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M. TVLLI CICERONIS PRO A. LICINIO ARCHIA POETA ORATIO 

 

[1] Si quid est in me ingeni, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio 

dicendi, in qua me non infitior mediocriter esse versatum, aut si huiusce rei ratio aliqua ab 

optimarum artium studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor aetatis meae 

tempus abhorruisse, earum rerum omnium vel in primis hic A. Licinius fructum a me repetere 

prope suo iure debet. Nam quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti 

temporis, et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens hunc video mihi 

principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum exstitisse. 

Quod si haec vox, huius hortatu praeceptisque conformata, non nullis aliquando saluti fuit, a 

quo id accepimus quo ceteris opitulari et alios servare possemus, huic profecto ipsi, quantum 

est situm in nobis, et opem et salutem ferre debemus. 

[2] Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni, 

neque haec dicendi ratio aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti 

fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune 

vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur. 

[3] Sed ne cui vestrum mirum esse videatur me in quaestione legitima et in iudicio publico--

cum res agatur apud praetorem populi Romani, lectissimum virum, et apud severissimos 

iudices, tanto conventu hominum ac frequentia--hoc uti genere dicendi, quod non modo a 

consuetudine iudiciorum, verum etiam a forensi sermone abhorreat; quaeso a vobis, ut in hac 

causa mihi detis hanc veniam, adcommodatam huic reo, vobis (quem ad modum spero) non 

molestam, ut me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem, hoc concursu 

hominum literatissimorum, hac vestra humanitate, hoc denique praetore exercente iudicium, 

patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius, et in eius modi persona, 

quae propter otium ac studium minime in iudiciis periculisque tractata est, uti prope novo 

quodam et inusitato genere dicendi. 

[4] Quod si mihi a vobis tribui concedique sentiam, perficiam profecto ut hunc A. Licinium 

non modo non segregandum, cum sit civis, a numero civium, verum etiam si non esset, putetis 

asciscendum fuisse. Nam ut primum ex pueris excessit Archias, atque ab eis artibus quibus 

aetas puerilis ad humanitatem informari solet se ad scribendi studium contulit, primum 

Antiochiae--nam ibi natus est loco nobili--celebri quondam urbe et copiosa, atque eruditissimis 

hominibus liberalissimisque studiis adfluenti, celeriter antecellere omnibus ingeni gloria 

contigit. Post in ceteris Asiae partibus cunctaeque Graeciae sic eius adventus celebrabantur, ut 

famam ingeni exspectatio hominis, exspectationem ipsius adventus admiratioque superaret. 
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[5] Erat Italia tunc plena Graecarum artium ac disciplinarum, studiaque haec et in Latio 

vehementius tum colebantur quam nunc eisdem in oppidis, et hic Romae propter 

tranquillitatem rei publicae non neglegebantur. Itaque hunc et Tarentini et Regini et 

Neopolitani civitate ceterisque praemiis donarunt; et omnes, qui aliquid de ingeniis poterant 

iudicare, cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Hac tanta celebritate famae cum 

esset iam absentibus notus, Romam venit Mario consule et Catulo. Nactus est primum consules 

eos, quorum alter res ad scribendum maximas, alter cum res gestas tum etiam studium atque 

auris adhibere posset. Statim Luculli, cum praetextatus etiam tum Archias esset, eum domum 

suam receperunt. Sic etiam hoc non solum ingeni ac litterarum, verum etiam naturae atque 

virtutis, ut domus, quae huius adulescentiae prima fuit, eadem esset familiarissima senectuti. 

[6] Erat temporibus illis iucundus Metello illi Numidico et eius Pio filio; audiebatur a M. 

Aemilio; vivebat cum Q. Catulo et patre et filio; a L. Crasso colebatur; Lucullos vero et Drusum 

et Octavios et Catonem et totam Hortensiorum domum devinctam consuetudine cum teneret, 

adficiebatur summo honore, quod eum non solum colebant qui aliquid percipere atque audire 

studebant, verum etiam si qui forte simulabant. Interim satis longo intervallo, cum esset cum 

M. Lucullo in Siciliam profectus, et cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit 

Heracliam: quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere, ascribi se in eam civitatem 

voluit; idque, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab 

Heracliensibus impetravit. 

[7] Data est civitas Silvani lege et Carbonis: "Si qui foederatis civitatibus ascripti fuissent; si 

tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud praetorem 

essent professi." Cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud 

praetorem Q. Metellum familiarissimum suum. 

[8] Si nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil dico amplius: causa dicta est. Quid enim 

horum infirmari, Grati, potest? Heracliaene esse tum ascriptum negabis? Adest vir summa 

auctoritate et religione et fide, M. Lucullus, qui se non opinari sed scire non audisse sed vidisse, 

non interfuisse sed egisse dicit. Adsunt Heraclienses legati, nobilissimi homines: huius iudici 

causa cum mandatis et cum publico testimonio [venerunt]; qui hunc ascriptum Heracliensem 

dicunt. His tu tabulas desideras Heracliensium publicas: quas Italico bello incenso tabulario 

interisse scimus omnis. Est ridiculum ad ea quae habemus nihil dicere, quaerere quae habere 

non possumus; et de hominum memoria tacere, litterarum memoriam flagitare; et, cum habeas 

amplissimi viri religionem, integerrimi municipi ius iurandum fidemque, ea quae depravari 

nullo modo possunt repudiare, tabulas, quas idem dicis solere corrumpi, desiderare. 
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[9] An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium 

rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit? At non est professus. Immo vero eis tabulis 

professus, quae solae ex illa professione conlegioque praetorum obtinent publicarum 

tabularum auctoritatem. Nam--cum Appi tabulae neglegentius adservatae dicerentur; Gabini, 

quam diu incolumis fuit, levitas, post damnationem calamitas omnem tabularum fidem 

resignasset--Metellus, homo sanctissimus modestissimusque omnium, tanta diligentia fuit, ut 

ad L. Lentulum praetorem et ad iudices venerit, et unius nominis litura se commotum esse 

dixerit. In his igitur tabulis nullam lituram in nomine A. Licini videtis. 

[10] Quae cum ita sunt, quid est quod de eius civitate dubitetis, praesertim cum aliis quoque 

in civitatibus fuerit ascriptus? Etenim cum mediocribus multis et aut nulla aut humili aliqua 

arte praeditis gratuito civitatem in Graecia homines impertiebant, Reginos credo aut Locrensis 

aut Neapolitanos aut Tarentinos, quod scenicis artificibus largiri solebant, id huic summa 

ingeni praedito gloria noluisse! Quid? cum ceteri non modo post civitatem datam, sed etiam 

post legem Papiam aliquo modo in eorum municipiorum tabulas inrepserunt, hic, qui ne utitur 

quidem illis in quibus est scriptus, quod semper se Heracliensem esse voluit, reicietur? 

[11] Census nostros requiris scilicet. Est enim obscurum proximis censoribus hunc cum 

clarissimo imperatore L. Lucullo apud exercitum fuisse; superioribus, cum eodem quaestore 

fuisse in Asia; primis Iulio et Crasso nullam populi partem esse censam. Sed--quoniam census 

non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census [ita] se iam tum gessisse 

pro cive--eis temporibus quibus tu criminaris ne ipsius quidem iudicio in civium Romanorum 

iure esse versatum, et testamentum saepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates civium 

Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo pro consule. 

[12] Quaere argumenta, si qua potes: numquam enim his neque suo neque amicorum iudicio 

revincetur. Quaeres a nobis, Grati, cur tanto opere hoc homine delectemur. Quia suppeditat 

nobis ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur, et aures convicio defessae conquiescant. 

An tu existimas aut suppetere nobis posse quod cotidie dicamus in tanta varietate rerum, nisi 

animos nostros doctrina excolamus; aut ferre animos tantam posse contentionem, nisi eos 

doctrina eadem relaxemus? Ego vero fateor me his studiis esse deditum: ceteros pudeat, si qui 

se ita litteris abdiderunt ut nihil possint ex eis neque ad communem adferre fructum, neque in 

aspectum lucemque proferre: me autem quid pudeat, qui tot annos ita vivo, iudices, ut a 

nullius umquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit, aut voluptas avocarit, 

aut denique somnus retardit? 

[13] Qua re quis tandem me reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si, quantum ceteris ad 

suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias voluptates 
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et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum, quantum alii tribuunt 

tempestivis conviviis, quantum denique alveolo, quantum pilae, tantum mihi egomet ad haec 

studia recolenda sumpsero? Atque hoc ideo mihi concedendum est magis, quod ex his studiis 

haec quoque crescit oratio et facultas; quae, quantacumque in me est, numquam amicorum 

periculis defuit. Quae si cui levior videtur, illa quidem certe, quae summa sunt, ex quo fonte 

hauriam sentio. 

[14] Nam nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab adulescentia suasissem, nihil esse 

in vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem, in ea autem persequenda 

omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili parvi esse ducenda, numquam 

me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes atque in hos profligatorum hominum 

cotidianos impetus obiecissem. Sed pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena 

exemplorum vetustas: quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam 

multas nobis imagines--non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum--fortissimorum 

virorum expressas scriptores et Graeci et Latini reliquerunt? Quas ego mihi semper in 

administranda re publica proponens animum et mentem meam ipsa cognitatione hominum 

excellentium conformabam. 

[15] Quaeret quispiam: "Quid? Illi ipsi summi viri, quorum virtutes litteris proditae sunt, istane 

doctrina, quam tu effers laudibus, eruditi fuerunt?" Difficile est hoc de omnibus confirmare, 

sed tamen est certe quod respondeam. Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, 

et sine doctrina naturae ipsius habitu prope divino per se ipsos et moderatos et gravis 

exstitisse, fateor: etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque virtutem naturam sine doctrina 

quam sine natura valuisse doctrinam. Atque idem ego contendo, cum ad naturam eximiam 

atque inlustrem accesserit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum illud nescio quid 

praeclarum ac singulare solere exsistere. 

[16] Ex hoc esse hunc numero, quem patres nostri viderunt, divinum hominem Africanum; ex 

hoc C. Laelium, L. Furium, moderatissimos homines et continentissimos; ex hoc fortissimum 

virum et illis temporibus doctissimum, M. Catonem illum senem: qui profecto si nihil ad 

percipiendam [colendam] virtutem litteris adiuvarentur, numquam se ad earum studium 

contulissent. Quod si non his tantus fructus ostenderetur, et si ex his studiis delectatio sola 

peteretur, tamen (ut opinor) hanc animi adversionem humanissimam ac liberalissimam 

iudicaretis. Nam ceterae neque temporum sunt neque aetatum omnium neque locorum: haec 

studia adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac 

solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, 

rusticantur. 
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[17] Quod si ipsi haec neque attingere neque sensu nostro gustare possemus, tamen ea mirari 

deberemus, etiam cum in aliis videremus. Quis nostrum tam animo agresti ac duro fuit, ut 

Rosci morte nuper non commoveretur? qui cum esset senex mortuus, tamen propter 

excellentem artem ac venustatem videbatur omnino mori non debuisse. Ergo ille corporis 

motu tantum amorem sibi conciliarat a nobis omnibus: nos animorum incredibilis motus 

celeritatemque ingeniorum neglegemus? 

[18] Quotiens ego hunc Archiam vidi, iudices, --utar enim vestra benignitate, quoniam me in 

hoc novo genere dicendi tam diligenter attenditis,--quotiens ego hunc vidi, cum litteram 

scripsisset nullam, magnum numerum optimorum versuum de eis ipsis rebus quae tum 

agerentur dicere ex tempore! Quotiens revocatum eandem rem dicere, commutatis verbis 

atque sententiis! Quae vero adcurate cogitateque scripsisset, ea sic vidi probari, ut ad veterum 

scriptorum laudem perveniret. Hunc ego non diligam? non admirer? non omni ratione 

defendendum putem! Atque sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, ceterarum 

rerum studia et doctrina et praeceptis et arte constare: poetam natura ipsa valere, et mentis 

viribus excitari, et quasi divino quodam spiritu inflari. Qua re suo iure noster ille Ennius 

sanctos appellat poetas, quod quasi deorum aliquo dono atque munere commendati nobis esse 

videantur. 

[19] Sit igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos homines, hoc poetae nomen, quod 

nulla umquam barbaria violavit. Saxa et solitudines voci repondent, bestiae saepe immanes 

cantu flectuntur atque consistunt: nos, instituti rebus optimis, non poetarum voce moveamur? 

Homerum Colophonii civem esse dicunt suum, Chii suum vindicant, Salaminii repetunt, 

Smyrnaei vero suum esse confirmant, itaque etiam delubrum eius in oppido dedicaverunt: 

permulti alii praeterea pugnant inter se atque contendunt. Ergo illi alienum, quia poeta fuit, 

post mortem etiam expetunt: nos hunc vivum, qui et voluntate et legibus noster est, 

repudiabimus? praesertim cum omne olim studium atque omne ingenium contulerit Archias 

ad populi Romani gloriam laudemque celebrandam? Nam et Cimbricas res adulescens attigit, 

et ipsi illi C. Mario, qui durior ad haec studia videbatur, iucundus fuit. 

[20] Neque enim quisquam est tam aversus a Musis, qui non mandari versibus aeternum 

suorum laborum facile praeconium patiatur. Themistoclem illum, summum Athenis virum, 

dixisse aiunt, cum ex eo quaereretur, quod acroama aut cuius vocem libentissime audiret: 

"Eius, a quo sua virtus optime praedicaretur." Itaque ille Marius item eximie L. Plotium dilexit, 

cuius ingenio putabat ea quae gesserat posse celebrari. 

[21] Mithridaticum vero bellum, magnum atque difficile et in multa varietate terra marique 

versatum, totum ab hoc expressum est: qui libri non modo L. Lucullum, fortissimum et 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

6 
 

clarissimum virum, verum etiam populi Romani nomen inlustrant. Populus enim Romanus 

aperuit Lucullo imperante Pontum, et regiis quondam opibus et ipsa natura et regione 

vallatum: populi Romani exercitus, eodem duce, non maxima manu innumerabilis 

Armeniorum copias fudit: populi Romani laus est urbem amicissimam Cyzicenorum eiusdem 

consilio ex omni impetu regio atque totius belli ore ac faucibus ereptam esse atque servatam: 

nostra semper feretur et praedicabitur L. Lucullo dimicante, cum interfectis ducibus depressa 

hostium classis, et incredibilis apud Tenedum pugna illa navalis: nostra sunt tropaea, nostra 

monimenta, nostri triumphi. Quae quorum ingeniis efferuntur, ab eis populi Romani fama 

celebratur. 

[22] Carus fuit Africano superiori noster Ennius, itaque etiam in sepulcro Scipionum putatur 

is esse constitutus ex marmore. At eis laudibus certe non solum ipse qui laudatur, sed etiam 

populi Romani nomen ornatur. In caelum huius proavus Cato tollitur: magnus honos populi 

Romani rebus adiungitur. Omnes denique illi Maximi, Marcelli, Fulvii, non sine communi 

omnium nostrum laude decorantur. Ergo illum, qui haec fecerat, Rudinum hominem, maiores 

nostri in civitatem receperunt: nos hunc Heracliensem, multis civitatibus expetitum, in hac 

autem legibus constitutum, de nostra civitate eiciemus? 

[23] Nam si quis minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi quam ex Latinis, 

vehementer errat: propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis 

finibus, exiguis sane, continentur. Qua re si res eae quas gessimus orbis terrae regionibus 

definiuntur, cupere debemus, quo manuum nostrarum tela pervenerint, eodem gloriam 

famamque penetrare: quod cum ipsis populis de quorum rebus scribitur, haec ampla sunt, tum 

eis certe, qui de vita gloriae causa dimicant, hoc maximum et periculorum incitamentum est 

et laborum. 

[24] Quam multos scriptores rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse dicitur! 

Atque is tamen, cum in Sigeo ad Achillis tumulum astitisset: "O fortunate" inquit "adulescens, 

qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris!" Et vere. Nam nisi Illias illa exstitisset, idem 

tumulus, qui corpus eius contexerat, nomen etiam obruisset. Quid? noster hic Magnus, qui 

cum virtute fortunam adaequavit, nonne Theophanem Mytilenaeum, scriptorem rerum 

suarum, in contione militum civitate donavit; et nostri illi fortes viri, sed rustici ac milites, 

dulcedine quadam gloriae commoti, quasi participes eiusdem laudis, magno illud clamore 

approbaverunt? 

[25] Itaque, credo, si civis Romanus Archias legibus non esset, ut ab aliquo imperatore civitate 

donaretur perficere non potuit. Sulla cum Hispanos donaret et Gallos, credo hunc petentem 

repudiasset: quem nos in contione vidimus, cum ei libellum malus poeta de populo subiecisset, 
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quod epigramma in eum fecisset, tantummodo alternis versibus longiusculis, statim ex eis 

rebus quas tunc vendebat iubere ei praemium tribui, sed ea condicione, ne quid postea 

scriberet. Qui sedulitatem mali poetae duxerit aliquo tamen praemio dignam, huius ingenium 

et virtutem in scribendo et copiam non expetisset? 

[26] Quid? a Q. Metello Pio, familiarissimo suo, qui civitate multos donavit, neque per se neque 

per Lucullos impetravisset? qui praesertim usque eo de suis rebus scribi cuperet, ut etiam 

Cordubae natis poetis, pingue quiddam sonantibus atque peregrinum, tamen auris suas 

dederet. Neque enim est hoc dissimulandum (quod obscurari non potest) sed prae nobis 

ferendum: trahimur omnes studio laudis, et optimus quisque maxime gloria ducitur. Ipsi illi 

philosophi, etiam in eis libellis quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt: 

in eo ipso, in quo praedicationem nobilitatemque despiciunt, praedicari de se ac nominari 

volunt. 

[27] Decimus quidem Brutus, summus vir et imperator, Acci, amicissimi sui, carminibus 

templorum ac monumentorum aditus exornavit suorum. iam vero ille, qui cum Aetolis Ennio 

comite bellavit, Fulvius, non dubitavit Martis manubias Musis consecrare. Qua re in qua urbe 

imperatores prope armati poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt, in ea non debent 

togati iudices a Musarum honore et a poetarum salute abhorrere. 

[28] Atque ut id libentius faciatis, iam me vobis, iudices, indicabo, et de meo quodam amore 

gloriae, nimis acri fortasse verum tamen honesto vobis, confitebor. Nam quas res nos in 

consulatu nostro vobiscum simul pro salute huiusce imperi et pro vita civium proque universa 

re publica gessimus, attigit hic versibus atque inchoavit: quibus auditis, quod mihi magna res 

et iucunda visa est, hunc ad perficiendum adornavi. Nullam enim virtus aliam mercedem 

laborum periculorumque desiderat, praeter hanc laudis et gloriae: qua quidem detracta, 

iudices, quid est quod in hoc tam exiguo vitae curriculo [et tam brevi] tantis nos in laboribus 

exerceamus? 

[29] Certe si nihil animus praesentiret in posterum, et si quibus regionibus vitae spatium 

circumscriptum est, eisdem omnis cogitationes terminaret suas; nec tantis se laboribus 

frangeret, neque tot curis vigiliisque angeretur, nec totiens de ipsa vita dimicaret. Nunc insidet 

quaedam in optimo quoque virtus quae noctis ac dies animum gloriae stimulis concitat, atque 

admonet non cum vitae tempore esse dimittendam commemorationem nominis nostri, sed 

cum omni posteritate adaequandam. 

[30] An vero tam parvi animi videamur esse omnes, qui in re publica atque in his vitae periculis 

laboribusque versamur, ut, cum usque ad extremum spatium nullum tranquillum atque 

otiosum spiritum duxerimus, nobiscum simul moritura omnia arbitremur? An statuas et 
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imagines, non animorum simulacra sed corporum, studiose multi summi homines reliquerunt; 

consiliorum relinquere ac virtutum nostrarum effigiem nonne multo malle debemus, summis 

ingeniis expressam et politam? Ego vero omnia quae gerebam, iam tum in gerendo spargere 

me ac disseminare arbitrabar in orbis terrae memoriam sempiternam. Haec vero sive a meo 

sensu post mortem afutura est sive--ut sapientissimi homines putaverunt--ad aliquam mei 

partem pertinebit, nunc quidem certe cogitatione quadam speque delector. 

[31] Qua re conservate, iudices, hominem pudore eo, quem amicorum videtis comprobari cum 

dignitate tum etiam vetustate; ingenio autem tanto, quantum id convenit existimari, quod 

summorum hominum ingeniis expetitum esse videatis; causa vero eius modi, quae beneficio 

legis, auctoritate municipi, testimonio Luculli, tabulis Metelli comprobetur. Quae cum ita sint, 

petimus a vobis, iudices, si qua non modo humana, verum etiam divina in tantis ingeniis 

commendatio debet esse, ut eum qui vos, qui vestros imperatores, qui populi Romani res 

gestas semper ornavit, qui etiam his recentibus nostris vestrisque domesticis periculis 

aeternum se testimonium laudis daturum esse profitetur, estque ex eo numero qui semper 

apud omnis sancti sunt habiti itaque dicti, sic in vestram accipiatis fidem, ut humanitate vestra 

levatus potius quam acerbitate violatus esse videatur. 

[32] Quae de causa pro mea consuetudine breviter simpliciterque dixi, iudices, ea confido 

probata esse omnibus. Quae autem remota a mea iudicialique consuetudine, et de hominis 

ingenio et communiter de ipsius studio locutus sum, ea, iudices, a vobis spero esse in bonam 

partem accepta; ab eo qui iudicium exercet, certo scio. 
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C. SALLVSTI CRISPI BELLVM CATILINAE 

 

[1] 1 Omnis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne 

vitam silentio transeant veluti pecora, quae natura prona atque ventri oboedientia finxit. 2 Sed 

nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur; 

alterum nobis cum dis, alterum cum beluis commune est. 3 Quo mihi rectius videtur ingeni 

quam virium opibus gloriam quaerere et, quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, 

memoriam nostri quam maxume longam efficere. 4 Nam divitiarum et formae gloria fluxa 

atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur. 

5 Sed diu magnum inter mortalis certamen fuit, vine corporis an virtute animi res militaris 

magis procederet. 6 Nam et, prius quam incipias, consulto et, ubi consulueris, mature facto 

opus est. 7 Ita utrumque per se indigens alterum alterius auxilio eget. 

[2] 1 Igitur initio reges – nam in terris nomen imperi id primum fuit – divorsi pars ingenium, 

alii corpus exercebant: etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur; sua cuique satis 

placebant. 2 Postea vero quam in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et Athenienses coepere 

urbis atque nationes subigere, lubidinem dominandi causam belli habere, maxumam gloriam 

in maxumo imperio putare, tum demum periculo atque negotiis compertum est in bello 

plurumum ingenium posse. 3 Quod si regum atque imperatorum animi virtus in pace ita ut in 

bello valeret, aequabilius atque constantius sese res humanae haberent neque aliud alio ferri 

neque mutari ac misceri omnia cerneres. 4 Nam imperium facile iis artibus retinetur, quibus 

initio partum est. 5 Verum ubi pro labore desidia, pro continentia et aequitate lubido atque 

superbia invasere, fortuna simul cum moribus inmutatur. 6 Ita imperium semper ad optumum 

quemque a minus bono transfertur. 

7 Quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent. 8 Sed multi mortales, dediti 

ventri atque somno, indocti incultique vitam sicuti peregrinantes transiere; quibus profecto 

contra naturam corpus voluptati, anima oneri fuit. Eorum ego vitam mortemque iuxta 

aestumo, quoniam de utraque siletur. 9 Verum enim vero is demum mihi vivere atque frui 

anima videtur, qui aliquo negotio intentus praeclari facinoris aut artis bonae famam quaerit. 

Sed in magna copia rerum aliud alii natura iter ostendit. 

[3] 1 Pulchrum est bene facere rei publicae, etiam bene dicere haud absurdum est; vel pace vel 

bello clarum fieri licet; et qui fecere et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur. 2 Ac mihi 

quidem, tametsi haudquaquam par gloria sequitur scriptorem et actorem rerum, tamen in 

primis arduum videtur res gestas scribere: primum, quod facta dictis exaequanda sunt; dehinc, 

quia plerique, quae delicta reprehenderis, malevolentia et invidia dicta putant, ubi de magna 
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virtute atque gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo 

accipit, supra ea veluti ficta pro falsis ducit. 

3 Sed ego adulescentulus initio, sicuti plerique, studio ad rem publicam latus sum ibique mihi 

multa advorsa fuere. Nam pro pudore, pro abstinentia, pro virtute audacia, largitio, avaritia 

vigebant. 4 Quae tametsi animus aspernabatur insolens malarum artium, tamen inter tanta 

vitia imbecilla aetas ambitione corrupta tenebatur; 5 ac me, cum ab reliquorum malis moribus 

dissentirem, nihilo minus honoris cupido eadem, qua ceteros, fama atque invidia vexabat. 

[4] 1 Igitur ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit et mihi reliquam aetatem a 

re publica procul habendam decrevi, non fuit consilium socordia atque desidia bonum otium 

conterere neque vero agrum colundo aut venando servilibus officiis, intentum aetatem 

agere; 2 sed, a quo incepto studioque me ambitio mala detinuerat, eodem regressus statui res 

gestas populi Romani carptim, ut quaeque memoria digna videbantur, perscribere, eo magis, 

quod mihi a spe, metu, partibus rei publicae animus liber erat. 3 Igitur de Catilinae 

coniuratione, quam verissume potero, paucis absolvam; 4 nam id facinus in primis ego 

memorabile existumo sceleris atque periculi novitate. 5 De cuius hominis moribus pauca prius 

explananda sunt, quam initium narrandi faciam. 

[5] 1 L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo 

pravoque. 2 Huic ab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordia civilis grata fuere 

ibique iuventutem suam exercuit. 3 Corpus patiens inediae, algoris, vigiliae supra quam 

cuiquam credibile est.4 Animus audax, subdolus, varius, cuius rei lubet simulator ac 

dissimulator, alieni adpetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae, 

sapientiae parum. 5 Vastus animus inmoderata, incredibilia, nimis alta semper 

cupiebat. 6 Hunc post dominationem L. Sullae lubido maxuma invaserat rei publicae 

capiundae; neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi 

habebat. 7 Agitabatur magis magisque in dies animus ferox inopia rei familiaris et conscientia 

scelerum, quae utraque iis artibus auxerat, quas supra memoravi. 8 Incitabant praeterea 

corrupti civitatis mores, quos pessuma ac divorsa inter se mala, luxuria atque avaritia, 

vexabant. 

9 Res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis tempus admonuit, supra repetere ac 

paucis instituta maiorum domi militiaeque, quo modo rem publicam habuerint quantamque 

reliquerint, ut paulatim inmutata ex pulcherruma atque optuma pessuma ac flagitiosissuma 

facta sit, disserere. 

[6] 1 Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio Troiani, qui Aenea duce 

profugi sedibus incertis vagabantur, cumque iis Aborigines, genus hominum agreste, sine 
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legibus, sine imperio, liberum atque solutum. 2 Hi postquam in una moenia convenere, dispari 

genere, dissimili lingua, alii alio more viventes, incredibile memoratu est, quam facile 

coaluerint: ita brevi multitudo dispersa atque vaga concordia civitas facta erat. 

3 Sed postquam res eorum civibus, moribus, agris aucta satis prospera satisque pollens 

videbatur, sicuti pleraque mortalium habentur, invidia ex opulentia orta est. 4 Igitur reges 

populique finitumi bello temptare, pauci ex amicis auxilio esse; nam ceteri metu perculsi a 

periculis aberant. 5 At Romani domi militiaeque intenti festinare, parare, alius alium hortari, 

hostibus obviam ire, libertatem, patriam parentisque armis tegere. Post, ubi pericula virtute 

propulerant, sociis atque amicis auxilia portabant magisque dandis quam accipiundis 

beneficiis amicitias parabant. 6 Imperium legitumum, nomen imperi regium habebant. 

Delecti, quibus corpus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat, rei publicae 

consultabant; hi vel aetate vel curae similitudine patres appellabantur. 7 Post, ubi regium 

imperium, quod initio conservandae libertatis atque augendae rei publicae fuerat, in 

superbiam dominationemque se convortit, inmutato more annua imperia binosque 

imperatores sibi fecere: eo modo minume posse putabant per licentiam insolescere animum 

humanum. 

[7] 1 Sed ea tempestate coepere se quisque magis extollere magisque ingenium in promptu 

habere. 2 Nam regibus boni quam mali suspectiores sunt semperque iis aliena virtus 

formidulosa est. 3 Sed civitas incredibile memoratu est adepta libertate quantum brevi 

creverit; tanta cupido gloriae incesserat. 4 Iam primum iuventus, simul ac belli patiens erat, in 

castris per laborem usum militiae discebat magisque in decoris armis et militaribus equis quam 

in scortis atque conviviis lubidinem habebant. 5 Igitur talibus viris non labor insolitus, non 

locus ullus asper aut arduus erat, non armatus hostis formidulosus: virtus omnia 

domuerat. 6 Sed gloriae maxumum certamen inter ipsos erat: se quisque hostem ferire, murum 

ascendere, conspici, dum tale facinus faceret, properabat. Eas divitias, eam bonam famam 

magnamque nobilitatem putabant. Laudis avidi, pecuniae liberales erant, gloriam ingentem, 

divitias honestas volebant. 7 Memorare possum, quibus in locis maxumas hostium copias 

populus Romanus parva manu fuderit, quas urbis natura munitas pugnando ceperit, ni ea res 

longius nos ab incepto traheret. 

[8] 1 Sed profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex lubidine magis quam ex vero 

celebrat obscuratque. 2 Atheniensium res gestae, sicuti ego aestumo, satis amplae 

magnificaeque fuere, verum aliquanto minores tamen, quam fama feruntur. 3 Sed quia 

provenere ibi scriptorum magna ingenia, per terrarum orbem Atheniensium facta pro 

maxumis celebrantur. 4 Ita eorum, qui fecere, virtus tanta habetur, quantum eam verbis 
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potuere extollere praeclara ingenia. 5 At populo Romano numquam ea copia fuit, quia 

prudentissumus quisque maxume negotiosus erat: ingenium nemo sine corpore exercebat, 

optumus quisque facere quam dicere, sua ab aliis benefacta laudari quam ipse aliorum narrare 

malebat. 

[9] 1 Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma, minuma avaritia erat; 

ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat. 2 Iurgia, discordias, 

simultates cum hostibus exercebant, cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis 

deorum magnifici, domi parci, in amicos fideles erant. 3 Duabus his artibus, audacia in bello, 

ubi pax evenerat, aequitate, seque remque publicam curabant. 4 Quarum rerum ego maxuma 

documenta haec habeo, quod in bello saepius vindicatum est in eos, qui contra imperium in 

hostem pugnaverant quique tardius revocati proelio excesserant, quam qui signa relinquere 

aut pulsi loco cedere ausi erant; 5 in pace vero, quod beneficiis magis quam metu imperium 

agitabant et accepta iniuria ignoscere quam persequi malebant. 

[10] 1 Sed ubi labore atque iustitia res publica crevit, reges magni bello domiti, nationes ferae 

et populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperi Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria 

terraeque patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit. 2 Qui labores, pericula, dubias 

atque asperas res facile toleraverant, iis otium divitiaeque optanda alias, oneri miseriaeque 

fuere. 3 Igitur primo imperi, deinde pecuniae cupido crevit: ea quasi materies omnium 

malorum fuere. 4 Namque avaritia fidem, probitatem ceterasque artis bonas subvortit; pro his 

superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere edocuit. 5 Ambitio multos 

mortalis falsos fieri subegit, aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere, 

amicitias inimicitiasque non ex re, sed ex commodo aestumare magisque voltum quam 

ingenium bonum habere. 6 Haec primo paulatim crescere, interdum vindicari; post, ubi 

contagio quasi pestilentia invasit, civitas inmutata, imperium ex iustissumo atque optumo 

crudele intolerandumque factum. 

[11] 1 Sed primo magis ambitio quam avaritia animos hominum exercebat, quod tamen vitium 

propius virtutem erat. 2 Nam gloriam, honorem, imperium bonus et ignavus aeque sibi 

exoptant; sed ille vera via nititur, huic quia bonae artes desunt, dolis atque fallaciis 

contendit. 3 Avaritia pecuniae studium habet, quam nemo sapiens concupivit: ea quasi 

venenis malis inbuta corpus animumque virilem effeminat, semper infinita, insatiabilis est, 

neque copia neque inopia minuitur. 4 Sed postquam L. Sulla armis recepta re publica bonis 

initiis malos eventus habuit, rapere omnes, omnes trahere, domum alius, alius agros cupere, 

neque modum neque modestiam victores habere, foeda crudeliaque in civis facinora 

facere. 5 Huc accedebat, quod L. Sulla exercitum, quem in Asia ductaverat, quo sibi fidum 
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faceret, contra morem maiorum luxuriose nimisque liberaliter habuerat. Loca amoena, 

voluptaria facile in otio ferocis militum animos molliverant. 6 Ibi primum insuevit exercitus 

populi Romani amare, potare, signa, tabulas pictas, vasa caelata mirari, ea privatim et publice 

rapere, delubra spoliare, sacra profanaque omnia polluere. 7 Igitur ii milites, postquam 

victoriam adepti sunt, nihil reliqui victis fecere. 8 Quippe secundae res sapientium animos 

fatigant: ne illi corruptis moribus victoriae temperarent. 

[12] 1 Postquam divitiae honori esse coepere et eas gloria, imperium, potentia sequebatur, 

hebescere virtus, paupertas probro haberi, innocentia pro malevolentia duci coepit. 2 Igitur ex 

divitiis iuventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere: rapere, consumere, sua parvi 

pendere, aliena cupere, pudorem, pudicitiam, divina atque humana promiscua, nihil pensi 

neque moderati habere. 3 Operae pretium est, cum domos atque villas cognoveris in urbium 

modum exaedificatas, visere templa deorum, quae nostri maiores, religiosissumi mortales, 

fecere. 4 Verum illi delubra deorum pietate, domos suas gloria decorabant neque victis 

quicquam praeter iniuriae licentiam eripiebant. 5 At hi contra, ignavissumi homines, per 

summum scelus omnia ea sociis adimere, quae fortissumi viri victores reliquerant: proinde 

quasi iniuriam facere id demum esset imperio uti. 

[13] 1 Nam quid ea memorem, quae nisi iis, qui videre, nemini credibilia sunt: a privatis 

compluribus subvorsos montis, maria constrata esse? 2 Quibus mihi videntur ludibrio fuisse 

divitiae: quippe, quas honeste habere licebat, abuti per turpitudinem properabant. 3 Sed 

lubido stupri, ganeae ceterique cultus non minor incesserat: viri muliebria pati, mulieres 

pudicitiam in propatulo habere; vescendi causa terra marique omnia exquirere; dormire prius, 

quam somni cupido esset; non famem aut sitim, neque frigus neque lassitudinem opperiri, sed 

ea omnia luxu antecapere. 4 Haec iuventutem, ubi familiares opes defecerant, ad facinora 

incendebant: 5 animus inbutus malis artibus haud facile lubidinibus carebat; eo profusius 

omnibus modis quaestui atque sumptui deditus erat. 

[14] 1 In tanta tamque corrupta civitate Catilina, id quod factu facillumum erat, omnium 

flagitiorum atque facinorum circum se tamquam stipatorum catervas habebat. 2 Nam 

quicumque inpudicus, adulter, ganeo, manu, ventre, pene bona patria laceraverat quique 

alienum aes grande conflaverat, quo flagitium aut facinus redimeret, 3 praeterea omnes 

undique parricidae, sacrilegi, convicti iudiciis aut pro factis iudicium timentes, ad hoc, quos 

manus atque lingua periurio aut sanguine civili alebat, postremo omnes, quos flagitium, 

egestas, conscius animus exagitabat, ii Catilinae proxumi familiaresque erant. 4 Quod si quis 

etiam a culpa vacuus in amicitiam eius inciderat, cotidiano usu atque illecebris facile par 

similisque ceteris efficiebatur. 5 Sed maxume adulescentium familiaritates adpetebat: eorum 
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animi molles etiam et fluxi dolis haud difficulter capiebantur. 6 Nam ut cuiusque studium ex 

aetate flagrabat, aliis scorta praebere, aliis canes atque equos mercari; postremo neque sumptui 

neque modestiae suae parcere, dum illos obnoxios fidosque sibi faceret. 7 Scio fuisse 

nonnullos, qui ita existumarent iuventutem, quae domum Catilinae frequentabat, parum 

honeste pudicitiam habuisse; sed ex aliis rebus magis quam quod cuiquam id compertum 

foret, haec fama valebat. 

[15] 1 Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat, cum virgine nobili, cum 

sacerdote Vestae, alia huiusce modi contra ius fasque. 2 Postremo captus amore Aureliae 

Orestillae, cuius praeter formam nihil umquam bonus laudavit, quod ea nubere illi dubitabat 

timens privignum adulta aetate, pro certo creditur necato filio vacuam domum scelestis nuptiis 

fecisse. 3 Quae quidem res mihi in primis videtur causa fuisse facinus maturandi. 4 Namque 

animus inpurus, dis hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat: ita 

conscientia mentem excitam vastabat. 4 Igitur color ei exsanguis, foedi oculi, citus modo, modo 

tardus incessus: prorsus in facie vultuque vecordia inerat. 

[16] 1 Sed iuventutem, quam, ut supra diximus, illexerat, multis modis mala facinora 

edocebat. 2 Ex illis testis signatoresque falsos commodare; fidem, fortunas, pericula vilia 

habere, post, ubi eorum famam atque pudorem attriverat, maiora alia imperabat. 3 Si causa 

peccandi in praesens minus suppetebat, nihilo minus insontis sicuti sontis circumvenire, 

iugulare: scilicet, ne per otium torpescerent manus aut animus, gratuito potius malus atque 

crudelis erat. 4 His amicis sociisque confisus Catilina, simul quod aes alienum per omnis terras 

ingens erat et quod plerique Sullani milites largius suo usi rapinarum et victoriae veteris 

memores civile bellum exoptabant, opprimundae rei publicae consilium cepit. 5 In Italia 

nullus exercitus, Cn. Pompeius in extremis terris bellum gerebat; ipsi consulatum petenti 

magna spes, senatus nihil sane intentus: tutae tranquillaeque res omnes, sed ea prorsus 

opportuna Catilinae. 

[17] 1 Igitur circiter Kalendas Iunias L. Caesare et C. Figulo consulibus primo singulos 

appellare, hortari alios, alios temptare; opes suas, inparatum rem publicam, magna praemia 

coniurationis docere. 2 Ubi satis explorata sunt, quae voluit, in unum omnis convocat, quibus 

maxuma necessitudo et plurumum audaciae inerat. 3 Eo convenere senatorii ordinis P. 

Lentulus Sura, P. Autronius, L. Cassius Longinus, C. Cethegus, P. et Ser. Sullae Ser. filii, L. 

Vargunteius, Q. Annius, M. Porcius Laeca, L. Bestia, Q. Curius; 4 praeterea ex equestri ordine 

M. Fulvius Nobilior, L. Statilius, P. Gabinius Capito, C. Cornelius; ad hoc multi ex coloniis et 

municipiis domi nobiles. 5 Erant praeterea complures paulo occultius consili huiusce 

participes nobiles, quos magis dominationis spes hortabatur quam inopia aut alia 
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necessitudo. 6Ceterum iuventus pleraque, sed maxume nobilium, Catilinae inceptis favebat; 

quibus in otio vel magnifice vel molliter vivere copia erat, incerta pro certis, bellum quam 

pacem malebant. 7 Fuere item ea tempestate, qui crederent M. Licinium Crassum non ignarum 

eius consili fuisse; quia Cn. Pompeius, invisus ipsi, magnum exercitum ductabat, cuiusvis opes 

voluisse contra illius potentiam crescere, simul confisum, si coniuratio valuisset, facile apud 

illos principem se fore. 

[18] 1 Sed antea item coniuravere pauci contra rem publicam, in quibus Catilina fuit. 2 De qua, 

quam verissume potero, dicam. L. Tullo et M'. Lepido consulibus P. Autronius et P. Sulla 

designati consules legibus ambitus interrogati poenas dederant. 3 Post paulo Catilina 

pecuniarum repetundarum reus prohibitus erat consulatum petere, quod intra legitumos dies 

profiteri nequiverat. 4 Erat eodem tempore Cn. Piso, adulescens nobilis, summae audaciae, 

egens, factiosus, quem ad perturbandam rem publicam inopia atque mali mores 

stimulabant. 5 Cum hoc Catilina et Autronius circiter Nonas Decembris consilio communicato 

parabant in Capitolio Kalendis Ianuariis L. Cottam et L. Torquatum consules interficere, ipsi 

fascibus correptis Pisonem cum exercitu ad obtinendas duas Hispanias mittere. 6 Ea re cognita 

rursus in Nonas Februarias consilium caedis transtulerant. 7 Iam tum non consulibus modo, 

sed plerisque senatoribus perniciem machinabantur. 8Quod ni Catilina maturasset pro curia 

signum sociis dare, eo die post conditam urbem Romam pessumum facinus patratum foret. 

Quia nondum frequentes armati convenerant, ea res consilium diremit. 

[19] 1 Postea Piso in citeriorem Hispaniam quaestor pro praetore missus est adnitente Crasso, 

quod eum infestum inimicum Cn. Pompeio cognoverat. 2 Neque tamen senatus provinciam 

invitus dederat; quippe foedum hominem a republica procul esse volebat, simul quia boni 

conplures praesidium in eo putabant et iam tum potentia Pompei formidulosa erat. 3 Sed is 

Piso in provincia ab equitibus Hispanis, quos in exercitu ductabat, iter faciens occisus 

est. 4 Sunt, qui ita dicant: imperia eius iniusta, superba, crudelia barbaros nequivisse pati; 5 alii 

autem: equites illos, Cn. Pompei veteres fidosque clientis, voluntate eius Pisonem aggressos; 

numquam Hispanos praeterea tale facinus fecisse, sed imperia saeva multa antea 

perpessos. 6 Nos eam rem in medio relinquemus. De superiore coniuratione satis dictum. 

[20] 1 Catilina ubi eos, quos paulo ante memoravi, convenisse videt, tametsi cum singulis 

multa saepe egerat, tamen in rem fore credens univorsos appellare et cohortari, in abditam 

partem aedium secedit atque ibi omnibus arbitris procul amotis orationem huiusce modi 

habuit: 
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2 "Ni virtus fidesque vostra spectata mihi forent, nequiquam opportuna res cecidisset; spes 

magna, dominatio in manibus frustra fuissent, neque ego per ignaviam aut vana ingenia 

incerta pro certis captarem. 

3 "Sed quia multis et magnis tempestatibus vos cognovi fortis fidosque mihi, eo animus ausus 

est maxumum atque pulcherrumum facinus incipere, simul quia vobis eadem, quae mihi, bona 

malaque esse intellexi; 4 nam idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. 5Sed 

ego quae mente agitavi, omnes iam antea divorsi audistis. 6 Ceterum mihi in dies magis 

animus accenditur, cum considero, quae condicio vitae futura sit, nisi nosmet ipsi vindicamus 

in libertatem. 7 Nam postquam res publica in paucorum potentium ius atque dicionem 

concessit, semper illis reges, tetrarchae vectigales esse, populi, nationes stipendia pendere; 

ceteri omnes, strenui, boni, nobiles atque ignobiles, vulgus fuimus, sine gratia, sine auctoritate, 

iis obnoxii, quibus, si res publica valeret, formidini essemus. 8 Itaque omnis gratia, potentia, 

honos, divitiae apud illos sunt aut ubi illi volunt; nobis reliquere pericula, repulsas, iudicia, 

egestatem. 9 Quae quousque tandem patiemini, o fortissumi viri? Nonne emori per virtutem 

praestat quam vitam miseram atque inhonestam, ubi alienae superbiae ludibrio fueris, per 

dedecus amittere? 10 Verum enim vero, pro deum atque hominum fidem, victoria in manu 

nobis est: viget aetas, animus valet; contra illis annis atque divitiis omnia consenuerunt. 

Tantum modo incepto opus est, cetera res expediet. 11 Etenim quis mortalium, cui virile 

ingenium est, tolerare potest illis divitias superare, quas profundant in exstruendo mari et 

montibus coaequandis, nobis rem familiarem etiam ad necessaria deesse? Illos binas aut 

amplius domos continuare, nobis larem familiarem nusquam ullum esse? 12 Cum tabulas, 

signa, toreumata emunt, nova diruunt, alia aedificant, postremo omnibus modis pecuniam 

trahunt, vexant, tamen summa lubidine divitias suas vincere nequeunt. 13 At nobis est domi 

inopia, foris aes alienum, mala res, spes multo asperior: denique quid reliqui habemus praeter 

miseram animam? 

14 "Quin igitur expergiscimini? En illa, illa, quam saepe optastis, libertas, praeterea divitiae, 

decus, gloria in oculis sita sunt; fortuna omnia ea victoribus praemia posuit. 15 Res, tempus, 

pericula, egestas, belli spolia magnifica magis quam oratio mea vos hortantur. 16 Vel 

imperatore vel milite me utimini! Neque animus neque corpus a vobis aberit. 17 Haec ipsa, ut 

spero, vobiscum una consul agam, nisi forte me animus fallit et vos servire magis quam 

imperare parati estis." 

[21] 1 Postquam accepere ea homines, quibus mala abunde omnia erant, sed neque res neque 

spes bona ulla, tametsi illis quieta movere magna merces videbatur, tamen postulavere 

plerique, ut proponeret, quae condicio belli foret, quae praemia armis peterent, quid ubique 
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opis aut spei haberent. 2 Tum Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem locupletium, 

magistratus, sacerdotia, rapinas, alia omnia, quae bellum atque lubido victorum 

fert. 3 Praeterea esse in Hispania citeriore Pisonem, in Mauretania cum exercitu P. Sittium 

Nucerinum, consili sui participes; petere consulatum C. Antonium, quem sibi collegam fore 

speraret, hominem et familiarem et omnibus necessitudinibus circumventum; 4 cum eo se 

consulem initium agundi facturum. Ad hoc maledictis increpabat omnis bonos, suorum 

unumquemque nominans laudare; admonebat alium egestatis, alium cupiditatis suae, 

compluris periculi aut ignominiae, multos victoriae Sullanae, quibus ea praedae 

fuerat. 5 Postquam omnium animos alacris videt, cohortatus, ut petitionem suam curae 

haberent, conventum dimisit. 

[22] 1 Fuere ea tempestate, qui dicerent Catilinam oratione habita, cum ad ius iurandum 

popularis sceleris sui adigeret, humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris 

circumtulisse: 2 inde cum post exsecrationem omnes degustavissent, sicuti in sollemnibus 

sacris fieri consuevit, aperuisse consilium suum; atque eo +dictitare+ fecisse, quo inter se fidi 

magis forent alius alii tanti facinoris conscii. 3 Nonnulli ficta et haec et multa praeterea 

existumabant ab iis, qui Ciceronis invidiam, quae postea orta est, leniri credebant atrocitate 

sceleris eorum, qui poenas dederant. 4 Nobis ea res pro magnitudine parum comperta est. 

[23] 1 Sed in ea coniuratione fuit Q. Curius, natus haud obscuro loco, flagitiis atque facinoribus 

coopertus, quem censores senatu probri gratia moverant. 2 Huic homini non minor vanitas 

inerat quam audacia: neque reticere, quae audierat, neque suamet ipse scelera occultare, 

prorsus neque dicere neque facere quicquam pensi habebat. 3 Erat ei cum Fulvia, muliere 

nobili, stupri vetus consuetudo. Cui cum minus gratus esset, quia inopia minus largiri poterat, 

repente glorians maria montisque polliceri coepit et minari interdum ferro, ni sibi obnoxia 

foret, postremo ferocius agitare quam solitus erat. 4 At Fulvia insolentiae Curi causa cognita 

tale periculum rei publicae haud occultum habuit, sed sublato auctore de Catilinae 

coniuratione, quae quoque modo audierat, compluribus narravit. 5 Ea res in primis studia 

hominum accendit ad consulatum mandandum M. Tullio Ciceroni. 6 Namque antea pleraque 

nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consulatum credebant, si eum quamvis egregius 

homo novus adeptus foret. Sed ubi periculum advenit, invidia atque superbia post fuere. 

[24] 1 Igitur comitiis habitis consules declarantur M. Tullius et C. Antonius. Quod factum 

primo popularis coniurationis concusserat. 2 Neque tamen Catilinae furor minuebatur, sed in 

dies plura agitare: arma per Italiam locis opportunis parare, pecuniam sua aut amicorum fide 

sumptam mutuam Faesulas ad Manlium quendam portare, qui postea princeps fuit belli 

faciundi. 3 Ea tempestate plurumos cuiusque generis homines adscivisse sibi dicitur, mulieres 
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etiam aliquot, quae primo ingentis sumptus stupro corporis toleraverant, post, ubi aetas 

tantummodo quaestui neque luxuriae modum fecerat, aes alienum grande conflaverant. 4 Per 

eas se Catilina credebat posse servitia urbana sollicitare, urbem incendere, viros earum vel 

adiungere sibi vel interficere. 

[25] 1 Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora conmiserat. 2 Haec 

mulier genere atque forma, praeterea viro atque liberis satis fortunata fuit; litteris Graecis et 

Latinis docta, psallere et saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae 

instrumenta luxuriae sunt. 3 Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit; 

pecuniae an famae minus parceret, haud facile discerneres; lubido sic accensa, ut saepius 

peteret viros quam peteretur. 4 Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, 

caedis conscia fuerat; luxuria atque inopia praeceps abierat. Verum ingenium eius haud 

absurdum: posse versus facere, iocum movere, sermone uti vel modesto vel molli vel procaci; 

prorsus multae facetiae multusque lepos inerat. 

[26] 1 His rebus conparatis Catilina nihilo minus in proxumum annum consulatum petebat 

sperans, si designatus foret, facile se ex voluntate Antonio usurum. Neque interea quietus erat, 

sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni. 2 Neque illi tamen ad cavendum dolus aut 

astutiae deerant. 3 Namque a principio consulatus sui multa pollicendo per Fulviam effecerat, 

ut Q. Curius, de quo paulo ante memoravi, consilia Catilinae sibi proderet; 4 ad hoc collegam 

suum Antonium pactione provinciae perpulerat, ne contra rem publicam sentiret; circum se 

praesidia amicorum atque clientium occulte habebat. 5 Postquam dies comitiorum venit et 

Catilinae neque petitio neque insidiae, quas consulibus in campo fecerat, prospere cessere, 

constituit bellum facere et extrema omnia experiri, quoniam, quae occulte temptaverat, aspera 

foedaque evenerant. 

[27] 1 Igitur C. Manlium Faesulas atque in eam partem Etruriae, Septimium quendam 

Camertem in agrum Picenum, C. Iulium in Apuliam dimisit, praeterea alium alio, quem 

ubique opportunum sibi fore credebat. 

2 Interea Romae multa simul moliri: consulibus insidias tendere, parare incendia, opportuna 

loca armatis hominibus obsidere; ipse cum telo esse, item alios iubere, hortari, uti semper 

intenti paratique essent; dies noctisque festinare, vigilare, neque insomniis neque labore 

fatigari. 3Postremo, ubi multa agitanti nihil procedit, rursus intempesta nocte coniurationis 

principes convocat per M. Porcium Laecam, 4 ibique multa de ignavia eorum questus docet se 

Manlium praemisisse ad eam multitudinem, quam ad capiunda arma paraverat, item alios in 

alia loca opportuna, qui initium belli facerent, seque ad exercitum proficisci cupere, si prius 

Ciceronem oppressisset; eum suis consiliis multum officere. 
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[28] 1 Igitur perterritis ac dubitantibus ceteris C. Cornelius eques Romanus operam suam 

pollicitus et cum eo L. Vargunteius senator constituere ea nocte paulo post cum armatis 

hominibus sicuti salutatum introire ad Ciceronem ac de inproviso domi suae inparatum 

confodere. 2 Curius ubi intellegit, quantum periculum consuli inpendeat, propere per Fulviam 

Ciceroni dolum, qui parabatur, enuntiat. 3 Ita illi ianua prohibiti tantum facinus frustra 

susceperant. 

4 Interea Manlius in Etruria plebem sollicitare egestate simul ac dolore iniuriae novarum 

rerum cupidam, quod Sullae dominatione agros bonaque omnis amiserat, praeterea latrones 

cuiusque generis, quorum in ea regione magna copia erat, nonnullos ex Sullanis coloniis, 

quibus lubido atque luxuria ex magnis rapinis nihil reliqui fecerat. 

[29] 1 Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus, quod neque urbem ab insidiis 

privato consilio longius tueri poterat, neque exercitus Manli quantus aut quo consilio foret 

satis compertum habebat, rem ad senatum refert iam antea vulgi rumoribus 

exagitatam. 2Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam 

consules ne quid res publica detrimenti caperet. 3 Ea potestas per senatum more Romano 

magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis 

socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine 

populi iussu nullius earum rerum consuli ius est. 

[30] 1 Post paucos dies L. Saenius senator in senatu litteras recitavit, quas Faesulis adlatas sibi 

dicebat, in quibus scriptum erat C. Manlium arma cepisse cum magna multitudine ante diem 

VI. Kalendas Novembris. 2 Simul, id quod in tali re solet, alii portenta atque prodigia 

nuntiabant, alii conventus fieri, arma portari, Capuae atque in Apulia servile bellum moveri. 

3 Igitur senati decreto Q. Marcius Rex Faesulas, Q. Metellus Creticus in Apuliam circumque 

ea loca missi – 4 hi utrique ad urbem imperatores erant, impediti ne triumpharent calumnia 

paucorum, quibus omnia honesta atque inhonesta vendere mos erat – 5 sed praetores Q. 

Pompeius Rufus Capuam, Q. Metellus Celer in agrum Picenum eisque permissum uti pro 

tempore atque periculo exercitum conpararent. 6 Ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione 

quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero 

inpunitatem eius rei et sestertia ducenta [milia] 7 itemque decrevere uti gladiatoriae familiae 

Capuam et in cetera municipia distribuerentur pro cuiusque opibus, Romae per totam urbem 

vigiliae haberentur eisque minores magistratus praeessent. 
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C. SALLVSTI CRISPI BELLVM IVGURTHINVM 

 

[5] Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, 

primum quia magnum et atrox variaque victoria fuit, dein quia tunc primum superbiae 

nobilitatis obviam itum est; quae contentio divina et humana cuncta permiscuit eoque 

vecordiae processit, ut studiis civilibus bellum atque vastitas Italiae finem faceret. Sed prius 

quam huiusce modi rei initium expedio, pauca supra repetam, quo ad cognoscendum omnia 

illustria magis magisque in aperto sint. Bello Punico secundo, quo dux Carthaginiensium 

Hannibal post magnitudinem nominis Romani Italiae opes maxime attriverat, Masinissa rex 

Numidarum in amicitiam receptus a P. Scipione, cui postea Africano cognomen ex virtute fuit, 

multa et praeclara rei militaris facinora fecerat. Ob quae victis Carthaginiensibus et capto 

Syphace, cuius in Africa magnum atque late imperium valuit, populus Romanus, quascumque 

urbis et agros manu ceperat, regi dono dedit. Igitur amicitia Masinissae bona atque honesta 

nobis permansit. Sed imperi vitaeque eius finis idem fuit. Dein Micipsa filius regnum solus 

obtinuit Mastanabale et Gulussa fratribus morbo absumptis. Is Adherbalem et Hiempsalem ex 

sese genuit Iugurthamque filium Mastanabalis fratris, quem Masinissa, quod ortus ex 

concubina erat, privatum dereliquerat, eodem cultu quo liberos suos domi habuit. 

[6] Qui ubi primum adolevit, pollens viribus, decora facie, sed multo maxime ingenio validus, 

non se luxu neque inertiae corrumpendum dedit, sed, uti mos gentis illius est, equitare, 

iaculari; cursu cum aequalibus certare et, cum omnis gloria anteiret, omnibus tamen carus esse; 

ad hoc pleraque tempora in venando agere, leonem atque alias feras primus aut in primis 

ferire: plurimum facere, [et] minimum ipse de se loqui. Quibus rebus Micipsa tametsi initio 

laetus fuerat, existimans virtutem Iugurthae regno suo gloriae fore, tamen, postquam 

hominem adulescentem exacta sua aetate et parvis liberis magis magisque crescere intellegit, 

vehementer eo negotio permotus multa cum animo suo volvebat. Terrebat eum natura 

mortalium avida imperi et praeceps ad explendam animi cupidinem, praeterea opportunitas 

suae liberorumque aetatis, quae etiam mediocris viros spe praedae transversos agit, ad hoc 

studia Numidarum in Iugurtham accensa, ex quibus, si talem virum dolis interfecisset, ne qua 

seditio aut bellum oriretur, anxius erat. 

[7] His difficultatibus circumventus ubi videt neque per vim neque insidiis opprimi posse 

hominem tam acceptum popularibus, quod erat Iugurtha manu promptus et appetens gloriae 

militaris, statuit eum obiectare periculis et eo modo fortunam temptare. Igitur bello 

Numantino Micipsa, cum populo Romano equitum atque peditum auxilia mitteret, sperans 

vel ostentando virtutem vel hostium saevitia facile eum occasurum, praefecit Numidis, quos 
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in Hispaniam mittebat. Sed ea res longe aliter, ac ratus erat, evenit. Nam Iugurtha, ut erat 

impigro atque acri ingenio, ubi naturam P. Scipionis, qui tum Romanis imperator erat, et 

morem hostium cognovit, multo labore multaque cura, praeterea modestissime parendo et 

saepe obviam eundo periculis in tantam claritudinem brevi pervenerat, ut nostris vehementer 

carus, Numantinis maximo terrori esset. Ac sane, quod difficillimum in primis est, et proelio 

strenuos erat et bonus consilio, quorum alterum ex providentia timorem, alterum ex audacia 

temeritatem afferre plerumque solet. Igitur imperator omnis fere res asperas per Iugurtham 

agere, in amicis habere, magis magisque eum in dies amplecti, quippe cuius neque consilium 

neque inceptum ullum frustra erat. Hoc accedebat munificentia animi atque ingeni sollertia, 

quibus rebus sibi multos ex Romanis familiari amicitia coniunxerat. 

[8] Ea tempestate in exercitu nostro fuere complures novi atque nobiles, quibus divitiae bono 

honestoque potiores erant, factiosi domi, potentes apud socios, clari magis quam honesti, qui 

Iugurthae non mediocrem animum pollicitando accendebant, si Micipsa rex occidisset, fore uti 

solus imperi Numidiae potiretur: in ipso maximam virtutem, Romae omnia venalia esse. Sed 

postquam Numantia deleta P. Scipio dimittere auxilia et ipse reverti domum decrevit, 

donatum atque laudatum magnifice pro contione Iugurtham in praetorium abduxit ibique 

secreto monuit, ut potius publice quam privatim amicitiam populi Romani coleret neu quibus 

largiri insuesceret: periculose a paucis emi quod multorum esset. Si permanere vellet in suis 

artibus, ultro illi et gloriam et regnum venturum; sin properantius pergeret, suamet ipsum 

pecunia praecipitem casurum. 

[9] Sic locutus cum litteris eum, quas Micipsae redderet, dimisit. Earum sententia haec erat: 

"Iugurthae tui in bello Numantino longe maxima virtus fuit, quam rem tibi certo scio gaudio 

esse. Nobis ob merita sua carus est; ut idem senatui et populo Romano sit, summa ope nitemur. 

Tibi quidem pro nostra amicitia gratulor. Habes virum dignum te atque avo suo Masinissa." 

Igitur rex, ubi ea quae fama acceperat ex litteris imperatoris ita esse cognovit, cum virtute tum 

gratia viri permotus flexit animum suum et Iugurtham beneficiis vincere aggressus est 

statimque eum adoptavit et testamento pariter cum filiis heredem instituit. Sed ipse paucos 

post annos morbo atque aetate confectus cum sibi finem vitae adesse intellegeret, coram amicis 

et cognatis itemque Adherbale et Hiempsale filiis dicitur huiusce modi verba cum Iugurtha 

habuisse: 

[10] "Parvum ego te, Iugurtha, amisso patre, sine spe, sine opibus in meum regnum accepi, 

existimans non minus me tibi quam liberis, si genuissem, ob beneficia carum fore. Neque ea 

res falsum me habuit. Nam, ut alia magna et egregia tua omittam, novissime rediens Numantia 

meque regnumque meum gloria honoravisti tuaque virtute nobis Romanos ex amicis 
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amicissimos fecisti. In Hispania nomen familiae renovatum est. Postremo, quod difficillimum 

inter mortalis est, gloria invidiam vicisti. Nunc, quoniam mihi natura finem vitae facit, per 

hanc dexteram, per regni fidem moneo obtestorque te, uti hos, qui tibi genere propinqui, 

beneficio meo fratres sunt, caros habeas neu malis alienos adiungere quam sanguine 

coniunctos retinere. Non exercitus neque thesauri praesidia regni sunt, verum amici, quos 

neque armis cogere neque auro parare queas: officio et fide pariuntur. Quis autem amicior 

quam frater fratri? Aut quem alienum fidum invenies, si tuis hostis fueris? Equidem ego vobis 

regnum trado firmum, si boni eritis, sin mali, inbecillum. Nam concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur. Ceterum ante hos te, Iugurtha, qui aetate et sapientia prior es, 

ne aliter quid eveniat, providere decet. Nam in omni certamine qui opulentior est, etiam si 

accipit iniuriam, tamen, quia plus potest, facere videtur. Vos autem, Adherbal et Hiempsal, 

colite, observate talem hunc virum, imitamini virtutem et enitimini, ne ego meliores liberos 

sumpsisse videar quam genuisse." 

[31] "Multa me dehortantur a vobis, Quirites, ni studium rei publicae omnia superet: opes 

factionis, vestra patientia, ius nullum, ac maxime quod innocentiae plus periculi quam honoris 

est. Nam illa quidem piget dicere, his annis quindecim quam ludibrio fueritis superbiae 

paucorum, quam foede quamque inulti perierint vestri defensores, ut vobis animus ab ignavia 

atque socordia corruptus sit, qui ne nunc quidem obnoxiis inimicis exurgitis atque etiam nunc 

timetis eos, quibus decet terrori esse. Sed quamquam haec talia sunt, tamen obviam ire 

factionis potentiae animus subigit. Certe ego libertatem, quae mihi a parente meo tradita est, 

experiar. Verum id frustra an ob rem faciam, in vestra manu situm est, Quirites. 

"Neque ego vos hortor, quod saepe maiores vestri fecere, uti contra iniurias armati eatis. Nihil 

vi, nihil secessione opus est; necesse est suomet ipsi more praecipites eant. Occiso Ti. Graccho, 

quem regnum parare aiebant, in plebem Romanam quaestiones habitae sunt; post C. Gracchi 

et C. Fulvi caedem item vestri ordinis multi mortales in carcere necati sunt: utriusque cladis 

non lex, verum lubido eorum finem fecit. Sed sane fuerit regni paratio plebi sua restituere; 

quicquid sine sanguine civium ulcisci nequitur, iure factum sit. Superioribus annis taciti 

indignabamini aerarium expilari, reges et populos liberos paucis nobilibus vectigal pendere, 

penes eosdem et summam gloriam et maximas divitias esse. Tamen haec talia facinora impune 

suscepisse parum habuere, itaque postremo leges, maiestas vestra, divina et humana omnia 

hostibus tradita sunt. Neque eos qui ea fecere pudet aut paenitet, sed incedunt per ora vestra 

magnifici, sacerdotia et consulatus, pars triumphos suos ostentantes; proinde quasi ea honori, 

non praedae habeant. Servi aere parati iniusta imperia dominorum non perferunt; vos, 

Quirites, in imperio nati aequo animo servitutem toleratis? At qui sunt ii, qui rem publicam 
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occupavere? Homines sceleratissimi, cruentis manibus, immani avaritia, nocentissimi et idem 

superbissimi, quibus fides decus pietas, postremo honesta atque inhonesta omnia quaestui 

sunt. Pars eorum occidisse tribunos plebis, alii quaestiones iniustas, plerique caedem in vos 

fecisse pro munimento habent. Ita quam quisque pessime fecit, tam maxime tutus est. Metum 

ab scelere suo ad ignaviam vestram transtulere, quos omnis eadem cupere, eadem odisse, 

eadem metuere in unum coegit. Sed haec inter bonos amicitia, inter malos factio est. Quod si 

tam vos libertatis curam haberetis, quam illi ad dominationem accensi sunt, profecto neque res 

publica sicuti nunc vastaretur et beneficia vestra penes optimos, non audacissimos forent. 

Maiores vestri parandi iuris et maiestatis constituendae gratia bis per secessionem armati 

Aventinum occupavere; vos pro libertate, quam ab illis accepistis, nonne summa ope nitemini? 

Atque eo vehementius, quo maius dedecus est parta amittere quam omnino non paravisse. 

"Dicet aliquis 'quid igitur censes?' Vindicandum in eos, qui hosti prodidere rem publicam, non 

manu neque vi, quod magis vos fecisse quam illis accidisse indignum est, verum quaestionibus 

et indicio ipsius Iugurthae. Qui si dediticius est, profecto iussis vestris oboediens erit; sin ea 

contemnit, scilicet existimabitis, qualis illa pax aut deditio sit, ex qua ad Iugurtham scelerum 

impunitas, ad paucos potentis maximae divitiae, ad rem publicam damna atque dedecora 

pervenerint. Nisi forte nondum etiam vos dominationis eorum satietas tenet et illa quam haec 

tempora magis placent, cum regna provinciae leges iura iudicia bella atque paces, postremo 

divina et humana omnia penes paucos erant; vos autem, hoc est populus Romanus, invicti ab 

hostibus, imperatores omnium gentium, satis habebatis animam retinere. Nam servitutem 

quidem quis vestrum recusare audebat? 

"Atque ego tametsi viro flagitiosissimum existimo impune iniuriam accepisse, tamen vos 

hominibus sceleratissimis ignoscere, quoniam cives sunt, aequo animo paterer, ni misericordia 

in perniciem casura esset. Nam et illis, quantum importunitatis habent, parum est impune 

male fecisse, nisi deinde faciendi licentia eripitur, et vobis aeterna sollicitudo remanebit, cum 

intellegetis aut serviendum esse aut per manus libertatem retinendam. Nam fidei quidem aut 

concordiae quae spes est? Dominari illi volunt, vos liberi esse; facere illi iniurias, vos prohibere; 

postremo sociis nostris veluti hostibus, hostibus pro sociis utuntur. Potestne in tam diversis 

mentibus pax aut amicitia esse? 

"Quare moneo hortorque vos, ne tantum scelus impunitum omittatis. Non peculatus aerari 

factus est neque per vim sociis ereptae pecuniae, quae quamquam gravia sunt, tamen 

consuetudine iam pro nihilo habentur; hosti acerrimo prodita senatus auctoritas, proditum 

imperium vestrum est; domi militiaeque res publica venalis fuit. Quae nisi quaesita erunt, nisi 

vindicatum in noxios, quid erit relicuum, nisi ut illis qui ea fecere oboedientes vivamus? Nam 
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impune quae libet facere, id est regem esse. Neque ego vos, Quirites, hortor, ut malitis civis 

vestros perperam quam recte fecisse, sed ne ignoscendo malis bonos perditum eatis. Ad hoc 

in re publica multo praestat benefici quam malefici immemorem esse: bonus tantummodo 

segnior fit, ubi neglegas, at malus improbior. Ad hoc si iniuriae non sint, haut saepe auxili 

egeas." 

[85] "Scio ego, Quirites, plerosque non isdem artibus imperium a vobis petere et, postquam 

adepti sunt, gerere: primo industrios supplices modicos esse, dein per ignaviam et superbiam 

aetatem agere. Sed mihi contra ea videtur: nam quo pluris est universa res publica quam 

consulatus aut praetura, eo maiore cura illam administrari quam haec peti debere. Neque me 

fallit, quantum cum maximo vestro beneficio negoti sustineam. Bellum parare simul et aerario 

parcere, cogere ad militiam eos quos nolis offendere, domi forisque omnia curare et ea agere 

inter invidos occursantis factiosos opinione, Quirites, asperius est. Ad hoc, alii si deliquere, 

vetus nobilitas, maiorum fortia facta, cognatorum et affinium opes, multae clientelae, omnia 

haec praesidio assunt; mihi spes omnes in memet sitae, quas necesse est virtute et innocentia 

tutari; nam alia infirma sunt. 

"Et illud intellego, Quirites, omnium ora in me conversa esse, aequos bonosque favere — 

quippe mea bene facta rei publicae procedunt —, nobilitatem locum invadendi quaerere. Quo 

mihi acrius annitendum est, uti neque vos capiamini et illi frustra sint. Ita ad hoc aetatis a 

pueritia fui, uti omnis labores et pericula consueta habeam. Quae ante vestra beneficia gratuito 

faciebam, ea uti accepta mercede deseram, non est consilium, Quirites. Illis difficile est in 

potestatibus temperare, qui per ambitionem sese probos simulavere; mihi, qui omnem aetatem 

in optimis artibus egi, bene facere iam ex consuetudine in naturam vertit. 

"Bellum me gerere cum Iugurtha iussistis, quam rem nobilitas aegerrime tulit. Quaeso, 

reputate cum animis vestris, num id mutare melius sit, si quem ex illo globo nobilitatis ad hoc 

aut aliud tale negotium mittatis, hominem veteris prosapiae ac multarum imaginum et nullius 

stipendi: scilicet ut in tanta re ignarus omnium trepidet, festinet, sumat aliquem ex populo 

monitorem offici sui. Ita plerumque evenit, ut, quem vos imperare iussistis, is sibi imperatorem 

alium quaerat. Atque ego scio, Quirites, qui, postquam consules facti sunt, et acta maiorum et 

Graecorum militaria praecepta legere coeperint: praeposteri homines, nam gerere quam fieri 

tempore posterius, re atque usu prius est. 

"Comparate nunc, Quirites, cum illorum superbia me hominem novum. Quae illi audire aut 

legere solent, eorum partem vidi, alia egomet gessi; quae illi litteris, ea ego militando didici. 

Nunc vos existimate, facta an dicta pluris sint. Contemnunt novitatem meam, ego illorum 

ignaviam; mihi fortuna, illis probra obiectantur. Quamquam ego naturam unam et communem 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

25 
 

omnium existimo, sed fortissimum quemque generosissimum. Ac si iam ex patribus Albini aut 

Bestiae quaeri posset, mene an illos ex se gigni maluerint, quid responsuros creditis nisi sese 

liberos quam optimos voluisse? 

"Quod si iure me despiciunt, faciant item maioribus suis, quibus, uti mihi, ex virtute nobilitas 

coepit. Invident honori meo: ergo invideant labori, innocentiae, periculis etiam meis, quoniam 

per haec illum cepi. Verum homines corrupti superbia ita aetatem agunt, quasi vestros honores 

contemnant; ita hos petunt, quasi honeste vixerint. Ne illi falsi sunt, qui diversissimas res 

pariter expectant, ignaviae voluptatem et praemia virtutis. Atque etiam, cum apud vos aut in 

senatu verba faciunt, pleraque oratione maiores suos extollunt: eorum fortia facta memorando 

clariores sese putant. Quod contra est. Nam quanto vita illorum praeclarior, tanto horum 

socordia flagitiosior. Et profecto ita se res habet: maiorum gloria posteris quasi lumen est, 

neque bona neque mala eorum in occulto patitur. Huiusce rei ego inopiam fateor, Quirites, 

verum, id quod multo praeclarius est, meamet facta mihi dicere licet. Nunc videte, quam iniqui 

sint. Quod ex aliena virtute sibi arrogant, id mihi ex mea non concedunt, scilicet quia imagines 

non habeo et quia mihi nova nobilitas est, quam certe peperisse melius est quam acceptam 

corrupisse. 

"Equidem ego non ignoro, si iam mihi respondere velint, abunde illis facundam et compositam 

orationem fore. Sed in maximo vestro beneficio cum omnibus locis meque vosque maledictis 

lacerent, non placuit reticere, ne quis modestiam in conscientiam duceret. Nam me quidem ex 

animi mei sententia nulla oratio laedere potest: quippe vera necesse est bene praedicent, falsa 

vita moresque mei superant. Sed quoniam vestra consilia accusantur, qui mihi summum 

honorem et maximum negotium imposuistis, etiam atque etiam reputate, num eorum 

paenitendum sit. Non possum fidei causa imagines neque triumphos aut consulatus maiorum 

meorum ostentare, at, si res postulet, hastas, vexillum, phaleras, alia militaria dona, praeterea 

cicatrices adverso corpore. Hae sunt meae imagines, haec nobilitas, non hereditate relicta, ut 

illa illis, sed quae ego meis plurimis laboribus et periculis quaesivi. 

"Non sunt composita verba mea: parvi id facio. Ipsa se virtus satis ostendit; illis artificio opus 

est, ut turpia facta oratione tegant. Neque litteras Graecas didici: parum placebat eas discere, 

quippe quae ad virtutem doctoribus nihil profuerant. At illa multo optima rei publicae doctus 

sum: hostem ferire, praesidia agitare, nihil metuere nisi turpem famam, hiemem et aestatem 

iuxta pati, humi requiescere, eodem tempore inopiam et laborem tolerare. His ego praeceptis 

milites hortabor, neque illos arte colam, me opulenter, neque gloriam meam, laborem illorum 

faciam. Hoc est utile, hoc civile imperium. Namque cum tute per mollitiem agas, exercitum 

supplicio cogere, id est dominum, non imperatorem esse. Haec atque alia talia maiores vestri 
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faciendo seque remque publicam celebravere. Quis nobilitas freta, ipsa dissimilis moribus, nos 

illorum aemulos contemnit et omnis honores non ex merito, sed quasi debitos a vobis repetit. 

Ceterum homines superbissimi procul errant. Maiores eorum omnia quae licebat illis reliquere: 

divitias, imagines, memoriam sui praeclaram; virtutem non reliquere, neque poterant: ea sola 

neque datur dono neque accipitur. Sordidum me et incultis moribus aiunt, quia parum scite 

convivium exorno neque histrionem ullum neque pluris preti coquum quam vilicum habeo. 

Quae mihi libet confiteri, Quirites. Nam ex parente meo et ex aliis sanctis viris ita accepi, 

munditias mulieribus, viris laborem convenire, omnibusque bonis oportere plus gloriae quam 

divitiarum esse; arma, non supellectilem decori esse. 

"Quin ergo, quod iuvat, quod carum aestimant, id semper faciant: ament, potent; ubi 

adulescentiam habuere, ibi senectutem agant, in conviviis, dediti ventri et turpissimae parti 

corporis; sudorem, pulverem et alia talia relinquant nobis, quibus illa epulis iucundiora sunt. 

Verum non ita est. Nam ubi se flagitiis dedecoravere turpissimi viri, bonorum praemia 

ereptum eunt. Ita iniustissime luxuria et ignavia, pessimae artes, illis, qui coluere eas, nihil 

officiunt, rei publicae innoxiae cladi sunt. 

"Nunc quoniam illis, quantum mei mores, non illorum flagitia poscebant, respondi, pauca de 

re publica loquar. Primum omnium de Numidia bonum habete animum, Quirites. Nam quae 

ad hoc tempus Iugurtham tutata sunt, omnia removistis: avaritiam, imperitiam atque 

superbiam. Deinde exercitus ibi est locorum sciens, sed mehercule magis strenuos quam felix. 

Nam magna pars eius avaritia aut temeritate ducum attrita est. Quam ob rem vos, quibus 

militaris aetas est, annitimini mecum et capessite rem publicam, neque quemquam ex 

calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus ceperit. Egomet in agmine [a]ut in proelio 

consultor idem et socius periculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus rebus iuxta 

geram. Et profecto dis iuvantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Quae si dubia aut 

procul essent, tamen omnis bonos rei publicae subvenire decebat. Etenim nemo ignavia 

immortalis factus est, neque quisquam parens liberis, uti aeterni forent, optavit, magis uti boni 

honestique vitam exigerent. Plura dicerem, Quirites, si timidis virtutem verba adderent; nam 

strenuis abunde dictum puto." 
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M. TVLLI CICERONIS ORATIO IN CATILINAM PRIMA 

 

[1] I. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos 

eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium 

Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic 

munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia 

non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? 

Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, 

quem nostrum ignorare arbitraris? [2] O tempora, o mores! Senatus haec intellegit. Consul 

videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, 

notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere 

rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu 

consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos [omnes iam diu] 

machinaris. 

[3] An vero vir amplissumus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter 

labefactantem statum rei publicae privatus interfecit; Catilinam orbem terrae caede atque 

incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod 

C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista 

quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam 

acerbissimum hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et 

grave, non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis; nos, nos, dico aperte, 

consules desumus. 

[4] II. Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti 

caperet; nox nulla intercessit; interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones C. 

Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus, occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. Simili 

senatus consulto C. Mario et L. Valerio consulibus est permissa res publica; num unum diem 

postea L. Saturninum tribunum pl. et C. Servilium praetorem mors ac rei publicae poena 

remorata est? At [vero] nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis. 

Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis tamquam in 

vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit. 

Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, 

me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri, sed iam 

me ipse inertiae nequitiaeque condemno. 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

28 
 

[5] Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in 

dies singulos hostium numerus; eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium 

intra moenia atque adeo in senatu videtis intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae 

molientem. Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum mihi, ne 

non potius hoc omnes boni serius a me quam quisquam crudelius factum esse dicat. Verum 

ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor ut faciam. 

Tum denique interficiere, cum iam nemo tam inprobus, tam perditus, tam tui similis inveniri 

poterit, qui id non iure factum esse fateatur. [6] Quamdiu quisquam erit, qui te defendere 

audeat, vives, et vives ita, ut [nunc] vivis, multis meis et firmis praesidiis obsessus, ne 

commovere te contra rem publicam possis. Multorum te etiam oculi et aures non sentientem, 

sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient. 

III. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius expectes, si neque nox tenebris obscurare 

coetus nefarios nec privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, si 

illustrantur, si erumpunt omnia? Muta iam istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atque 

incendiorum. Teneris undique; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia; quae iam mecum 

licet recognoscas. 

[7] Meministine me ante diem XII Kalendas Novembris dicere in senatu fore in armis certo die, 

qui dies futurus esset ante diem VI Kal. Novembris, C. Manlium, audaciae satellitem atque 

administrum tuae? Num me fefellit, Catilina, non modo res tanta, tam atrox tamque 

incredibilis, verum, id quod multo magis est admirandum, dies? Dixi ego idem in senatu 

caedem te optumatium contulisse in ante diem V Kalendas Novembris, tum cum multi 

principes civitatis Roma non tam sui conservandi quam tuorum consiliorum reprimendorum 

causa profugerunt. Num infitiari potes te illo ipso die meis praesidiis, mea diligentia 

circumclusum commovere te contra rem publicam non potuisse, cum tu discessu ceterorum 

nostra tamen, qui remansissemus, caede te contentum esse dicebas? 

[8] Quid? cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno impetu esse 

confideres, sensistine illam coloniam meo iussu meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse 

munitam? Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam 

videam planeque sentiam. IV. Recognosce tandem mecum noctem illam superiorem; iam 

intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae. Dico te priore 

nocte venisse inter falcarios--non agam obscure--in M. Laecae domum; convenisse eodem 

complures eiusdem amentiae scelerisque socios. Num negare audes? quid taces? Convincam, 

si negas. Video enim esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt. 
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[9] O di inmortales! ubinam gentium sumus? in qua urbe vivimus? quam rem publicam 

habemus? Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo 

gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis 

terrarum exitio cogitent! Hos ego video consul et de re publica sententiam rogo et, quos ferro 

trucidari oportebat, eos nondum voce volnero! 

Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti partes Italiae, statuisti, quo quemque 

proficisci placeret, delegisti, quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis 

partes ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, dixisti paulum tibi esse etiam nunc 

morae, quod ego viverem. Reperti sunt duo equites Romani, qui te ista cura liberarent et sese 

illa ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lectulo interfecturos [esse] pollicerentur. [10] Haec 

ego omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi; domum meam maioribus praesidiis 

munivi atque firmavi, exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi 

venissent, quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos esse praedixeram. 

V. Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti, egredere aliquando ex urbe; patent portae; 

proficiscere. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ tecum 

etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. Magno me metu liberabis, dum 

modo inter me atque te murus intersit. Nobiscum versari iam diutius non potes; non feram, 

non patiar, non sinam. [11] Magna dis inmortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori, 

antiquissimo custodi huius urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque 

infestam rei publicae pestem totiens iam effugimus. 

Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. Quamdiu mihi consuli 

designato, Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi. 

Cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo et competitores tuos interficere 

voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis nullo tumultu publice 

concitato; denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam videbam 

perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse coniunctam. 

[12] Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum inmortalium, tecta urbis, 

vitam omnium civium, Italiam [denique] totam ad exitium et vastitatem vocas. Quare, 

quoniam id, quod est primum, et quod huius imperii disciplinaeque maiorum proprium est, 

facere nondum audeo, faciam id, quod est ad severitatem lenius et ad communem salutem 

utilius. Nam si te interfici iussero, residebit in re publica reliqua coniuratorum manus; sin tu, 

quod te iam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna et perniciosa 

sentina rei publicae. [13] Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante facere, quod iam 
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tua sponte faciebas? Exire ex urbe iubet consul hostem. Interrogas me, num in exilium; non 

iubeo, sed, si me consulis, suadeo. 

VI. Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit? in qua nemo est extra 

istam coniurationem perditorum hominum, qui te non metuat, nemo, qui non oderit. 

Quae nota domesticae turpitudinis non inusta vitae tuae est? quod privatarum rerum dedecus 

non haeret in fama? quae lubido ab oculis, quod facinus a manibus umquam tuis, quod 

flagitium a toto corpore afuit? cui tu adulescentulo, quem corruptelarum inlecebris inretisses, 

non aut ad audaciam ferrum aut ad lubidinem facem praetulisti? [14] Quid vero? nuper cum 

morte superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam alio incredibili 

scelere hoc scelus cumulasti? quod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civitate 

tanti facinoris inmanitas aut extitisse aut non vindicata esse videatur. Praetermitto ruinas 

fortunarum tuarum, quas omnis inpendere tibi proxumis Idibus senties; ad illa venio, quae 

non ad privatam ignominiam vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac 

turpitudinem sed ad summam rem publicam atque ad omnium nostrum vitam salutemque 

pertinent. [15] Potestne tibi haec lux, Catilina, aut huius caeli spiritus esse iucundus, cum scias 

esse horum neminem, qui nesciat te pridie Kalendas Ianuarias Lepido et Tullo consulibus 

stetisse in comitio cum telo, manum consulum et principum civitatis interficiendorum causa 

paravisse, sceleri ac furori tuo non mentem aliquam aut timorem tuum sed fortunam populi 

Romani obstitisse? 

Ac iam illa omitto--neque enim sunt aut obscura aut non multa commissa postea--quotiens tu 

me designatum, quotiens consulem interficere conatus es! quot ego tuas petitiones ita 

coniectas, ut vitari posse non viderentur, parva quadam declinatione et, ut aiunt, corpore 

effugi! nihil [agis, nihil] adsequeris [, nihil moliris] neque tamen conari ac velle desistis. [16] 

Quotiens tibi iam extorta est ista sica de manibus, quotiens [vero] excidit casu aliquo et elapsa 

est! [tamen ea carere diutius non potes] quae quidem quibus abs te initiata sacris ac devota sit, 

nescio, quod eam necesse putas esse in consulis corpore defigere. 

VII. Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse 

videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. 

Quis te ex hac tanta frequentia totque tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum 

memoriam contigit nemini, vocis expectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio 

taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes 

consulares, qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam 

subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo [hoc] tibi ferundum putas? 
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[17] Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum 

meam relinquendam putarem; tu tibi urbem non arbitraris? et, si me meis civibus iniuria 

suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civium quam infestis 

omnium oculis conspici mallem; tu cum conscientia scelerum tuorum agnoscas odium 

omnium iustum et iam diu tibi debitum, dubitas, quorum mentes sensusque volneras, eorum 

aspectum praesentiamque vitare? Si te parentes timerent atque odissent tui neque eos ulla 

ratione placare posses, ut opinor, ab eorum oculis aliquo concederes. Nunc te patria, quae 

communis est parens omnium nostrum, odit ac metuit et iam diu nihil te iudicat nisi de 

parricidio suo cogitare; huius tu neque auctoritatem verebere nec iudicium sequere nec vim 

pertimesces? 

[18] Quae tecum, Catilina, sic agit et quodam modo tacita loquitur: "Nullum iam aliquot annis 

facinus exstitit nisi per te, nullum flagitium sine te; tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio 

direptioque sociorum inpunita fuit ac libera; tu non solum ad neglegendas leges et quaestiones, 

verum etiam ad evertendas perfringendasque valuisti. Superiora illa, quamquam ferenda non 

fuerunt, tamen, ut potui, tuli; nunc vero me totam esse in metu propter unum te, quicquid 

increpuerit, Catilinam timeri, nullum videri contra me consilium iniri posse, quod a tuo scelere 

abhorreat, non est ferendum. Quam ob rem discede atque hunc mihi timorem eripe; si est 

verus, ne opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam." 

[19] VIII. Haec si tecum, ita ut dixi, patria loquatur, nonne impetrare debeat, etiamsi vim 

adhibere non possit? Quid, quod tu te ipse in custodiam dedisti, quod vitandae suspicionis 

causa ad M'. Lepidum te habitare velle dixisti? A quo non receptus etiam ad me venire ausus 

es atque, ut domi meae te adservarem, rogasti. Cum a me quoque id responsum tulisses, me 

nullo modo posse isdem parietibus tuto esse tecum, qui magno in periculo essem, quod isdem 

moenibus contineremur, ad Q. Metellum praetorem venisti. A quo repudiatus ad sodalem 

tuum, virum optumum, M. Metellum, demigrasti; quem tu videlicet et ad custodiendum 

diligentissimum et ad suspicandum sagacissimum et ad vindicandum fortissimum fore 

putasti. Sed quam longe videtur a carcere atque a vinculis abesse debere, qui se ipse iam 

dignum custodia iudicarit! 

[20] Quae cum ita sint, Catilina, dubitas, si emori aequo animo non potes, abire in aliquas terras 

et vitam istam multis suppliciis iustis debitisque ereptam fugae solitudinique mandare? 

"Refer" inquis "ad senatum"; id enim postulas et, si hic ordo [sibi] placere decreverit te ire in 

exilium, optemperaturum te esse dicis. Non referam, id quod abhorret a meis moribus, et 

tamen faciam, ut intellegas, quid hi de te sentiant. Egredere ex urbe, Catilina, libera rem 

publicam metu, in exilium, si hanc vocem exspectas, proficiscere. Quid est, Catilina? ecquid 
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attendis, ecquid animadvertis horum silentium? Patiuntur, tacent. Quid exspectas 

auctoritatem loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis? 

[21] At si hoc idem huic adulescenti optimo, P. Sestio, si fortissimo viro, M. Marcello, dixissem, 

iam mihi consuli hoc ipso in templo iure optimo senatus vim et manus intulisset. De te autem, 

Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant, neque hi 

solum, quorum tibi auctoritas est videlicet cara, vita vilissima, sed etiam illi equites Romani, 

honestissimi atque optimi viri, ceterique fortissimi cives, qui circumstant senatum, quorum tu 

et frequentiam videre et studia perspicere et voces paulo ante exaudire potuisti. Quorum ego 

vix abs te iam diu manus ac tela contineo, eosdem facile adducam, ut te haec, quae vastare iam 

pridem studes, relinquentem usque ad portas prosequantur. 

[22] IX. Quamquam quid loquor? te ut ulla res frangat, tu ut umquam te corrigas, tu ut ullam 

fugam meditere, tu ut ullum exilium cogites? Utinam tibi istam mentem di inmortales duint! 

tametsi video, si mea voce perterritus ire in exilium animum induxeris quanta tempestas 

invidiae nobis, si minus in praesens tempus recenti memoria scelerum tuorum, at in 

posteritatem impendeat. Sed est tanti, dum modo ista sit privata calamitas et a rei publicae 

periculis seiungatur. Sed tu ut vitiis tuis commoveare, ut legum poenas pertimescas, ut 

temporibus rei publicae cedas, non est postulandum. Neque enim is es, Catilina, ut te aut 

pudor umquam a turpitudine aut metus a periculo aut ratio a furore revocarit. 

[23] Quam ob rem, ut saepe iam dixi, proficiscere ac, si mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare 

vis invidiam, recta perge in exilium; vix feram sermones hominum, si id feceris, vix molem 

istius invidiae, si in exilium iussu consulis ieris, sustinebo. Sin autem servire meae laudi et 

gloriae mavis, egredere cum inportuna sceleratorum manu, confer te ad Manlium, concita 

perditos cives, secerne te a bonis, infer patriae bellum, exsulta impio latrocinio, ut a me non 

eiectus ad alienos, sed invitatus ad tuos isse videaris. 

[24] Quamquam quid ego te invitem, a quo iam sciam esse praemissos, qui tibi ad Forum 

Aurelium praestolarentur armati, cui iam sciam pactam et constitutam cum Manlio diem, a 

quo etiam aquilam illam argenteam, quam tibi ac tuis omnibus confido perniciosam ac 

funestam futuram, cui domi tuae sacrarium [scelerum tuorum] constitutum fuit, sciam esse 

praemissam? Tu ut illa carere diutius possis, quam venerari ad caedem proficiscens solebas, a 

cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti? 

[25] X. Ibis tandem aliquando, quo te iam pridem ista tua cupiditas effrenata ac furiosa 

rapiebat; neque enim tibi haec res adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. Ad 

hanc te amentiam natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. Numquam tu non modo 

otium, sed ne bellum quidem nisi nefarium concupisti. Nactus es ex perditis atque ab omni 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

33 
 

non modo fortuna, verum etiam spe derelictis conflatam inproborum manum. [26] Hic tu qua 

laetitia perfruere, quibus gaudiis exultabis, quanta in voluptate bacchabere, cum in tanto 

numero tuorum neque audies virum bonum quemquam neque videbis! Ad huius vitae 

studium meditati illi sunt, qui feruntur, labores tui, iacere humi non solum ad obsidendum 

stuprum, verum etiam ad facinus obeundum, vigilare non solum insidiantem somno 

maritorum, verum etiam bonis otiosorum. Habes, ubi ostentes tuam illam praeclaram 

patientiam famis, frigoris, inopiae rerum omnium, quibus te brevi tempore confectum esse 

senties. [27] Tantum profeci tum, cum te a consulatu reppuli, ut exsul potius temptare quam 

consul vexare rem publicam posses, atque ut id, quod esset a te scelerate susceptum, 

latrocinium potius quam bellum nominaretur. 

XI. Nunc, ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam patriae querimoniam detester ac 

deprecer, percipite, quaeso, diligenter, quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibusque 

mandate. Etenim, si mecum patria, quae mihi vita mea multo est carior, si cuncta Italia, si 

omnis res publica loquatur: 

"M.Tulli, quid agis? Tune eum, quem esse hostem comperisti, quem ducem belli futurum 

vides, quem expectari imperatorem in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem 

coniurationis, evocatorem servorum et civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus 

ex urbe, sed immissus in urbem esse videatur? Nonne hunc in vincla duci, non ad mortem 

rapi, non summo supplicio mactari imperabis? [28] Quid tandem te impedit? mosne maiorum? 

At persaepe etiam privati in hac re publica perniciosos cives morte multarunt. An leges, quae 

de civium Romanorum supplicio rogatae sunt? At numquam in hac urbe, qui a re publica 

defecerunt, civium iura tenuerunt. An invidiam posteritatis times? Praeclaram vero populo 

Romano refers gratiam, qui te, hominem per te cognitum nulla commendatione maiorum tam 

mature ad summum imperium per omnis honorum gradus extulit, si propter invidiam aut 

alicuius periculi metum salutem civium tuorum neglegis. [29] Sed, si quis est invidiae metus, 

non est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae 

pertimescenda. An, cum bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta ardebunt tum te non 

existumas invidiae incendio conflagraturum?" 

XII. His ego sanctissimis rei publicae vocibus et eorum hominum, qui hoc idem sentiunt, 

mentibus pauca respondebo. Ego si hoc optimum factu iudicarem, patres conscripti, Catilinam 

morte multari, unius usuram horae gladiatori isti ad vivendum non dedissem. Etenim si 

summi viri et clarissimi cives Saturnini et Gracchorum et Flacci et superiorum complurium 

sanguine non modo se non contaminarunt, sed etiam honestarunt, certe verendum mihi non 

erat, ne quid hoc parricida civium interfecto invidiae [mihi] in posteritatem redundaret. 
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Quodsi ea mihi maxime inpenderet tamen hoc animo fui semper, ut invidiam virtute partam 

gloriam, non invidiam putarem. 

[30] Quamquam non nulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae inminent non videant aut ea, 

quae vident, dissimulent; qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque 

nascentem non credendo corroboraverunt; quorum auctoritate multi non solum improbi, 

verum etiam inperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie factum esse dicerent. 

Nunc intellego, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, 

qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum qui non fateatur. Hoc 

autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum 

comprimi posse. Quodsi se eiecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique collectos 

naufragos adgregarit, extinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae 

pestis, verum etiam stirps ac semen malorum omnium. 

[31] Etenim iam diu, patres conscripti, in his periculis coniurationis insidiisque versamur, sed 

nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus 

tempus erupit. Quodsi ex tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve 

quoddam tempus cura et metu esse relevati, periculum autem residebit et erit inclusum 

penitus in venis atque in visceribus rei publicae. Ut saepe homines aegri morbo gravi cum 

aestu febrique iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, deinde multo 

gravius vehementiusque adflictantur, sic hic morbus, qui est in re publica, relevatus istius 

poena vehementius reliquis vivis ingravescet. 

[32] Quare secedant inprobi, secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro denique, 

[id] quod saepe iam dixi, secernantur a nobis; desinant insidiari domi suae consuli, circumstare 

tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammandam 

urbem comparare; sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque, quid de re publica sentiat. 

Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in 

vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis 

consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, oppressa, vindicata esse 

videatis. 

[33] Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie 

cumque eorum exitio, qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, proficiscere ad 

impium bellum ac nefarium. Tu, Iuppiter, qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es 

constitutus, quem Statorem huius urbis atque imperii vere nominamus, hunc et huius socios a 

tuis [aris] ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque civium [omnium] 
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arcebis et homines bonorum inimicos, hostis patriae, latrones Italiae scelerum foedere inter se 

ac nefaria societate coniunctos aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis. 
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M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTVTE 

 

I.1. O Tite, si quid ego adiuero curamve levasso, 

Quae nunc te coquit et versat in pectore fixa, 

Ecquid erit praemi? 

Licet enim mihi versibus eisdem adfari te, Attice, quibus adfatur Flamininum 

Ille vir haud magna cum re, sed plenus fidei; 

quamquam certo scio non, ut Flamininum, 

Sollicitari te, Tite, sic noctesque diesque; 

novi enim moderationem animi tui et aequitatem, teque non cognomen solum Athenis 

deportasse, sed humanitatem et prudentiam intellego. Et tamen te suspicor eisdem rebus 

quibus me ipsum interdum gravius commoveri, quarum consolatio et maior est et in aliud 

tempus differenda. Nunc autem visum est mihi de senectute aliquid ad te conscribere. 

2. Hoc enim onere, quod mihi commune tecum est, aut iam urgentis aut certe adventantis 

senectutis et te et me etiam ipsum levari volo; etsi te quidem id modice ac sapienter, sicut 

omnia, et ferre et laturum esse certo scio. Sed mihi, cum de senectute vellem aliquid scribere, 

tu occurrebas dignus eo munere, quo uterque nostrum communiter uteretur. Mihi quidem ita 

iucunda huius libri confectio fuit, ut non modo omnis absterserit senectutis molestias, sed 

effecerit mollem etiam et iucundam senectutem. Numquam igitur satis digne laudari 

philosophia poterit, cui qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia possit degere. 

3. Sed de ceteris et diximus multa et saepe dicemus; hunc librum ad te de senectute misimus. 

Omnem autem sermonem tribuimus non Tithono, ut Aristo Cius, (parum enim esset 

auctoritatis in fabula), sed M. Catoni seni, quo maiorem auctoritatem haberet oratio; apud 

quem Laelium et Scipionem facimus admirantis quod is tam facile senectutem ferat, eisque 

eum respondentem. Qui si eruditius videbitur disputare quam consuevit ipse in suis libris, 

attribuito litteris Graecis, quarum constat eum perstudiosum fuisse in senectute. Sed quid opus 

est plura? Iam enim ipsius Catonis sermo explicabit nostram omnem de senectute sententiam. 

II. 4. Scipio. Saepe numero admirari soleo cum hoc C. Laelio cum ceterarum rerum tuam 

excellentem, M. Cato, perfectamque sapientiam, tum vel maxime quod numquam tibi 

senectutem gravem esse senserim, quae plerisque senibus sic odiosa est, ut onus se Aetna 

gravius dicant sustinere. Cato. Rem haud sane difficilem, Scipio et Laeli, admirari videmini. 

Quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene beateque vivendum, eis omnis aetas gravis est; qui 

autem omnia bona a se ipsi petunt, eis nihil malum potest videri quod naturae necessitas 

adferat. Quo in genere est in primis senectus, quam ut adipiscantur omnes optant, eandem 
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accusant adeptam; tanta est stultitiae inconstantia atque perversitas. Obrepere aiunt eam citius, 

quam putassent. Primum quis coegit eos falsum putare? Qui enim citius adulescentiae 

senectus quam pueritiae adulescentia obrepit? Deinde qui minus gravis esset eis senectus, si 

octingentesimum annum agerent quam si octogesimum? Praeterita enim aetas quamvis longa 

cum effluxisset, nulla consolatio permulcere posset stultam senectutem. 

5. Quocirca si sapientiam meam admirari soletis (quae utinam digna esset opinione vestra 

nostroque cognomine!), in hoc sumus sapientes, quod naturam optimam ducem tamquam 

deum sequimur eique paremus; a qua non veri simile est, cum ceterae partes aetatis bene 

descriptae sint, extremum actum tamquam ab inerti poeta esse neglectum. Sed tamen necesse 

fuit esse aliquid extremum et, tamquam in arborum bacis terraeque fructibus maturitate 

tempestiva quasi vietum et caducum, quod ferundum est molliter sapienti. Quid est enim aliud 

Gigantum modo bellare cum dis nisi naturae repugnare? 

6. Laelius. Atqui, Cato, gratissimum nobis, ut etiam pro Scipione pollicear, feceris, si, quoniam 

speramus, volumus quidem certe senes fieri, multo ante a te didicerimus, quibus facillime 

rationibus ingravescentem aetatem ferre possimus. Cato. Faciam vero, Laeli, praesertim si 

utrique vestrum, ut dicis, gratum futurum est. Laelius. Volumus sane, nisi molestum est, Cato, 

tamquam longam aliquam viam confeceris, quam nobis quoque ingrediundum sit, istuc, quo 

pervenisti videre quale sit. 

III. 7. Cato. Faciam, ut potero, Laeli. Saepe enim interfui querellis aequalium meorum—pares 

autem, vetere proverbio, cum paribus facillime congregantur--quae C. Salinator, quae Sp. 

Albinus, homines consulares nostri fere aequales, deplorare solebant, tum quod voluptatibus 

carerent sine quibus vitam nullam putarent, tum quod spernerentur ab eis, a quibus essent coli 

soliti. Qui mihi non id videbantur accusare, quod esset accusandum. Nam si id culpa senectutis 

accideret, eadem mihi usu venirent reliquisque omnibus maioribus natu, quorum ego 

multorum cognovi senectutem sine querella, qui se et libidinum vinculis laxatos esse non 

moleste ferrent nec a suis despicerentur. Sed omnium istius modi querellarum in moribus est 

culpa, non in aetate. Moderati enim et nec difficiles nec inhumani senes tolerabilem senectutem 

agunt; importunitas autem et inhumanitas omni aetati molesta est. 

8. Laelius. Est, ut dicis, Cato; sed fortasse dixerit quispiam tibi propter opes et copias et 

dignitatem tuam tolerabiliorem senectutem videri, id autem non posse multis contingere. 

Cato. Est istuc quidem, Laeli, aliquid, sed nequaquam in isto sunt omnia. Ut Themistocles 

fertur Seriphio cuidam in iurgio respondisse, cum ille dixisset non eum sua, sed patriae gloria 

splendorem adsecutum: 'Nec hercule,' inquit, 'si ego Seriphius essem, nec tu, si Atheniensis 

clarus umquam fuisses.' Quod eodem modo de senectute dici potest. Nec enim in summa 
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inopia levis esse senectus potest ne sapienti quidem, nec insipienti etiam in summa copia non 

gravis. 

9. Aptissima omnino sunt, Scipio et Laeli, arma senectutis artes exercitationesque virtutum, 

quae in omni aetate cultae, cum diu multumque vixeris, mirificos ecferunt fructus, non solum 

quia numquam deserunt, ne extremo quidem tempore aetatis (quamquam id quidem 

maximum est), verum etiam quia conscientia bene actae vitae multorumque bene factorum 

recordatio iucundissima est. 

IV. 10. Ego Q. Maximum, eum qui Tarentum recepit, senem adulescens ita dilexi, ut aequalem; 

erat enim in illo viro comitate condita gravitas, nec senectus mores mutaverat. Quamquam 

eum colere coepi non admodum grandem natu, sed tamen iam aetate provectum. Anno enim 

post consul primum fuerat quam ego natus sum, cumque eo quartum consule adulescentulus 

miles ad Capuam profectus sum quintoque anno post ad Tarentum. Quaestor deinde 

quadriennio post factus sum, quem magistratum gessi consulibus Tuditano et Cethego, cum 

quidem ille admodum senex suasor legis Cinciae de donis et muneribus fuit. Hic et bella 

gerebat ut adulescens, cum plane grandis esset, et Hannibalem iuveniliter exsultantem 

patientia sua molliebat; de quo praeclare familiaris noster Ennius: 

Unus homo nobis cunctando restituit rem, 

Noenum rumores ponebat ante salutem: 

Ergo plusque magisque viri nunc gloria claret. 

11. Tarentum vero qua vigilantia, quo consilio recepit! cum quidem me audiente Salinatori, 

qui amisso oppido fugerat in arcem, glorianti atque ita dicenti; 'Mea opera, Q. Fabi, Tarentum 

recepisti,' 'Certe,' inquit ridens, 'nam nisi tu amisisses numquam recepissem.' Nec vero in armis 

praestantior quam in toga; qui consul iterum Sp. Carvilio conlega quiescente C. Flaminio 

tribuno plebis, quoad potuit, restitit agrum Picentem et Gallicum viritim contra senatus 

auctoritatem dividenti; augurque cum esset, dicere ausus est optimis auspiciis ea geri, quae 

pro rei publicae salute gererentur, quae contra rem publicam ferrentur, contra auspicia ferri. 

12. Multa in eo viro praeclara cognovi; sed nihil admirabilius, quam quo modo ille mortem fili 

tulit clari viri et consularis. Est in manibus laudatio, quam cum legimus, quem philosophum 

non contemnimus? Nec vero ille in luce modo atque in oculis civium magnus, sed intus 

domique praestantior. Qui sermo, quae praecepta, quanta notitia antiquitatis, scientia iuris 

auguri! Multae etiam, ut in homine Romano, litterae. Omnia memoria tenebat, non domestica 

solum, sed etiam externa bella. Cuius sermone ita tum cupide fruebar, quasi iam divinarem id 

quod evenit, illo exstincto, fore, unde discerem, neminem. 
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V. 13. Quorsus igitur haec tam multa de Maximo? Quia profecto videtis nefas esse dictu 

miseram fuisse talem senectutem. Nec tamen omnes possunt esse Scipiones aut Maximi, ut 

urbium expugnationes, ut pedestres navalesve pugnas, ut bella a se gesta, ut triumphos 

recordentur. Est etiam quiete et pure atque eleganter actae aetatis placida ac lenis senectus, 

qualem accepimus Platonis, qui uno et octogesimo anno scribens est mortuus, qualem 

Isocratis, qui eum librum, qui Panathenaicus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scripsisse 

se dicit, vixitque quinquennium postea; cuius magister Leontinus Gorgias centum et septem 

complevit annos neque umquam in suo studio atque opere cessavit. Qui, cum ex eo 

quaereretur, cur tam diu vellet esse in vita, 'Nihil habeo,' inquit, 'quod accusem senectutem.' 

Praeclarum responsum et docto homine dignum. 

14. Sua enim vitia insipientes et suam culpam in senectutem conferunt, quod non faciebat is, 

cuius modo mentionem feci, Ennius: 

Sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo 

Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit. 

Equi fortis et victoris senectuti comparat suam. Quem quidem probe meminisse potestis; anno 

enim undevicesimo post eius mortem hi consules T. Flamininus et M'. Acilius facti sunt; ille 

autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quinque et sexaginta 

annos natus legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suasissem. Annos septuaginta 

natus (tot enim vixit Ennius) ita ferebat duo, quae maxima putantur onera, paupertatem et 

senectutem, ut eis paene delectari videretur. 

15. Etenim, cum complector animo, quattuor reperio causas, cur senectus misera videatur: 

unam, quod avocet a rebus gerendis; alteram, quod corpus faciat infirmius; tertiam, quod 

privet fere omnibus voluptatibus; quartam, quod haud procul absit a morte. Earum, si placet, 

causarum quanta quamque sit iusta una quaeque, videamus. VI. A rebus gerendis senectus 

abstrahit. Quibus? An eis, quae iuventute geruntur et viribus? Nullaene igitur res sunt seniles 

quae, vel infirmis corporibus, animo tamen administrentur? Nihil ergo agebat Q. Maximus, 

nihil L. Paulus, pater tuus, socer optimi viri, fili mei? Ceteri senes, Fabricii, Curii, Coruncanii, 

cum rem publicam consilio et auctoritate defendebant, nihil agebant? 

16. Ad Appi Claudi senectutem accedebat etiam, ut caecus esset; tamen is, cum sententia 

senatus inclinaret ad pacem cum Pyrrho foedusque faciendum, non dubitavit dicere illa, quae 

versibus persecutus est Ennius: 

Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant 

Antehac, dementis sese flexere viai? 
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ceteraque gravissime; notum enim vobis carmen est; et tamen ipsius Appi exstat oratio. Atque 

haec ille egit septimo decimo anno post alterum consulatum, cum inter duos consulatus anni 

decem interfuissent, censorque ante superiorem consulatum fuisset; ex quo intellegitur Pyrrhi 

bello grandem sane fuisse; et tamen sic a patribus accepimus. 

17. Nihil igitur adferunt qui in re gerenda versari senectutem negant, similesque sunt ut si qui 

gubernatorem in navigando nihil agere dicant, cum alii malos scandant, alii per foros cursent, 

alii sentinam exhauriant, ille autem clavum tenens quietus sedeat in puppi, non faciat ea quae 

iuvenes. At vero multo maiora et meliora facit. Non viribus aut velocitate aut celeritate 

corporum res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate, sententia; quibus non modo non 

orbari, sed etiam augeri senectus solet. 

18. Nisi forte ego vobis, qui et miles et tribunus et legatus et consul versatus sum in vario 

genere bellorum, cessare nunc videor, cum bella non gero. At senatui, quae sint gerenda, 

praescribo et quo modo; Karthagini male iam diu cogitanti bellum multo ante denuntio; de 

qua vereri non ante desinam quam illam excisam esse cognovero. 

19. Quam palmam utinam di immortales, Scipio, tibi reservent, ut avi reliquias persequare! 

cuius a morte tertius hic et tricesimus annus est, sed memoriam illius viri omnes excipient anni 

consequentes. Anno ante me censorem mortuus est, novem annis post meum consulatum, cum 

consul iterum me consule creatus esset. Num igitur, si ad centesimum annum vixisset, 

senectutis eum suae paeniteret? Nec enim excursione nec saltu nec eminus hastis aut 

comminus gladiis uteretur, sed consilio, ratione, sententia; quae nisi essent in senibus, non 

summum consilium maiores nostri appellassent senatum. 

20. Apud Lacedaemonios quidem ei, qui amplissimum magistratum gerunt, ut sunt, sic etiam 

nominantur senes. Quod si legere aut audire voletis externa, maximas res publicas ab 

adulescentibus labefactatas, a senibus sustentatas et restitutas reperietis. 

Cedo, qui vestram rem publicam tantam amisistis tam cito? 

Sic enim percontantur in Naevi poetae Ludo. Respondentur et alia et hoc in primis: 

Proveniebant oratores novi, stulti adulescentuli. 

Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis. 

VII. 21. At memoria minuitur. Credo, nisi eam exerceas, aut etiam si sis natura tardior. 

Themistocles omnium civium perceperat nomina; num igitur censetis eum, cum aetate 

processisset, qui Aristides esset, Lysimachum salutare solitum? Equidem non modo eos novi, 

qui sunt, sed eorum patres etiam et avos, nec sepulcra legens vereor, quod aiunt, ne memoriam 

perdam; his enim ipsis legendis in memoriam redeo mortuorum. Nec vero quemquam senem 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

41 
 

audivi oblitum, quo loco thesaurum obruisset; omnia, quae curant, meminerunt; vadimonia 

constituta, quis sibi, cui ipsi debeant. 

22. Quid iuris consulti, quid pontifices, quid augures, quid philosophi senes, quam multa 

meminerunt! Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria, neque ea solum 

in claris et honoratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam 

senectutem tragoedias fecit; quod propter studium cum rem neglegere familiarem videretur, 

a filiis in iudicium vocatus est, ut, quem ad modum nostro more male rem gerentibus patribus 

bonis interdici solet, sic illum quasi desipientem a re familiari removerent iudices. Tum senex 

dicitur eam fabulam, quam in manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, 

recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen desipientis videretur. Quo recitato 

sententiis iudicum est liberatus. 

23. Num igitur hunc, num Homerum, Hesiodum, Simonidem, Stesichorum, num, quos ante 

dixi, Isocraten, Gorgian, num philosophorum principes, Pythagoram, Democritum, num 

Platonem, num Xenocraten, num postea Zenonem, Cleanthem, aut eum, quem vos etiam 

vidistis Romae, Diogenem Stoicum, coegit in suis studiis obmutescere senectus? An in 

omnibus studiorum agitatio vitae aequalis fuit? 

24. Age, ut ista divina studia omittamus, possum nominare ex agro Sabino rusticos Romanos, 

vicinos et familiares meos, quibus absentibus numquam fere ulla in agro maiora opera fiunt, 

non serendis, non percipiendis, non condendis fructibus. Quamquam in aliis minus hoc mirum 

est; nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere: sed idem in eis elaborant 

quae sciunt nihil ad se omnino pertinere. 

Serit arbores, quae alteri saeclo prosint, 

ut ait Statius noster in Synephebis. 

25. Nec vero dubitat agricola, quamvis sit senex, quaerenti, cui serat respondere: 'Dis 

immortalibus, qui me non accipere modo haec a maioribus voluerunt, sed etiam posteris 

prodere.' VIII. Et melius Caecilius de sene alteri saeclo prospiciente quam illud idem: 

Edepol, senectus, si nil quicquam aliud viti 

Adportes tecum, cum advenis, unum id sat est, 

Quod diu vivendo multa, quae non volt, videt. 

Et multa fortasse, quae volt; atque in ea, quae non volt, saepe etiam adulescentia incurrit. Illud 

vero idem Caecilius vitiosius: 

Tum equidem in senecta hoc deputo miserrimum, 

Sentire ea aetate eumpse esse odiosum alteri. 
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26. Iucundum potius quam odiosum. Ut enim adulescentibus bona indole praeditis sapientes 

senes delectantur, leviorque fit senectus eorum qui a iuventute coluntur et diliguntur, sic 

adulescentes senum praeceptis gaudent, quibus ad virtutum studia ducuntur; nec minus 

intellego me vobis quam mihi vos esse iucundos. Sed videtis, ut senectus non modo languida 

atque iners non sit, verum etiam sit operosa et semper agens aliquid et moliens, tale scilicet 

quale cuiusque studium in superiore vita fuit. Quid qui etiam addiscunt aliquid? ut et Solonem 

versibus gloriantem videmus, qui se cotidie aliquid addiscentem dicit senem fieri, et ego feci 

qui litteras Graecas senex didici; quas quidem sic avide arripui quasi diuturnam sitim explere 

cupiens, ut ea ipsa mihi nota essent quibus me nunc exemplis uti videtis. Quod cum fecisse 

Socratem in fidibus audirem, vellem equidem etiam illud (discebant enim fidibus antiqui), sed 

in litteris certe elaboravi. 

IX. 27. Ne nunc quidem vires desidero adulescentis (is enim erat locus alter de vitiis 

senectutis), non plus quam adulescens tauri aut elephanti desiderabam. Quod est, eo decet uti 

et, quicquid agas, agere pro viribus. Quae enim vox potest esse contemptior quam Milonis 

Crotoniatae? qui, cum iam senex esset athletasque se exercentes in curriculo videret, aspexisse 

lacertos suos dicitur inlacrimansque dixisse: 'At hi quidem mortui iam sunt.' Non vero tam isti 

quam tu ipse, nugator; neque enim ex te umquam es nobilitatus, sed ex lateribus et lacertis 

tuis. Nihil Sex. Aelius tale, nihil multis annis ante Ti. Coruncanius, nihil modo P. Crassus, a 

quibus iura civibus praescribebantur, quorum usque ad extremum spiritum est provecta 

prudentia. 

28. Orator metuo ne languescat senectute; est enim munus eius non ingeni solum, sed laterum 

etiam et virium. Omnino canorum illud in voce splendescit etiam nescio quo pacto in 

senectute, quod equidem adhuc non amisi, et videtis annos. Sed tamen est decorus seni sermo 

quietus et remissus, facitque per se ipsa sibi audientiam diserti senis composita et mitis oratio. 

Quam si ipse exsequi nequeas, possis tamen Scipioni praecipere et Laelio. Quid enim est 

iucundius senectute stipata studiis iuventutis? 

29. An ne illas quidem vires senectuti relinquemus, ut adulescentis doceat, instituat, ad omne 

offici munus instruat? Quo quidem opere quid potest esse praeclarius? Mihi vero et Cn. et P. 

Scipiones et avi tui duo, L. Aemilius et P. Africanus, comitatu nobilium iuvenum fortunati 

videbantur nec ulli bonarum artium magistri non beati putandi, quamvis consenuerint vires 

atque defecerint. Etsi ipsa ista defectio virium adulescentiae vitiis efficitur saepius quam 

senectutis; libidinosa enim et intemperans adulescentia effetum corpus tradit senectuti. 

30. Cyrus quidem apud Xenophontem eo sermone, quem moriens habuit, cum admodum 

senex esset, negat se umquam sensisse senectutem suam imbecilliorem factam, quam 
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adulescentia fuisset. Ego L. Metellum memini puer, qui cum quadriennio post alterum 

consulatum pontifex maximus factus esset viginti et duos annos ei sacerdotio praefuit, ita 

bonis esse viribus extremo tempore aetatis, ut adulescentiam non requireret. Nihil necesse est 

mihi de me ipso dicere, quamquam est id quidem senile aetatique nostrae conceditur. 

X. 31. Videtisne, ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis praedicet? Tertiam 

iam enim aetatem hominum videbat, nec erat ei verendum ne vera praedicans de se nimis 

videretur aut insolens aut loquax. Etenim, ut ait Homerus, 'ex eius lingua melle dulcior fluebat 

oratio,' quam ad suavitatem nullis egebat corporis viribus. Et tamen dux ille Graeciae nusquam 

optat, ut Aiacis similis habeat decem, sed ut Nestoris; quod si sibi acciderit, non dubitat, quin 

brevi sit Troia peritura. 

32. Sed redeo ad me. Quartum ago annum et octogesimum; vellem equidem idem possem 

gloriari quod Cyrus, sed tamen hoc queo dicere, non me quidem eis esse viribus, quibus aut 

miles bello Punico aut quaestor eodem bello aut consul in Hispania fuerim aut quadriennio 

post, cum tribunus militaris depugnavi apud Thermopylas M'. Glabrione consule; sed tamen, 

ut vos videtis, non plane me enervavit, non adflixit senectus, non curia vires meas desiderat, 

non rostra, non amici, non clientes, non hospites. Nec enim umquam sum adsensus veteri illi 

laudatoque proverbio, quod monet 'mature fieri senem, si diu velis senex esse.' Ego vero me 

minus diu senem esse mallem quam esse senem, ante quam essem. Itaque nemo adhuc 

convenire me voluit, cui fuerim occupatus. 

32. At minus habeo virium quam vestrum utervis. Ne vos quidem T. Ponti centurionis vires 

habetis; num idcirco est ille praestantior? Moderatio modo virium adsit, et tantum quantum 

potest quisque nitatur, ne ille non magno desiderio tenebitur virium. Olympiae per stadium 

ingressus esse Milo dicitur, cum umeris sustineret bovem. Utrum igitur has corporis an 

Pythagorae tibi malis vires ingeni dari? Denique isto bono utare, dum adsit, cum absit, ne 

requiras, nisi forte adulescentes pueritiam, paululum aetate progressi adulescentiam debent 

requirere. Cursus est certus aetatis et una via naturae, eaque simplex, suaque cuique parti 

aetatis tempestivitas est data, ut et infirmitas puerorum, et ferocitas iuvenum et gravitas iam 

constantis aetatis et senectutis maturitas naturale quiddam habeat, quod suo tempore percipi 

debeat. 

34. Audire te arbitror, Scipio, hospes tuus avitus Masinissa quae faciat hodie nonaginta natus 

annos; cum ingressus iter pedibus sit, in equum omnino non ascendere; cum autem equo, ex 

equo non descendere; nullo imbri, nullo frigore adduci ut capite operto sit, summam esse in 

eo siccitatem corporis, itaque omnia exsequi regis officia et munera. Potest igitur exercitatio et 

temperantia etiam in senectute conservare aliquid pristini roboris. XI. Non sunt in senectute 
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vires. Ne postulantur quidem vires a senectute. Ergo et legibus et institutis vacat aetas nostra 

muneribus eis, quae non possunt sine viribus sustineri. Itaque non modo, quod non possumus, 

sed ne quantum possumus quidem cogimur. 

35. At multi ita sunt imbecilli senes, ut nullum offici aut omnino vitae munus exsequi possint. 

At id quidem non proprium senectutis vitium est, sed commune valetudinis. Quam fuit 

imbecillus P. Africani filius, is qui te adoptavit, quam tenui aut nulla potius valetudine! Quod 

ni ita fuisset, alterum illud exstitisset lumen civitatis; ad paternam enim magnitudinem animi 

doctrina uberior accesserat. Quid mirium igitur in senibus si infirmi sint aliquando, cum id ne 

adulescentes quidem effugere possint? Resistendum, Laeli et Scipio, senectuti est, eiusque vitia 

diligentia compensanda sunt, pugnandum tamquam contra morbum sic contra senectutem; 

36. habenda ratio valetudinis, utendum exercitationibus modicis, tantum cibi et potionis 

adhibendum ut reficiantur vires, non opprimantur. Nec vero corpori solum subveniendum 

est, sed menti atque animo multo magis; nam haec quoque, nisi tamquam lumini oleum 

instilles, exstinguuntur senectute. Et corpora quidem exercitationum defatigatione 

ingravescunt, animi autem exercendo levantur. Nam quos ait Caecilius 

                               - comicos stultos senes, 

hos significat credulos, obliviosos, dissolutos, quae vitia sunt non senectutis, sed inertis, 

ignavae, somniculosae senectutis. Ut petulantia, ut libido magis est adulescentium quam 

senum, nec tamen omnium adulescentium, sed non proborum, sic ista senilis stultitia, quae 

deliratio appellari solet, senum levium est, non omnium. 

37. Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas Appius regebat et 

caecus et senex, intentum enim animum tamquam arcum habebat nec languescens 

succumbebat senectuti. Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos: 

metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes habebant; vigebat in illa domo mos patrius 

et disciplina. 

38. Ita enim senectus honesta est, si se ipsa defendit, si ius suum retinet, si nemini emancipata 

est, si usque ad ultimum spiritum dominatur in suos. Ut enim adulescentem in quo est senile 

aliquid, sic senem in quo est aliquid adulescentis probo; quod qui sequitur, corpore senex esse 

poterit, animo numquam erit. Septimus mihi liber Originum est in manibus; omnia antiquitatis 

monumenta colligo; causarum inlustrium quascumque defendi nunc cum maxime conficio 

orationes; ius augurium, pontificium, civile tracto; multum etiam Graecis litteris utor, 

Pythagoreorumque more exercendae memoriae gratia, quid quoque die dixerim, audierim, 

egerim, commemoro vesperi. Hae sunt exercitationes ingeni, haec curricula mentis, in his 

desudans atque elaborans corporis vires non magno opere desidero. Adsum amicis, venio in 
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senatum frequens ultroque adfero res multum et diu cogitatas, easque tueor animi, non 

corporis viribus. Quas si exsequi nequirem, tamen me lectulus meus oblectaret ea ipsa 

cogitantem, quae iam agere non possem; sed ut possim, facit acta vita. Semper enim in his 

studiis laboribusque viventi non intellegitur quando obrepat senectus. Ita sensim sine sensu 

aetas senescit nec subito frangitur, sed diuturnitate exstinguitur. 

XII. 39. Sequitur tertia vituperatio senectutis, quod eam carere dicunt voluptatibus. O 

praeclarum munus aetatis, siquidem id aufert a nobis, quod est in adulescentia vitiosissimum! 

Accipite enim, optimi adulescentes, veterem orationem Archytae Tarentini, magni in primis et 

praeclari viri, quae mihi tradita est cum essem adulescens Tarenti cum Q. Maximo. Nullam 

capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius 

voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. 

40. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum hostibus clandestina 

colloquia nasci; nullum denique scelus, nullum malum facinus esse, ad quod suscipiendum 

non libido voluptatis impelleret; stupra vero et adulteria et omne tale flagitium nullis excitari 

aliis inlecebris nisi voluptatis; cumque homini sive natura sive quis deus nihil mente 

praestabilius dedisset, huic divino muneri ac dono nihil tam esse inimicum quam voluptatem; 

41. nec enim libidine dominante temperantiae locum esse, neque omnino in voluptatis regno 

virtutem posse consistere. Quod quo magis intellegi posset, fingere animo iubebat tanta 

incitatum aliquem voluptate corporis, quanta percipi posset maxima; nemini censebat fore 

dubium, quin tam diu, dum ita gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione 

consequi posset. Quocirca nihil esse tam detestabile tamque pestiferum quam voluptatem, 

siquidem ea, cum maior esset atque longinquior, omne animi lumen exstingueret. Haec cum 

C. Pontio Samnite, patre eius, a quo Caudino proelio Sp. Postumius, T. Veturius consules 

superati sunt, locutum Archytam Nearchus Tarentinus, hospes noster, qui in amicitia populi 

Romani permanserat, se a maioribus natu accepisse dicebat, cum quidem ei sermoni 

interfuisset Plato Atheniensis, quem Tarentum venisse L. Camillo Ap. Claudio consulibus 

reperio. 

42. Quorsus hoc? Ut intellegeretis, si voluptatem aspernari ratione et sapientia non possemus, 

magnam habendam esse senectuti gratiam, quae efficeret, ut id non liberet, quod non 

operteret. Impedit enim consilium voluptas, rationi inimica est, mentis, ut ita dicam, 

praestringit oculos, nec habet ullum cum virtute commercium. Invitus feci, ut fortissimi viri T. 

Flaminini fratrem L. Flamininum e senatu eicerem septem annis post quam consul fuisset, sed 

notandam putavi libidinem. Ille enim, cum esset consul in Gallia, exoratus in convivio a scorto 

est, ut securi feriret aliquem eorum, qui in vinculis essent, damnati rei capitalis. Hic Tito fratre 
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suo censore, qui proximus ante me fuerat, elapsus est; mihi vero et Flacco neutiquam probari 

potuit tam flagitiosa et tam perdita libido, quae cum probro privato coniungeret imperi 

dedecus. 

XIII. 43. Saepe audivi ex maioribus natu, qui se porro pueros a senibus audisse dicebant, mirari 

solitum C. Fabricium, quod, cum apud regem Pyrrhum legatus esset, audisset a Thessalo Cinea 

esse quendam Athenis, qui se sapientem profiteretur, eumque dicere omnia, quae faceremus, 

ad voluptatem esse referenda. Quod ex eo audientis M'. Curium et Ti. Coruncanium optare 

solitos, ut id Samnitibus ipsique Pyrrho persuaderetur, quo facilius vinci possent, cum se 

voluptatibus dedissent. Vixerat M'. Curius cum P. Decio, qui quinquennio ante eum consulem 

se pro re publica quarto consulatu devoverat; norat eundem Fabricius, norat Coruncanius; qui 

cum ex sua vita, tum ex eius, quem dico, Deci, facto iudicabant esse profecto aliquid natura 

pulchrum atque praeclarum, quod sua sponte peteretur, quodque spreta et contempta 

voluptate optimus quisque sequeretur. 

44. Quorsus igitur tam multa de voluptate? Quia non modo vituperatio nulla, sed etiam 

summa laus senectutis est, quod ea voluptates nullas magno opere desiderat. Caret epulis 

extructisque mensis et frequentibus poculis; caret ergo etiam vinulentia et cruditate et 

insomniis. Sed si aliquid dandum est voluptati, quoniam eius blanditiis non facile obsistimus, 

--divine enim Plato 'escam malorum' appellat voluptatam, quod ea videlicet homines 

capiantur ut pisces, --quamquam immoderatis epulis caret senectus, modicis tamen coviviis 

delectari potest. C. Duellium M. f., qui Poenos classe primus devicerat, redeuntem a cena 

senem saepe videbam puer; delectabatur cereo funali et tibicine, quae sibi nullo exemplo 

privatus sumpserat; tantum licentiae dabat gloria. 

45. Sed quid ego alios? Ad me ipsum iam revertar. Primum habui semper sodalis. Sodalitates 

autem me quaestore constitutae sunt sacris Idaeis Magnae Matris acceptis. Epulabar igitur cum 

sodalibus omnino modice, sed erat quidam fervor aetatis; qua progrediente omnia fiunt in dies 

mitiora. Neque enim ipsorum conviviorum delectationem voluptatibus corporis magis quam 

coetu amicorum et sermonibus metiebar. Bene enim maiores accubitionem epularem 

amicorum, quia vitae coniunctionem haberet, convivium nominaverunt, melius quam Graeci, 

qui hoc idem tum compotationem, tum concenationem vocant, ut, quod in eo genere minimum 

est, id maxime probare videantur. 

XIV. 46. Ego vero propter sermonis delectationem tempestivis quoque conviviis delector, nec 

cum aequalibus solum, qui pauci admodum restant, sed cum vestra etiam aetate atque 

vobiscum, habeoque senectuti magnam gratiam, quae mihi sermonis aviditatem auxit, 

potionis et cibi sustulit. Quod si quem etiam ista delectant, (ne omnino bellum indixisse videar 
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voluptati, cuius est fortasse quidam naturalis modus), non intellego ne in istis quidem ipsis 

voluptatibus carere sensu senectutem. Me vero et magisteria delectant a maioribus instituta et 

is sermo, qui more maiorum a summo adhibetur in poculo, et pocula, sicut in Symposio 

Xenophontis est, minuta atque rorantia, et refrigeratio aestate et vicissim aut sol aut ignis 

hibernus; quae quidem etiam in Sabinis persequi soleo, conviviumque vicinorum cotidie 

compleo, quod ad multam noctem quam maxime possumus vario sermone producimus. 

47. At non est voluptatum tanta quasi titillatio in senibus. Credo, sed ne desideratio quidem; 

nihil autem est molestum, quod non desideres. Bene Sophocles, cum ex eo quidem iam adfecto 

aetate quaereret, utereturne rebus veneriis, 'Di meliora!' inquit; 'libenter vero istinc sicut ab 

domino agresti ac furioso profugi.' Cupidis enim rerum talium odiosum fortasse et molestum 

est carere, satiatis vero et expletis iucundius est carere quam frui. Quamquam non caret is, qui 

non desiderat; ergo hoc non desiderare dico esse iucundius. 

48. Quod si istis ipsis voluptatibus bona aetas fruitur libentius, primum parvulis fruitur rebus, 

ut diximus, deinde eis, quibus senectus, etiamsi non abunde potitur, non omnino caret. Ut 

Turpione Ambivio magis delectatur, qui in prima cavea spectat, delectatur tamen etiam, qui 

in ultima, sic adulescentia voluptates propter intuens magis fortasse laetatur, sed delectatur 

etiam senectus procul eas spectans tantum quantum sat est. 

49. At illa quanti sunt, animum, tamquam emeritis stipendiis libidinis, ambitionis, 

contentionis, inimicitiarum cupiditatum omnium, secum esse secumque, ut dicitur, vivere! Si 

vero habet aliquod tamquam pabulum studi atque doctrinae, nihil est otiosa senectute 

iucundius. Videbamus in studio dimetiendi paene caeli atque terrae C. Galum, familiarem 

patris tui, Scipio. Quotiens illum lux noctu aliquid describere ingressum, quotiens nox 

oppressit, cum mane coepisset! Quam delectabat eum defectiones solis et lunae multo ante 

nobis praedicere! 

50. Quid in levioribus studiis, sed tamen acutis? Quam gaudebat bello suo Punico Naevius! 

quam Truculento Plautus, quam Pseudolo! Vidi etiam senem Livium; qui, cum sex aniis ante 

quam ego natus sum fabulam docuisset Centone Tuditanoque consulibus, usque ad 

adulescentiam meam processit aetate. Quid de P. Licini Crassi et pontifici et civilis iuris studio 

loquar aut de huius P. Scipionis qui his paucis diebus pontifex maximus factus est? Atque eos 

omnis, quos commemoravi, his studiis flagrantis senes vidimus. M. vero Cethegum, quem 

recte 'Suadae medullam' dixit Ennius, quanto studio exerceri in dicendo videbamus etiam 

senem! Quae sunt igitur epularum aut ludorum aut scortorum voluptates cum his 

voluptatibus comparandae? Atque haec quidem studia doctrinae, quae quidem prudentibus 

et bene institutis pariter cum aetate crescunt, ut honestum illud Solonis sit, quod ait versiculo 
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quodam, ut ante dixi, senescere se multa in dies addiscentem, qua voluptate animi nulla certe 

potest esse maior. 

XV. 51. Venio nunc ad voluptates agricolarum, quibus ego incredibiliter delector; quae nec ulla 

impediuntur senectute et mihi ad sapientis vitam proxime videntur accedere. Habent enim 

rationem cum terra, quae numquam recusat imperium nec umquam sine usura reddit, quod 

accepit, sed alias minore, plerumque maiore cum faenore. Quamquam me quidem non fructus 

modo, sed etiam ipsius terrae vis ac natura delectat. Quae cum gremio mollito ac subacto 

sparsum semen excepit, primum id occaecatum cohibet, ex quo occatio, quae hoc efficit, 

nominata est, deinde tepefactum vapore et compressu suo diffundit et elicit herbescentem ex 

eo viriditatem, quae nixa fibris stirpium sensim adulescit culmoque erecta geniculato vaginis 

iam quasi pubescens includitur; ex quibus cum emersit, fundit frugem spici ordine structam 

et fcontra avium minorum morsus munitur vallo aristarum. 

52. Quid ego vitium ortus, satus, incrementa commemorem? Satiari delectatione non possum, 

ut meae senectutis requiem oblectamentumque noscatis. Omitto enim vim ipsam omnium, 

quae generantur e terra; quae ex fici tantulo grano aut ex acini vinaceo aut ex ceterarum 

frugum aut stirpium minutissimis seminibus tantos truncos ramosque procreet. Malleoli, 

plantae, sarmenta, viviradices, propagines, nonne efficiunt, ut quemvis cum admiratione 

delectent? Vitis quidem, quae natura caduca est et, nisi fulta est, fertur ad terram, eadem, ut se 

erigat claviculis suis quasi manibus quicquid est nacta, complectitur; quam serpentem 

multiplici lapsu et erratico ferro amputans coercet ars agricolarum, ne silvescat sarmentis et in 

omnis partis nimia fundatur. 

53. Itaque ineunte vere in eis, quae relicta sunt, exsistit tamquam ad articulos sarmentorum ea, 

quae gemma dicitur, a qua oriens uva se ostendit, quae et suco terrae et calore solis augescens 

primo est peracerba gustatu, deinde maturata dulcescit, vestitaque pampinis nec modico 

tepore caret et nimios solis defendit ardores. Qua quid potest esse cum fructu laetius, tum 

aspectu pulchrius? Cuius quidem non utilitas me solum, ut ante dixi, sed etiam cultura et 

natura ipsa delectat, adminiculorum ordines, capitum iugatio, religatio et propagatio vitium, 

sarmentorum ea, quam dixi aliorum amputatio, aliorum immissio. Quid ego irrigationes, quid 

fossiones agri repastinationesque proferam, quibus fit multo terra fecundior? 

54. Quid de utilitate loquar stercorandi? Dixi in eo libro, quem de rebus rusticis scripsi; de qua 

doctus Hesiodus ne verbum quidem fecit, cum de cultura agri scriberet. At Homerus, qui 

multis, ut mihi videtur, ante saeculis fuit, Laeten lenientem desiderium, quod capiebat e filio, 

colentem agrum et eum stercorantem facit. Nec vero segetibus solum et pratis et vineis et 

arbustis res rusticae laetae sunt, sed hortis etiam et pomariis, tum pecudum pastu, apium 
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examinibus, florum omnium varietate. Nec consitiones modo delectant sed etiam insitiones, 

quibus nihil invenit agri cultura sollertius. 

XVI. 55. Possum persequi permulta oblectamenta rerum rusticarum, sed haec ipsa, quae dixi, 

sentio fuisse longiora. Ignoscetis autem; nam et studio rusticarum rerum provectus sum, et 

senectus est natura loquacior, ne ab omnibus eam vitiis videar vindicare. Ergo in hac vita M'. 

Curius, cum de Samnitibus, de Sabinis, de Pyrrho triumphasset, consumpsit extremum 

tempus aetatis. Cuius quidem ego villam contemplans (abest enim non longe a me) admirari 

satis non possum vel hominis ipsius continentiam vel temporum disciplinam. Curio ad focum 

sedenti magnum auri pondus Samnites cum attulissent, repudiati sunt; non enim aurum 

habere praeclarum sibi videri dixit, sed eis qui haberent aurum imperare. 

56. Poteratne tantus animus efficere non iucundam senctutem? Sed venio ad agricolas, ne a me 

ipso recedam. In agris erant tum senatores, id est senes, siquidem aranti L. Quinctio Cincinnato 

nuntiatum est eum dictatorem esse factum; cuius dictatoris iussu magister equitum C. 

Servilius Ahala Sp. Maelium regnum adpetentem occupatum interemit. A villa in senatum 

arcessebatur et Curius et ceteri senes, ex quo, qui eos arcessebant viatores nominati sunt. Num 

igitur horum senectus miserabilis fuit, qui se agri cultione oblectabant? Mea quidem sententia 

haud scio an nulla beatior possit esse, neque solum officio, quod hominum generi universo 

cultura agrorum est salutaris, sed et delectatione, quam dixi, et saturitate copiaque rerum 

omnium, quae ad victum hominum, ad cultum etiam deorum pertinent, ut, quoniam haec 

quidem desiderant, in gratiam iam cum voluptate redeamus. Semper enim boni assiduique 

domini referta cella vinaria, olearia, etiam penaria est, villaque tota locuples est, abundat 

porco, haedo, agno, gallina, lacte, caseo, melle. Iam hortum ipsi agricolae succidiam alteram 

appellant. Conditiora facit haec supervacaneis etiam operis aucupium atque venatio. 

57. Quid de pratorum viriditate aut arborum ordinibus aut vinearum olivetorumve specie 

plura dicam? Brevi praecidam: agro bene culto nihil potest esse nec usu uberius nec specie 

ornatius; ad quem fruendum non modo non retardat, verum etiam invitat atque adlectat 

senectus. Ubi enim potest illa aetas aut calescere vel apricatione melius vel igni, aut vicissim 

umbris aquisve refrigerari salubrius? 

58. Sibi habeant igitur arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam et pilam, sibi natationes atque 

cursus, nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant et tesseras, id ipsum ut lubebit, 

quoniam sine eis beata esse senectus potest. 

XVII. 59. Multas ad res perutiles Xenophontis libri sunt, quos legite, quaeso, studiose, ut facitis. 

Quam copiose ab eo agri cultura laudatur in eo libro, qui est de tuenda re familiari, qui 

Oeconomicus inscribitur! Atque ut intellegatis nihil ei tam regale videri quam studium agri 
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colendi, Socrates in eo libro loquitur cum Critobulo Cyrum minorem, Persarum regem, 

praestantem ingenio atque imperi gloria, cum Lysander Lacedaemonius, vir summae virtutis, 

venisset ad eum Sardis eique dona a sociis adtulisset, et ceteris in rebus communem erga 

Lysandrum atque humanum fuisse et ei quendam consaeptum agrum diligenter consitum 

ostendisse. Cum autem admiraretur Lysander et proceritates arborum et derectos in 

quincuncem ordines et humum subactam atque puram et suavitatem odorum, qui adflarentur 

ex floribus, tum eum dixisse mirari se non modo diligentiam, sed etiam sollertiam eius, a quo 

essent illa dimensa atque discripta; et Cyrum respondisse: 'Atqui ego ista sum omnia 

dimensus; mei sunt ordines, mea discriptio, multae etiam istarum arborum mea manu sunt 

satae.' Tum Lysandrum intuentem purpuram eius et nitorem corporis ornatumque Persicum 

multo auro multisque gemmis dixisse; 'Recte vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti 

tuae fortuna coniuncta est.' 

60. Hac igitur fortuna frui licet senibus, nec aetas impedit, quo minus et ceterarum rerum et in 

primis agri colendi studia teneamus usque ad ultimum tempus senectutis. M. quidem 

Valerium Corvinum accepimus ad centesimum annum perduxise, cum esset acta iam aetate in 

agris eosque coleret; cuius inter primum et sextum consulatum sex et quadraginta anni 

interfuerunt. Ita, quantum spatium aetatis maiores ad senectutis initium esse voluerunt, tantus 

illi cursus honorum fuit; atque huius extrema aetas hoc beatior quam media, quod auctoritatis 

habebat plus, laboris minus; apex est autem senectutis auctoritas. 

61. Quanta fuit in L. Caecilio Metello, quanta in A. Atilio Calatino! in quem illud elogium: 

'Hunc unum plurimae consentiunt gentes populi primarium fuisse virum.' Notum est carmen 

incisum in sepulcro. Iure igitur gravis, cuius de laudibus omnium esset fama consentiens. 

Quem virum nuper P. Crassum, pontificem maximum, quem postea M. Lepidum eodem 

sacerdotio praeditum, vidimus! Quid de Paulo aut Africano loquar aut, ut iam ante, de 

Maximo? quorum non in sententia solum, sed etiam in nutu residebat auctoritas. Habet 

senectus, honorata praesertim, tantam auctoritatem, ut ea pluris sit quam omnes adulescentiae 

voluptates. 

XVIII. 62. Sed in omni oratione mementote eam me senectutem laudare, quae fundamentis 

adulescentiae constituta sit. Ex quo efficitur id quod ego magno quondam cum assensu 

omnium dixi, miseram esse senectutem quae se oratione defenderet. Non cani, nec rugae 

repente auctoritatem arripere possunt, sed honeste acta superior aetas fructus capit auctoritatis 

extremos. 

63. Haec enim ipsa sunt honorabilia quae videntur levia atque communia, salutari, adpeti, 

decedi, adsurgi, deduci, reduci, consuli; quae et apud nos et in aliis civitatibus, ut quaeque 
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optime morata est, ita diligentissime observantur. Lysandrum Lacedaemonium, cuius modo 

feci mentionem, dicere aiunt solitum Lacedaemonem esse honestissimum domicilium 

senectutis: nusquam enim tantum tribuitur aetati, nusquam est senectus honoratior. Quin 

etiam memoriae proditum est, cum Athenis ludis quidam in theatrum grandis natu venisset, 

magno consessu locum nusquam ei datum a suis civibus; cum autem ad Lacedaemonios 

accessisset, qui legati cum essent, certo in loco consederant, consurrexisse omnes illi dicuntur 

et senem sessum recepisse. 

64. Quibus cum a cuncto consessu plausus esset multiplex datus, dixisse ex eis quendam 

Atheniensis scire, quae recta essent, sed facere nolle. Multa in nostro collegio praeclara, sed 

hoc de quo agimus in primis, quod, ut quisque aetate antecedit, ita sententiae principatum 

tenet, neque solum honore antecedentibus, sed eis etiam, qui cum imperio sunt, maiores natu 

augures anteponuntur. Quae sunt igitur voluptates corporis cum auctoritatis praemiis 

comparandae? Quibus qui splendide usi sunt, ei mihi videntur fabulam aetatis peregisse nec 

tamquam inexercitati histriones in extremo actu corruisse. 

65. At sunt morosi et anxii et iracundi et difficiles senes. Si quaerimus, etiam avari; sed haec 

morum vitia sunt, non senectutis. Ac morositas tamen et ea vitia, quae dixi, habent aliquid 

excusationis non illius quidem iustae, sed quae probari posse videatur; contemni se putant, 

despici, inludi; praeterea in fragili corpore odiosa omnis offensio est. Quae tamen omnia 

dulciora fiunt et moribus bonis et artibus; idque cum in vita, tum in scaena intellegi potest ex 

eis fratribus, qui in Adelphis sunt. Quanta in altero diritas, in altero comitas! Sic se res habet; 

ut enim non omne vinum, sic non omnis natura vetustate coacescit. Severitatem in senectute 

probo, sed eam, sicut alia, modicam, acerbitatem nullo modo. 

66. Avaritia vero senilis quid sibi velit, non intellego; potest enim quicquam esse absurdius 

quam, quo viae minus restet, eo plus viatici quaerere? XIX. Quarta restat causa, quae maxime 

angere atque sollicitam habere nostram aetatem videtur, adpropinquatio mortis, quae certe a 

senectute non potest esse longe. O miserum senem qui mortem contemnendam esse in tam 

longa aetate non viderit! quae aut plane neglegenda est, si omnino exstinguit animum, aut 

etiam optanda, si aliquo eum deducit, ubi sit futurus aeternus; atqui tertium certe nihil inveniri 

potest. 

67. Quid igitur timeam, si aut non miser post mortem aut beatus etiam futurus sum? 

Quamquam quis est tam stultus, quamvis sit adulescens, cui sit exploratum se ad vesperum 

esse victurum? Quin etiam aetas illa multo pluris quam nostra casus mortis habet; facilius in 

morbos incidunt adulescentes, gravius aegrotant, tristius curantur. Itaque pauci veniunt ad 

senectutem; quod ni ita accideret, melius et prudentius viveretur. Mens enim et ratio et 
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consilium in senibus est; qui si nulli fuissent, nullae omnino civitates fuissent. Sed redeo ad 

mortem impendentem. Quod est istud crimen senectutis, cum id ei videatis cum adulescentia 

esse commune? 

68. Sensi ego in optimo filio, tu in exspectatis ad amplissimam dignitatem fratribus, Scipio, 

mortem omni aetati esse communem. At sperat adulescens diu se victurum, quod sperare 

idem senex non potest. Insipienter sperat. Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, 

falsa pro veris? At senex ne quod speret quidem habet. At est eo meliore condicione quam 

adulescens, quoniam id, quod ille sperat, hic consecutus est; ille vult diu vivere, hic diu vixit. 

69. Quamquam, O di boni! quid est in hominis natura diu? Da enim summum tempus, 

exspectemus Tartessiorum regis aetatem (fuit enim, ut scriptum video, Arganthonius quidam 

Gadibus, qui octoginta regnavit annos, centum viginti vixit)--sed mihi ne diuturnum quidem 

quicquam videtur in quo est aliquid extremum. Cum enim id advenit, tum illud, quod 

praeteriit, effluxit; tantum remanet, quod virtute et recte factis consecutus sis; horae quidem 

cedunt et dies et menses et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur, nec quid 

sequatur sciri potest; quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus. 

70. Neque enim histrioni, ut placeat, peragenda fabula est, modo, in quocumque fuerit actu, 

probetur, neque sapientibus usque ad 'Plaudite' veniendum est. Breve enim tempus aetatis 

satis longum est ad bene honesteque vivendum; sin processerit longius, non magis dolendum 

est, quam agricolae dolent praeterita verni temporis suavitate aestatem autumnumque 

venisse. Ver enim tamquam adulescentiam significat ostenditque fructus futuros, reliqua 

autem tempora demetendis fructibus et percipiendis accommodata sunt. 

71. Fructus autem senectutis est, ut saepe dixi, ante partorum bonorum memoria et copia. 

Omnia autem quae secundum naturam fiunt sunt habenda in bonis. Quid est autem tam 

secundum naturam quam senibus emori? Quod idem contingit adulescentibus adversante et 

repugnante natura. Itaque adulescentes mihi mori sic videntur, ut cum aquae multitudine 

flammae vis opprimitur, senes autem sic, ut cum sua sponte nulla adhibita vi consumptus ignis 

exstinguitur; et quasi poma ex arboribus, cruda si sunt, vix evelluntur, si matura et cocta, 

decidunt, sic vitam adulescentibus vis aufert, senibus maturitas; quae quidem mihi tam 

iucunda est, ut, quo propius ad mortem accedam, quasi terram videre videar aliquandoque in 

portum ex longa navigatione esse venturus. 

XX. 72. Senectutis autem nullus est certus terminus, recteque in ea vivitur, quoad munus offici 

exsequi et tueri possit [mortemque contemnere]; ex quo fit, ut animosior etiam senectus sit 

quam adulescentia et fortior. Hoc illud est quod Pisistrato tyranno a Solone responsum est, 

cum illi quaerenti, qua tandem re fretus sibi tam audaciter obsisteret, respondisse dicitur: 
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'Senectute.' Sed vivendi est finis optimus, cum integra mente certisque sensibus opus ipsa 

suum eadem quae coagmentavit, natura dissolvit. Ut navem, ut aedificium idem destruit 

facillime, qui construxit, sic hominem eadem optime quae conglutinavit natura dissolvit. Iam 

omnis conglutinatio recens aegre, inveterata facile divellitur. Ita fit ut illud breve vitae 

reliquum nec avide adpetendum senibus nec sine causa deserendum sit; vetatque Pythagoras 

iniussu imperatoris, id est dei, de praesidio et statione vitae decedere. 

73. Solonis quidem sapientis est elogium, quo se negat velle suam mortem dolore amicorum 

et lamentis vacare. Volt, credo, se esse carum suis; sed haud scio an melius Ennius: 

Nemo me lacrumis decoret neque funera fletu faxit. 

74. Non censet lugendam esse mortem, quam immortalitas consequatur. Iam sensus moriendi 

aliquis esse potest, isque ad exiguum tempus, praesertim seni; post mortem quidem sensus 

aut optandus aut nullus est. Sed hoc meditatum ab adulescentia debet esse mortem ut 

neglegamus, sine qua meditatione tranquillo animo esse nemo potest. Moriendum enim certe 

est, et incertum an hoc ipso die. Mortem igitur omnibus horis impendentem timens qui poterit 

animo consistere? 

75. De qua non ita longa disputatione opus esse videtur, cum recorder non L. Brutum, qui in 

liberanda patria est interfectus, non duos Decios, qui ad voluntariam mortem cursum equorum 

incitaverunt, non M. Atilium, qui ad supplicium est profectus, ut fidem hosti datam 

conservaret, non duos Scipiones, qui iter Poenis vel corporibus suis obstruere voluerunt, non 

avum tuum L. Paulum, qui morte luit conlegae in Cannensi ignominia temeritatem, non M. 

Marcellum, cuius interitum ne crudelissimus quidem hostis honore sepulturae carere passus 

est, sed legiones nostras, quod scripsi in Originibus, in eum locum saepe profectas alacri animo 

et erecto, unde se redituras numquam arbitrarentur. Quod igitur adulescentes, et ei quidem 

non solum indocti, sed etiam rustici, contemnunt, id docti senes extimescent? 

76. Omnino, ut mihi quidem videtur, studiorum omnium satietas vitae facit satietatem. Sunt 

pueritiae studia certa; num igitur ea desiderant adulescentes? Sunt ineuntis adulescentiae: 

num ea constans iam requirit aetas quae media dicitur? Sunt etiam eius aetatis; ne ea quidem 

quaeruntur in senectute. Sunt extrema quaedam studia senectutis: ergo, ut superiorum 

aetatum studia occidunt, sic occidunt etiam senectutis; quod cum evenit, satietas vitae tempus 

maturum mortis adfert. 

XXI. 77. Non enim video cur, quid ipse sentiam de morte, non audeam vobis dicere, quod eo 

cernere mihi melius videor, quo ab ea propius absum. Ego vestros patres, P. Scipio, tuque, C. 

Laeli, viros clarissimos mihique amicissimos, vivere arbitror, et eam quidem vitam, quae est 

sola vita nominanda. Nam, dum sumus inclusi in his compagibus corporis, munere quodam 
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necessitatis et gravi opere perfungimur; est enim animus caelestis ex altissimo domicilio 

depressus et quasi demersus in terram, locum divinae naturae aeternitatique contrarium. Sed 

credo deos immortalis sparsisse animos in corpora humana, ut essent, qui terras tuerentur, 

quique caelestium ordinem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque constantia. Nec 

me solum ratio ac disputatio impulit, ut ita crederem, sed nobilitas etiam summorum 

philosophorum et auctoritas. 

78. Audiebam Pythagoram Pythagoreosque, incolas paene nostros, qui essent Italici 

philosophi quondam nominati, numquam, dubitasse, quin ex universa mente divina delibatos 

animos haberemus. Demonstrabantur mihi praeterea, quae Socrates supremo vitae die de 

immortalitate aminorum disseruisset, is qui esset omnium sapientissimus oraculo Apollinis 

iudicatus. Quid multa? Sic persuasi mihi, sic sentio, cum tanta celeritas animorum sit, tanta 

memoria praeteritorum futurorumque prudentia, tot artes, tantae scientiae, tot inventa, non 

posse eam naturam, quae res eas contineat, esse mortalem, cumque semper agitetur animus 

nec principium motus habeat, quia se ipse moveat, ne finem quidem habiturum esse motus, 

quia numquam se ipse sit relicturus; et, cum simplex animi esset natura, neque haberet in se 

quicquam admixtum dispar sui atque dissimile, non posse eum dividi; quod si non posset, non 

posse interire; magnoque esse argumento homines scire pleraque ante quam nati sint, quod 

iam pueri, cum artis difficilis discant, ita celeriter res innumerabilis arripiant, ut eas non tum 

primum accipere videantur, sed reminisci et recordari. Haec Platonis fere. 

XXII. 79. Apud Xenophontem autem moriens Cyrus maior haec dicit: 'Nolite arbitrari, O mihi 

carissimi filii, me, cum a vobis discessero, nusquam aut nullum fore. Nec enim, dum eram 

vobiscum, animum meum videbatis, sed eum esse in hoc corpore ex eis rebus quas gerebam 

intellegebatis. Eundem igitur esse creditote, etiamsi nullum videbitis. 

80. Nec vero clarorum virorum post mortem honores permanerent, si nihil eorum ipsorum 

animi efficerent, quo diutius memoriam sui teneremus. Mihi quidem numquam persuaderi 

potuit animos, dum in corporibus essent mortalibus, vivere, cum excessissent ex eis, emori, 

nec vero tum animum esse insipientem, cum ex insipienti corpore evasisset, sed cum omni 

admixtione corporis liberatus purus et integer esse coepisset, tum esse sapientem. Atque etiam 

cum hominis natura morte dissolvitur, ceterarum rerum perspicuum est quo quaeque 

discedat; abeunt enim illuc omnia, unde orta sunt, animus autem solus nec cum adest nec cum 

discedit, apparet. Iam vero videtis nihil esse morti tam simile quam somnum. 

81. Atqui dormientium animi maxime declarant divinitatem suam; multa enim, cum remissi 

et liberi sunt, futura prospiciunt. Ex quo intellegitur quales futuri sint, cum se plane corporis 

vinculis relaxaverint. Qua re, si haec ita sunt, sic me colitote,' inquit, 'ut deum; sin una est 
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interiturus animus cum corpore, vos tamen, deos verentes, qui hanc omnem pulchritudinem 

tuentur et regunt, memoriam nostri pie inviolateque servabitis.' 

XXIII. 82. Cyrus quidem haec moriens; nos, si placet, nostra videamus. Nemo umquam mihi, 

Scipio, persuadebit aut patrem tuum Paulum, aut duos avos, Paulum et Africanum, aut 

Africani patrem, aut patruum, aut multos praestantis viros quos enumerare non est necesse, 

tanta esse conatos, quae ad posteritatis memoriam pertinerent, nisi animo cernerent 

posteritatem ad se ipsos pertinere. Anne censes, ut de me ipse aliquid more senum glorier, me 

tantos labores diurnos nocturnosque domi militiaeque suscepturum fuisse, si eisdem finibus 

gloriam meam, quibus vitam, essem terminaturus? Nonne melius multo fuisset otiosam et 

quietam aetatem sine ullo labore et contentione traducere? Sed nescio quo modo animus 

erigens se posteritatem ita semper prospiciebat, quasi, cum excessisset e vita, tum denique 

victurus esset. Quod quidem ni ita se haberet, ut animi inmortales essent, haud optimi 

cuiusque animus maxime ad inmortalitatem et gloriam niteretur. 

83. Quid, quod sapientissimus quisque aequissimo animo moritur, stultissimus iniquissimo, 

nonne vobis videtur is animus qui plus cernat et longius, videre se ad meliora proficisci, ille 

autem cuius obtusior sit acies, non videre? Equidem efferor studio patres vestros, quos colui 

et dilexi videndi, neque vero eos solos convenire aveo quos ipse cognovi, sed illos etiam de 

quibus audivi et legi et ipse conscripsi; quo quidem me proficiscentem haud sane quid facile 

retraxerit, nec tamquam Peliam recoxerit. Et si quis deus mihi largiatur, ut ex hac aetate 

repuerascam et in cunis vagiam, valde recusem, nec vero velim quasi decurso spatio ad 

carceres a calce revocari. 

84. Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed habeat sane, habet certe 

tamen aut satietatem aut modum. Non lubet enim mihi deplorare vitam, quod multi, et ei 

docti, saepe fecerunt, neque me vixisse paenitet, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum 

existimem, ut ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo. Commorandi 

enim natura devorsorium nobis, non habitandi dedit. O praeclarum diem, cum in illud 

divinum animorum concilium coetumque proficiscar cumque ex hac turba et conluvione 

discedam! Proficiscar enim non ad eos solum viros, de quibus ante dixi, verum etiam ad 

Catonem meum, quo nemo vir melior natus est, nemo pietate praestantior; cuius a me corpus 

est crematum, quod contra decuit ab illo meum, animus vero, non me deserens sed respectans, 

in ea profecto loca discessit, quo mihi ipsi cernebat esse veniendum. Quem ego meum casum 

fortiter ferre visus sum, non quo aequo animo ferrem, sed me ipse consolabar existimans non 

longinquum inter nos digressum et discessum fore. 



Rimska proza (Zlatni vijek) (2017/18) 

 

56 
 

85. His mihi rebus, Scipio (id enim te cum Laelio admirari solere dixisti), levis est senectus, nec 

solum non molesta sed etiam iucunda. Quod si in hoc erro, qui animos hominum inmortalis 

esse credam, libenter erro; nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo; sin 

mortuus, ut quidam minuti philosophi censent, nihil sentiam, non vereor, ne hunc errorem 

meum philosophi mortui irrideant. Quod si non sumus inmortales futuri, tamen exstingui 

homini suo tempore optabile est. Nam habet natura, ut aliarum omnium rerum, sic vivendi 

modum. Senectus autem aetatis est peractio tamquam fabulae, cuius defatigationem fugere 

debemus, praesertim adiuncta satietate. Haec habui, de senectute quae dicerem, ad quam 

utinam perveniatis, ut ea, quae ex me audistis, re experti probare possitis. 


