelia tahoillaan kritisoineet Schiche ja Shackleton Bailey ovat yhtä mieltä siitä, ettei 

kirjeen Iunius ole sama henkilö kuin tekstissä jo aiemmin mainittu Damasippus, sillä kyseinen 

tekstikohta tuo Iuniuksen uutena henkilönä tekstiin. Samoin he suhtautuvat epäilevästi Marxin 

näkemykseen Ateenasta kirjeen tapahtumien näyttämönä.134 Myöhemmät tutkijat eivät erityisemmin 

ota kantaa Marxin ajatukseen huijauksesta kaupan taustalla. He kuitenkin toistavat hänen 

rekonstruktionsa ytimen, ajatuksen, että Cicerolle ostettiin taideteoksia suoraan ne valmistaneelta 

taiteilijalta siten, että ne valittiin myynnissä olleiden valmiiden veistosten joukosta.135 Täysin 

selittämättä jää tällöin se, miksei taiteilijan puoleen käännyttäessä tällöin voitu turvautua tilaustöihin, 

jotka antiikin aikana olivat tyypillinen tapa tuottaa taidetta (ks. luku 1.2). Myös kaupan 

peruuttamattomuus herättää kysymyksen, eikö taiteilijan kaltaisella myyjällä olisi ollut mahdollisuus 

 
133 Marx 1898, 41–42. 
134 Schiche 1901, 246–252; Shackleton Bailey 1977b, 370. 
135 Neudecker 1988, 15–17 ja 115; Cain – Dräger 1994, 815 ja 822.  
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vaihtaa vääränlaisiksi koetut veistokset toisiksi, ostajan tarpeita paremmin vastaaviksi. Tähän liittyen 

mielenkiintoinen piirre Marxin tulkinnassa on se, että hän itse asiassa katsoi Fabius Galluksen ja 

Ciceron vapautetun tekemien hankintojen olleen vielä vailla lopullista vahvistusta. Hänen mukaansa 

Cicerolla olisi siis ollut halutessaan mahdollisuus perua kauppa. Jokseenkin hankalasti avautuvalla 

logiikalla Marx kuitenkin selitti, ettei Cicero ryhtynyt tähän, sillä hän häpesi niin paljon huonoa 

rahatilannettaan.136  

 

2.3. Vaihtoehtoisia näkemyksiä tutkimushistorian varrelta  
 

Välillä Avianius Evanderia on häneen liitetyn Pliniuksen kohdan takia pidetty restauroijana tai 

konservaattorina. Esimerkiksi Michelangelo Cagiano de Azevedo esittelee hänet taideteosten 

restaurointia käsittelevässä EAA-artikkelissaan taiteilijan sijaan restauroijana ja taidekauppiaana.137 

Samantapaisia ajatuksia oli itse asiassa jo Bergkillä, jonka mukaan Avianius Evanderilla olisi Fabius 

Gallus -kirjeessä ollut rooli restauroijana ja vanhoja veistoksia ja maalauksia myyneenä 

antiikkikauppiaana.138 Tutkimushistorian varrella Bergkin sinänsä järkevät perustelut (ks. luku 3.1) 

ovat kuitenkin jääneet unohduksiin. Saksankielisen kielialueen ulkopuolella on jossain määrin pidetty 

myös yllä ajatusta, ettei kirjeen Ad fam. 7,23 Avianius olisikaan Avianius Evander vaan tämän 

patronus, M. Aemilius Avianianus. Osin tämä selittyy vanhoilla editioilla, joissa kyseisen 

Aemiliuksen lisänimi (cognomen) oli Avianianuksen sijaan muodossa Avianius tai jopa Avianus.  

Yllä esitellyllä kannalla oli Ciceron kirjeitä saksalaisesta tutkimustraditiosta selvästi irrallaan 

tarkastellut Jean Hatzfeld. Itäisen Välimeren italialaistaustaisia kauppiaita tutkivassa kirjassaan hän 

hahmotteli teorian kirjeen Avianiuksen roolista todellisena taidekaupan suurliikemiehenä. Kirjeen Ad 

fam. 13,2 ohella Aemilius Avianianus tavataan myös kahdessa muussa suosituskirjeessä, Ad fam. 13, 

21 ja 13,27 (ks. liitteet 17 ja 18). Niissä mainittujen paikannimien perusteella Hatzfeld päätteli, että 

Avianiusten kauppaverkostoon kuuluivat sivutoimipisteet (succursales) Sikyonissa ja Vähän-Aasian 

Kibyrassa, jotka hänen mukaansa valmistivat taide-esineitä pronssista ja raudasta. Kirjeen Ad fam. 

7,23 hän tulkitsi niin, että siinä olisi ollut puhe Avianiusten Ateenassa sijainneesta tehtaasta ostetuista 

 
136 Marx 1898, 41 ja 45.  
137 Cagiano de Azevedo 1965, 656. Vrt. L. Guerrinin samaan hakuteokseen kirjoittama artikkeli (Guerrini 1958), jossa 

Avianus (sic) Evander nähdään omia teoksiaan myyneenä taiteilijana. Restauroijana Avianius Evanderin näkee myös 

Bounia (2004, 298).  
138 Bergk 1847, 171–172. 
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veistoksista. Olettamansa tehtaan Hatzfeld arveli olleen erikoistunut laadultaan vähemmän 

kunnianhimoisten taide-esineiden massatuotantoon.139  

Rooman vapautettuja orjia tutkinut Treggiari tuomitsee Hatzfeldin teoriat Avianiusten 

taidekauppaimperiumista liian hypoteettisiksi. Kysymyksen kirjeen Avianiuksen identiteetistä 

Treggiari jättää avoimeksi; hänen mielestään sekä Avianius Evander että Aemilius Avianianus ovat 

mahdollisia.140 Aemilius Avianianuksen kannalla on myös John D’Arms tutkimuksessaan, jonka 

aiheena on roomalaisten kauppiaiden sosiaalinen asema.141 Yhteistä näille kolmelle tutkijalla on se, 

että he jättävät huomioimatta saksankielisen Avianius Evander -tutkimuskirjallisuuden ja toisaalta 

tarkastelevat Ciceron kirjettä osana laajempaa tutkimusta, jossa painopiste on muu kuin 

taidehistoriallinen. Siten tämä valtavirrasta poikkeva näkemys kirjeen Avianiuksen identiteetistä on 

jäänyt vähälle huomiolle. 

Treggiarin Hatzfeldin tutkimuksiin kohdistamaa kritikkiä voi pitää varsin aiheellisena. Siihen nähden 

hieman yllättäen monet Hatzfeldin ajatukset käytännössä sellaisinaan on omaksunut Élizabeth 

Deniaux Ciceron suosituskirjeitä käsittelevän väitöskirjatutkimuksensa prosopografiseen 

liitteeseen.142 Hatzfeldin, Treggiarin ja D’Armsin tavoin hän katsoo, että kirjeen Avianius on M. 

Aemilius Avianianus. Deniaux myös toteaa, ettei Avianius voi olla Evander, koska olisi hyvin 

poikkeuksellista, että Cicero käyttäisi vapautetusta orjasta pelkkää sukunimeä Avianius.143 Siten 

Deniaux on käsittääkseni ensimmäinen tutkija, joka näkemyksensä perustellen kyseenalaistaa laajalle 

levinneen Avianius Evander -identifioinnin. Hän käsittelee aihetta yhtenä sivuhuomiona laajan 

suosituskirjetutkimuksensa liitteessä. Siten sekin on jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota. Deniaux 

ei myöskään anna mitään selitystä sille, että kirjeessä nimi on muodossa Avianius eikä Avianianus, 

Aemilius Avianianus tai kirjeen Ad fam. 13,2 tavoin pelkkä Aemilius. Hatzfeldista poiketen 

Deniaux’lla on ollut käytössään nykyiset editiot; olisi olettanut jonkinlaista pohdintaa esimerkiksi 

siitä, onko kirje Ad fam. 7,23 mahdollisesti kirjoitettu ennen Aemilius Avinianuksen nimimuutosta ja 

adoptoitumista.       

 

 
139 Hatzfeld 1919, 227–230. Käyttämäni termi tehdas saattaa tässä yhteydessä särähtää lukijan korvaan. On kuitenkin 

niin, että useampikin ranskan sana käännetään suomen kielen sanalla tehdas. Niistä Hatzfeldin käyttämä fabrique voi 

tarkoittaa myös pienempimuotoista esiteollisen ajan tuotantolaitosta, vrt. usine.   
140 Treggiari 1969, 137–138. 
141 D’Arms 1981, 28. 
142 Deniaux 1993, 442. 
143 Deniaux 1993, 466–467. 
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2.4. Onomastinen näkökulma: Avianius ei ole Evander 
 

Se, millä nimellä jotakin henkilöä puhutellaan tai häneen viitataan kolmannessa persoonassa saattaa 

paljastaa yllättävänkin paljon tietoja kielenkäyttäjien välisistä suhteista sekä kyseisen henkilön 

asemasta. Onkin mahdollista lähteä jäljittämään kirjeen Avianiuksen henkilöllisyyttä onomastiikan 

eli nimitutkimuksen kautta. Roomalainen nimijärjestelmä siinä muodossaan kuin se Ciceron 

tuotannossa tavataan, oli pitkän kehityksen tulosta. Keskeinen rooli oli suvun tai klaanin yhteisellä 

sukunimellä (nomen, nomen gentile tai gentilicium), joka periytyi isältä lapsille ja säilyi naisen 

nimenä myös avioliiton yhteydessä. Monissa yhteyksissä oli tarpeen myös ilmoittaa tribus eli 

vaalipiirin roolia toimittanut heimonimitys. Suvun sisällä miespuoliset yksilöt erotti toisistaan 

etunimi (praenomen), joita roomalaisilla oli käytössä verrattain rajattu määrä, sekä isän ja joskus 

myös isoisän nimen ilmoittava filiatio. Rooman tuolloisen nimijärjestelmän uusin osa, ensiksi 

yläluokan keskuuteen levinnyt lisänimi (cognomen) saattoi olla paitsi yksilöllinen myös periytyvä, 

jolloin sillä oli roolina erottaa saman suvun eri haarat toisistaan. Niitä saattoi olla samalla henkilöllä 

useitakin, mutta toisaalta lähteissä esiintyy myös sellaisia yläluokan jäseniä, joilta se puuttui 

kokonaan.144  

Ciceron aikana vapautetut orjat omaksuivat pääsääntöisesti entisen omistajansa sukunimen ja 

enenevässä määrin myös tämän etunimen orjan oman vanhan orjanimen muuttuessa lisänimeksi. 

Esimerkiksi Ciceron vapauttaessa orjansa Tiron tämän nimeksi tuli M. Tullius M(arci) l(ibertus) Tiro. 

Lisänimen käyttö levisikin nopeasti vapautettujen orjien keskuudessa. Vapaasyntyisten plebeijien 

joukossa sen käyttöönotto oli hitaampaa. Yhdeksi syyksi on arveltu sitä, että plebs ingenua vieroksui 

lisänimen käyttöä sen takia, että yhteiskunnan alempiin luokkiin kuuluvien joukossa sen käyttö 

koettiin orjataustaan viittaavaksi.145 Yläluokan jäsenten ja vapautettujen orjien välillä lisänimien 

erilaisuus pienensi vastaavien väärinkäsitysten mahdollisuutta. Entisten orjien keskuudessa 

esimerkiksi yläluokalle tyypilliset pejoratiiviset, kuten ruumiilliseen erikoispiirteeseen tai 

poikkeavuuteen viittaavat lisänimet olivat harvinaisia.146 Sen sijaan kreikkalaisten lisänimien 

yleisyys vapautetuilla orjilla on synnyttänyt keskustelua muun muassa heidän etnisistä taustoistaan 

sekä siitä, missä määrin kreikkalaiset nimet miellettiin Roomassa merkiksi orjataustasta.147    

 
144 Rix 1995, 724–725. 
145 Kajanto 1977, 69. 
146 Kajanto 1965, 63–65 ja 132–134. Latinankielisistä orjanimistä tyypillisiä olivat muun muassa Hilarus, Felix ja Fuscus. 
147 Solin 1971, 121–126. Myös yläluokan jäsenten joukossa oli henkilöitä, joilla oli kreikkalainen cognomen. Yksi 

esimerkki on tämän tutkielman aiheena olevan kirjeen Damasippus.  
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Ciceron kirjoittamien tekstien nimikäytäntöjä on tarkastellut erityisesti James Adams. Hänen 

tutkimuksestaan tulee selvästi ilmi se, että Cicero taitavana kielenkäyttäjänä osasi tehokkaasti 

hyödyntää roomalaisen nimijärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Kulloisenkin tilanteen mukaan 

Cicero valikoi juuri siihen sopivan puhuttelumuodon: oman lähipiirinsä jäseniä hän puhutteli 

tyypillisesti yhdellä nimellä, vähemmän läheisiä henkilöitä usein useamman nimen yhdistelmällä. 

Hän huomioi kunkin kielenkäytöllisen tilanteen muodollisuusasteen sekä mahdolliset osapuolten 

ikään ja sosiaaliseen asemaan liittyvät erot. Pienillä valinnoilla Cicero saattoi ottaa etäisyyttä mutta 

toisaalta myös korostaa yhteenkuuluvuutta.148 Homo novus -asemastaan huolimatta Cicero kuului 

Rooman yläluokkaan. On voitu todeta, että henkilöistä, joiden kanssa häneltä on säilynyt 

kirjeenvaihtoa oikeastaan vain hänen oma vapautettunsa Tiro jäi ritarisäädyn alapuolelle.149 

Epäilemättä tästä syystä Ciceron tekstien onomastiikkaa yleisellä tasolla käsittelevissä julkaisuissa 

vapautettuihin orjiin liittyvät kysymykset jäävät vähälle huomiolle.150  

Epigrafisen tutkimuksen puolella vapautettuihin orjiin on kiinnitetty selvästi enemmän huomiota.  

Yhtenä syynä tähän on epäilemättä se, että he ovat hyvin runsaslukuisesti edustettuina roomalaisissa 

hautapiirtokirjoituksissa. Niitä esittelevissä julkaisuissa vapautettuihin liittyviä henkilönimiä on usein 

jopa moninkertaisesti vapaasyntyisiin verrattuna. Onkin muun muassa arveltu, että vapautetuilla 

orjilla olisi vapaasyntyisiin kansalaisiin verrattuna ollut enemmän tarvetta korostaa 

hautamuistomerkillä yhteiskunnallista asemaansa ja siinä vapautuksen myötä tapahtunutta 

muutosta.151 Luonnollisesti on hyvä tiedostaa, että marmorilevyille tai muille alustoille toteutetut 

piirtokirjoitukset ovat lähdeaineistona hyvin erilaisia verrattuna käsikirjoitusperinteen kautta 

säilyneisiin Ciceron kirjeisiin. Kuitenkin epigrafiseen materiaaliin pohjautuvan tutkimuksen kautta 

on saatavissa nimikysymysten kannalta mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi Iiro Kajannon latinan 

lisänimiä käsittelevä tutkimus tuo selvästi esille sen, että vapautetun orjan lisänimeksi muuttunut 

entinen orjanimi oli se todellinen yksilöllinen nimi, josta entinen orja vapautumisensa jälkeenkin 

tunnettiin ja jota hänestä käytettiin.152 Siksi on hyvin aiheellista pohtia, olisiko Cicero todellakin 

käyttänyt pelkkää sukunimeä Avianius, mikäli Fabius Gallus -kirjeen henkilö todella oli vapautettu 

orja. Luontevampaa olisi ajatella, että kirjeen Avianius olisi ollut joku tuona aikana elänyt 

vapaasyntyinen.   

 
148 Adams 1978, 145–149. 
149 Bernard 2013, 113. 
150 Adamsin artikkelin Lesser men -luku (1978, 154–157) käytännössä sivuuttaa vapautetut orjat kokonaan. Shackleton 

Bailey Onomasticonissaan (1995, 109) puolestaan tyytyy vain toteamaan, että luetteloi vapautetuista orjista ja uusista 

kansalaisista ainoastaan ne, joiden koko nimi on tiedossa.   
151 Taylor 1961, 117–132. Ks. myös Solin 1971, 136.  
152 Kajanto 1977, 69. Ks. myös Solin 1971, 40, alaviite 3.  
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Vasta-argumenttina voi tietysti esittää sen, että epigrafisen materiaalin joukosta tunnetaan myös 

sellaisia vapautettuja, joilla ilmeisesti ei ollut lisänimeä. Nämä piirtokirjoitusten vapautetut ilman 

lisänimeä (liberti sine cognomine) on aihe, josta on vuosien varrella julkaistu useita tutkimuksia. 

Niissä korostuvat pyrkimykset selvittää vapautettujen nimistön kronologiaa ja siten löytää 

mahdollisuuksia ajoittaa sellaisia piirtokirjoituksia, joista puuttuu konsulivuosimerkintä tai muu 

tarkan ajoituksen tarjoava elementti. Jo Theodor Mommsen kiinnitti huomion siihen, että noin vuoden 

100 eKr. tienoilta alkaen piirtokirjoituksista tavataan enenevässä määrin vapautettuja, joilla on 

lisänimi. Tämä ja lisänimettömien vapautettujen harvinaisuus myöhemmissä piirtokirjoituksissa sai 

hänet päättelemään, että kehityksen taustalla olisivat olleet lainsäädännössä tapahtuneet muutokset: 

aiemmin vain yläluokan käytössä ollut lisänimi sallittiin myös plebeijeille ja sen käyttöä suorastaan 

edellytettiin vapautetuilta orjilta, joiden määrä samalla oli kasvanut.153  

Arthur E. Gordon täydensi liberti sine cognomine -piirtokirjoitusten kronologiaa samalla muistuttaen 

siitä, että monet niistä ovat peräisin muualta kuin Roomasta. Tällöin paikalliset kreikkalaiset 

nimikäytännöt ovat saattaneet vaikuttaa siihen, millaisissa muodoissa nimiä merkattiin 

piirtokirjoituksiin.154 Hilding Thylanderin mielestä lisänimellisten ja lisänimettömien vapautettujen 

esiintyminen samoissa piirtokirjoituksissa asettaa kyseenalaiseksi Mommsenin ajatuksen 

lainsäädännöstä nimikäytäntömuutosten taustalla.155 Mireille Cebéillac jatkoi Gordonin työtä 

laatimalla täydennetyn luettelon vapautetuista tasavallan aikaan ajoittuvissa piirtokirjoituksissa. 

Hänen teesinsä on, että lisänimettömät vapautetut katosivat piirtokirjoituksista vuoteen 84 tai 82 eKr. 

mennessä.156 Heikki Solin kritisoi aikaisemman tutkimuksen pyrkimyksiä tehdä tarkkoja 

aikarajauksia. Hän näkee varmuudella ajoitettavien piirtokirjoitusten pienen määrän ongelmalliseksi 

ja on paikantanut CIL:sta useita sellaisia liberti sine cognomine -piirtokirjoituksia, jotka ovat 

todennäköiseltä ajoitukseltaan selvästi myöhempiä sijoittuen mahdollisesti jopa varhaiseen 

keisariaikaan.157 Lisäksi hän kommentoi Thylanderin Mommsen-kritiikkiä tuomalla keskusteluun sen 

näkemyksen, että yksityisessä kanssakäymisessä vapautetuista on todennäköisesti käytetty heidän 

entisiä orjanimiään jo ennen kuin niiden käyttö lisänimenä virallisissa yhteyksissä mahdollisesti 

sallittiin.158  

 
153 Mommsen 1864, 58–60; Mommsen 1887, 425–427.   
154 Gordon 1935, 151–156. 
155 Thylander 1952, 101–102. 
156 Cebéillac 1971, 47–63. 
157 Solin 1974, 125–132. Vrt. Panciera 1977, 191–193. 
158 Solin 1971, 92–93 ja 121–123. Vrt. Mommsen 1887, 201.  
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Solinin artikkeli korostaa aikarajojen häilyvyyttä, muttei mielestäni kuitenkaan suoranaisesti anna 

tukea oletuksille taiteilija Evanderista Ciceron kirjeen Avianiuksena. Itse asiassa Solin näkee 

lisänimien ajoittaisen puuttumisen taustalla vapautettujen halun matkia vapaasyntyisten 

nimikäytäntöjä ja häivyttää orjataustaan viittaavia lisänimiä.159 Cicerolla tällaista tarvetta tuskin on 

ollut hänen puhuessaan henkilöstä kolmannessa persoonassa toiselle henkilölle kirjoittamassaan 

yksityiskirjeessä. Adams tuo tutkimuksessaan esille sen, että Cicerolla on välillä tapana osoittaa 

solidaarisuutta alempisäätyisiä vapaasyntyisiä kohtaan käyttämällä heitä puhutellessaan lisänimen 

sisältäviä nimimuotoja, jotka hän muutoin varasi vertaistensa kanssa käytyihin kanssakäymisiin.160 

Kirjeen vokatiivi mi Galle nähdään esimerkkinä tästä ilmiöstä.161 Jos välttämättä halutaan pitää kiinni 

ajatuksesta Evanderista kirjeen Avianiuksena, voi toki pohtia, olisiko tekstikohdassa kyse vastaavasta 

kohteliaisuudesta: Ciceron mahdollisesta halusta ylentää vapautettu orja käyttämällä hänestä 

vapaasyntyisille tyypillistä nimimuotoa? Kuitenkaan kirje ei ole osoitettu Avianiukselle itselleen 

vaan Fabius Gallukselle, mikä asettaa kyseenalaiseksi mahdollisen ajatuksen 

kohteliaisuudenosoituksesta. Vertailun vuoksi voidaan myös todeta, että niin ikään 

kreikkalaistaustaisesta taiteilijasta, Verreksen kätyrinä toimineesta Tlepolemuksesta Cicero käytti 

tämän sukunimeä Cornelius lähinnä ivallisessa mielessä korostaessaan Tlepolemuksen 

roomalaisuuden keinotekoisuutta.162 Ylipäätänsä lisänimettömien vapautettujen ympärillä käyty 

keskustelu tekee selväksi, että kyseessä on lopulta varsin rajallinen määrä piirtokirjoituksia. Niiden 

määrää ovat vähentäneet myös Silvio Pancieran havainnot siitä, että useissa tapauksissa lisänimen 

puuttuminen on itse asiassa seurausta piirtokirjoituksen fragmentaarisuudesta tai editoinnissa 

tapahtuneista virheistä.163      

Vaikuttaa siltä, että Deniaux on ainoa tutkija, joka on kiinnittänyt huomion niihin onomastisiin 

ongelmiin, jotka liittyvät laajalti vakiintuneeseen tapaan identifioida Fabius Gallus -kirjeen Avianius 

taiteilija Evanderiksi. Muiden ohella myös Shackleton Bailey, Ciceron kirjeiden ja niiden 

onomastiikan asiantuntija, on pitänyt kirjeen Avianiusta taiteilija Evanderina.164 Tämä on ristiriidassa 

sen kanssa, mitä hän on muutoin kirjoittanut vapautettujen orjien nimikäytännöistä Cicerolla; muiden 

Ciceron kirjeiden kohdalla hän on ollut ehdottoman vakuuttunut siitä, ettei ole mahdollista, että 

 
159 Solin 1974, 126. 
160 Adams 1978, 154–157. 
161 Shackleton Bailey 1995, 10. 
162 Cic. Verr. 2,3,69: ”Ingrebat iste Artemidorum Cornelium medicum et Tlepolemum Cornelium pictorem et eius modi 

reciperatores, quorum civis Romanus nemo erat, sed Graeci sacrilegi iam pridem improbi, repente Cornelii”. 

Tlepolemuksesta ja tämän työparista Hierosta Cicero muutoin käyttää järjestelmällisesti vain heidän kreikkalaisperäisiä 

lisänimiään. Ks. Cic. Verr. 2,4,330–31 ja 96. 
163 Panciera 1977, 193–194. 
164 Ks. luku 3.2.  
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Cicero viittaisi kirjoitusajankohtana elossa olleeseen vapautettuun orjaan ilman lisänimeä. Ciceron 

tuotantoa läpikäydessään Shackleton Bailey on löytänyt kaksi sellaista henkilöä, joihin Cicero viittaa 

pelkällä sukunimellä tai sen ja etunimen yhdistelmällä ja joita hänen mukaansa on aiemmin 

virheellisesti luultu vapautetuiksi orjiksi. Henkilöt ovat Ciceron osakaima, scriba M. Tullius sekä 

Ciceron vihamiehen Clodius Pulcherin vapautetuksi tulkittu Sextus Clodius. Heistä M. Tulliusta on 

pidetty Ciceron omana vapautettuna Ad fam. 5,20 -kirjeen käsikirjoituksissa hänen nimensä 

yhteydessä esiintyvän servus-sanan takia. Shackleton Bailey toteaa, että välillä jonkin henkilön 

vapautuista ja orjista saatettiin käyttää kollektiivisesti sanaa servi ja myös yksittäisestä vapautetusta 

saatettiin joskus harvoin lähinnä pilkallisessa mielessä käyttää nimitystä servus. Tämä ei hänen 

mielestään kuitenkaan tee kyseisestä Tulliuksesta vapautettua, varsinkaan kun kyseisen tekstikohdan 

servo on todennäköisesti käsikirjoituksen virhe, korruptoitunut muoto sanasta scriba, joka on jäänyt 

käsikirjoitusta kopioitaessa elämään korjatun muodon viereen. Lisäksi hän muistuttaa Ciceron 

käyttävän tästä toisesta Tulliuksesta muualla määreitä, jotka viittavat tämän taustaan vapaasyntyisenä 

samoin kuin tämän toimi virallisena kirjurina.165 Sextus Clodiuksen Shackleton Bailey puolestaan 

huomauttaa olevan editoijien tekemä virhe: muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta nimi on 

käsikirjoituksissa muodossa Sextus Cloelius, mikä vie pohjan Clodius-nimimuotoon perustuvalta 

ajatukselta kyseisestä henkilöstä Clodius Pulcherin vapautettuna orjana. Shackleton Bailey korostaa 

myös sitä, että kyseinen henkilö mainitaan Cicerolla yhteensä 24 tekstikohdassa, mutta hänen 

oletettua vapautetun orjan asemaansa ei tuoda selkeästi esille niistä yhdessäkään.166  

Tapa identifioida Fabius Gallus -kirjeen Avianius taiteilija Evanderiksi vaikuttaa lähinnä perustuvan 

tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneeseen tapaan ja siihen, että väite on toistettu huomattavan 

monessa julkaisussa. Kun Bergk 1800-luvun puolivälissä kirjoitti taiteilija Avianius Evanderia 

käsittelevän artikkelinsa, perusti hän päätelmänsä oman aikansa tietämykseen. Sen perusteella mitä 

nykyisen tutkimuksen kautta tiedetään roomalaisista nimikäytännöistä 1. vuosisadalla eKr., ei kirjeen 

Ad fam. 7,23 Avianiusta voida pitää orjataustaisena Avianius Evanderina.   

 

2.5. Uusi tulkinta: Ciceron tekstien varsinainen Avianius 
 

Koska on pidetty itsestäänselvyytenä, että kirjeen Ad fam.7,23 Avianius on taiteilija Evander, ovat 

luonnollisesti samalla jääneet väliin myös pohdinnat siitä, kuka Avianius oli, jos hän ei ollut Evander. 

Kirjeen Avianiuksen identiteettiä voi ryhtyä jäljittämään Ciceron muista teksteistä. Seuraavaksi 

 
165 Shackleton Bailey 1968, 194–195; Shackleton Bailey 1977a, 466–467. 
166 Shackleton Bailey 1973, 23–25. 
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selvitän nimen esiintymisen Ciceron tuotannon muissa osissa ja pohdin mahdollisia yhteyksiä 

kirjeeseen Ad fam. 7,23.  

Kirjeiden Ad fam. 7,23 ja 13,2 yhteensä neljän esiintymiskerran ohella nimi Avianius mainitaan 

Cicerolta säilyneissä teksteissä kymmenen kertaa, yhdeksän kertaa viidessä eri kirjeessä ja yhden 

kerran hänen muuhun tuotantoonsa lukeutuvassa tekstissä. Kirjeet ovat Ciceron suosituskirjeistä 

koostuvan kolmannentoista Ad familiares -kirjan kirjeet 13,21, 13,27, 13,35, 13,76 ja 13,79 (ks. 

liitteet 14–18). Muu teksti on Ciceron filosofiseen tuotantoon kuuluva Academica-dialogi Lucullus-

osa. Fabius Gallukselle kirjoitetussa kirjeessä Ad fam. 7,23 nimi Avianius esiintyy yksinään. 

Vastaavalla tavalla ilman lisänimeä se tavataan kirjeessä Titiukselle Ad fam. 13,75 (liite 14) sekä 

Academica-dialogissa. Jälkimmäinen on vuoropuhelumuotoon kirjoitettu teos, jossa keskustelijat eli 

Cicero itse, Catulus, Lucullus ja Hortensius ovat kokoontuneet viimeksi mainitun huvilalle Bauliin. 

Omassa puheenvuorossaan Cicero käsittelee muun muassa aistihavaintojen epäluotettavuutta ja 

väittelyn lomassa katse kääntyy huvilalta avautuvaan näkymään: 

O praeclarum prospectum! Puteolos videmus: at familiarem nostrum C. Avianium, 

fortasse in porticu Neptuni ambulantem, non videamus.167 

Oi mikä upea näkymä! Näemme Puteolin. Kuitenkaan emme näe ystäväämme Gaius 

Avianiusta, joka ehkä käyskentelee Neptunuksen pylväikössä. 

Ciceron puheenvuoron tietoteoreettisessa argumentoinnissa tällä tekstikohdalla on yhteys 

puheenvuoron osioon, jossa Cicero käsittelee aistihavaintojen subjektiivisuutta ja nostaa esimerkkinä 

muun muassa kalat, joita emme näe, mutta joiden tiedämme olevan veden alla näkymättömissä.168 

Yleisesti Academica-dialogista voi todeta, että sen kirjoittamisen aikaan eli vuonna 45 eKr. siinä 

esiintyvät Ciceron kanssakeskustelijat eivät enää olleet elossa: Catulus oli kuollut vuonna 60, 

Lucullus vuonna 57 ja Hortensius vuonna 50 eKr.169  

Ad fam. 13,75 puolestaan on kirje, jossa Cicero pyytää sen vastaanottajaa, legaatti T. Titiusta olemaan 

myötämielinen C. Avianius Flaccus -nimistä ystävää kohtaan tämän viljakuljetuksiin liittyvissä 

asioissa. Kirje on suosituskirje ja Cicero esitteleekin sen alussa henkilön tämän koko nimellä, mutta 

siirtyy kirjeen myöhemmissä osissa käyttämään pelkkää sukunimeä Avianius. Tarkalleen ottaen 

Cicero pyytää Titiusta tulemaan Avianiuksen viljakuljetusasiassa vastaan ajan ja paikan suhteen 

korostaen järjestäneensä Avianiukselle nämä myös aiemmin Pompeiuksen ollessa päättämässä 

 
167 Cic. ac. 2,80. 
168 Cic. ac. 2,81: “Dicet me acrius videre quam illos pisces fortasse qui neque videntur a nobis et nunc quidem sub oculis 

sunt neque ipsi nos suspicere possunt; ergo ut illis aqua, sic nobis aër crassus offunditur.” 
169 Rackham 1933, 402–403. Dialogin osan imaginary date osuu siis vuosien 63 ja 60 eKr. väliin.  



38 

 

kyseisistä asioista: a te idem illud peto, ut de loco quo deportet frumentum et de tempore Avianio 

commodes quorum utrumque per eundem me obtinuit triennium, dum Pompeius isti negotio praefuit. 

Cicero ja Titius olivat jo aiemmin keskustelleet asiasta. Se oli selvästi tärkeä Avianiukselle, joka katsoi 

etujensa mukaista olevan, että Cicero olisi tiiviissä kirjeyhteydessä Titiukseen: putat interresse sua me 

ad te quam saepissime scribere. Cicero vaikuttaa hieman vaivaantuneelta ja pahoittelee, että asiasta 

uudelleen kirjoittamalla saattaa antaa itsestään vaikutelman ystävän sitoutuneisuutta epäilevänä 

henkilönä: qua re velim mihi ignoscas si illius voluntati obtemperans minus videbor meminisse 

constantiae tuae. Hän myös korostaa Titiuksen toivotulla tavalla toimiessaan tekevän suuren 

palveluksen: mihi gratissimum facere possis, si curaris ut Avianius, quoniam se a me amari putat, me 

a te amari sciat. erit id mihi pergratum. Cicero ilmeisesti oli saanut tai oli saamassa Avianiukselta 

vastapalveluksia, sillä hän korostaa haluaan auttaa Avianiusta todeten olevansa sen myös hänelle 

velkaa: cuius causa omnia cum cupio tum mehercule etiam debeo.  

Ciceron katsotaan tarkoittavan samaa henkilöä, kun hän Academica-dialogissa puhuu C. Avianiuksesta 

ja Ad fam. 13,75 -kirjeessä ensin C. Avianius Flaccuksesta ja myöhemmin samassa kirjeessä pelkästä 

Avianiuksesta.170 Samaan henkilöön liittyy myös kaksi muuta luvun alussa maittua kirjettä: 

Aciliukselle Caninukselle osoitettu Ad fam. 13,35 (liite 16) ja A. Allienukselle kirjoitettu Ad fam. 13,79 

(liite 15). Ensimmäinen käsittelee varsinaisesti Philoxenus-nimistä kreikkalaista, joka Ciceron avulla 

sai Rooman kansalaisuuden ja otti siinä yhteydessä nimen C. Avianius Philoxenus kunnioituksesta 

yhteistä ystävää C. Avianius Flaccusta kohtaan.171 Jälkimmäinen puolestaan liittyy C. Avianius 

Flaccuksen kahteen poikaan, Gaiukseen ja Marcukseen. Kirjeessä käytetyistä menneen ajan 

verbimuodoista ja sen sävystä on päätelty, että C. Avianius Flaccus oli tuossa vaiheessa jo kuollut.172 

Cicero kertoo Gaiuksen olevan parhaillaan Sisiliassa ja Marcuksen Roomassa. Cicero pyytää 

Allienusta olemaan Sisiliassa olevan pojan tukena sekä puolustamaan kummankin etuja kyseisessä 

maakunnassa. Koska pojatkin olivat vapaasyntyisiä Avianiuksia, on mahdollista pohtia, olisiko heistä 

jompikumpi kirjeen Ad fam. 7,23 Avianius. Kuitenkin ainakin kirjeessä Ad fam. 13,79 he vaikuttavat 

enemmänkin Ciceron suojateilta kuin henkilöiltä, joiden kanssa käytäviä maksuaikaneuvotteluja 

Cicero kirjeessä Ad fam. 7,23 odotti.  

 
170 Esimerkiksi Klebs 1896, 2373; Deniaux 1993, 463. 
171 Cicero kertoo auttaneensa vanhaa, oletettavasti Sisiliassa asunutta kesti-isäntäänsä ja ystäväänsä Philoxenusta saamaan 

Rooman kansalaisuuden Julius Caesarin perustaessa Pohjois-Italiaan Novum Comumin siirtokunnan, jonka 

kansalaisluetteloon hänet merkattiin yhtenä muualla asuvista nimellisistä kansalaisista, ks. Deniaux 1993, 468–469.  
172 D’Arms 1972, 210. Ks. myös Klebs 1896 ja Shackleton Bailey 1977b, 440. Jostain syystä Deniaux (1993, 465–466) 

katsoo, että C. Avianius Flaccus olisi tuolloin ollut vielä elossa.  



39 

 

Kirjeiden pohjalta C. Avianius Flaccus on nähty viljakauppiaana, jonka kotipaikkana Academica-

dialogin perusteella oli Puteoli.173 Ciceron kirjeet eivät anna mitään suoranaista vahvistusta C. 

Avianius Flaccuksen puteolilaisuudesta, mutta sille on löydettävissä tukea piitokirjoituksista, joita 

erityisesti D’Arms on tutkinut.174 Se, että Cicero mainitsee Avianiuksen Lucullus-dialogissaan on 

tulkittu kertovan kyseisen henkilön tärkeästä asemasta Hortensiuksen huvilalta näkyvässä Puteolin 

kaupungissa.175  Voi lisäksi todeta, etteivät C. Avianius Flaccuksen Ciceron kirjeiden pohjalta 

päätelty ammatti viljakauppiaana sekä yhteydet Sisiliaan ole varsinaisesti ristiriidassa hänen 

mahdollisen Puteolissa asumisensa kanssa. Kyseisen kaupungin syvä luonnonsatama ja sijainti 

lähellä Capuaa ja Via Appiaa tekivät siitä kauppareittien solmukohdan, joka ehti olla hyvän aikaa 

Rooman tärkein satama ja tyypillisin kauttakulkupaikka idästä meritse tulleelle ja maitse Roomaan 

jatkaneelle liikenteelle. Ajoittain pikku Delokseksikin kutsutun Puteolin kauppayhteydet eivät 

kuitenkaan rajoittuneet vain Egyptiin, Kreikkaan, Vähään-Aasiaan ja muihin itäisen Välimeren 

keskuksiin. Kaupasta läntisen Välimeren alueella kertovat erityisesti Liguriasta, Galliasta ja 

Hispaniasta löydetyt kampanialaista alkuperää olevat kuljetusamforat, joiden voi ajatella ainakin osin 

liittyvän Puteolista käsin käytyyn viini- ja öljykauppaan.176 Yhteydet Sisiliaan taas olivat jo 

maantieteellisen läheisyydenkin vuoksi tiiviit. Kuvaavaa on, että Ciceron vuonna 70 eKr. nostettua 

syytteen Verrestä vastaan puteolilaiset saapuivat runsain joukoin Roomaan todistamaan Sisilian 

entistä maaherraa vastaan.177 Siinä missä Puteolin keskusta satamineen oli vilkkaan kaupankäynnin 

näyttämö, oli kaupungin lähiympäristö monine huviloineen Rooman eliitin suosimaa 

virkistysaluetta.178 Jotain kaupungin luonteesta ja erityispiirteistä kertonee myös se, että pitkään 

jatkuneessa keskustelussa Petroniuksen Trimalchion pitojen tapahtumapaikasta nousee Puteoli 

ehdokkaana, jolle löytyy kannattajia tutkijasukupolvesta toiseen.179  

Kirjeiden Ad fam. 13,35, 13,75 ja 13,79 yhteinen keskushenkilö on Avianius Flaccus, johon 

yhdistettävissä on myös Lucullus-dialogin maininta. Luvun alussa mainituista nimen Avianius 

sisältävistä tekstikohdista jäävät jäljelle kirjeet Ad fam. 13,21 ja 13,27 (liitteet 17 ja 18), jotka on 

osoitettu Servius Sulpicius Rufukselle. Niissä Avianius tavataan osana C. Avianius Hammonius -

nimisen vapautetun orjan nimeä. Kuten luvussa 2.4. todetiin, ei voi olettaa, että Cicero viittaisi 

 
173 Klebs 1896, 2373.  
174 D’Arms 1972, 210–211. Ilmeisesti Puteolin seuduilta on peräisin jonkin rakennuksen uudelleenpystytykseen liittyvä 

marmorilaatta, CIL X 1792, jossa on teksti C. Avianius C. f. C. n. Flaccus duo vir refecit. Siinä mainitun C. Avianius 

Flaccuksen D’Arms arvelee olleen Ciceron tunteman henkilön pojanpoika tai pojanpojanpoika. 
175 D’Arms 1972, 209.  
176 Frederiksen 1959, 2045–2046. 
177 Cic. Verr. 2,5,154 (liite 8). 
178 Frederiksen 1959, 2050. 
179

 Schmeling 2011, 343–344, jossa bibliografiaa aiheesta aiemmin käytyyn keskusteluun. 
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pelkällä sukunimellä vapautettuun orjaan. Siten C. Avianius Hammonius jää pois pohdittaessa 

kysymystä, kuka kirjeen Ad fam. 7,23 Avianius oli. Mielenkiintoinen sen sijaan on kirjeiden Ad fam. 

13,21 ja 13,27 Hammoniuksen patronus M. Aemilius Avianianus, joka tulee esille myös toisen 

vapautettunsa C. Avianius Evanderin kautta kirjeessä Ad fam. 13,2 ja jota on välillä pidetty kirjeen 

Ad fam. 7,23 Avianiuksena (ks. luku 2.3). Mainittujen kahden Serviukselle lähetetyn kirjeen mukaan 

M. Aemilius Avianianus oli ollut Ciceron kanssa samaan aikaan Kibyrassa ja omisti talon Sikyonissa. 

Se, että Hammoniuksen ja Evanderin sukunimi on Avianius eikä Aemilius selittyy adoptiolla. 

Roomassa tyypillisesti aikuisiässä tapahtuneet adoptiot olivat melko tavallisia ja niiden yhteydessä 

adoptoitava omaksui adoptoijan sukunimen ja hänen vanhasta sukunimestään muodostettiin -ianus-

päätteinen lisänimi.180 M. Aemilius Avianianus on siis alkujaan C. Avianius, joka tullessaan jonkun 

M. Aemiliuksen adoptoimaksi sai nimen M. Aemilius Avianianus. Hänen vapautettujensa C. 

Avianius Evanderin ja C. Avianius Hammoniuksen manumissio eli orjuudesta vapautus on tapahtunut 

ennen adoptiota. 

Koska M. Aemilius Avianianus on entiseltä nimeltään Avianius, ei häntä voida ohittaa mahdollisena 

ehdokkaana kirjeen Ad fam. 7,23 Avianiukseksi. Aemilius Avianianuksen läheisyyttä itselleen Cicero 

korostaa seuraavin sanoin:  

M. Aemilius unus est ex meis familiarissimis atque intimis maxime necessarius, homo 

et magnis meis beneficiis devinctus et prope omnium, qui mihi debere aliquid videntur, 

gratissimus.181 

 

M. Aemilius on näet minun kaikkein läheisimpien ystävieni ja uskottujeni joukossa mies, 

jonka minuun sitovat hänelle osoittamani mittavat suosionosoitukset. Hän on myös 

kiitollisin lähes kaikista, joiden voi katsoa olevan minulle jotain velkaa. 

 

Tekstikohta on sannut Shackleton Baileyn ihmettelemään, ettei Ciceron itselleen näinkin läheiseksi 

kuvailemasta henkilöstä muutoin löydy juurikaan tietoa.182 C. Avianius Flaccus ja M. Aemilius 

Avianianus menevät myös tutkijoilta ajoittain sekaisin.183 Ottaen huomioon, että jälkimmäinen on 

adoptiota edeltävältä nimeltään ollut C. Avianius, herääkin kysymys, voisiko olla niin, että kyseessä 

on yksi ja sama henkilö? Tämän kysymyksen esitti siihen samalla itse vastaten D’Arms vuonna 1972. 

 
180 Deißmann-Merten 1996, 123. 
181 Cic. Ad fam. 13,27. 
182 Shackleton Bailey 1977, 448.  
183 Esimerkiksi Galsterer 1994, 865, loppuviite 52; Weis 2003; 387. 
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Hän tyrmäsi ajatuksen täysin esittäen näkemyksensä tueksi kronologisia ja henkilöiden 

asuinpaikoissa ja ammateissa oleviin eroihin pohjautuvia perusteluita.184  

Vasta-argumenttina voi kuitenkin esittää se, että monien Ciceron kirjeiden, erityisesti 

suosituskirjeiden, ajoitus on epäselvä. Voidaan myös todeta, ettemme tiedä kovinkaan paljoa itse 

adoptiosta, jossa C. Avianiuksesta tuli M. Aemilius Avianianus. Roomalaiset lakitekstit näkivät 

adoption yksinomaan sukulinjan jatkumisen varmistavana toimenpiteenä, jossa adoptoitava irtautui 

entisestä perheestään ja tuli pysyvästi adoptoijan vallan piiriin (patria potestas).185 Siihen verrattuna 

piirtokirjoitukset ja tekstilähteet antavat hieman eri kuvan: ainakaan keisariajalla testamenttiadoptio 

ei ollut tällainen varsinainen adoptio vaan lähinnä perinnönsaajan löyhä velvoite ottaa 

testamenttaajan nimi tai sen osia osaksi omaa nimeä.186 Testamenttiadoptiossa adoptoitavan aiemmin 

syntyneet lapset eivät tuolloin myöskään mitenkään automaattisesti omaksuneet isän uutta nimeä.187 

Siitä, missä määrin myös tasavallan aikaisissa testamenttiadoptioissa voi nähdä samoja piirteitä, on 

käyty intensiivistä keskustelua Mommsenin ajoista lähtien: yksi kuolukunta pitää kiinni käsityksestä, 

että tasavallan lopun testamenttiadoptiot olivat todellisia adotioita, kun taas toinen koulukunta katsoo, 

etteivät testamenttiadoptiot koskaan, sen enempää tasavallan kuin keisarikunnan aikana, olleet 

varsinaisia adoptioita sanan juridisessa merkityksessä.188  

Mielenkiintoisen esimerkin testamenttiadoptiota seuranneista nimikäytännöistä tarjoaa Ciceron 

pitkäaikanen kirjeenvaihtotoveri T. Pomponius Atticus. Periessään setänsä Caeciliuksen hän tuli 

testamentissa tämän adoptoimaksi. Oletettavasti hyvin pian tämän jälkeen kirjoitetussa kirjeessä Ad 

Att. 3,20 Cicero puhuttelee ystäväänsä adoptionimikäytäntöjen mukaisesti Caecilius Pomponianus 

Atticuksena. Myöhemmissä kirjeissä tähän nimimuotoon ei kuitenkaan törmää.189 Halutessaan voi 

pohdiskella sitä mahdollisuutta, että kolme kirjettä, joissa adoptionimi esiintyy, olisivat kirjeen Ad 

Att. 3,20 tapaisia erikoistapauksia. Myöskään D’Armsin maantieteellisiin eroihin liittyvät perustelut 

eivät täysin vakuuta: ei pidä aliarvioida yksittäisen antiikin henkilön edellytyksiä liikkua ja vaikuttaa 

eri puolilla laajaa valtakuntaa. Puteolilaiset kauppiaat jos ketkä lienevät olleen oman aikansa 

kosmopoliitteja. D’Armsin perustelujen puutteet eivät kuitenkaan yksistään tee M. Aemilius 

Avianianuksesta C. Avianius Flaccusta. Ajatuksen tueksi olisi hyvä löytää muitakin todisteita.  

 
184 D’Arms 1972, 211–212. 
185 Deißmann-Merten 1996, 123. 
186 Salomies 1992, 6.  
187 Salomies 1992, 55–56. 
188 Salomies 1992, 7–10. 
189 Shackleton Bailey 1965b, 158–159. 
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Ciceron teksteissä esiintyvistä henkilöistä erittäin houkuttelevana ehdokkaana kirjeen Ad fam. 7,23 

Avianiukseksi pidän C. Avianius Flaccusta. Toisaalta ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 

kyseessä olisikin joku sellainen nimen kantaja, jota ei tunneta lainkaan muista Ciceron teksteistä. Voi 

todeta, että Avianiuksia ja heidän vapautettujaan löytyy esimerkiksi piirtokirjoituksista niin eri 

puolilla Campaniaa kuin myös laajemmin Rooman valtakunnasta aina Vähää-Aasiaa ja Pohjois-

Afrikkaa myöten.190  

 

3. KIRJE TAIDEMARKKINOIDEN NÄKÖKULMASTA 

3.1. Taiteen jälkimarkkinat Roomassa 
 

Tarkasteltaessa taidekauppaa ja taidemarkkinoita on tärkeä huomata eräs piirre, joka tekee taiteesta 

hyvin erilaisen kauppatavaran verrattuna erityisesti elintarvikkeiden kaltaisiin 

kertakulutushyödykkeisiin: sama tuote eli taideteos voidaan myydä moneen kertaan. Kestävällä 

tavalla toteutettu maalaus tai veistos voi sopivissa olosuhteissa säilyä periaatteessa ikuisesti aina 

välillä omistajalta toiselle siirtyen. Myynnissä oleva teos ei siis välttämättä ole valmistajalta, 

taiteilijalta, myyntiin tullut vaan voi olla myös peräisin esimerkiksi taidetta omistaneen henkilön 

perikunnalta tai muulta omistuksiaan syystä tai toisesta myyvältä taholta.191 Sen vuoksi taidekauppaa 

tutkiva kirjallisuus puhuukin taiteen ensi- ja jälkimarkkinoista. Niistä ensimmäistä edustavat kunkin 

taideteoksen ensimyynnit, jälkimmäistä taideteoksen ensimmäisen myyntikerran jälkeen käyty 

kauppa.192 Kirjallisuus, jossa käsitepari esiintyy, tarkastelee Ciceroa selvästi myöhempiä 

aikakausia.193 Antiikin taiteen tutkimukseen se ei ole ainakaan toistaiseksi rantautunut. Epäilemättä 

yksi syy on se, että termien soveltaminen esimerkiksi roomalaista taidekauppaa sivuaviin 

tekstikohtiin ei ole ongelmatonta; arkistolähteet puuttuvat, ja kaiken lisäksi nykyisinkin raja taiteen 

ensi- ja jälkimarkkinoiden välillä voi olla häilyvä.    

 
190 Deniaux 1993, 463–465. 
191 Englanninkielisissä maissa on tapana sanoa, että taidekaupassa myyntipäätösten taustalla olevat syyt voi kiteyttää 

kolmeen d-kirjaimella alkavaan sanaan: death, debt, divorce (ks. esimerkiksi https://www.newsweek.com/art-auctions-

christies-ceo-edward-dolman-74999 (tarkistettu 10.10.2020). Toisaalta kannattaa myös muistaa, ettei taidetta aina osteta 

ja omisteta sen itsensä takia vaan se voidaan nähdä myös sijoituskohteena. Tällöin myynnin taustalla voi olla halu 

”kotiuttaa” mahdollisen arvonnousun seurauksena syntyneitä voittoja tai pyrkimys irrottaa pääomaa muihin sijoituksiin.  
192 Vastaava jako tehdään myös esimerkiksi arvopaperikaupassa: ensimarkkinaa on osakkeen listautumisanti, 

jälkimarkkinoita sillä myöhemmin käyty kauppa. 
193 Esimerkiksi De Marchi – Van Miegroet 2006, jossa aiheena on taidemarkkinat ja niiden kehittyminen uuden ajan 

alussa. 

https://www.newsweek.com/art-auctions-christies-ceo-edward-dolman-74999
https://www.newsweek.com/art-auctions-christies-ceo-edward-dolman-74999
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Roomalaisen taidekaupan tutkimus on suurelta osin keskittynyt siihen, miten Roomaan tuli 

sotasaaliin ja merikaupan kautta veistoksia ja muuta taidetta (ks. luku 1.2). Taideteosten pitkä 

elinkaari ja se, että myös jo aiemmin Roomaan tuodulla taiteella voitiin käydä kauppaa, vaikuttaa 

jääneen suurelta osin huomaamatta. Lähinnä Campanian huviloiden veistoksia tutkinut Richard 

Neudecker tunnistaa ilmiön ja katsoo, että roomalaisessa maailmassa käytiin kauppaa ”käytetyillä” 

ja restauroiduilla veistoksilla. Hän kuitenkin tulkitsee tämän kaupan alkaneen vasta keisariajalla.194 

Verreksen oletettua taidekauppiasroolia pohtinut Weis (ks. luku 1.3.1) puolestaan tiedostaa, että 

keräilijöiden kuollessa taidetta saattoi tulla myyntiin, mutta sen kummemmin selittämättä päätyy 

vähättelemään tätä kaupan osaa mittakaavaltaan merkityksettömänä.195  

Voi kuitenkin todeta, että arkeologista materiaalia painottava tutkimus kiinnittää enenevässä määrin 

huomiota taiteen jälkimarkkinoita hyvin lähellä olevaan ilmiöön, veistosten ja 

arkkitehtuurielementtien uudelleenkäyttöön eli kierrätykseen. Voi jopa puhua tutkimuksessa 

tapahtuneesta asennemuutoksesta. Myöhäisantiikin tapaa käyttää uudelleen vanhempien rakennusten 

korkokuvia ja muita elementtejä ei enää nähdä yksinomaan seurauksena oletetusta taloudellisten 

resurssien ja taiteellisen ilmaisukyvyn heikkenemisestä.196 Mielenkiintoinen tapaus ovat myös 

veistosmuotokuvat, joilla oli Kreikassa pitkät, aina Ateenan 500-luvun lopun tyrannimurhaajiin 

ulottuvat perinteet.197 Ehkä hieman yllättäen myös näitä muotokuvia saatettiin kierrättää, mikä 

korostui erityisesti siinä vaiheessa, kun Kreikasta tuli osa Rooman valtakuntaa. Silloin 

kreikkalaiskaupungeilla oli tarve osoittaa kunnioitusta uusille vallanpitäjille. Uusia veistoksia sekä 

teetettiin, mutta saatettiin myös usein päätyä siirtämään jokin jo olemassa oleva veistos uuden 

merkkihenkilön nimiin. Se, missä määrin esimerkiksi kasvonpiirteitä tällöin muokattiin, jää monissa 

tapauksista epäselväksi, sillä usein on säilynyt vain veistoksen jalusta.198 Veistosmuotokuvien 

 
194 Neudecker 1988, 116. Havaintonsa ”käytetyn taiteen” kaupaksi kutsumastaan ilmiöstä Neudecker perustaa 

tutkimistaan veistoksista löytämiinsä antiikin aikaisiin korjauksiin. Hän ei kuitenkaan avaa lainkaan päätelmäänsä siitä, 

että ne liittyisivät vain keisariaikaan. 
195 Weis 2003, 372. 
196 Höcker 2001, 834–835; Meier 2007, 2–5; Ng – Swetnam-Burland 2018, 1–4. 1500-luvulla vaikuttaneen Giorgio 

Vasarin jalanjäljissä on myöhäisantiikin rakennusprojekteille tyypillistä tapaa uusiokäyttää pylväitä, korkokuvia ja 

muiden arkkitehtuurielementtien kaltaista materiaalia kutsuttu nimellä spolia, kirjaimellisesti sotasaaliit. Se nähtiin paitsi 

vanhan, paremmaksi koetun arkkitehtuurin tuhoamisena myös osoituksena myöhäisen keisariajan oletetusta 

taloudellisesta ja taiteellisesta rappiosta. Keskustelun keskiössä olleessa Konstantinuksen riemukaaressa ja muussa 

myöhäisantiikin arkkitehtuurissa ryhdyttiin 1900-luvun puolivälissä näkemään myös ideologinen puoli, pyrkimys 

korostaa jatkuvuutta ja uuden keisarin yhteyttä aikaisempiin hallitsijoihin. Uusin tutkimus tunnistaa edelleen 

kierrätysmateriaalien käytön mahdollisuudet erilaisten ideologisten mielikuvien luomisessa, mutta epäilee, että 

esimerkiksi juuri Konstantinuksen riemukaaren kohdalla ovat ne sen valmistumisen aikoihin jääneet vain pienen eliitin 

mahdollisesti tunnistamiksi piiloviesteiksi. Ylipäätänsä peräänkuulutetaan neutraalimpaa suhtautumista ja korostetaan 

veistosten ja rakennuselementtien kierrättämisen pitkää perinnettä Roomassa.   
197 Neudecker 2001, 933. 
198 Longfellow 2018, 27. Muotokuvaveistosten uudelleenkäyttö oli asia, joka jo antiikin aikaan jakoi mielipiteitä. Ilmiön 

aivan erityisen kovasanaisena kriitikkona kunnostautui keisariajan alkupuolella vaikuttanut puhuja Dion Khrysostomos, 

jonka Rodoksella pitämään puheeseen sisältyy paljon paikallisiin viranhaltijoihin kohdistuvaa moitintaa, ks. Dion Khrys. 
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uudelleenkäyttö on nähty kiireen ja taloudellisten vaikeuksien sanelemana hätäratkaisuna sekä 

rajatuissa tapauksissa jonkin tietyn hallitsijan tai muun henkilön muiston tarkoituksellisena 

tuhoamisena (damnatio memoriae).199 Uudempi tutkimus näkee ilmiön taustalla muitakin syitä. 

Esimerkiksi Ateenan veistoksia ja veistosjalustoja tutkinut Shear päätyy johtopäätökseen, että vanhan 

veistoksen saaminen omiin nimiin saattoi jopa olla roomalaishenkilölle erityisen arvostettu 

suosionosoitus.200 

Kertaalleen omistetuilla taideteoksilla käytävä kauppa on pohjimmiltaan yksi käytetyn tavaran 

kaupan muoto. Viime aikoina ympäristönäkökulmat ovat jossain määrin vaikuttaneet oman aikamme 

mielikuviin tästä kaupasta. Siitä huolimatta kiertoilmaisut kuten pre-owned, second hand ja vintage 

kielivät siitä, etteivät erilaiset köyhyyteen ja vaihtoehtojen puutteeseen liittyvät mielikuvat ole 

kokonaan kadonneet. Roomalaista kuluttamista tutkinut Claire Holleran muistuttaa, ettei pidä olettaa, 

että roomalaiset olisivat ostoskäyttäytymisessään suhtautuneet oman aikamme kuluttajien tavoin 

siihen, olivatko tuotteet ostettaessa uusia vai käytettyjä. Hän toteaa, että esiteollisissa yhteisöissä 

käytetyn tavaran ostaminen oli pikemmin sääntö kuin poikkeus ja että tämä päti myös eliittiin ja sen 

hankkimiin ylellisyysesineisiin. 201   

Ciceron kirje Ad fam. 7,23 on teksti, joka jättää paljon tilaa tulkinnoille. Tätä mahdollisuutta ovat 

hyödyntäneet erityisen tehokkaasti Marx ja Hatzfeld (ks. luvut 2.2 ja 2.3). Kummankin tutkimuksessa 

kirjettä edeltäneet tapahtumat nähdään taiteen ensimarkkinoihin kuuluvina ilman, että tätä oletusta 

mitenkään erityisesti lausutaan ääneen. Vaikka sekä Marxin että Hatzfeldin ideoista monet on 

sittemmin tyrmätty liian lennokkaina, ei heidän tulkintojensa tähän puoleen juurikaan ole kiinnitetty 

huomiota. Ajatus, että Cicerolle ostettiin tuona aikana valmistettua taidetta suoraan tekijältä, 

kuvanveistäjältä tai veistostehtailijalta, on nähty niin itsestään selvänä asiana, ettei sitä ole nähty 

 
31,9- 45. Myös Cicerolta löytyy aiheeseen liittyvä kirje (Ad Att. 6,1), jossa hän pohtii muistomerkin pystyttämistä 

rakastamaansa Ateenaan ja paljastaa inhoavansa ”vääriä” nimikylttejä vieraille ihmisille osoitetuissa veistoksissa.  
199 Blanck 1963, 97–113.  
200 Shear 2007, 242–246. Shear on verrannut Ateenan Akropoliin uudestaan käytettyjä veistoksia ja samana aikana 

pystytettyjä kokonaan uusia veistosmuotokuvia. Monissa niistä vanha piirtokirjoitus tai sen osia on jätetty näkyviin uuden 

omistuskirjoituksen rinnalle. Henkilöt, joille uusiokäyttöveistoksia on osoitettu, ovat olleet korkea-arvoisia roomalaisia, 

joiden kohdalla ”toisen luokan” huomionosoitus tuskin olisi tullut kysymykseen. Shearin näkemys on, että erityisesti 

menneiden vuosisatojen kuuluisan veistäjän tekemäksi merkatun veistoksen saaminen omiin nimiin oli suorastaan 

erityisen hieno kunnianosoitus roomalaiselle, joka tällöin esitettiin ikään kuin ateenalaisena samalla kun Ateenan 

kaupungin omaa kulttuurista merkitystä ja asemaa korostettiin. Hän arvelee, että vanhojen, uudelleen nimikoitavissa 

olleiden veistosten rajallinen määrä teki niistä erityisen tavoitellun huomionosoituksen. Niitä ei riittänyt kaikille, vaan 

muiden oli tyydyttävä uusiin muistomerkkeihin. 
201 Holleran 2012, 249–252. Holleranin esimerkit ovat uudemmalta ajalta, mutta mielestäni hänen ajatuksensa ovat hyvin 

järkeenkäypiä. Hän on myös tutkinut Martialiksen runoja, joissa muun muassa kuvataan taiteen ja muun ylellisyystavaran 

kauppapaikkana tunnettua Saepta Iuliaa Roomassa. Yhdestä runosta (Mart. 2,57) hän on löytänyt viitteen oman aikamme 

osto- ja myyntiliikkeiden toimintaa muistuttavasta kaupankäynnistä. Kyseisessä kohtaa pantataan sormusta, mikä saa 

Holleranin päättelemään, että mahdollisesti merkittävä osa Saeptassa käydystä kaupasta tehtiin kertaalleen omistetuilla 

tuotteilla. 
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juurikaan tarpeelliseksi kyseenalaistaa. Lähinnä vain Shackleton Bailey tuo kommentaarissaan esiin 

sen, että myydyt veistokset saattoivat olla jonkun muun kuin taiteilija Evanderiksi mielletyn 

Avianiuksen itsensä valmistamia.202 Tähän ajatukseen tarttui joitakin vuosia myöhemmin Miranda 

Marvin, jonka artikkelissa pidetään esillä ajatusta siitä, että kaikki Ciceron veistoshankinnat, myös 

Atticuksen kautta ostetut, olisivat olleet ostettaessa vanhoja, mahdollisesti tuon ajan antiikkia. 

Valitettavasti hänen perustelunsa näkemykselle jäävät jokseenkin puutteellisiksi. Marvin viittaa 

1980-luvulla pidettyyn konferenssiesitelmään, jota käsittääkseni ei ole julkaistu missään.203   

Vakuuttavia perusteluita kuitenkin on myös olemassa. Ne löytyvät, kun mennään tutkimushistoriassa 

hieman taaksepäin. Kun Bergk vuoden 1847 artikkelissaan toi antiikin taiteesta kiinnostuneen yleisön 

tietoisuuteen näkemyksensä taitelija Evanderin oletetuista Cicero-yhteyksistä, hän samalla teki 

mielenkiintoisen päätelmän itse kaupankäynnin kohteina olleista taideteoksista: Horatiuksen satiiri 

osoittaa niiden olleen ostettaessa vanhoja, tuon ajan ”antiikkiesineitä”. 204  Kirjeessä Ciceron toiveena 

on saada itselleen epämieluisat veistokset myytyä eteenpäin Damasippukselle tai tämän korvikkeelle, 

pseudo-Damasippukselle. Horatiuksen kautta tiedämme, että Damasippuksen intohimon kohteena 

olivat vanhat veistokset: 

Insanit veteres statuas Damasippus emendo: 

integer est mentis Damasippi creditor?205 

Damasippus ostelee hullun lailla vanhoja patsaita:                                                    

onko hänen luotottajansa lainkaan järjissään? 

(Paavo Castrénin käännöstä mukaillen) 

 

Luonnollisesti on syytä muistaa Horatiuksen tekstin luonne satiirina, mikä tarkoittaa, että siihen on 

suhtauduttava tietyllä varauksella. Onkin mahdollista, että Damasippuksella oli Horatiukselta 

säilyneen kuvauksen ulkopuolella kiinnostusta myös uudempaa taidetta kohtaan. Kuitenkin kirjeen 

 
202 Shackleton Bailey 1977b, 371. 
203 Marvin 1989, 31 sekä sivun 44 loppuviitteet 17 ja 27. Marvin viittaa Kim Hartswickin ja John Pollinin Marvinin kanssa 

samassa symposiumissa pitämään esitelmään. Valitettavasti Marvinin omasta tutkimuksesta poiketen Hartswickin ja 

Pollinin esitelmä ei ole päätynyt artikkelimuodossa kyseisen symposiumin pohjalta tehtyyn julkaisuun. Siten heidän 

perusteluihinsa ei ole ollut mahdollista perehtyä. Marvinin välittämänä on säilynyt tieto, että esitelmässä olisi kiinnitetty 

huomio Atticukselle osoitetuissa kirjeissä mainittuihin megaralaisveistoksiin. Koska kirjalliset lähteet eivät tunne 

Megaraa taiteellisen tuotannon keskuksena, ajatus ilmeisesti on ollut, että veistosten megaralaisuus perustuisi niiden 

alkuperään kyseisestä suhteellisen lähellä Ateenaa sijaitsevasta kaupungista ostettuina antiikkiesineinä. Fabius 

Gallukselle osoitetun kirjeen kohdalla Marvin toteaa siinä mainittujen veistosten olevan selvästi jo kertaalleen omistettuja, 

previously owned, valitettavasti sen kummempia perusteluja esittämättä.    
204 Bergk 1847, 171–172. Bergkin mukaan Avianiuksen antiikkiliikkeen puolesta puhuu myös kirjeen kohta exedria 

quaedam mihi nova sunt instituta in porticula Tusculani. ea volebam tabellis ornare. etenim, si quid generis istiusmodi 

me delectat, pictura delectat. Siinä Cicero kertoo mieltymyksestään maalauksia kohtaan ja halustaan koristella niillä 

Tusculanumia.    
205 Hor. sat. 2,3,64–65. 
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tapahtumien sijoittaminen tuon ajan vanhalla taiteella käytyyn kauppaan auttaa ymmärtämään muissa 

tulkinnoissa epäselviksi jääviä kohtia. Jos Avianius mielletään veistosten valmistajaksi, herää 

kysymys, miksei hän omaa tuotantoaan hallitsevana myyjänä voinut yksinkertaisesti vaihtaa 

epämieluisiksi koettuja tuotteita paremmin soveltuviksi. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että antiikin 

maailmassa tilaustyöt olivat tyypillinen tapa tuottaa taidetta (ks. luku 1.2). Koska Cicerolla selvästikin 

oli erityisvaatimuksia, tuntuu oudolta, ettei hänen haluamiaan veistoksia olisi voitu toteuttaa 

tilaustöinä. Bergkin ajatus Evanderiksi luullun Avianiuksen roolista antiikkikauppiaana toistui vielä 

Brunnilla.206 Sittemmin se on jäänyt unohduksiin.  

 

3.2. Huutokaupat 
 

Huomionarvoinen piirre Fabius Gallukselle kirjoitettua kirjettä edeltäneessä taidekaupassa on se, että 

ostettavien veistosten hinta vaikuttaa tulleen yllätyksenä Cicerolle. Marx selitti tätä vuonna 1898 

jokseenkin monimutkaisella teorialla siitä, kuinka Ciceron edustajat saatiin ovelan juonittelun avulla 

sortumaan liian kalliisiin ostoihin (ks. luku 2.2). Vaikuttaa siltä, ettei Marxin jälkeen syitä veistosten 

Ciceron sietokyvyn ylittäneelle hinnalle ole juurikaan pohdittu. Syytä kannattaisi etsiä 

huutokauppoista, joissa Ciceron Verres-puheen mukaan intohimoiset ostajat kilpailivat veistoksista 

(Verr. 2,4,13–14, ks. liite 6). Tämän kaupankäyntimuodon tunnusomainen piirre niin antiikissa kuin 

nykyäänkin on juuri hintojen ennalta-arvaamattomuus.207  

 

Huutokaupat ja tarjouskilpailut eri muodoissaan ovat tavallisia markkinatalouden mekanismeja. 

Antiikin Roomassa julkisen huutokaupan ja yleensäkin valtiollisen tahon aloitteesta tapahtuneen 

omaisuusmyynnin merkkinä toimi maahan isketty keihäs, hasta, missä on nähty viite sotasaaliin 

myynteihin.208 Omaisuuden pakkomyynnit liitetään myös proskriptioihin. Ne olivat Sullan 

tunnetuiksi tekemiä poliittisten vastustajien lainsuojattomiksi julistamisia, joissa teloitusten ohella 

takavarikoitiin ja huutokaupattiin omaisuutta. Cicero tunnetusti sai surmansa toisen triumviraatin 

vuonna 43 eKr. käynnistämissä proskriptioissa. Yleisemmin verbistä proscribere juontuva sana 

proscriptio tarkoittaa sitä, että jotakin tarjotaan julkisesti myytäväksi.209  

 
206 Brunn 1853, 547–548. 
207 Carcía Morcillo 2007, 258. 
208 Klingmüller 1912, 2502–2503. Sivuhuomiona voi todeta, että hasta ja termi sub hasta toimivat juurina italian ja 

espanjan huutokauppaa tarkoittaville sanoille asta ja subasta. 
209 de Libero 2001, 442–443; Rauh 1989, 459. Rauh korostaa merkityseroa termien proscriptio bonorum ja proscriptio 

de capite civis et de bonis välillä. 
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Virkamiesten aloitteesta toteutettujen julkisten huutokauppojen ohella pidettiin myös myyjän 

vapaaehtoisuuteen perustuneita yksityisiä huutokauppoja. Aihetta tutkineen Jean Andreaun mukaan 

niitä olivat enemmän tai vähemmän säännöllisesti tapahtuneet maataloustuotteiden huutokaupat 

liittyen esimerkiksi sadonkorjuuseen, tukkukaupan piirteitä omanneet kauppatavaran huutokaupat 

sekä epäsäännöllisemmin järjestetyt huutokaupat, joista hän käyttää nimitystä satunnaiset 

huutokaupat. Näissä viimeksi mainituissa myytiin kiinteistöjä, karjaa, orjia ja muuta omaisuutta. 

Andreaun niistä käyttämä nimitys satunnainen perustuu siihen, että niitä järjestettiin erityisesti 

perinnönjakojen kaltaisten syiden takia. Syynä omaisuuden huutokauppaamiseen saattoivat tosin olla 

myös rahavaikeudet ja velkaantuminen, joten täydestä vapaaehtoisuudesta ei tutkimuksessa niille 

vakiintuneesta nimestä huolimatta voi puhua.210 Se, että huutokaupan järjestäminen miellettiin 

rahavaikeuksiin liittyväksi näkyy myös siinä, että Cicero puheessaan Verrestä vastaan korosti Gaius 

Heiuksen vakaata taloudellista asemaa kertomalla, ettei tämän ollut koskaan tarvinnut huutokaupata 

omaisuuttaan.211 Petroniuksella puolestaan mainitaan henkilö nimeltä Iulius Proculus, joka 

omaisuutta huutokaupalla myydessään näki tarpeelliseksi tehdä selväksi, että myynnit johtuivat 

akuutin rahapulan sijaan halusta päästä ylijäämästä eroon.212 Myös suhtautuminen huutokauppojen 

järjestämisestä elantonsa saaviin henkilöihin oli osin varautunutta, muun muassa siitä syystä, että 

työnkuvaan kuului toisten ihmisten taloudellisesta ahdingosta hyötymistä.213 

Huutokaupat olivat julkisia tilaisuuksia, joissa kauppaa käytiin paikalla olevien ostajien ja 

mahdollisen tapahtumaa seuraamaan tulleen muun yleisön silmien edessä. Joissakin tapauksissa 

huutokaupasta ostaminen altisti toisten ihmisten arvostelulle. Filippolaispuheissaan Cicero itse 

esimerkiksi ei säästele sanojaan paheksuessaan sitä, kuinka Juppiterin temppelin eteen lyötiin keihäs 

merkiksi Pompeius Suuren omaisuuden myynnistä ja Marcus Antonius oli ainoa, joka kehtasi 

osallistua huutokauppaan.214 Korkeassa asemassa oleva henkilö ei siis välttämättä halunnut itse 

henkilökohtaisesti osallistua vaan saattoi päätyä lähettämään paikalle toisen henkilön.215  

Huutokauppojen käytännön järjestelyistä tiedetään erityisesti se, että meklaroinnista ja potentiaalisten 

ostajien yhteen kokoamisesta huolehti praeco, julkihuutaja. Myyntihintojen kirjaamisesta sekä 

 
210 Andreau 1974, 73–75. Ks. myös García Morcillo 2008. Ainoaksi sadonkorjuutuotteiden huutokaupoista kertovaksi 

kirjalliseksi lähteeksi Andreau mainitsee Caton De agricultura 2,7. Andreau arvelee, että ne jäivät lähinnä välittäjien ja 

muiden ostajien kokoontumisiksi, joilla ei ollut selvää vakiintunutta muotoa. 
211 Cic. Verr. 2,4,11. Ks. liite 5.  
212 Petron. 38.  
213 Rauh 1989, 459–460. Tutkimuksessaan Rauh (1989, 463–469) myös toteaa, että praecon tai argentariuksen ammatti 

mahdollisti huomattavankin vaurastumisen. 
214 Cic. Phil. 2,64 
215 Rauh 1989, 461.  
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rahaliikenteestä myyjien ja ostajien välillä vastasivat puolestaan coactores ja argentarii, joista 

jälkimmäiset muutoin toimivat rahanvaihtajina ja pankkiireina.216 Kaupat tavallisesti vahvistettiin 

muutaman päivän sisällä huutokaupasta ja argentarius tilitti myyjälle kauppasumman vähennettynä 

muutaman prosentin osuudella, josta käytettiin nimeä merces. Tarvittaessa argentarius myönsi 

ostajille pituudeltaan jopa vuoden mittaisia luottoja. Onnekkaan sattuman kautta meille on säilynyt 

melko yksityiskohtaista dokumentaatiota yhden roomalaisen pankkiirin, pompejilaisen L. Caecilius 

Iucunduksen toiminnasta. Hänen talostaan löydetyissä vahatauluissa on tietoja yhdelle myyjälle ja 

lukuisille ostajille myönnetyistä lainoista.217  

Ciceron oli selvästi mahdollista neuvotella Avianiukselta lisää maksuaikaa. Lisäksi hän tuntuu 

toivovan, että Fabius Gallus ottaisi itselleen ainakin joitakin Ciceron nimissä hankkimistaan esineistä 

sekä miettii mahdollisuuksia saada ne sysättyä esimerkiksi Damasippukselle. Sen sijaan kirje ei anna 

viitteitä siitä, että Ciceron olisi ollut mahdollista perua tehtyjä kauppoja myyjän kanssa. Tämä kaupan 

oletettava peruuttamattomuus puhuu sekin huutokauppatulkinnan puolesta. Martialikselta tunnetaan 

kyllä tekstikohta, jossa praeco Gellianus kauppaa huonomaineista orjatyttöä ja tätä suutelemalla saa 

jo tarjouksen tehneen ostajaehdokkaan peräytymään.218 Roomalaisia huutokauppoja 

oikeustieteellisestä näkökulmasta tutkinut Georg Thielmann korostaa kuitenkin huutokaupassa 

tehtyjen tarjousten, erityisesti voittaneiden tarjousten peruuttamattomuutta. Martialiksen kohtaa 

käsitellessään hän tuo esille sen, että kyseinen tarjouksen peruutus tapahtui huutokaupan ollessa vielä 

käynnissä, ennen kuin tarjous oli julistettu voittaneeksi.219 Ciceron ilmaistessa tyytymättömyytensä 

Fabius Galluksen tekemiin hankintoihin, oli kauppojen tekohetkestä oletettavasti kulunut ainakin 

päivä tai pari. Siten Fabius Gallus -kirjeen kohta, jossa Cicero sanoo suhtautuvansa sekä hyväksyvästi 

että arvostavasti ystävän tekemiin ostoihin (ac tamen ista ipsa quae te emisse scribis non solum rata 

mihi erunt, sed etiam grata), on ehkä enemmän esimerkki Ciceron halusta leikitellä sanojen rata ja 

grata loppusoinnuilla kuin todiste siitä, että hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus perua 

kaupat.220   

 
216 Andreau 1974, 73–75.  
217 Andreau 1974, 95–103; Andreau 1996, 1060–1061. 
218 Mart. epigr. 6,66.  
219 Thielmann 1961, 91–93. Ks. erityisesti alaviite 41: ”Ein Gebot kann zurückgenommen werden, solange der Zuschlag 

nicht erteilt ist”. Thielmann katsoo myös, että vaikka roomalaisessa oikeusjärjestelmässä yleinen tarjousten 

peruuttamattomuus korostuukin, on todennäköistä, että käytännön elämässä Gellianuksen kaltaiset ammatinharjoittajat 

saattoivat joustaa ja tehdä poikkeuksia.  
220 Marx (1898, 42) kuitenkin näkee kohdan päinvastoin: hänen mukaansa kaupat vielä konkreettisesti odottivat Ciceron 

lopullista hyväksyntää. Ks. luku 2.2.  
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Huutokaupat mahdollistavat tehokkaan ja läpinäkyvän kaupankäynnin. Tutkimuskirjallisuus korostaa 

niiden olleen hyvin keskeinen osa Rooman talouselämää.221 Esimerkiksi mainittu Verres-puheen 

kohta tekee selväksi, että taidetta huutokaupattiin. Yleisemmin kuitenkin se, millainen rooli taiteen 

myynneillä oli tässä toiminnassa, jää epäselväksi. Ilmeisesti on niin, että huutokauppoja tutkineet ovat 

nähneet taidekaupan liian marginaalisena ilmiönä ja toisaalta antiikin taiteesta kirjoittaneita ovat 

kiinnostaneet muut kuin taiteen taloudelliseen puoleen liittyvät seikat. Esimerkiksi Andreau ei 

juurikaan käsittele taideteosten myyntejä. Hän ainoastaan toteaa niitäkin huutokaupatun tehden 

hieman epäselväksi jäävän vertauksen oman aikamme huutokauppakamareihin.222  

Nykyinen taide- ja antiikkiesineisiin erikoistunut huutokauppakamaritoiminta on kehittynyt 

nykyiseen muotoonsa pitkän ajan jo monien vaiheiden kautta: esimerkiksi Lontoossa perinne 

huutokaupata maalauksia juontaa juurensa 1600-luvun lopulle, kaupungin tunnetut 

huutokauppakamarit perustettiin 1700-luvulla ja erityisesti 1900-luvulla niiden toiminnassa tapahtui 

voimakasta kehitystä ja kansainvälistymistä.223 Voidaanko olettaa, että myös antiikin Roomassa olisi 

ollut vastaavaa erikoistumista, esimerkiksi taiteen myyntiin keskittyneitä huutokauppoja? Vastausta 

kysymykseen voisi etsiä antiikin lähteiden taide-esineiden huutokauppaamista ja muita niiden 

myymistä ja ostamista sivuavia kohdista. Tämän tutkimuksen ilmeisesti vielä puuttuessa ei 

kannattane tehdä liian pitkälle meneviä oletuksia.224 Vertailun vuoksi voi todeta, että roomalaisajan 

antikvaarista kirjakauppaa tutkinut Tönnes Kleberg päätyy näkemykseen, etteivät käytössämme 

olevat lähteet anna kunnollista vahvistusta puhtaasti kirjoihin erikoistuneista huutokaupoista antiikin 

Roomassa.225 Myös taideteoksia on voitu aivan hyvin myydä sekalaisen irtaimiston ja muiden 

omaisuuserien lomassa. Tällöin niiden yleisökin on epäilemättä ollut heterogeenisempi ihmisjoukko 

kuin vaikkapa jonkin oman aikakautemme taidehuutokaupan ostajakunta.  

 

 
221 Leist 1896, 2270–2271; Rauh 1989, 458; Holleran 2012, 252. 
222 Andreau 1974, 75: Il faut rattacher à cette catégorie les auctiones relatives à des oeuvres d’art, à de vieux objets 

etc…., que leur caractère exceptionnel et économiquement marginal apparente aux actuelles enchères des Salles des 

Ventes Libres.  
223 Howard 2015, verkkoaineisto, tarkistettu 10.10.2020.  
224 Usein tämä oletus kuitenkin tehdään. Esimerkiksi Lazzeretti (2014, 96) jopa tulkitsee Ciceron kilpailijan 

Hortensiuksen ilmiömäisestä muistista kertovan anekdootin (Sen. contr. 1,19; Quint. inst. 11,2,24) siten, että Hortensius 

pystyi muistamaan koko päivän kestäneen huutokaupan kaikki myynnit järjestyksineen ja ostajineen siitä syystä, että oli 

intohimoinen taiteen harrastaja. Lazzeretti siis olettaa, että kyseinen huutokauppa oli erikoistunut taiteeseen ja vastaavaan 

esineistöön. Kuitenkin anekdootin meille välittäneiden Seneca vanhemman ja Quintilianuksen sanavalinnat 

Hortensiuksen muistamille myydyille kohteille, omnes res ja quid, eivät välttämättä viittaa nimenomaan taideteoksiin.     
225 Kleberg 1973, 4. Kleberg on paikantanut kirjojen huutokauppaamisesta kertovan kohdan Juvenaliksen satiireista sekä 

300-luvulla jKr. eläneeltä Ausoniukselta. Niistä ensiksi mainittu liittyy selvästi sekalaisen irtaimiston kauppaan.   
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3.3. Kaupankäynnin osapuolet kirjeessä Ad fam. 7,23 
 

Vallalla oleva tapa ymmärtää taidekauppaa Ciceron kirjeessä Ad fam. 7,23 pohjaa pitkälti Marxin 

vuonna 1898 kirjeen tapahtumista tekemään rekonstruktioon.226 Edellisissä luvuissa olen esittänyt 

hänen ajatuksistaan poikkeavia näkemyksiä: ehdotuksen, että kirjeen Ad fam. 7,23 Avianius olisi 

Ciceron ystävä C. Avianius Flaccus sekä huomion siitä, että kirjeen veistoshankinnat voisi nähdä 

huutokaupassa tapahtuneena kaupankäyntinä. Tällöin on syytä pohtia kirjeessä mainittujen 

henkilöiden rooleja sekä yleisemmin sitä, miten kauppa toteutettiin.   

Kirjeen tapahtumien sijoittaminen huutokauppakontekstiin ei muuta kirjeen kirjoittajan ja 

vastaanottajan välistä suhdetta: selvää on, että Cicero on taideteosten ostaja, joka oli valtuuttanut 

Fabius Galluksen tekemään hankintoja puolestaan. Mahdollisia syitä sille, että Cicero turvautui 

ystävän apuun on nähtävissä useita: oleskelu toisella paikkakunnalla (kirjeen alussa Cicero kertoo 

palanneensa Arpinumista), haluttomuus julkisesti profiloitua kalliiden taideteosten ostajana (ks. luku 

1.2.1) sekä henkilökohtaiseen osallistumiseen liittyneet julkisuuskuvalliset riskit kuten altistuminen 

syytöksille opportunismista (ks. edellinen luku). Lisäksi Cicero vaikuttaa ennen kauppojen 

toteutumista luottaneen Fabius Galluksen kykyyn valita sopivia veistoksia.  

Mikä sitten oli Avianiuksen rooli kaupankäynnissä? Hänet on helppo nähdä myyjänä, sillä kirjeessä 

Avianius on henkilö, jolle Ciceron tuli suorittaa maksu ostetuista veistoksista. Kuitenkaan aivan 

selvää ei ole, oliko hän myös veistosten omistaja: laskun ostoista on voinut lähettää myös joku 

välittäjän roolissa toiminut taho eikä kirjeessä myöskään esimerkiksi korosteta bakkanteja juuri 

Avianiuksen bakkanteina, kun niitä verrataan Metelluksen muusiin. Kuten edellisessä luvussa 

todettiin, huolehtivat pankkiirit (argentarii) huutokaupoissa maksuliikenteestä myyjien ja ostajien 

välillä ja myönsivät tarvittaessa jälkimmäisille jopa vuoden pituisia luottoja. Koska Cicero puhuu 

tarpeestaan siirtää maksua vuodella eteenpäin, on huokuttelevaa ajatella, että kirjeen Avianius olisi 

tällainen argentarius. Kuitenkin katsotaan, etteivät Rooman eliitin jäsenet olleet riippuvaisia 

huutokauppapankkiirien antamista luotoista.227  

Tässä kohden on mielenkiintoista kytkeä mukaan luvussa 2.5 esille tuotu ajatus C. Avianius 

Flaccuksesta kirjeen Avianiuksena. Kyseinen henkilö on totuttu näkemään puteolilaisena 

viljakauppiaana, mikä saattaa vaikuttaa huutokauppa-ajatuksen kanssa huonosti yhteensopivalta 

 
226 Marxin artikkelissaan (Marx 1898) esittämät ajatukset kirjeen kaupankäynnin kulusta ja henkilöiden rooleista näkyvät 

muun muassa seuraavissa tutkimuksissa: Neudecker 1988, 16; Cain – Dräger 1994, 812. 
227 García Morcillo 2008, 261. 
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seikalta. Viljakauppiaaksi hänet luokittelee erityisesti Elimar Klebsin RE-artikkeli kirjeessä Ad fam. 

13,75 mainittujen viljakuljetusten vuoksi.228 Olisiko mahdollista, että Avianius Flaccus olisi tehnyt 

työkseen muutakin kuin tuonut viljaa Sisiliasta? Mitään Ciceron teksteistä ei voi pitää tarkkana tai 

kattavana kuvauksena kyseisen henkilön liiketoimista. Vuosien varrella hänen toimenkuvansa on 

aivan hyvin voinut myös muuttaa muotoaan. Vertailukohtana tulee mieleen Petroniuksen Satyricon, 

jossa pääomia ja riskinsietokykyä vaatineella merikaupalla rikastunut Trimalchio kertoo luopuneensa 

varsinaisesta kaupankäynnistä ja ryhtyneensä sen sijaan luotottamaan vapautettuja orjia.229 Ciceron 

aikana eläneen vapaasyntyisen ja keisariajan fiktiivisen vapautetun elämänvaiheiden vertailu sisältää 

luonnollisesti riskinsä, muttei liene mahdotonta, että Ciceron ystävä Avianius Flaccus olisi siirtynyt 

esimerkiksi iän ja pääoman kartuttua aktiivisesta viljakaupan harjoittajasta esimerkiksi sellaiseksi 

liikemieheksi, joka konkreettisen kaupankäynnin sijaan hallinnoi omaisuuttaan, teki sijoituksia ja 

harjoitti rahoitustoimintaa. Ainakin tällaisella henkilön voisi olettaa olleen läsnä tuon ajan oletettavasti 

pelkkien taideteosten sijaan myös muuta omaisuutta myyneissä huutokaupoissa seuraten 

mahdollisuuksia tehdä liiketaloudellisesti mielekkäitä hankintoja. Silloin hän olisi ollut luonteva taho 

rahoittamaan ystävän taidehankintoja.  

Huutokauppojen yhteydessä toimineet pankkiirit eivät antaneet luottoja ilmaiseksi. Jos kirjeen Avianius 

on liikemies Avianius Flaccus, voisi sen sijaan ajatella, että hän järjesti ystävälleen väliaikaisrahoitusta 

ilman, että tämä joutui maksamaan siitä erillistä korkoa. Titiukselle osoitettu kirje Ad fam. 13,75 (liite 

14) antaa kuvan, että Avianius Flaccuksen ja Ciceron väliseen suhteeseen kuului vastavuoroisuutta: 

Cicero auttoi suhteillaan Avianius Flaccusta ja oli toisaalta myös tämän hänelle velkaa. Deniaux myös 

tulkitsee Ciceron kirjeessä Ad fam. 13,75 käyttämän ilmaisun mehercule etiam debeo siten, että 

Cicerolla oli konkreettista rahallista velkaa Avianiukselle.230 Kirjeessä Ad fam. 7,23 Ciceroa selvästi 

harmittaa Fabius Galluksen ostamien veistosten kalleus ja se, että hän joutuu pyytämään Avianiukselta 

pitkän maksuajan. Ehkäpä hänen mieltään painoi ajatus joutumisesta liialliseen kiitollisuudenvelkaan 

Avianiusta kohtaan. Titiukselle osoitetussa kirjeestä on ehkä aistittavissa tietty vaivaantuneisuus 

Ciceron joutuessa Avianiuksen pyynnöstä ottamaan viljakuljetusasian uudelleen esille. 

Avianius Flaccukseksi tulkittu Avianius ilmeisesti asui Puteolissa, jonka lähistöllä oli paljon Rooman 

ylhäisön huviloita mahdollisesti hyvinkin rikkaine taidekokoelmineen.231 Voisi ajatella, että jonkin 

siellä päin sijainneen huvilan irtaimiston tullessa huutokaupattavaksi Cicero valtuutti ystävänsä Fabius 

 
228 Klebs 1896, 2373.  
229 Petron. 76: sustuli me de negotiatione et coepi libertos faenerare. 
230 Deniaux 1993, 173. 
231 Ks. luku 2.5. Yleisesti Campanian huviloiden veistoksista kertoo Neudecker 1988.  
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Galluksen tekemään hankintoja ja sopi, että Avianius Flaccus huolehtisi maksusta huutokaupan 

järjestäjälle ja laskuttaisi myöhemmin Ciceroa. Siinä missä Atticukselle osoitetuissa kirjeissä 

laivakuljetukseen liittyvät kysymykset ovat hyvin esillä, ei Fabius Gallukselle kirjoitetussa kirjeessä 

mainita, että ostokset olisi tarkoitus kuljettaa meriteitse. Shackleton Bailey lisäksi katsoo, että maininta 

Tarracinasta viittaisi siihen, että Fabius Gallus olisi tehnyt hankinnat eteläisessä Latiumissa tai 

Campaniassa.232 Samalla suunnalla on myös Herculaneum, jossa Fabius Galluksella tiedetään olleen 

maaomistuksia (ks. luku 1.3.1). 

Se, miten kirjeessä mainitut Ciceron oma vapautettu ja Iunius osallistuivat kaupankäyntiin, jää 

edelleen avoimeksi.233 Jokseenkiin epäselväksi jää myös Damasippuksen rooli. Kuten luvussa 2.2 

todettiin, näki Marx hänet ovelana kauppamiehenä, joka huijasi Ciceron Fabius Galluksen liian 

kalliisiin hankintoihin. Hakuteokset eivät ole kaikilta osin omaksuneet Marxin näkemystä 

Damasippuksesta, vaan esittelevät hänet neutraalimmin taidekauppiaana.234 Herää kuitenkin 

kysymys, tekeekö tämäkään luonnehdinta oikeutta kyseiselle henkilölle. Ylipäätänsä tietojemme 

levätessä pelkkään Horatiuksen ivalliseen henkilökuvaan ja Ciceron kirjeiden lyhyisiin mainintoihin 

ei meillä ole kovin hyviä lähtökohtia saada hänestä täysin luotettavaa kuvaa. Hänen elämäntarinaansa 

tutkinut Verboven on sitä mieltä, ettei Damasippusta ylhäisen perhetaustansa vuoksi voi pitää 

varsinaisena ammattiliikemiehenä, vaikka hän mahdollisesti harjoitti taiteella ja kiinteistöillä 

keinotteluksi tulkittavaa toimintaa.235 Verboven myös näkee, että Ciceron käyttämä termi pseudo-

Damasippus viittaisi siihen, että Damasippuksen nimi liitettiin Roomassa yleisesti taideostoihin, hän 

siis ilmeisesti oli henkilö, jonka tiedettiin ostavan suurilla summilla veistoksia.236 Cicero vaikuttaa 

toivovan saavansa myytyä epämieluisat veistokset eteenpäin Damasippukselle, muttei ilmeisesti 

täysin luota tämän kaupan toteutumiseen. Nähdäkseni kirjeessä Ad fam. 7,23 ei ole mitään sellaista, 

joka varmuudella viittaisi Damasippuksen oletettuun taidekauppiaan rooliin saati antaisi tukea 

Marxin teorioille hänen ja Avianiuksen salajuonista.   

Samoin kuin keskustelussa Avianius Flaccuksen viljakauppiaan roolista, on Damasippuksenkin 

tapauksessa ongelmallista ryhtyä lokeroimaan henkilöä jonkin tietyn ammattinimikkeen alle meille 

 
232 Shackleton Bailey 1977b, 370–371. 
233 Se, että Cicero pitää henkilöitä syypäinä kauppojen epämieluisalle toteutumistavalle, voi kuitenkin antaa vihjeitä. 

Iuniuksen kohdalla voisi esimerkiksi pohtia, olisiko hän ollut huutokaupassa Fabius Gallusta vastaan huutanut kilpailija 

tai jopa taitava meklari, joka onnistui yllyttämään liian korkean tarjouksen tekoon.  
234 Esimerkiksi Will 1999, 164; Döhl 2000, 1151. Jälkimmäinen niputtaa Damasippuksen ohella myös Atticuksen, 

Galluksen ja Iuniuksen Ciceroa palvelleiksi taidekauppiaiksi ja asiamiehiksi.   
235 Verboven 1997, 209–216. Verboven löytää useita Horatiuksen satiireja yhdistävänä piirteenä pilkan sellaisia yläluokan 

jäseniä kohtaan, jotka liiallisessa määrin harjoittivat liiketoimien tai koronkiskonnan kaltaisia sopimattomiksi nähtyjä 

toimia.   
236 Verboven 1997, 198.  
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säilyneiden hyvin rajallisten tietojen pohjalta. Oman aikanamme taiteella kauppaa käyvien tahojen 

tunnistaminen ja luokittelu ei sekään ole yksinkertainen tehtävä. Kun Raymonde Moulin tutki 1900-

luvun pariisilaisia taidekauppapiirejä sosiologisesta näkökulmasta, saattoi hän todeta, että alalla 

vaikutti hyvin laaja kirjo erilaisia toimijoita kuten kauppiaita, välittäjiä, sijoittajia sekä esimerkiksi 

myös sellaisia keräilijöitä, joiden osto- ja myyntikäyttäytymisessä oli keinotteluun viittaavia 

piirteitä.237 Tietenkään ei voida olettaa, että Roomassa tasavallan lopulla käyty taidekauppa olisi 

suoraan verrannollinen niihen tapoihin, joilla maalaukset 1900-luvun Ranskassa vaihtoivat omistajia. 

Yleisellä tasolla Moulinin havainnot ovat kuitenkin hyvä muistutus siitä, että taideteosten kaltaisilla 

keräilyesineillä käydyssä kaupassa ammatilliset roolit voivat olla häilyviä ja vaikeasti 

kategorisoitavia. Tämän tiedostamisesta ei ainakaan liene haittaa pohdiskeltaessa Damasippuksen, 

Verreksen tai muiden taidekauppiaksi välillä miellettyjen antiikin henkilöiden toimenkuvia.   

 

4. YHTEENVETO 
 

Hakuteoksissa esiintyvä taiteilija Avianius Evander -kertomus sekä sen rinnalla kulkeva tapa nähdä 

Ciceron ystävälleen Fabius Gallukselle kirjoittaman kirjeen (Ad fam. 7,23) Avianius kyseisenä 

Evanderina juontavat kumpikin juurensa 1800-luvulle. Tuolloin tutkimuksen keskiössä olivat 

pyrkimykset koota luetteloita antiikin taiteilijoista ja heidän teoksistaan. Sittemmin tämä 

työskentelytapa on saanut osakseen kritiikkiä kuten myös samoihin aikoihin voimissaan ollut 

käytäntö tulkita monia roomalaisajalta säilyneitä veistoksia lähes yksinomaan kirjallisista lähteistä 

tuttujen kreikkalaistaiteilijoiden teosten kopioiksi. Siinä missä nykyisen tiedon valossa esimerkiksi 

useat vanhat Lysippoksen tai Praksiteleen kaltaisten taiteilijoiden nimiin tehdyt teostunnistukset ovat 

osoittautuneet ongelmallisiksi, kaipaisi mielestäni vastaavaa uudelleenarviointia myös kertomus 

taiteilija Evanderista sekä yleisemmin tapa tulkita Ciceron Fabius Gallukselle kirjoittamaa kirjettä Ad 

fam. 7,23.  

Kun yhdistetään kirjeen tarkasteluun nykyään käytössä olevat onomastisen tutkimuksen tiedot 

Rooman myöhäisen tasavallan nimikäytännöistä, voidaan todeta, ettei kirjeen Avianius edes ole 

kyseinen taiteilija: Avianius Evander oli vapautettu orja, eikä pidetä mahdollisena, että Cicero viittaisi 

vapautettuun orjaan pelkällä sukunimellä ilman lisänimeä. Käsittääkseni tähän nimitutkimuksen ja 

kirjeen Ad fam. 7,23 tulkintojen väliseen ristiriitaan on aiemmin kiinnittänyt huomion vain Élizabeth 

Deniaux vuonna 1993 ilmestyneessä tutkimuksessaan. Siinä havainnolla on vain sivuhuomion asema, 

 
237 Moulin 1987, 37–106. 
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mikä epäilemättä on estänyt sen leviämistä laajempaan tietoisuuteen. Lisäksi se, että väitettä 

Evanderista kirjeen Avianiuksena on toistettu viimeisten yli sadan vuoden aikana hyvin ahkerasti, ei 

ole ainakaan madaltanut kynnystä nähdä Ciceron teksti toisin.  

Kertomus taiteilija Evanderista rakentui 1800-luvun puolivälissä neljän hyvin erilaisen antiikin 

tekstin varaan. Sittemmin mukaan on liitetty ajatuksia taidehistoriallisen tutkimuksen 

uusattikalaiseksi nimeämästä suuntauksesta sekä ajoittain pyritty näkemään Evander hyvinkin 

tärkeänä ja kuuluisana taiteilijana. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tarinaan erityisen paljon 

väriä ja yksityiskohtia tuonutta Pomponius Porphyrion Horatius-kommentaaria ei voi pitää kovinkaan 

luotettavana lähteenä. Horatius-tutkimus näkee hänet kirjoittajana, jonka selityksiin ei kannata liiaksi 

luottaa. Suomen kielessä sanalla myytti on merkitys paitsi jumaltaruna myös uskomuksena, joka ei 

ole totta. Siten saattaisi olla perusteltua kutsua Evander-kertomusta tutkimuskirjallisuuden luomaksi 

taiteilijamyytiksi.    

Tutkimuksessaan Deniaux nojautuu 1900-luvun alussa vaikuttaneeseen J. Hatzfeldiin ja katsoo 

kirjeen Avianiuksen olleen C. Avianius Evanderin patronus M. Aemilius Avianianus. Tässä kohdin 

en ole hänen kanssaan samaa mieltä. Hatzfeld vaikuttaa tehneen päätelmänsä vanhojen editioiden 

pohjalta, joissa Aemilius Avianianuksen lisänimi on virheellisesti ollut Avianius. Itse olen sitä mieltä, 

että Cicero puhuessaan Avianiuksesta todennäköisesti tarkoittaa hänen muutamassa muussa 

kirjeessään esiintyvää C. Avianius Flaccusta. Suosituskirjeessään Titiukselle (ad fam. 13,75) Cicero 

ensin esittelee tämän koko nimellä C. Avianius Flaccus, mutta siirtyy sitten viittaamaan tähän kirjeen 

Ad fam. 7,23 tavoin pelkällä sukunimellä Avianius. Avianius Flaccukseen on tapana yhdistää myös 

Ciceron Academica-dialogin maininta, jossa esiintyy Puteolissa asunut tai oleskellut C. Avianius. 

Kirjeessä Ad fam. 13,75 mainittujen viljakuljetusten vuoksi hänet on totuttu näkemään 

viljakauppiaana. On kuitenkin mahdollista, että hänen toimenkuvansa on ollut laajempi. Samasta 

kirjeestä tulee selvästi ilmi Ciceron Avianius Flaccuksen suhteen vastavuoroisuus: Cicero luovutti 

suhteensa ja vaikutusvaltansa ystävänsä käyttöön saaden itse joitakin tarkemmin määrittelemättömiä 

vastapalveluksia. Yksi tutkija epäilee Avianius Flaccuksen lainanneen Cicerolle rahaa.      

Se, että Avianius on mielletty Cicerolle veistoksiaan myyneeksi taiteilijaksi, on leimannut myös 

tulkintoja kaupankäynnin kulusta. Vaikkei kirjallisuus taiteen ensi- ja jälkimarkkinoiden termejä 

käytäkään, on kirjeen kaupankäyntitapahtuma nähty lähes yksinomaan niistä ensimmäisen kautta: 

veistosten ostamisena niiden valmistajalta. Taidekaupan keskeinen erityispiirre kuitenkin on se, että 

sama tuote voi tulla myyntiin uudelleen, jopa useamman kerran. Puhutaankin taiteen 

jälkimarkkinoista eli siitä, että taideteokset saattavat kiertää hyvinkin pitkään omistajalta toiselle aina 
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välillä siirtyen. Tämä taiteella käytävän kaupan ominaisuus vaikuttaa jääneen huomaamatta myös 

roomalaista taidekauppaa laajemminkin tarkastelevalta tutkimukselta.  

Cicerolle ostettujen veistosten jäljille on mahdollista päästä kirjeessä mainitun Damasippuksen 

kautta. Hän näyttäytyy henkilönä, joka oli ilmeisesti kiinnostunut samoista veistoksista ja voisi 

mahdollisesti lunastaa ne itselleen. Koska Horatius kirjoittamassaan satiirissa kuvailee Damasippusta 

vanhojen veistosten innokkaaksi ostajaksi, on luontevaa ajatella, että myös Ciceron kirjeen veistokset 

olivat vanhoja eivätkä aikalaistaiteilijoiden tuotantoa. Tämän päätelmän teki jo vuonna 1847 T. 

Bergk, mutta se on jäänyt unohduksiin. Taiteilija Evanderista vaikutusvaltaisen artikkelin kirjoittanut 

F. Marx tulkitsi Damasippuksen kieroksi kauppamieheksi, joka ovelalla juonittelulla sai Ciceron 

edustajat sortumaan epäedullisiin kauppoihin. Marxin artikkeli onkin epäilemättä vaikuttanut siihen, 

että Damasippus usein esitellään taidekauppiaana. Kuitenkin on epäselvää, voidaanko Damasippusta 

pitää varsinaisena ammattikauppiaana. Kirjeen perusteella hän vaikuttaa lähinnä henkilöltä, joka 

yleisesti tunnettiin taiteen suurostajana. Se, oliko hänellä jokin rooli Ciceron veistoshankintojen 

järjestelyissä, jää avoimeksi. Selvää sen sijaan on, ettei kirjeessä ole mitään kunnollista viitettä 

Marxin epäilemästä huijauksesta kaupan taustalla.  

Ajatukset salajuonista toistuvat hieman toisessa muodossa Ciceron Verres-puheen pohjalta viime 

vuosina syntyneissä teorioissa. On muun muassa esitetty tulkintoja Verreksen oletetusta 

salakauppaverkostosta. Näitä Verres-puheeseen pohjaavia teorioita ja niihin liittyviä ongelmia on 

hieman sivuttu tämänkin tutkielman luvussa 1.2.1. Kirjeen Ad fam. 7,23 tarkastelun kannalta saman 

tekstin mielenkiintoisinta antia on mielestäni kuitenkin kohta, jossa Cicero paheksuu Verreksen 

maksamia ryöstöhintoja ja kertoo taideteosten hinnoista normaalioloissa. Siinä huutokaupat 

näyttäytyvät paikkana, jossa taidetta myytiin ja jossa hinnat saattoivat nousta korkeiksi innokkaiden 

ostajien tavoitellessa samaa teosta. Sen puolesta, että Fabius Gallus olisi ostanut ystävälleen 

veistoksia jostakin tuolloin järjestetystä huutokaupasta puhuvat eräät kirjeen yksityiskohdat: 

erityisesti hintojen ennalta-arvaamattomuus ja se, ettei Ciceron ilmeisestikään ollut mahdollista perua 

tehtyä kauppaa. Lisäksi tiedetään, että huutokauppojen yhteydessä oli tapana myöntää ostajille jopa 

vuoden pituisia luottoja. Tämä sopii mielestäni hyvin yhteen Ciceron aikomukseen lykätä maksamista 

vuodella eteenpäin. Epäsuorasti huutokauppateoriaa tukevat myös Avianiuksen taiteilijana näkevien 

tulkintojen avoimiksi jättämät kysymykset: Onko näyttöä huutokauppaluottoja vastaavista 

järjestelyistä ostettaessa veistoksia ne tehneeltä taiteilijalta? Saattoiko taiteilijan kaltainen 

käsityöläinen olla taloudellisesti niin hyvässä asemassa, että pystyi myöntämään ostajalle jopa 

vuoden maksuajan? Onko ylipäätänsä uskottavaa ajatella, että roomalaisen yhteiskunnan huipulla 

ollut Cicero olisi neuvotullut maksujärjestelyistä orjataustaisen henkilön kanssa? Lisäksi on syytä 
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muistaa, että antiikin aikana tyypillinen tapa tuottaa taidetta olivat tilaustyöt. Jos myyjä todellakin oli 

taiteilija Evander, on syytä pohtia sitä, miksei häneltä tällöin erikseen tilattu juuri Ciceron toiveita 

vastaavia teoksia. 

Tätä kirjoittaessa ei ollut käytettävissä mitään sellaista tutkimusta, jossa olisi järjestelmällisesti käyty 

läpi taideteosten huutokauppamyynnit antiikin kirjailijoiden teksteissä. Sen ilmeisesti vielä 

puuttuessa on riskialtista ryhtyä esimerkiksi olettamaan, että tuolloin olisi ollut juuri taiteen myyntiin 

erikoistuneita huutokauppoja samalla tavoin kuin omana aikanamme. Taidetta on aivan hyvin voitu 

huutokaupata sekalaisen irtaimiston ja muun omaisuuden lomassa. Roomalaisia huutokauppoja 

yleisemmin tarkasteleva tutkimus tekee sen sijaan selväksi, että kaupankäyntimuoto oli yleisesti 

käytetty ja talouselämälle keskeinen tapa myydä erilaista omaisuutta mukaan lukien kiinteistöjä, orjia 

ja karjaa. 

Marx katsoi, että veistoshankintoihin johtanut hämäys tapahtui Ateenassa. Itse kirjeessä ei kuitenkaan 

mainita mitään kyseisestä kaupungista tai Fabius Galluksen ja Ciceron vapautetun matkasta sinne tai 

takaisin. Siinä ei ole myöskään mainintaa ostettujen veistosten kuljettamisesta meriteitse, mikä 

ihmetyttää ottaen huomioon sen, kuinka tärkeä teema laivakuljetusjärjestelyt ovat Ciceron 60-luvulla 

eKr. Atticuksen kautta Kreikasta tehtyjä veistoshankintoja käsittelevissä kirjeissä. Kun pidetään 

mielessä Avianius Flaccuksen puteolilaisuus, Fabius Galluksen maaomistukset Herculaneumissa 

sekä kirjeessä mainitun Tarracinan, on luontevampaa pohtia, olisiko hankinnat tehty jostakin 

Napolinlahden alueella tai lähistöllä järjestetystä huutokaupasta. Se, että Cicero mahdollisesti oli 

nähnyt osan veistoksista voi viitata siihen, että myyntiin oli tullut jonkin Ciceron tunteman henkilön 

omaisuutta.  

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut kirjettä Ad fam. 7,23 itse säilyneen tekstin, muiden Ciceron 

kirjoitusten sekä eri näkökulmista kirjoitettujen sekundäärilähteiden kautta. Niiden perusteella on 

johdettavissa kirjeen tutkimushistorian varrella jo aiemmin tehdyt, mutta liian vähälle huomiolle 

jääneet päätelmät siitä, ettei kirjeen Avianius ei voi olla Evander ja että Cicerolle ostetut taideteokset 

eivät olleet aikalaistaidetta vaan oman aikansa ”antiikkia”. Lisäksi käytössä olleeseen 

tutkimuskirjallisuuteen nähden uusina ideoina olen tuonut esille ajatuksen siitä, että kirjeen Avianius 

olisi mahdollisesti Ciceron muista teksteistä tunnettu liikemies C. Avianius Flaccus ja että veistokset 

ostettiin jostakin tuolloin järjestetystä huutokaupasta.    
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LIITTEET 

1. Cic. ad fam. 7,23.  

CICERO S. D. M. FABIO GALLO 

Tantum quod ex Arpinati veneram cum mihi a te litterae redditae sunt ab eodemque 

accepi Avianii litteras, in quibus hoc inerat liberalissimum, nomina se facturum cum 

venisset qua ego vellem die. Fac, quaeso, qui ego sum esse te: estne aut tui pudoris aut 

nostri primum rogare de die, deinde plus annua postulare? Sed essent, mi Galle, omnia 

facilia si et ea mercatus esses quae ego desiderabam, et ad eam summam, quam 

volueram. Ac tamen ista ipsa quae te emisse scribis non solum rata mihi erunt, sed etiam 

grata. Plane enim intelligo te non modo studio sed etiam amore usum quae te 

delectarint, hominem, ut ego semper iudicavi, in omni iudicio elegantissimum, quae me 

digna putaris, coemisse. Sed velim maneat Damasippus in sententia; prorsus enim ex 

istis emptionibus nullam desidero. Tu autem, ignarus instituti mei, quanti ego genus 

omnino signorum omnium non aestimo tanti ista quattuor aut quinque sumpsisti. 

Bacchas istas cum Musis Metelli comparas. Quid simile? Primum ipsas ego Musas 

numquam tanti putassem atque id fecissem Musis omnibus approbantibus, sed tamen 

erant aptum bibliothecae studiisque nostris congruens; Bacchis vero ubi est apud me 

locus? At pulchellae sunt. Novi optime et saepe vidi. Nominatim tibi signa mihi nota 

mandassem si probassem. Ea enim signa ego emere soleo quae ad similitudinem 

gymnasiorum exornent mihi in palaestra locum. Martis vero signum quo mihi pacis 

auctori? Gaudeo nullum Saturni signum fuisse; haec enim duo signa putarem mihi aes 

alienum attulisse. Mercurii mallem aliquod fuisset; felicius, puto, cum Avianio 

transigere possemus. Quod tibi destinaras trapezophorum, si te delectat, habebis; sin 

autem sententiam mutasti, ego habebo scilicet. Ista quidem summa ne ego multo 

libentius emerim deversorium Tarracinae, ne semper hospiti molestus sim. Omnino 

liberti mei video esse culpam, cui plane res certas mandaram, itemque Iunii, quem puto 

tibi notum esse, Avianii familiarem. Exedria quaedam mihi nova sunt instituta in 

porticula Tusculani. Ea volebam tabellis ornare. Etenim, si quid generis istiusmodi me 

delectat, pictura delectat. Sed tamen si ista mihi sunt habenda, certiorem velim me 

facias ubi sint, quando arcessantur, quo genere vecturae. Si enim Damasippus in 

sententia non manebit, aliquem Pseudodamasippum vel cum iactura reperiemus.   

Quod ad me de domo scribis iterum, iam id ego proficiscens mandaram meae Tulliae; 

ea enim ipsa hora acceperam tuas litteras; egeram etiam cum tuo Nicia, quod is utitur, 

ut scis, familiariter Crasso. Ut redii autem, priusquam tuas legi has proximas litteras, 

quaesivi de mea Tullia, quid egisset. Per Liciniam se egisse dicebat (sed opinor 

Crassum uti non ita multum sorore); eam porro negare se audere, cum vir abesset (est 

enim profectus in Hispaniam Dexius), illo et absente et insciente migrare. Est mihi 

gratissimum tanti a te aestimatam consuetudinem vitae victusque nostri, primum ut eam 

domum sumeres, ut non modo prope me, sed plane mecum habitare posses, deinde ut 

migrare tanto opere festines. Sed ne vivam, si tibi concedo, ut eius rei tu cupidior sis, 

quam ego sum: itaque omnia experiar; video enim, quid mea intersit, quid utriusque 



 

nostrum. Si quid egero, faciam, ut scias: tu et ad omnia rescribes et, quando te 

exspectem, facies me, si tibi videtur, certiorem. 

 

Cicero tervehtii M. Fabius Gallusta  

Tuskin olin ehtinyt palata Arpinumista, kun sain sinun kirjeesi ja samalla myös 

Avianiuksen kirjeen, jossa hän avokätisesti myöntyy heti tullessaan kirjaamaan 

saatavan haluamalleni päivälle. Pyydän, mieti itseäsi minun asemassani. Sallisiko 

kunniasi ensin pyytää joustoa eräpäivän suhteen ja sen jälkeen vielä vuoden lisää 

maksuaikaa? Mutta eikö kaikki, oma Gallukseni, olisi helpompaa, jos olisit ostanut 

sellaista, mitä halusin ja sellaiseen hintaan, jonka olisin valmis maksamaan? Kuitenkin 

nämä tekemäsi hankinnat, joista kirjoitat, en niitä ainoastaan hyväksy vaan myös 

arvostan niitä. Näet ymmärrän, ettet vain harrastuneisuudella vaan myös rakkaudella 

ostanut sellaista, jotka miellyttivät sinun makuasi, jota olen aina pitänyt erittäin 

hienostuneena, ja arvelit olevan minun arvoisiani. Mutta kuitenkin toivon, että 

Damasippus pysyy aikomuksessaan, sillä tehdyistä hankinnoista en halua yhtäkään. 

Vastoin minun periaatteitani ostit nuo neljä tai viisi veistosta hinnalla, jonka arvoisena 

en pidä kaikkia maailman veistoksia yhteensä. Vertaat bakkantteja Metelluksen 

muusiin. Mitä niissä muka on samanlaista? Ensinnäkään en itse pidä edes muusiakaan 

niin arvokkaina ja siinä asiassa itse muusatkin ovat kanssani yhtä mieltä. Ne olisivat 

kuitenkin sopineet kirjastooni ja minun harrastuksiini. Mitä ihmettä bakkantit tekevät 

minun luonani? Ovathan ne toki kauniita. Tiedän ne oikein hyvin ja olen ne usein 

nähnyt. Jos olisin halunnut saada minulle tutut veistokset, olisin lähettänyt sinut 

ostamaan nimenomaan ne. Minulla on tapana ostaa sellaisia veistoksia, jotka 

koristaessaan palaestraani saavat sen näyttämään gymnasionilta. Miksi ihmeessä Mars-

veistos minulle, rauhan lähettiläälle? Iloitsen, ettei joukossa sentään ole Saturnus-

veistosta. Niitä kahta olisi syyttäminen velkaantumisestani. Mieluummin olisin 

halunnut Mercuriuksen, sillä arvelen, että se auttaisi minua neuvotteluissa Avianiuksen 

kanssa. Itsellesi aikomasi pöydänjalan voit pitää, jos se sinua miellyttää. Mutta mikäli 

muutat mieltäsi, jää se ilmeisesti minulle. Tuolla rahalla olisin mieluummin ostanut 

majapaikan Tarracinasta, jotten olisi aina ystävien vaivana. Katson, että tästä kaikesta 

saa syyttää vapautettuani, jolle annoin selkeät ohjeet, sekä myös Iuniusta, Avianiuksen 

ystävää, jonka arvelen sinun tuntevan. Olen rakennuttanut Tusculanumin porticulumiin 

uusia pikkuexedroja. Haluaisin koristella ne tauluin, sillä mikäli jokin tuon tyyppisestä 

minua miellyttää niin taulut. Mutta kuitenkin, jos tosiaan minun on pakko ottaa ne, 

parempi, että kerrot, missä ne ovat, milloin ne toimitetaan sekä millä tavalla. Jos 

Damasippus ei pidä kiinni aikomuksestaan, löytänen pseudo-Damasippuksen, jolle 

myydä vaikkakin sitten tappiolla.   

Liittyen siihen, mitä kirjoitit minulle jälleen talosta, lähtiessäni olin jo ehtinyt antaa sen 

oman Tulliani hoidettavaksi. Samalla hetkellä vastaanotin kirjeesi. Olen myös ottanut 

asian esille ystäväsi Niciaan kanssa, joka, kuten tiedät, on läheisissä väleissä Crassuksen 

kanssa. Palatessani, ennen kuin vastaanotin tämän viimeisimmän kirjeesi, kysyin 



 

Tullialtani asian etenemisestä. Hän sanoi toimittaneensa asiaa Licinian kautta. Joskin 

epäilen, ettei Crassus ole juurikaan tekemisissä sisarensa kanssa. Licinia puolestaan 

väittää, ettei rohkene ryhtyä muuttopuuhiin miehen tietämättä ja poissaollessa 

(Dexiushan on näet matkustanut Hispaniaan). Olen todella otettu siitä, että arvostat 

elämäntapaani ja kanssakäymistämme niin paljon, että hankit talon, jossa et vain asu 

lähelläni vaan suorastaan kanssani ja, että niin kovasti kiirehdit muuttoasi. Eläessäni en 

kuitenkaan salli, että olisit asiassa minua innokkaampi. Siksipä teen kaikkeni. Näen, 

kuinka tärkeää se on minulle ja meille molemmille. Jos saan asiaa eteenpäin, ilmoitan 

sinulle. Sinä puolestasi, kirjoitathan minulle kaikesta kertaalleen ja ole hyvä ja ilmoita 

minulle, milloin voin odottaa sinua luokseni.   

 

2. Cic. Verr. 2,4,1. 

Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et 

insaniam, ut Siculi, latrocinium; ego quo nomine appellem nescio; rem vobis 

proponam, vos eam suo non nominis pondere penditote. Genus ipsum prius cognoscite, 

iudices; deinde fortasse non magno opere quaeretis quo id nomine appellandum putetis. 

Nego in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam 

copiosis, ullum argenteum vas, ullum Corinthium aut 

Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum, 

signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum, nego ullam picturam neque in tabula 

neque in textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit. 

 

Nyt tulen siihen, mitä hän itse kutsuu harrastuneisuudeksi, hänen ystävänsä sairaudeksi 

ja pakkomielteeksi ja sisilialaiset taas rosvoukseksi. Itse en tiedä, millä nimellä sitä 

kutsuisin. Esitän teille asiat ja saatte itse punnita sitä ilman sen kummempaa nimikettä. 

Tuomarit, tutkikaa ensin asian luonne. Sen jälkeen teille ei tuottane vaikeuksia selvittää, 

millä nimellä katsotte sitä voitavan kutsua. Väitän, että koko Sisiliaan, niin rikkaaseen 

ja niin vanhaan provinssiin, sen kaupunkeihin ja rikkaisiin koteihin ei ole jäänyt yhtä 

ainutta hopeista, korinttilaista tai deloslaista astiaa, yhtään jalokiveä tai helmeä, mitään 

mitä on valmistettu kullasta tai norsunluusta, yhtään pronssista, marmorista tai 

norsunluista veistosta eikä myöskään yhtäkään maalausta tai kuvakudosta, jota hän ei 

olisi etsinyt käsiinsä, tutkinut ja kokiessaan miellyttäväksi, vienyt mukanaan.   

 

 

3. Cic. Verr. 2,4,4-5. 

Erat apud Heium sacrarium magna cum dignitate in aedibus a maioribus traditum 

perantiquum, in quo signa pulcherrima quattuor summo artificio, summa nobilitate, quae 

non modo istum hominem ingeniosum et intellegentem, verum etiam quemvis nostrum, 

quos iste idiotas appellat, delectare possent. Unum Cupidinis marmoreum Praxiteli—

nimirum didici etiam, dum in istum inquiro, artificum nomina. Idem, opinor, artifex 

eiusdem modi Cupidinem fecit illum qui est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur, 

nam alia visendi causa nulla est. Atque ille L. Mummius, cum Thespiadas, quae ad aedem 

Felicitatis sunt, ceteraque profana ex illo oppido signa tolleret, hunc marmoreum 

Cupidinem, quod erat consecratus, non attigit. Verum ut ad illud sacrarium redeam, 



 

signum erat hoc quod dico Cupidinis e marmore; ex altera parte Hercules egregie factus 

ex aere. Is dicebatur esse Myronis, ut opinor – et certe. Item ante hos deos erant arulae, 

quae cuivis religionem sacrarii significare possent. Erant aenea duo praeterea signa, non 

maxima, verum eximia venustate, virginali habitu atque vestitu, quae manibus sublatis 

sacra quaedam more Atheniensium virginum reposita in capitibus sustinebant; 

Canephoroe ipsae vocabantur; sed earum artificem—quem? Quemnam? recte admones, 

Polyclitum esse dicebant. Messanam ut quisque nostrum venerat, haec visere solebat; 

omnibus haec ad visendum patebant cotidie; domus erat non domino magis ornamento 

quam civitati. 

Heiuksen luona oli esi-isien perintönä tullut ikivanha ja arvokas pyhäkkö, jossa oli neljä 

mitä kauneinta ja erittäin taidokkaasti toteutettua ja ylvästä veistosta, joiden 

viehätysvoima oli omiaan aukeamaan ei vain hänen kaltaiselleen asiantuntijalle vaan 

myös kelle tahansa meistä, joita hän kutsuu tietämättömiksi. Yksi niistä oli marmorinen 

Cupido Praksiteleeltä, taiteilijoiden nimetkin olen joutunut varta vasten opettelemaan. 

Sama taiteilija, niin arvelen, on tehnyt myös samanlaisen Cupidon, joka on Thespiaissa 

ja jonka takia Thespiaihin matkustetaan, koska muuta nähtävää siellä ei ole. Edes 

tuntemamme Lucius Mummius, viedessään tuosta kaupungista nyt Felicitaksen 

temppelissä olevat thespiailaisnaiset ja muita maallisia veistoksia, ei siihen kajonnut, 

koska se oli jumalille pyhitetty. Mutta palatakseni tuohon pyhäkköön, siellä oli kuten 

sanoin, marmorista tehty Cupido-veistos sekä sitä vasta päätä erittäin hieno pronssinen 

Hercules. Sen sanottiin olevan Myronin, jos oikein muistan, ja niin onkin. Niiden 

kummankin edessä oli alttari, josta kuka tahansa saattoi huomata pyhäkön olleen 

jumalanpalvelukseen tarkoitettu. Lisäksi oli vielä kaksi muuta pronssiveistosta, ei 

kooltaan suurta, mutta erittäin kaunista, muodoiltaan ja olemukseltaan neitokaisia, jotka 

kohotetuilla käsivarsillaan, ateenalaisten neitojen tapaan, pitelivät päittensä päällä jotain 

pyhää. Niitä kutsuttiin korinkantajiksi, mutta kuka olikaan heidät tehnyt taiteilija? Eikö 

kukaan tiedä? Aivan oikein, Polykleitoksen hänen kerrotaan olleen. Kuka meikäläisistä 

ikinä sattuikaan käymään Messanassa, kuului hänen käydä myös niitä katsomassa ja niitä 

pääsi katsomaan päivittäin. Talo oli paitsi isäntänsä myös koko kaupungin silmänilo.  

4. Cic. Verr. 2,4,8. 

 

Sed quid ego tam vehementer invehor? Verbo uno repellar. “Emi,” inquit. Di immortales, 

praeclaram defensionem! Mercatorem in provinciam cum imperio ac securibus misimus, 

omnia qui signa, tabulas pictas, omne argentum, aurum, ebur, gemmas coemeret, nihil 

cuiquam relinqueret!  

Mutta miksi lähden näin raivokkaasti soimaamaan häntä? Yksi ainoa lause, ja joudun 

perääntymään. ”Ostin ne” sanoo hän. Kuolemattomat jumalat, mikä loistava puolustus! 

Lähetimme maakuntaan Rooman määräysvallan edustajana kaikkine tunnuksineen 

kauppamiehen ostamaan pois kaikki veistokset, maalaukset, kaiken hopean, kullan, 

norsunluun ja jalokivet, ettei kellekään jäisi yhtään mitään!   

 

5. Cic. Verr. 2,4,11-14. 

Quid igitur nobis faciendum est? Num argumentis utendum in re eius modi? 

Quaerendum, credo, est Heius iste num aes alienum habuerit, num auctionem fecerit; si 



 

fecit, num tanta difficultas eum rei nummariae tenuerit, tanta egestas, tanta vis presserit 

ut sacrarium suum spoliaret, ut deos patrios venderet. At hominem video auctionem 

fecisse nullam, vendidisse praeter fructus suos nihil umquam, non modo in aere alieno 

nullo, sed in suis nummis multis esse et semper fuisse; si haec contra ac dico essent omnia, 

tamen illum haec, quae tot annos in familia sacrarioque maiorum fuissent, venditurum 

non fuisse. “Quid, si magnitudine pecuniae persuasum est?” Veri simile non est ut ille 

homo tam locuples, tam honestus, religioni suae monumentisque maiorum pecuniam 

anteponeret. “Sunt ista; verum tamen abducuntur homines non numquam etiam ab 

institutis suis magnitudine pecuniae.” Videamus quanta ista pecunia fuerit quae potuerit 

Heium, hominem maxime locupletem, minime avarum, ab humanitate, a pietate, ab 

religione deducere. Ita iussisti, opinor, ipsum in tabulas referre: “Haec omnia signa 

Praxiteli, Myronis, Polycliti HS sex milibus quingentis Verri vendita.” Sic rettulit. 

Recita. Ex tabulis. Iuvat me haec praeclara nomina artificum, quae isti ad caelum ferunt, 

Verris aestimatione sic concidisse. Cupidinem Praxiteli HS MDC! Profecto hinc natum 

est “Malo emere quam rogare.” 

Dicet aliquis: “Quid? tu ista permagno aestimas?” Ego vero ad meam rationem usumque 

meum non aestimo; verum tamen a vobis ita arbitror spectari oportere, quanti haec 

eorum iudicio qui studiosi sunt harum rerum aestimentur, quanti venire soleant, quanti 

haec ipsa si palam libereque venirent venire possent, denique ipse Verres quanti aestimet. 

Numquam, si denariis cccc Cupidinem illum putasset, commisisset ut propter eum in 

sermonem hominum atque in tantam vituperationem veniret. Quis vestrum igitur nescit 

quanti haec aestimentur? In auctione signum aeneum non maximum HS x͞l͞  venire non 

vidimus? Quid? si velim nominare homines qui aut non minoris aut etiam pluris emerint, 

nonne possum? Etenim qui modus est in his rebus cupiditatis, idem est aestimationis; 

difficile est finem facere pretio, nisi libidini feceris.  

Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Tarvitaanko perusteluja tällaisessa asiassa? Luulen, että 

on selvitettävä, oliko Heiuksella kenties velkoja tai oliko hän myynyt omaisuuttaan 

huutokaupassa ja jos oli, oliko hänellä todellakin niin suuria rahavaikeuksia, sellainen 

ahdinko ja pakko, joka olisi pakottanut hänet ryöväämään oman pyhäkkönsä ja myymään 

isiltä perityt jumalkuvat. Tähän voin todeta, ettei hän ole pitänyt yhtään huutokauppaa 

eikä koskaan myynyt mitään muuta kuin oman tilansa satoa ja myöskin, ettei hänellä ole 

mitään velkoja vaan hän on ja on aina ollut hyvissä varoissa. Ja vaikka asioiden laita 

olisikin muu kuin mitä sanon, ei hän silti olisi myynyt näitä veistoksia, jotka olivat niin 

monta vuotta kulkeneet perheessä ja olleet esi-isien pyhäkössä. ”Entäpä, jos hänet saatiin 

taipumaan suurella rahasummalla?” Ei vaikuta todelta, että tuo niin rikas ja niin 

kunniallinen mies arvostaisi rahaa enemmän kuin omaa hurskauttaan ja esi-isiensä 

muistomerkkejä. ”Olkoonkin näin, mutta joskus suuri rahasumma saa ihmiset taipumaan 

periaatteistaan”. Katsotaanpa, millainen oli se rahanpaljous, joka muka sai Heiuksen, 

todella rikkaan eikä lainkaan ahneen miehen luopumaan säädyllisyydestään, 

velvollisuudentunnostaan ja uskonharjoituksestaan. Näyttää siltä, että määräsit hänet 

kirjaamaan tilikirjoihin seuraavasti ”Nämä kaikki Praksiteleen, Myronin ja 

Polykleitoksen veistokset myytiin Verrekselle 6500 sestertiuksella”. Ja niin hän teki. Lue 

ääneen! [Luetaan tilikirjoista]. Minua huvittaa, että noiden taiteilijoiden kuuluisat nimet, 

joita eräät korottavat taivaisiin, ovat Verreksen arvion mukaan pudonneet noin alas. 1600 

sestertiusta Praksiteleen cupidosta! Tästä taitaakin olla lähtöisin sanonta “parempi ostaa 

kuin pyytää”.  



 

Joku sanoo: “Mitä? Arvostatko muka itse noita niin korkealle?” – Todellakaan, en mitä 

tulee omaan harkintaani ja käyttötarpeisiini, pidä niitä niin arvokkaina. Kuitenkin olen 

sitä mieltä, että teidän tulee ottaa huomioon, minkä arvoisina niitä pitävät ne, jotka ovat 

niistä kiinnostuneet, mihin hintaan niillä on tapana mennä kaupaksi, mihin hintaan juuri 

ne voisivat mennä kaupaksi, jos ne myytäisiin julkisesti ja vapaasti sekä se, minkä 

arvoisina Verres itse niitä pitää. Jos hän todella pitäisi tuota cupidoa 400 denaarin 

arvoisena, ei hän olisi ikimaailmassa saattanut itseään alttiiksi ihmisten juoruille ja niin 

suurelle paheksunnalle. Kuka teistä ei muka tiedä minkä arvoisia ne ovat? Emmekö ole 

nähneet huutokaupassa samankokoisen pronssisen veistoksen myytävän 40 000 

sestertiuksen hintaan? Miten on? Enkö myös pysty nimeämään miehiä, jotka ovat 

maksaneet saman ja jopa enemmän? On näet niin, että se paljonko näistä ollaan valmiit 

maksamaan noudattaa sitä, millaisia ovat niihin kohdistuvat intohimot. Hintaa on vaikea 

rajoittaa, jollei pysty rajoittamaan myös ostohimoa.  

 

6. Cic. Verr. 2,4,48. 

Hic nolite expectare dum ego haec crimina agam ostiatim, ab Aeschylo Tyndaritano 

istum pateram abstulisse, a Thrasone item Tyndaritano patellam, a Nymphodoro 

Agrigentino turibulum. Cum testes ex Sicilia dabo, quem volet ille eligat quem ego 

interrogem de patellis, pateris, turibulis. Non modo oppidum nullum, sed ne domus 

quidem ulla paulo locupletior expers huius iniuriae reperietur. Qui cum in convivium 

venisset, si quicquam caelati aspexerat, manus abstinere, iudices, non poterat. Cn. 

Pompeius est, Philo qui fuit, Tyndaritanus. Is cenam isti dabat apud villam in 

Tyndaritano. Fecit quod Siculi non audebant; ille, civis Romanus quod erat, impunius id 

se facturum putavit; apposuit patellam, in qua sigilla erant egregia. Iste continuo ut vidit, 

non dubitavit illud insigne penatium hospitaliumque deorum ex hospitali mensa tollere, 

sed tamen, quod ante de istius abstinentia dixeram, sigillis avulses reliquum argentum 

sine ulla avaritia reddidit.  

Älkää odottako, että kävisin nämä rikokset läpi talo talolla kertomalla kuinka hän vei 

tyndarislaiselta Aeschylukselta sen ja sen maljan, saman kaupungin Thrasolta kulhon ja 

agrigentumilaiselta Nymphodorukselta suitsutusastian. Kun tuon eteenne todistajat 

Sisiliasta, valitkoon hän heistä kenet vaan, jolta sitten kyselen kulhoista, maljoista ja 

suitsutusastioista. Ei löydy yhtä ainutta kaupunkia sen enempää kuin vähänkään 

varakkaampaa taloa, joka olisi välttynyt näiltä vääryyksiltä. Kun hän saapui pitoihin ja 

havaitsi pöydässä mitä tahansa kaiverrettua hopeaa, ei hän, tuomarit, kyennyt pitämään 

näppejään siitä erossa. Otetaan esimerkkinä Gnaeus Pompeius, aiemmalta nimeltään 

Philo, joka on tyndarislainen. Hän järjesti tuon mokoman kunniaksi illallisen huvilassaan 

Tyndariksessa. Rooman kansalainen kun oli, uskoi hän voivansa tehdä ilman seurauksia 

sellaista, jota sisilialaiset eivät uskaltaneet: hän asetti pöytään upeilla korkokuvilla 

varustetun kulhon. Heti sen nähtyään Verres epäröimättä nappasi pitopöydästä tuon kodin 

ja vieraanvaraisuuden jumalten tunnuksen. Kuitenkin hän, kuten olen aiemmin hänen 

pidättyväisyydestään kertonut, sentään korkokuvat irrotettuaan palautti ilman sen 

enempää ahneutta takaisin loput mitä hopea-astiasta oli jäljellä.     

 



 

7. Cic. Verr. 2,4,54-57. 

 

Posteaquam tantam multitudinem collegerat emblematum ut ne unum quidem cuiquam 

reliquisset, instituit officinam Syracusis in regia maximam. Palam artifices omnes, 

caelatores ac vascularios, convocari iubet, et ipse suos complures habebat. Eos 

concludit, magnam hominum multitudinem. Menses octo continuos his opus non defuit, 

cum vas nullum fieret nisi aureum. Tum illa, ex patellis et turibulis quae evellerat, ita 

scite in aureis poculis illigabat, ita apte in scaphiis aureis includebat, ut ea ad illam rem 

nata esse diceres; ipse tamen praetor, qui sua vigilantia pacem in Sicilia dicit fuisse, in 

hac officina maiorem partem diei cum tunica pulla sedere solebat et pallio. 

Haec ego, iudices, non auderem proferre, ni vererer ne forte plura de isto ab aliis in 

sermone quam a me in iudicio vos audisse diceretis. Quis enim est qui de hac officina, 

qui de vasis aureis, qui de istius pallio non audierit? Quem voles e conventu Syracusano 

virum bonum nominato, producam: nemo erit quin hoc se audisse aut vidisse dicat. 

O tempora, o mores! Nihil nimium vetus proferam: sunt vestrum aliquam multi qui L. 

Pisonem cognorint, huius L. Pisonis qui praetor fuit patrem. Ei, cum esset in Hispania 

praetor, qua in provincia occisus est, nescio quo pacto, dum armis exercetur, anulus 

aureus quem habebat fractus et comminutus est. Cum vellet sibi anulum facere, aurificem 

iussit vocari in forum ad sellam Cordubae, et palam appendit aurum; hominem in foro 

iubet sellam ponere et facere anulum omnibus praesentibus. Nimium fortasse dicet aliquis 

hunc diligentem; hactenus reprehendet, si qui volet, nihil amplius. Verum fuit ei 

concedendum; filius enim L. Pisonis erat, eius qui primus de pecuniis repetundis legem 

tulit. Ridiculum est me nunc de Verre dicere, cum de Pisone Frugi dixerim; verum tamen 

quantum intersit videte. Iste cum aliquot abacorum faceret vasa aurea, non laboravit quid 

non modo in Sicilia, verum etiam Romae in iudicio audiret; ille in auri semuncia totam 

Hispaniam scire voluit unde praetori anulus fieret.  

  

Sen jälkeen, kun hän oli saanut kerättyä niin suuren määrän koristeaiheita, ettei kellekään 

muulle ollut jäänyt yhtä ainutta, hän pystytti Syrakusan kuninkaanlinnaan valtavan 

työpajan. Hän määräsi julkisesti kutsuttavaksi koolle kaikki käsityöläiset, kaivertajat ja 

astiantekijät, joita hänellä oli jo ennestään lukuisia. Heidät, tuon suuren ihmisjoukon, hän 

sulki sisälle työpajaan, jossa työtä riitti kahdeksaksi peräkkäiseksi kuukaudeksi vaikkei 

valmistettu mitään muuta kuin kultaisia astioita. Tämän jälkeen ne, mitä hän oli 

suitsutusastioista ja uhrimaljoista repinyt irti, hän kiinnitti kultaisiin pikareihin ja liitti 

kultaisiin juomamaljoihin niin taiten, että näyttää siltä, että ne olisivat aina olleet 

paikoillaan. Ja itse preetorilla, joka nyt väittää valppaudellaan pitäneensä Sisilian 

rauhallisena, oli tapana istuskella suurimman osan päivää tuossa työpajassa harmaa 

tunika ja työviitta päällään.  

Tätä minä en, tuomarit, rohkenisi kertoa, jos epäilisin ettettekö te sanoisi kuulleenne 

huhuina muilta enemmän hänestä kuin minulta tuomioistuimessa. Onko muka joku, joka 

ei ole kuullut tuosta työpajasta, kultaisista astioista ja hänen työviitastaan? Nimetkää kuka 

tahansa kunnon mies Syrakusan piirikunnasta, ja nostan hänet todistajaksi. Ketään 

sellaista ei nimittäin ole, joka ei sanoisi siitä kuulleensa tai sen itse nähneensä.        



 

Oi aikoja, oi tapoja! Enkä seuraavaksi edes aio kertoa mistään liian vanhasta asiasta. 

Onhan joukossanne melko monta, jotka muistavat Lucius Pison, joka oli sen preetori 

Lucius Pison isä. Ollessaan preetorina Hispaniassa, siinä provinssissa, jossa hänet myös 

surmattiin, hänen ottaessaan osaa johonkin kahakkaan hänellä ollut kultasormus 

rikkoontui ja meni palasiksi. Halutessaan itselleen tehtävän uuden sormuksen hän käski 

kutsua kultasepän Cordoban torille virkaistuimensa eteen ja kaikkien nähden punnitsi 

kultaa ja käski miehen asettumaan työtuoleineen torille tekemään sormuksen kaiken 

kansan nähden. Joku ehkä voi kutsua häntä ylitunnolliseksi. Sen verran häntä voi moittia, 

muttei yhtään sen enempää. Ja kuitenkin se hänelle sallittakoon, sillä hänen isänsä oli L. 

Piso, joka ensimmäisenä toi säädettäväksi lain julkisten varojen kavaltamisesta. On 

surkuhupaisaa, että puhun Verreksestä mainittuani Piso Frugin, mutta huomatkaa, kuinka 

he eroavat toisistaan. Tämä mokoma ei teettäessään useamman korupöydällisen verran 

kulta-astioita vähänkään vertaa piitannut siitä, mitä hänestä sanottiin Sisiliassa saati 

Roomassa. Tuo toinen taas halusi koko Hispanian olevan selvillä, kuinka puolesta unciaa 

kultaa tehtiin hänelle, preetorille sormus. 

 

8. Cic. Verr. 2,5,154. 

Adsunt enim Puteoli toti; frequentissimi venerunt ad hoc iudicium mercatores, homines 

locupletes atque honesti, qui partim socios suos, partim libertos, partim conlibertos 

spoliatos in vincla coniectos, partim in vinclis necatos, partim securi percussos esse 

dicunt. 

Koko Puteoli on läsnä: tähän oikeudenkäyntiin ovat saapuneet paikalle runsaslukuisina 

kauppiaat, vauraat ja kunnialliset miehet, kertomaan kuinka heidän liikekumppaneitaan, 

vapautettujaan sekä kanssavapautettujaankin on paljaiksi ryöstettyinä pistetty niin 

kahleisiin, tapettu vangittuina kuin myös isketty kuoliaiksi teloituskirveellä.  

 

9. Cic. ad Att. 1,10,3. 

Signa nostra et Hermeraclas, ut scribis, cum commodissime poteris, velim imponas, et 

si quod aliud οἰκεῖον eius loci, quem non ignoras, reperies, et maxime quae tibi 

palaestrae gymnasiique videbuntur esse. Etenim ibi sedens haec ad te scribebam, ut me 

locus ipse admoneret. Praeterea tibi mando, quos in tectorio atrioli possim includere, 

et putealia sigillata duo.  

Tahtoisin, että, kuten kirjoitit, lähettäisit silloin kun se sinulle vain helpoiten sopii 

veistokseni sekä Herakles-hermit ja jos löydät jotakin muuta, joka istuisi tuntemaasi 

paikkaan, erityisesti sellaista, joka mielestäsi sopisi palaestraan ja gymnasiumiin. Itse 

asiassa kirjoitan tätä siellä niin, että itse paikka muistuttaa minua asiasta. Lisäksi pyydän 

sinua hankkimaan reliefejä, jotka voisin liittää pikku atriumin stukkoseinämiin, sekä 

kaksi kohokuvallista kaivonrengasta.     

10. Cic. ad Att. 1,8,2. 

L. Cincio HS CCIϽϽ CCIϽϽ CCCC pro signis Megaricis, ut tu ad me scripseras, 

curavi. Hermae tui Pentelici cum capitibus aeneis, de quibus ad me scripsisti, iam 



 

nunc me admodum delectant. Qua re velim et eos et signa et cetera, quae tibi eius 

loci et nostri studii et tuae elegantiae esse videbuntur quam plurima quam 

primumque mittas, et maxime quae tibi gymnasii xystique videbuntur esse. Nam in 

eo genere sic studio efferimur, ut abs te adiuvandi, ab aliis prope reprehendendi 

simus. Si Lentuli navis non erit, quo tibi placebit, imponito.  

Olen maksanut Lucius Cinciukselle 20 400 sestertiusta megaralaisista veistoksista kuten 

minulle kirjoitit. Olen jo varsin ihastunut niihin sinun pronssipäillä varustettuihin 

pentelikonilaisiin hermeihisi, joista minulle kerroit. Pyydän siis, lähetä mitä pikimmin 

ne ja mahdollisimman paljon lisää veistoksia ja muuta, jonka hyvä makusi katsoo 

soveltuvan paikkaan ja miellyttävän minua. Erityisesti toivon sellaisia, joita pidät 

sopivina gymnasioniin ja pylväshalliin. Itse olen siinä määrin tämän innostuksen 

pauloissa, että sinun on autettava minua ja muiden melkeinpä hillittävä. Jos Lentuluksen 

laivaa ei satu olemaan, niin laita ne minkä vain parhaaksi katsomasi laivan kyytiin.  

 

11. Cic. ad Att. 1,9,2. 

 

Signa Megarica et Hermas de quibus ad me scripsisti vehementer exspecto. Quicquid 

eiusdem generis habebis dignum Academia tibi quod videbitur, ne dubitaris mittere et 

arcae nostrae confidito. Genus hoc est voluptatis meae. Quae γυμνασιώδη maxime sunt, 

ea quaero. Lentulus naves suas pollicetur. Peto abs te ut haec diligenter cures.   

 

Odotan kovasti niitä megaralaisia veistoksia ja hermejä, joista kerroit kirjeessäsi. Äläkä 

epäröi lähettää minulle, jos löydät mitä tahansa saman tyyppistä, joka mielestäsi 

soveltuu akatemiaani. Luota maksukykyyni. Tällainen on intohimoni. Erityisesti 

kaipaan sellaisia, jotka soveltuvat gymnasioniin. Lentulus lupaa laivansa käyttöön. 

Pyydän sinua hoitamaan tämän asian tunnollisesti.  

 

12. Cic. ad Att. 1,4,3. 

 

Quod ad me de Hermathena scribis per mihi gratum est. Est ornamentum Academiae 

proprium meae, quod et Hermes commune omnium et Minerva singulare est insigne 

eius gymnasii. Qua re velim, ut scribis, ceteris quoque rebus quam plurimis eum locum 

ornes. Quae mihi antea signa misisti, ea non dum vidi; in Formiano sunt, quo ego nunc 

proficisci cogitabam. Illa omnia in Tusculanum deportabo. Caietam, si quando 

abundare coepero, ornabo.  

 

Se, mitä kirjoitit minulle Hermathenasta, on minulle aivan erityisesti mieleen. Se on 

mitä oivallisin koriste akatemiaani, kuuluuhan Hermes jokaisen akatemian 

peruskalustoon ja Minerva soveltuu aivan erityisen hyvin juuri minun gymnasioniini. 

Pyydän siis, tee niin kuin olet luvannut ja hanki sen kaunistukseksi vielä 

mahdollisimman monta muuta asiaa. En ole vielä nähnyt veistoksia, jotka lähetit 

minulle aikaisemmin. Ne ovat Formianumissa, jonne olen aikeissa lähteä pikapuoliin. 



 

Siirrän ne kaikki Tusculanumiin. Jos minulla alkaa kertyä ylijäämää, ryhdyn 

sisustamaan Caietaa.  

 

 

13. Cic. ad fam. 13,2. 

 

CICERO MEMMIO SAL. 

C. Avianio Evandro, qui habitat in tuo sacrario, et ipso multum utor et patrono 

eius M. Aemilio familiarissime. Peto igitur a te in maiorem modum, quod sine tua 

molestia fiat, ut ei de habitatione accommodes. Nam propter opera instituta multa 

multorum subitum est ei demigrare Kal. Quint. Impedior verecundia, ne te pluribus 

verbis rogem; neque tamen dubito, quin, si tua nihil aut non multum intersit, eo sis 

animo, quo ego essem, si quid tu me rogares: mihi certe gratissimum feceris. 

 

Cicero tervehtii Memmiusta 

Käytän itse paljon pyhäkössäsi asuvan Gaius Avianius Evanderin palveluksia sekä olen 

erittäin läheisissä väleissä hänen patronukseensa Marcus Aemiliukseen. Siispä pyydän 

sinulta mitä hartaimmin, että mikäli vain siitä ei ole sinulle vaivaa, tulisit häntä vastaan 

asumisasiassa. Hänen näet on monien eri henkilöiden tekemien tilaustöiden takia äkkiä 

muutettava heinäkuun alussa. Kainous estää minua pyytämästä tätä monisanaisemmin. 

Ja koska asialla ei ole sinulle lainkaan tai ei ainakaan paljoa merkitystä, en epäile, 

ettetkö suhtautuisi samalla tavoin kuin minä, jos sinä pyytäisit minulta jotain. Olen 

varmasti sinulle hyvin kiitollinen.  

 

14. Cic. ad fam. 13,75. 

 

M. CICERO T. TITIO T. F. LEG. S. D.  

Etsi non dubito quin apud te mea commendatio prima satis valeat, tamen obsequor 

homini familiarissimo, C. Avianio Flacco, cuius causa omnia cum cupio tum mehercule 

etiam debeo. De quo et praesens tecum egi diligenter, cum tu mihi humanissime 

respondisti, et scripsi ad te accurate antea; sed putat interesse sua me ad te quam saepis-

sime scribere. Qua re velim mihi ignoscas si illius voluntati obtemperans minus videbor 

meminisse constantiae tuae. 

A te idem illud peto, ut de loco quo deportet frumentum et de tempore Avianio commodes, 

quorum utrumque per eundem me obtinuit triennium, dum Pompeius isti negotio praefuit. 

Summa est <haec: est> in quo mihi gratissimum facere possis, si curaris ut Avianius, 

quoniam se a me amari putat, me a te amari sciat. Erit id mihi pergratum. 

 

M. Cicero tervehtii legaatti Titus Tituksen poika Titiusta. 

Vaikka en epäilekään, etteikö sinulle kirjoittamani ensimmäinen suosituskirje olisi 

sinänsä riittävä, annan kuitenkin periksi läheiselle ystävälleni Gaius Avianius 

Flaccukselle, jonka etuja en pelkästään halua ajaa vaan olen sen totisesti myös hänelle 

velkaa. Sinun läsnä ollessasi kerroin seikkaperäisesti hänen asiastaan, vastasit minulle 

hyvin myötämielisesti ja kirjoitinkin sinulle aiemmin asiasta tarkemmin. Siitä 

huolimatta hän katsoo, että hänen etunsa mukaista on, että kirjoitan sinulle niin usein 



 

kuin se vain on mahdollista. Siispä suo minulle anteeksi, jos hänen toivettaan 

noudattaessani vaikuttaa siltä, että aliarvioisin sitoutuneisuutesi. 

Samoin kuin aiemmin, pyydän, että annat Avianiukselle viljakuljetuksia varten 

tarvittavat tilat sekä aikaa. Hän pääsi niistä molemmista osalliseksi, myöskin minun 

ansiostani, kolmeksi vuodeksi silloin kun Pompeius johti tuota sinun tointasi. Sanalla 

sanoen on niin, että teet minulle erittäin suuren palveluksen, jos huolehdit, että 

Avianiukselle, joka siis pitää minua hyvänä ystävänään, tulee selväksi, että sinä 

puolestasi olet minun ystäväni. Tästä olisin äärimmäisen kiitollinen.   

 

15. Cic. ad fam. 13,79. 

 

M. CICERO S. D. ALLIENO PRO COS. 

Et te scire arbitror quanti fecerim C. Avianium Flaccum, et ego ex ipso audiveram, 

optimo et gratissimo homine, quam a te liberaliter esset tractatus. Eius filios 

dignissimos illo patre meosque necessarios, quos ego unice diligo, commendo tibi 

sic, ut maiore studio nullos commendare possim. C. Avianius in Sicilia est, Marcus 

est nobiscum; ut illius dignitatem praesentis ornes, rem utriusque defendas, te 

rogo. Hoc mihi gratius in ista provincia facere nihil potes, idque ut facias te 

vehementer etiam atque etiam rogo. 

 

M. Cicero tervehtii prokonsuli Allienusta. 

Arvelen sinun tietävän, kuinka paljon arvostin Gaius Avianius Flaccusta ja kuulin 

vieläpä häneltä itseltään, tuolta erinomaiselta ja mitä ihanimmalta mieheltä, kuinka 

jalomielisesti olit häntä kohdellut. Hänen poikansa, totisesti isänsä arvoiset, ovat 

suojattejani, joita suuresti rakastan ja joita suosittelen sinulle niin paljon kuin voin 

ylipäätänsä ketään suositella. C. Avianius on Sisiliassa, Marcus on luonamme. Pyydän, 

että vahvistat heistä paikalla olevan asemaa ja vaalit kummankin etuja. Maakunnassasi 

et voi tehdä mitään mistä olisin sinulle kiitollisempi ja siksi pyydänkin juuri sitä sinulta 

kiihkeästi.  

 

16. Cic. ad fam. 13,35. 

 

CICERO ACILIO PRO COS S. 

C. Avianius Philoxenus antiquus est hospes meus et praeter hospitium valde etiam 

familiaris, quem Caesar meo beneficio in Novocomenses rettulit; nomen autem 

Avianii secutus est, quod homine nullo plus est usus quam Flacco Avianio, meo, 

quemadmodum te scire abitror, familiarissimo. Quae ego omnia collegi, ut 

intelligeres non vulgarem esse commendationem hanc meam.  

Peto igitur abs te ut omnibus rebus, quod sine molestia tua facere possis, ei 

commodes habeasque in numero tuorum perficiasque ut intelligat has litteras meas 

magno sibi usi fuisse. Erit id mihi maiorem in modum gratum. 

Cicero tervehtii prokonsuli Aciliusta. 



 

Gaius Avianius Philoxenus on vanha kesti-isäntäni ja vieraanvaraisuuden ohella myös 

läheinen ystäväni, jonka Caesar minun ansiostani merkitsi Novum Comumin 

kansalaisten joukkoon. Nimensä hän on ottanut Avianiuksen mukaan, sillä kenestäkään 

hänellä ei ole ollut enempää hyötyä kuin Avianius Flaccuksesta, joka, kuten arvelen 

sinun tietävän, on läheinen ystäväni. Tämän kaiken olen koonnut yhteen, jotta 

ymmärtäisit, ettei tämä suositukseni ole tavanomainen laatuaan.  

Siispä pyydän sinua, että siinä määrin kuin siitä ei ole sinulle vaivaa, huomioit hänen 

tarpeensa ja otat hänet omiesi joukkoon sekä teet niin, että hän varmasti ymmärtää 

tämän kirjeeni olleen hänelle suureksi hyödyksi. Siitä olisin erittäin kiitollinen.   

 

17. Cic. ad fam. 13,21. 

 

CICERO SERVIO S. 

M. Aemilius Avianianus ab ineunte adolescentia me observavit semperque dilexit, 

vir quum bonus, tum perhumanus et in omni genere officii diligendus: quem si 

arbitrarer esse Sicyone et nisi audirem ibi eum etiam nunc ubi ego reliqui, 

Cibyrae, commorari, nihil esset necesse plura me ad te de eo scribere. Perficeret 

enim ipse profecto suis moribus suaque humanitate ut sine cuiusquam 

commendatione diligeretur abs te non minus quam et a me et a ceteris suis 

familiaribus. Sed cum illum abesse putem, commendo tibi in maiorem modum 

domum eius, quae est Sicyone, remque familiarem, maxime C. Avianium 

Hammonium, libertum eius, quem quidem tibi etiam suo nomine commendo. Nam 

quum propterea mihi est probatus quod est in patronum suum officio et fide 

singulari, tum etiam in me ipsum magna officia contulit mihique molestissimis 

temporibus ita fideliter benevoleque praesto fuit, ut si a me manumissus esset. 

Itaque peto a te ut eum et in patroni eius negotio sic tueare ut eius procuratorem 

quem tibi commendo et ipsum suo nomine diligas habeasque in numero tuorum. 

Hominem pudentem et officiosum cognosces et dignum qui a te diligatur. Vale. 

 

Cicero tervehtii Serviusta. 

Marcus Aemilius Avianianus on nuoruusvuosistaan asti aina kunnioittanut ja arvostanut 

minua. Hän on sekä hieno että hyvin ystävällinen mies ja kaiken tyyppisissä tehtävissä 

tunnollinen. Mikäli arvelisin hänen olevan Sikyonissa enkä olisi kuullut hänen edelleen 

viipyvän Kibyrassa, jonne hänet jätin, ei minulla olisi pienintäkään tarvetta kirjoittaa 

häneen liittyen. Nimittäin tapojensa ja luonteensa ansiosta hän ihan ilman mitään 

suosituksia voittaisi sinut puolelleen samalla tavoin kuin minut ja hänen muut 

ystävänsä. Mutta koska epäilen, ettei hän ole paikalla, suosittelen sinua mitä 

suurimmassa määrin ottamaan huomioimaan hänen Sikyonissa olevan kotinsa, hänen 

omistuksensa sekä erityisesti Gaius Avianius Hammoniuksen, hänen vapautettunsa, jota 

vielä suosittelen myös hänen omissa nimissäänkin. Näet arvostan häntä hänen 

patronustaan kohtaan osoittaman poikkeuksellisen kuuliaisuuden ja uskollisuuden 

tähden, mutta myös siksi, että hän on tehnyt minulle itselleni suuria palveluksia ja ollut 

vaikeina aikoinani apunani yhtä uskollisesti ja hyväntahtoisesti kuin jos olisin itse 

vapauttanut hänet orjuudesta. Siispä pyydän sinua tukemaan häntä suosittelemani 

henkilön asiainhoitajana hänen patronuksensa liiketoimissa sekä myös antamaan 

hänelle arvostusta hänen omissa nimissään ja ottamaan hänet omiesi joukkoon. Tulet 



 

tuntemaan hänet kunniallisena ja avuliaana sekä arvostuksesi arvoisena miehenä. Voi 

hyvin.  

 

18. Cic. ad fam. 13,27. 

 

CICERO SERVIO S. 

Licet eodem exemplo saepius tibi huius generis litteras mittam, cum gratias agam quod 

meas commendationes tam diligenter observes, quod feci in aliis et faciam, ut video, 

saepius; sed tamen non parcam operae et, ut vo<s so>letis in formulis, sic ego in epistulis 

‘de eadem re alio modo.’  

C. Avianius igitur Hammonius incredibilis mihi gratias per litteras egit et suo et Aemili 

Avianiani, patroni sui, nomine: nec liberalius nec honorificentius potuisse tractari nec se 

praesentem nec rem familiarem absentis patroni sui. Id mihi cum iucundum est eorum 

causa quos tibi ego summa necessitudine et summa coniunctione adductus 

commendaveram, quod M. Aemilius unus est ex meis familiarissimis atque intimis 

maxime necessarius, homo et magnis meis beneficiis devinctus et prope omnium qui mihi 

debere aliquid videntur gratissimus, tum multo iucundius te esse in me tali voluntate ut 

plus prosis amicis meis quam ego praesens fortasse prodessem, credo, quod magis ego 

dubitarem quid illorum causa facerem quam tu quid mea.  

Sed hoc non dubito, quin existimes mihi esse gratum. Illud te rogo, ut illos quoque gratos 

esse homines putes; quod ita esse tibi promitto atque confirmo. Qua re velim quicquid 

habent negoti des operam, quod commodo tuo fiat, ut te obtinente Achaiam conficiant.  

Ego cum tuo Servio iucundissime et coniunctissime vivo magnamque cum ex ingenio eius 

singularique studio tum ex virtute et probitate voluptatem capio. 

Cicero tervehtii Serviusta. 

Saan vähän väliä lähettää sinulle tämän saman mallin mukaisia kirjeitä kiittääkseni siitä, 

että olet niin tunnollisesti noudattanut suosituksiani. Niin olen tehnyt jo yhdessä jos 

toisessakin tapauksessa ja tulen näemmä tekemään jatkossa yhä useammin. En 

kuitenkaan säästele vaivojani vaan aivan niin kuin teillä oikeusoppineilla on mallienne 

kanssa tapana tehdä, kirjoitan minä kirjeissäni ”samasta asiasta toisella tavalla”.  

Gaius Avianius Hammonius on lähettänyt minulle kirjeitse aivan uskomattoman 

ylenpalttiset kiitokset omasta ja patronuksensa Aemilius Avianianuksen puolesta siitä, 

ettei häneen itseensä läsnä olevaan ja hänen poissaolevan patronuksensa asioihin olisi 

mitenkään ollut mahdollista suhtautua avokätisemmin ja kunnioittavammin. Se on 

minulle mieluista heidän puolestaan, sillä juuri erittäin läheiset välini heihin saivat minut 

suosittelemaan heitä sinulle. Marcus Aemilius on näet minun kaikkein läheisimpien 

ystävieni ja uskottujeni joukossa mies, jonka minuun sitovat hänelle osoittamani mittavat 

suosionosoitukset sekä myös kiitollisin lähes kaikista, joiden voi katsoa olevan minulle 

jotain velkaa. Mutta vieläkin sitäkin mieluisampaa minulle on, että sinä olet niin 

myötämielinen minua kohtaan, että olet ystävilleni jopa enemmän avuksi kuin mitä itse 

mahdollisesti paikan päällä olisin, sillä luulen, että olisin epävarmempi sen suhteen, mitä 

heidän hyväkseen tehdä kuin sinä olet minua auttaessasi.  



 

En kuitenkaan epäile, ettetkö katso minun olevan tästä sinulle kiitollinen. Pyydän sinua 

varmistumaan myös heidän kiitollisuudestaan, sillä sen minä sinulle sekä vannon että 

vakuutan. Pyydänkin, että oman mukavuutesi rajoissa vaikuttaisit siihen, että he saisivat 

sinun Akhaian maaherruutesi aikana päätökseen ne liiketoimet, mitä heillä nyt sitten 

onkaan.  

Olen tekemisissä sinun mitä ihanimman ja minulle todella läheisen Serviuksesi kanssa ja 

hurmaannun niin hänen ainutlaatuisesta lahjakkuudestaan ja omistautumisestaan kuin 

myös hänen kunnollisuudestaan ja oikeamielisyydestään.    

 

19. Hor. sat. 2,3,18-25. 

Postquam omnis res mea Ianum 

ad medium fracta est, aliena negotia curo 

excussus propriis. olim nam quaerere amabam, 

quo vafer ille pedes lavisset Sisyphus aere, 

quid scalptum infabre, quid fusum durius esset. 

callidus huic signo ponebam milia centum; 

hortos egregiasque domos mercarier unus 

cum lucro noram; unde frequentia Mercuriale 

imposuere mihi cognomen compita. 

Sen jälkeen kun kaikki omaisuuteni hupeni rahanvaihtajien käsissä Januksen temppelin 

äärellä, eikä minulla enää ole omia intressejä, olen pitänyt silmällä muiden asioita. Sillä 

aikaisemmin harrastuksenani oli käydä etsiskelemässä pronssivatia, jossa ovela Sisyfos 

aikoinaan oli pessyt jalkojaan, ja patsaita, jotka oli veistetty harjaantumattomasti tai 

jotka oli valettu tavallista karkeammin. Ovelana miehenä tarjosin silloin tuollaisesta 

antiikkiesineestä satatuhatta sestertiusta. Olin ainoa, joka osasi voitollisesti käydä 

kauppaa myös puutarhoilla ja hienoilla kaupunkitaloilla ja siitä johtuikin, että 

huutokauppaväki antoi minulle liikanimen ”Mercuriuksen suojatti”.    

 

Suomennos Paavo Castrén (2013) 

 

 

 

 

 

 


