
RRoommaann  NNoovveell  aanndd  SSaattiirree  ooff  tthhee  EEmmppiirree::  AAppuulleeiiuuss’’  GGoollddeenn  AAssss  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

WWhhyy  iiss  GGoollddeenn  AAssss  ooff  IInntteerreesstt??  

►►  IInnfflluueennttiiaall  oonn  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  nnoovveell  aass  ggeennrree  

►►  IInnfflluueenncceedd  BBooccccaacccciioo::  NNaarrrraattiivvee  LLaayyeerriinngg  ooff  DDeeccaammeerroonn  

►►  IInnfflluueenncceedd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  PPiiccaarreessqquuee  ssttyyllee  

►►  IInnfflluueenncceedd  KKaaffkkaa’’ss  MMeettaammoorrpphhoossiiss  

►►  AA  wwiinnddooww  iinnttoo  rreelliiggiioouuss  aanndd  ssoocciiaall  aattttiittuuddeess  ooff  sseeccoonndd  cceennttuurryy  RRoommaann  EEmmppiirree  

BBiiooggrraapphhyy  ooff  AAppuulleeiiuuss  

►►  BBoorrnn  iinn  MMaaddaauurraa  AAffrriiccaa,,  mmiidd  sseeccoonndd  cceennttuurryy  AA..DD..  

►►  SSppookkee  PPuunniicc,,  GGrreeeekk,,  aanndd  LLaattiinn  

►►  EEdduuccaatteedd  iinn  CCaarrtthhaaggee  aanndd  lliikkee  AAuugguussttiinnee  wweenntt  ttoo  RRoommee  ttoo  tteeaacchh  RRhheettoorriicc  

►►  MMaarrrriieedd  aann  oollddeerr  wwiiddooww,,  PPuuddeennttiiaa;;  aaccccuusseedd  ooff  mmaaggiicc  bbyy  hhiiss  ffaatthheerr--iinn--llaaww;;  ddiissppuuttee  oovveerr  

iinnhheerriittaannccee  

►►  SSuucccceessssffuullllyy  ddeeffeennddeedd  hhiimmsseellff  iinn  ccoouurrtt  

  

  

RReelliiggiioouuss  aanndd  PPhhiilloossoopphhiiccaall  VViieewwss  

►►  TTrraavveelleedd  ttoo  RRoommee,,  AAssiiaa  MMiinnoorr,,  aanndd  EEggyypptt::  vviieewwss  aarree  EEcclleeccttiicc  aanndd  CCoossmmooppoolliittaann  

►►  DDeevvootteeee  ooff  IIssiiss  ccuulltt  

►►  PPrriieesstt  ooff  AAeessccuullaappiiuuss  

►►  WWrroottee  ““TThhee  GGoodd  ooff  SSooccrraatteess,,””  wwhhiicchh  iiss  nneeoo--PPllaattoonniicc    

►►  IInntteerreesstteedd  iinn  NNaattuurraall  SScciieennccee::  wwrroottee  ttrreeaattiisseess  oonn  ffiisshh,,  ttrreeeess,,  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  

AAppuulleeiiuuss’’  GGoollddeenn  AAssss  oorr  MMeettaammoorrpphhoosseess  

►►  PPlloott  SSuummmmaarryy::  LLuucciiaann  ggooeess  ttoo  TThheessssaallyy;;  HHoosstt’’ss  wwiiffee  iiss  aa  wwiittcchh;;  TTuurrnneedd  iinnttoo  aann  AAssss;;  

OOvveerrhheeaarrss  mmaannyy  ssttoorriieess  aass  aann  AAssss  aanndd  ssuuffffeerrss  mmuucchh;;  SSaavveedd  bbyy  GGooddddeessss,,  IIssiiss;;  IInniittiiaatteedd  iinnttoo  

ccuulltt  ooff  IIssiiss  aanndd  OOssiirriiss  aass  aa  pprriieesstt..  

►►  TThheemmee  ooff  DDeecceeppttiioonn  aanndd  FFaallssee  AAppppeeaarraanncceess  

TThhrreeeeffoolldd  SSttrruuccttuurree  

►►  FFaattaall  CCuurriioossiittyy::  LLeeaaddss  LLuucciiuuss  iinnttoo  MMaaggiicc  

►►  MMaaggiicc  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt  iiss  ffllaawweedd  



►►  CCuurriioossiittyy  wwiitthh  bbeessttiiaall  wwoorrlldd  lleeaaddss  ttoo  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ttoo  AAssss  

►►  SSttrruugggglleess  aass  AAssss  aalllloowwss  hhiimm  ttoo  sseeee  tthhee  wwoorrlldd  ttrruullyy  

►►  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  bbaacckk  ttoo  hhiigghheerr  nnaattuurree  tthhrroouugghh  IIssiiss  

  

CCuuppiidd  aanndd  PPssyycchhee  

►►  SSttoorryy  ttoolldd  bbyy  aann  oolldd  wwoommaann  ttoo  aa  pprriissoonneerr  ooff  aa  ttrroooopp  ooff  tthhiieevveess  

►►  NNeeoo--ppllaattoonniicc  LLoovvee  aanndd  TTrraannssffoorrmmaattiioonn;;  PPhhyyssiiccaall  LLoovvee  ccaann  lleeaadd  ttoo  SSppiirriittuuaall  LLoovvee  

►►  TThhrreeeeffoolldd  ssttrruuccttuurree::  DDiissoobbeeddiieennccee;;  SSuuffffeerriinngg  aanndd  TTrriiaallss;;  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ttoo  aa  GGooddddeessss  

  

CCrriittiiqquuee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  

►►  LLuucciiuuss  aass  aann  AAssss——aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  CChhrriissttiiaanniittyy  

►►  TThhee  wwiicckkeedd  BBaakkeerr  wwoommaann  wwhhoo  mmiissttrreeaattss  LLuucciiuuss  iiss  aa  CChhrriissttiiaann::  ““SShhee  ssccoorrnneedd  aanndd  

bbllaasspphheemmeedd  tthhee  ggooddss  ooff  hheeaavveenn,,  aanndd  iinn  ppllaaccee  ooff  ttrruuee  rreelliiggiioonn  sshhee  pprrooffeesssseedd  ssoommee  ffaannttaassttiicc,,  

bbllaasspphheemmoouuss  ccrreeeedd  ooff  aa  ggoodd  wwhhoomm  sshhee  nnaammeedd  tthhee  OOnnee  aanndd  OOnnllyy  GGoodd..””  SShhee  ddrriinnkkss  aanndd  

pprroossttiittuutteess  hheerrsseellff——ccaassttiinngg  hheerr  aass  iimmmmoorraall  

►►  VViirrggiinn  ttrriiuummpphhiinngg  oonn  tthhee  AAssss  iinn  BBooookk  IIII  aa  ppaarrooddyy  ooff  MMaarryy??  

►►  MMoossttllyy,,  aa  ggeennuuiinnee  aatttteemmpptt  ttoo  sshhooww  hhooww  rreelliiggiioonn  ooff  IIssiiss  ccoouulldd  ooffffeerr  mmeeaanniinngg  aanndd  mmoorraall  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  

CCrriittiiqquuee  ooff  SSllaavveerryy  

►►  RReeaalliissttiicc  ddeeppiiccttiioonn  ooff  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ssllaavveerryy  iinn  aanncciieenntt  wwoorrlldd  

►►  IInn  eeppiissooddee  ooff  BBaakkeerryy,,  LLuucciiuuss  aass  aa  ‘‘bbeeaasstt  ooff  bbuurrddeenn’’  iiss  oonnee  wwiitthh  tthhee  aabbuusseedd  ssllaavveess..  

►►  MMoosstt  wwrriitteerrss  iinn  aanncciieenntt  wwoorrlldd  wwhhoo  mmeennttiioonn  ssllaavveerryy,,  ssiimmppllyy  vviieeww  iitt  aass  aann  aacccceepptteedd  pprraaccttiiccee;;  

bbyy  sshhoowwiinngg  tthhee  bbeeaattiinnggss  aanndd  tthhee  iinnhhuummaanniittyy  wwiitthh  wwhhiicchh  ssllaavveess  wweerree  ttrreeaatteedd,,  AAppuulleeiiuuss  

mmaakkeess  aa  rraarree  mmoorraall  ccoommmmeenntt  uuppoonn  tthhee  pprraaccttiiccee..  

  

  

LL..  IIss  bboouugghhtt  bbyy  aa  PPrriieesstt  ooff  CCyybbeellee  

►►  ““AA  eeuunnuucchh  bboouugghhtt  mmee,,  wwiicckkeedd  oolldd  eeuunnuucchh,,  bbaalldd  oonn  tthhee  ttoopp  aanndd  ggrriizzzzlleedd--ccuurrllyy  oovveerr  tthhee  eeaarrss,,  

oonnee  ooff  tthhee  lloowweesstt  ooff  tthhee  llooww  aammoonngg  tthhee  cchhaarrllaattaannss  tthhaatt  rruunn  tthhee  SSyyrriiaann  GGooddddeessss  iinnttoo  aa  

bbeeggggaarr--wweenncchh,,  hhuucckksstteerriinngg  hheerr  aabboouutt  tthhee  hhiigghhwwaayyss  aanndd  ttoowwnnss,,  aanndd  jjiinngglliinngg  oonn  ccyymmbbaallss  aanndd  

ccaassttaanneettss..””  

  

  

LLuucciiuuss’’  SSeerrvviiccee  ttoo  CCyybbeellee  

►►  LL..  iiss  mmaaddee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ssttaattuuee  ooff  tthhee  ggooddddeessss  iinn  pprroocceessssiioonnss  



►►  LL  iiss  aa  ccyynniicc::  ““PPaannttiinngg  oouutt  ddeeeepp  ssiigghhss  ffrroomm  hhiiss  hheeaavviinngg  bbrreeaasstt  aass  iiff  ffiilllleedd  ttoo  bbuurrssttiinngg  wwiitthh  tthhee  

ddiivviinnee  bbrreeaatthh,,  hhee  aacctteedd  tthhee  ppaarrtt  ooff  aa  rraavviinngg  lluunnaattiicc——aass  tthhoouugghh  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ggooddss  ddiidd  nnoott  

rraaiissee  mmaann  aabboovvee  hhiimmsseellff  bbuutt  ddeepprreesssseedd  hhiimm  iinnttoo  ddiisseeaassee  aanndd  ddiissoorrddeerr..””  

►►  PPrriieessttss  aarree  ddiissccoovveerreedd  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  ““ffllaaggrraanntt  ffiilltthh””  bbyy  tthhiieevveess;;  sseexxuuaall  ppuurriittyy  qquueessttiioonneedd??  

BBooookk  XXII::  SSaallvvaattiioonn  tthhrroouugghh  IIssiiss  

►►  HHee  pprraayyss  ttoo  hheerr  ttoo  bbrriinngg  hhiimm  ppeeaaccee  aanndd  rreelliieeff  ffrroomm  hhiiss  ssuuffffeerriinngg  

►►  SShhee  aappppeeaarrss  ttoo  hhiimm  aanndd  tteellllss  hhiimm  tthhaatt  sshhee  iiss  CCyybbeellee,,  AApphhrrooddiittee,,  JJuunnoo,,  HHeeccaattee,,  PPrroosseerrppeerriinnaa  

►►  HHee  iiss  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  pprriieesstt  ccaarrrryyiinngg  rroosseess  iinn  hheerr  BBooaatt  pprroocceessssiioonn  aanndd  eeaatt;;  hhee  wwiillll  bbee  

mmeettaammoorrpphhoosseedd  bbaacckk  iinnttoo  aa  mmaann  

  

  

PPrraayyeerr  ooff  TThhaannkkssggiivviinngg  ttoo  IIssiiss  

““MMoosstt  hhoollyy  aanndd  eevveerrllaassttiinngg  RReeddeeeemmeerr  ooff  tthhee  hhuummaann  rraaccee,,  yyoouu  cchheerriisshh  oouurr  lliivveess  aanndd  bbeessttooww  tthhee  

ccoonnssoolliinngg  ssmmiilleess  ooff  aa  MMootthheerr  uuppoonn  oouurr  ttrriibbuullaattiioonnss..    TThheerree  iiss  nnoo  ddaayy  oorr  nniigghhtt,,  nnoott  ssoo  mmuucchh  

aass  tthhee  ssmmaalllleesstt  ffrraaccttiioonn  ooff  ttiimmee  tthhaatt  iiss  nnoott  ffiilllleedd  ffuullll  wwiitthh  tthhee  eetteerrnniittyy  ooff  yyoouurr  mmeerrccyy..    YYoouu  

pprrootteecctt  mmeenn  oonn  llaanndd  aanndd  sseeaa..    YYoouu  cchhaassee  tthhee  ssttoorrmmss  ooff  lliiffee  aanndd  ssttrreettcchh  oouutt  tthhee  hhaanndd  ooff  

ssuuccccoorr  ttoo  tthhee  ddeejjeecctteedd..    YYoouu  ccaann  uunnttwwiinnee  aanndd  hhooppeelleessssllyy  ttaanngglleedd  tthhrreeaaddss  ooff  tthhee  FFaatteess..    

YYoouu  ccaann  mmiittiiggaattee  tthhee  tteemmppeessttss  ooff  FFoorrttuunnee  aanndd  cchheecckk  tthhee  ssttaarrss  iinn  tthhee  ccoouurrsseess  ooff  tthheeiirr  

mmaalliiccee……TThhee  bbiirrddss  tthhaatt  ffllyy  iinn  tthhee  aaiirr,,  tthhee  bbeeaassttss  tthhaatt  rrooaamm  oonn  tthhee  hhiillllss,,  tthhee  sseerrppeennttss  tthhaatt  hhiiddee  

iinn  tthhee  eeaarrtthh,,  tthhee  mmoonnsstteerrss  tthhaatt  sswwiimm  iinn  tthhee  oocceeaann,,  ttrreemmbbllee  bbeeffoorree  yyoouurr  mmaajjeessttyy..  

IInniittiiaattee  iinn  tthhee  RReelliiggiioonn  ooff  OOssiirriiss  

►►  AAfftteerr  rreettuurrnniinngg  ttoo  RRoommee,,  hhee  hhaass  aa  ddrreeaamm  iinn  wwhhiicchh  hhee  iiss  ccaalllleedd  ttoo  wwoorrsshhiipp  OOssiirriiss  

►►  SSoolldd  hhiiss  ccllootthheess  ttoo  ggeett  tthhee  mmoonneeyy  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  cceerreemmoonnyy  

►►  TTeenn  ddaayyss  ooff  ffaassttiinngg  ffrroomm  mmeeaatt  

►►  TThhiirrdd  iinniittiiaattiioonn  iinnttoo  RRoommaann  IIssiiss;;  ““TToo  nnoo  eenndd  aarree  yyoouu  ffrriigghhtteenneedd  bbyy  tthhee  sseerriieess  ooff  rreelliiggiioouuss  

rriitteess,,  aass  iiff  ssoommeetthhiinngg  hhaadd  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  oommiitttteedd..    RRaatthheerr  yyoouu  sshhoouulldd  ttaakkee  hheeaarrtt  bbeeccaauussee  

tthhee  ggooddss  rreeppeeaatt  tthhee  ttookkeennss  ooff  tthheeiirr  lloovvee  ffoorr  yyoouu..    YYoouu  sshhoouulldd  eexxuulltt  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  tthhrriiccee  

aacchhiieevvee  tthhaatt  wwhhiicchh  ssccaarrcceellyy  ggiivveenn  ttoo  ootthheerrss..    AAnndd  yyoouu  mmaayy  rriigghhttllyy  ccoonnjjeeccttuurree  ffrroomm  tthhee  

nnuummbbeerr  TThhrreeee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  rreemmaaiinn  eetteerrnnaallllyy  bblleesssseedd..””  

OObbsseerrvvaattiioonnss  oonn  GGoollddeenn  AAssss  

►►  PPrroottoottyyppee  ffoorr  tthhee  PPiiccaarreessqquuee  nnoovveell  

►►  SSttoorriieess  wwiitthhiinn  ssttoorriieess,,  wwiitthh  mmoorraallss——iinnfflluueennttiiaall  oonn  BBooccccaacccciioo  

►►  MMoorraall::  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ffoorrttuunnee  oopppprreesssseess  yyoouu,,  tthhee  mmyysstteerryy  rreelliiggiioonnss  ooffffeerr  yyoouu  hhooppee  ooff  

ggaaiinniinngg  ssoommee  mmaasstteerryy  oovveerr  MMiissffoorrttuunnee  

►►  SSeeccoonndd  MMoorraall::  ttoooo  mmuucchh  ccuurriioossiittyy,,  eessppeecciiaallllyy  aabboouutt  ddaarrkk  tthhiinnggss  lliikkee  MMaaggiicc,,  iiss  ddaannggeerroouuss  

aanndd  eevviill..    DDoonn’’tt  sseeeekk  ppoowweerr  oovveerr  tthhee  nnaattuurraall  wwoorrlldd  aanndd  wwoorrlldd  ooff  mmeenn;;  bbuutt  ffrreeeeddoomm  aanndd  

ppeeaaccee,,  wwhhiicchh  iiss  wwhhaatt  IIssiiss  aanndd  OOssiirriiss  ooffffeerr..  


