Temi di latino
proposti agli esami di maturità

Annibale parla ai soldati (mat. magistrale 1951)
Cum Marcellus suorum militum animos erigeret, Hannibal multo gravioribus probris increpabat:
arma signaque eadem se noscere, quae ad Trebiam Trasumenumque, postremo ad Cannas
viderit habueritque; militem alium profecto se in hiberna Capuam duxisse, alium inde eduxisse.
«Legatumne Romanum et legionis unius atque alae magno certamine vix toleratis pugnam, quos
binae acies consulares numquam sostinuerunt? Marcellus tirone milite ac Nolanis subsidiis inultus
nos iam iterum lacessit. Ubi ille miles meus est, qui derepto ex equo C. Flaminio consuli caput
abstulit? Ubi, qui L. Paulum ad Cannas occidit? Ferrum nunc hebet? An dextrae torpent? An quid
prodigii est aliud? Qui pauci plures vincere soliti estis, nunc paucis plures vix restatis? Romam vos
expugnaturos, si quis duceret, fortes lingua iactabatis; en, hic minor res est, hic experiri vim
virtutemque volo. Expugnate Nolam, campestrem urbem, non flumine, non mari saeptam. Hinc
vos, ex tam opulenta urbe praeda spoliisque onustos, vel ducam, quo voletis, vel sequar».
Tito Livio

Una memoria formidabile (mat. magistrale 1954)
Dicunt, cum cenaret Crannone in Thessalia Simonides apud Scopam, fortunatum hominem et
nobilem, cecinissetque id carmen, quod in eum scripsisset, in quo multa ornandi causa poetarum
more in Castorem scripta et Pollucem fuissent, nimis illum sordide Simonidi dixisse se dimidium
eius ei, quod pactus esset, pro illo carmine daturum; reliquum a suis Tyndaridis, quos aeque
laudasset, peteret, si ei videretur. Paulo post esse ferunt nuntiatum Simonidi, ut prodiret; iuvenes
stare ad ianuas duo quosdam, qui eum magno opere evocarent; surrexisse illum, prodisse, vidisse
neminem: hoc interim spatio conclave illud, ubi epularetur Scopas, concidisse; ea ruina ipsum cum
cognatis oppressum suis interisse: quos cum humare vellent sui neque possent obtritos
internoscere ullo modo, Simonides dicitur ex eo, quod meminisset quo eorum loco quisque
cubuisset, demonstrator unius cuiusque sepeliendi fuisse; hac tum re admonitus invenisse fertur
ordinem esse maxime, qui memoriae lumen adferret.
Cicerone
È necessario allentare la tensione dello spirito (mat. magistrale 1955)
Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad iocos devocanda. Cum puerulis
Socrates ludere non erubescebat, et Cato vino laxabat animum curis publicis fatigatum et Scipio
triumphale illud ac militare corpus movebat ad numeros, non molliter se infringens, ut nunc mos est
etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitiam fluentibus, sed ut antiqui viri solebant inter lusum ac
festa tempora virilem in modum tripudiare, non facturi detrimentum etiam si ab hostibus suis
spectarentur. Danda est animis remissio: meliores acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris
non est imperandum (cito enim illos exhauriet numquam intermissa fecunditas), ita animorum
impetus adsiduus labor franget; vires recipient paulum resoluti et remissi. Nascitur ex adsiduitate
laborum animorum hebetatio quaedam et languor. Nec ad hoc tanta hominum cupiditas tenderet,
nisi naturalem quandam voluptatem haberet lusus iocusque. Quorum frequens usus omne animis
pondus omnemque vim eripiet: nam et somnus refectioni necessarius est, hunc tamen si per diem
noctemque continues, mors erit. Multum interest remittas aliquid an solvas.
Seneca
Il maestro non abbia fretta di impartire nozioni agli allievi (mat. magistrale 1959)
Incipientibus atque adhuc teneris condiscipulorum quam praeceptoris iucundior hoc ipso, quod
facilior, imitatio est. Vix enim se prima elementa ad spem tollere effingendae, quam summam
putant, eloquentiae audebunt: proxima amplectentur magis, ut vites arboribus adplicitae inferiores
prius adprendendo ramos in cacumina evadunt. Quod adeo verum est, ut ipsius etiam magistri, si

tamen ambitiosis utilia praeferet, hoc opus sit, cum adhuc rudia tractabit ingenia, non statim
onerare infirmitatem discentium, sed temperare vires suas et ad intellectum audientis descendere.
Nam ut vascula oris angusti superfusam umoris copiam respuunt, sensim autem influentibus vel
etiam instillatis conplentur, sic animi puerorum quantum excipere possint videndum est: nam
maiora intellectu velut parum apertos ad perspiciendum animos non subibunt.
Quintiliano

Il maestro di retorica deve studiare le attitudini degli allievi e dare loro gli opportuni
consigli (mat. magistrale 1961)
Virtus praeceptoris haberi solet, nec immerito, diligenter in iis, quos erudiendos susceperit,
notare discrimina ingeniorum, et quo quemque natura maxime ferat, scire. Nam est in hoc
incredibilis quaedam varietas, nec pauciores animorum paene quam corporum formae. Utile
deinde plerisque visum est ita quemque instituere, ut propria naturae bona doctrina foverent et in
id potissimum ingenia, quo tenderent, adiuvarentur. Itaque proprietates ingeniorum dispicere
prorsus necessarium est. Namque erit alius historiae magis idoneus, alius compositus ad carmen,
alius utilis studio iuris, et nonnulli rus fortasse mittendi.
Quintiliano
Quanta parte abbia la cultura della famiglia nella formazione dei figli (mat. magistrale 1965)
In parentibus vero quam plurimum esse eruditionis optaverim. Nec de patribus tantum loquor:
nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus
sermo in posteros quoque est epistulis traditus, et Laelia C. filia reddidisse in loquendo paternam
elegantiam dicitur, et Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus
honorem. Nec tamen ii, quibus discere ipsis non contigit, minorem curam docendi liberos habeant,
sed sint propter hoc ipsum ad cetera magis diligentes.
Quintiliano
Bisogna esercitare la memoria (mat. magistrale 1966)
Memoriam quidam naturae modo esse munus existimaverunt estque in ea non dubie plurimum,
sed ipsa excolendo sicut alia omnia augetur: et totus inanis est labor, nisi ceterae partes hoc velut
spiritu continentur. Nam et omnis disciplina memoria constat frustraque docemur, si quidquid
audimus praeterfluat, et exemplorum, legum, responsorum, dictorum denique factorumque velut
quasdam copias, quibus abundare quasque in promptu semper habere debet orator, eadem illa vis
praesentat neque immerito thesaurus hic eloquentiae dicitur.
Quintiliano

Anche il gioco ha un ruolo importante per la formazione dei ragazzi (mat. magistrale 1975)
Danda est tamen omnibus aliqua remissio: itaque et virium plus adferunt ad discendum renovati
ac recentes et acriorem animum, qui fere necessitatibus repugnat. Nec me offenderit lusus in
pueris (est et hoc signum alacritatis), neque illum tristem semperque demissum sperare possim
erectae circa studia mentis fore, cum in hoc quoque maxime naturali aetatibus illis impetu iaceat.
Modus tamen sit remissionibus, ne aut odium studiorum faciant negatae aut otii consuetudinem
nimiae. Sunt etiam nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus, cum positis invicem
cuiusque generis quaestiunculis aemulantur. Mores quoque se inter ludendum simplicius detegunt,
modo nulla videatur aetas tam infirma, quae non protinus quid rectum pravumque sit discat, tum
vel maxime formanda, cum simulandi nescia est et praecipientibus facillime cedit: frangas enim
citius quam corrigas, quae in pravum induruerunt.
Quintiliano

È meglio la scuola privata o quella pubblica? (mat. magistrale 1992)
Ante omnia futurus orator, cui in maxima celebritate et in media rei publicae luce vivendum est,
adsuescat iam a tenero non reformidare homines neque illa solitaria et velut umbratica vita
pallescere. Excitanda mens et attollenda semper est, quae in eius modi secretis aut languescit et
quendam velut in opaco situm ducit, aut contra tumescit inani persuasione: necesse est enim
nimium tribuat sibi, qui se nemini conparat. Deinde cum proferenda sunt studia, caligat in sole et
omnia nova offendit, ut qui solus didicerit quod inter multos faciendum est. Mitto amicitias, quae ad
senectutem usque firmissime durant religiosa quadam necessitudine imbutae: neque enim est
sanctius sacris isdem quam studiis initiari. Sensum ipsum, qui communis dicitur, ubi discet, cum se
a congressu, qui non hominibus solum, sed mutis quoque animalibus naturalis est, segregarit?
Adde quod domi ea sola discere potest, quae ipsi praecipientur, in schola etiam quae aliis. Audiet
multa cotidie probari, multa corrigi, proderit alicuius obiurgata desidia, proderit laudata industria,
excitabitur laude aemulatio, turpe ducet cedere pari, pulchrum superasse maiores. Accendunt
omnia haec animos, et licet ipsa vitium sit ambitio, frequenter tamen causa virtutum est.
Quintiliano

Consigli per una corretta lettura (mat. magistrale 1994)
Superest lectio: in qua puer ut sciat, ubi suspendere spiritum debeat, quo loco versum
distinguere, ubi claudatur sensus, unde incipiat, quando attollenda vel submittenda sit vox, quo
quidque flexu, quid lentius celerius, concitatius lenius dicendum, demonstrari nisi in opere ipso non
potest. Unum est igitur, quod in hac parte praecipiam, ut omnia ista facere possit: intellegat. Sit
autem in primis lectio virilis et cum suavitate quadam gravis, et non quidem prosae similis, quia et
carmen est et se poetae canere testantur, non tamen in canticum dissoluta nec plasmate, ut nunc
a plerisque fit, effeminata, de quo genere optime C. Caesarem praetextatum adhuc accepimus
dixisse: «Si cantas, male cantas, si legis, cantas».
Quintiliano
La miserabile alienazione degli affaccendati (mat. magistrale 1995)
Omnium quidem occupatorum condicio misera est, eorum tamen miserrima, qui ne suis quidem
laborant occupationibus, ad alienum dormiunt somnum, ad alienum ambulant gradum, amare et
odisse, res omnium liberrimas, iubentur. Hi si volent scire quam brevis ipsorum vita sit, cogitent ex
quota parte sua sit. Cum videris itaque praetextam saepe iam sumptam, cum celebre in foro
nomen, ne invideris: ista vitae damno parantur. Ut unus ab illis numeretur annus, omnis annos
suos conterent. Quosdam ante quam in summum ambitionis eniterentur, inter prima luctantis aetas
reliquit; quosdam cum in consummationem dignitatis per mille indignitates erupissent, misera subit
cogitatio laborasse ipsos in titulum sepulcri; quorundam ultima senectus, dum in novas spes ut
iuventa disponitur, inter conatus magnos et inmprobos invalida defecit. Foedus ille, quem in iudicio
pro ignotissimis litigatoribus grandem natu et inperitae coronae assensiones captantem spiritus
liquit; turpis ille, qui vivendo lassus citius quam laborando inter ipsa officia conlapsus est; turpis,
quem accipiendis immorientem rationibus diu tractus risit heres.
Seneca
Sogni e prodigi (mat. magistrale 1996)
Proximum somnium etsi paulo est longius, propter nimiam tamen evidentiam ne omittatur
impetrat. Duo familiares Arcades iter una facientes Megaram venerunt, quorum alter se ad
hospitem contulit, alter in tabernam meritoriam devertit. Is, qui in hospitio erat, vidit in somnis
comitem suum orantem ut sibi cauponis insidiis circumvento subveniret: posse enim celeri eius

adcursu se imminenti periculo subtrahi. Quo viso excitatus prosiluit tabernamque, in qua is
deversabatur, petere conatus est. Pestifero deinde fato eius humanissimum propositum tamquam
supervacuum damnavit et lectum ac somnum repetiit. Tunc idem ei saucius oblatus obsecravit ut,
quoniam vitae suae auxilium ferre neglexisset, neci saltem ultionem non negaret: corpus enim
suum a caupone trucidatum tum maxime plaustro ferri ad portam stercore coopertum. Tam
constantibus familiaris precibus compulsus, protinus ad portam cucurrit et plaustrum, quod in
quiete demonstratum erat, comprehendit cauponemque ad capitale supplicium perduxit. Multa
etiam interdiu et vigilantibus acciderunt perinde ac tenebrarum somnique nube involuta, quae, quia
unde manaverint aut qua ratione constiterint dinoscere arduum est, merito miracula vocentur.
Valerio Massimo
Pressione tributaria (mat. scient. 1950)
Interim acerbissime imperatae pecuniae tota provincia exigebantur. Multa praeterea generatim
ad avaritiam excogitabantur. In capita singula servorum ac liberorum tributum imponebatur;
columnaria, ostiaria, frumentum, milites, arma, remiges, tormenta, vecturae imperabantur; cuius
modo rei nomen reperiri poterat, hoc satis esse ad cogendas pecunias videbatur. Non solum
urbibus, sed paene vicis castellisque singulis cum imperio praeficiebantur. Qui horum quid
acerbissime crudelissimeque fecerat, is et vir et civis optimus habebatur. Erat plena lictorum et
imperiorum provincia, differta praefectis atque exactoribus, qui praeter imperatas pecunias suo
etiam privato compendio serviebant; dictitabant enim se domo patriaque expulsos omnibus
necessariis egere rebus, ut honesta praescriptione rem turpissimam tegerent. Accedebant ad haec
gravissimae usurae, quod in bello plerumque accidere consuevit, universis imperatis pecuniis;
quibus in rebus prolationem diei donationem esse dicebant. Itaque aes alienum provinciae eo
biennio multiplicatum est.
Cesare

Socrate e i Trenta tiranni (mat. scient. 1955)
Numquid potes invenire urbem miseriorem quam Atheniensium fuit, cum illam triginta tyranni
divellerent? Mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant, nec finem ideo faciebant, sed
irritabat se ipsa saevitia. In qua civitate erat Areos pagos, religiosissimum iudicium, in qua senatus
populusque senatui similis, coibat cotidie carnificum triste collegium et infelix curia tyrannis
angustabatur. Poteratne illa civitas conquiescere, in qua tot tyranni erant quot satis satellites
essent? Ne spes quidem ulla recipiendae libertatis animis poterat offerri, nec ulli remedio locus
apparebat contra tantam vim malorum: unde enim miserae civitati tot Harmodios? Socrates tamen
in medio erat et lugentes patres consolabatur et desperantes de re publica exhortabatur et
divitibus, opes suas metuentibus, exprobrabat seram periculosae avaritiae paenitentiam, et imitari
volentibus magnum circumferebat exemplar, cum inter triginta dominos liber incederet. Hunc
tamen Athenae ipsae in carcere occiderunt, et qui tuto insultaverat agmini tyrannorum, eius
libertatem libertas non tulit: ut scias et in afflicta re publica esse occasionem sapienti viro ad se
proferendum, et in florenti ac beata petulantiam, invidiam, mille alia inermia vitia regnare.
Seneca

Tali i cittadini, quali i capi (mat. scient. 1956)
Ut cupiditatibus principum et vitiis infici solet tota civitas, sic emendari et corrigi continentia. Nec
enim tantum mali est peccare principes, quamquam est magnum hoc per se ipsum malum,
quantum illud, quod permulti imitatores principum existunt. Nam licet videre, si velis replicare
memoriam temporum, qualescumque summi civitatis viri fuerint, talem civitatem fuisse;
quaecumque mutatio morum in principibus extiterit, eandem in populo secutam. Idque haud paulo
est verius, quam quod Platoni nostro placet, qui musicorum cantibus ait mutatis mutari civitatum
status; ego autem nobilium vita victuque mutato mores mutari civitatum puto. Quo perniciosius de

re publica merentur vitiosi principes, quod non solum vitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt in
civitatem, neque solum obsunt, quod ipsi corrumpuntur, sed etiam quod corrumpunt, plusque
exemplo quam peccato nocent. Atque haec lex dilatata in ordinem cunctum coangustari etiam
potest; pauci enim atque admodum pauci, honore et gloria amplificati, vel corrumpere mores
civitatis vel corrigere possunt.
Cicerone

Tutto in questo mondo è destinato a perire (mat. scient. 1957)
Enumerare omnes fatorum vias longum est. Hoc unum scio: omnium mortalium opera
mortalitate damnata sunt, inter peritura vivimus. Non tantum manu facta labuntur, nec tantum
humana arte atque industria posita vertit dies: iuga montium diffluunt, totae desedere regiones,
operta sunt fluctibus quae procul a conspectu maris stabant; vasta vis ignium colles per quos
relucebat erosit et quondam altissimos vertices, solacia navigantium ac speculas, ad humile
deduxit. Ipsius naturae opera vexantur et ideo aequo animo ferre debemus urbium excidia.
Casurae stant; omnes hic exitus manet, sive ventorum interna vis flatusque per clusa violenti
pondus sub quo tenentur excusserint, sive torrentium impetus in abdito vastior obstantia effregerit,
sive flammarum violentia conpaginem soli ruperit, sive vetustas, a qua nihil tutum est, expugnaverit
minutatim, sive gravitas caeli egesserit populos et situs deserta corruperit.
Seneca
Virtù che si devono ricercare di per sé stesse (mat. scient. 1961)
Fortitudo est considerata periculorum susceptio et laborum perpessio. Eius partes
magnificentia, fidentia, patientia, perseverantia. Magnificentia est rerum magnarum et excelsarum
cum animi ampla quadam et splendida propositione agitatio et administratio; fidentia est, per quam
magnis et honestis in rebus multum ipse animus in se fiduciae certa cum spe conlocavit; patientia
est honestatis aut utilitatis causa rerum arduarum ac difficilium voluntaria ac diuturna perpessio;
perseverantia est in ratione bene considerata stabilis et perpetua permansio. Temperantia est
rationis in libidinem atque in alios non rectos impetus animi firma et moderata dominatio; eius
partes sunt continentia, clementia, modestia. Continentia est, per quam cupiditas consilii
gubernatione regitur; clementia, per quam animi, temere in odium alicuius concitati, invectio
comitate retinetur; modestia, per quam pudor honesti curam et stabilem comparat auctoritatem.
Atque haec omnia propter se solum, ut nihil adiungatur emolumenti, petenda sunt.
Cicerone
Fragilità dell’umana fortuna (mat. scient. 1965)
Omnis dies, omnis hora quam nihil simus ostendit et aliquo argumento recenti admonet
fragilitatis oblitos. Senecionem Cornelium, equitem Romanum splendidum et officiosum, noveras:
ex tenui principio se ipse promoverat et iam illi declivis erat cursus ad cetera; facilius enim crescit
dignitas quam incipit. Pecunia quoque circa paupertatem plurimum morae habet; dum ex illa
erepat haeret. Iam Senecio divitiis imminebat, ad quas illum duae res ducebant efficacissimae, et
quaerendi et custodiendi scientia, quarum vel altera locupletem facere potuisset. Hic homo
summae frugalitatis, non minus patrimonii quam corporis diligens, cum me ex consuetudine mane
vidisset, cum per totum diem amico graviter adfecto et sine spe iacenti usque in noctem
adsedisset, cum hilaris cenasset, genere valetudinis praecipiti arreptus, angina, vix conpressum
artatis faucibus spiritum traxit in lucem. Intra paucissimas ergo horas, quam omnibus erat sani ac
valentis officiis functus, decessit.
Seneca

Maturità classica
Niente dà più gioia dell’amicizia, ma bisogna saper scegliere gli amici (1950 - sessione estiva)
Nihil aeque oblectaverit animum quam amicitia fidelis et dulcis. Quantum bonum est, ubi
praeparata sunt pectora in quae tuto secretum omne descendat, quorum conscientiam minus
quam tuam timeas, quorum sermo sollicitudinem leniat, sententia consilium expediat, hilaritas
tristitiam dissipet, conspectus ipse delectet! Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a
cupiditatibus eligemus: serpunt enim vitia et in proximum quemque transiliunt et contactu nocent.
Itaque, ut in pestilentia curandum est ne correptis iam corporibus et morbo flagrantibus
assideamus, quia pericula trahemus afflatuque ipso laborabimus, ita in amicorum legendis ingeniis
dabimus operam ut quam minime inquinatos assumamus: initium morbi est aegris sana miscere.
Nec hoc praeceperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequaris aut attrahas: ubi enim istum
invenies, quem tot saeculis quaerimus? Pro optimo est minime malus. Praecipue tamen vitentur
tristes et omnia deplorantes, quibus nulla non causa in querellas placet. Constet illi licet fides et
benevolentia, tranquillitati tamen inimicus est comes perturbatus et omnia gemens.
Seneca
La saggezza è l’unico rimedio ai tormenti della vita umana (1950 - sessione autunnale)
Cum ignoratione rerum bonarum et malarum maxime hominum vita vexetur, ob eumque
errorem et voluptatibus maximis saepe priventur et durissimis animi doloribus torqueantur,
sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum
opinionum temeritate derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem. Sapientia est
enim una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinat; qua
praeceptrice in tranquillitate vivi potest, omnium cupiditatum ardore restincto. Cupiditates enim
sunt insatiabiles, quae non modo singulos homines, sed universas familias evertunt, totam etiam
labefactant saepe rem publicam. Ex cupiditatibus odia, discidia, discordiae, seditiones, bella
nascuntur, nec eae se foris solum iactant nec tantum in alios caeco impetu incurrunt, sed intus
etiam in animis inclusae inter se dissident atque discordant; ex quo vitam amarissimam necesse
est effici, ut sapiens solum, amputata circumcisaque inanitate omni et errore, naturae finibus
contentus, sine aegritudine possit et sine metu vivere.
Cicerone

Vita sociale e vita egoistica (1951 - sessione estiva)
Magis est secundum naturam pro omnibus gentibus, si fieri possit, conservandis aut iuvandis
maximos labores molestiasque suscipere, imitantem Herculem illum, quem hominum fama
beneficiorum memor in concilio caelestium collocavit, quam vivere in solitudine non modo sine ullis
molestiis, sed etiam in maximis voluptatibus, abundantem omnibus copiis, ut excellas etiam
pulchritudine et viribus. Quocirca optimo quisque et splendidissimo ingenio longe illam vitam huic
anteponit. Ex quo efficitur hominem naturae oboedientem homini nocere non posse. Deinde, qui
alterum violat ut ipse aliquid commodi consequatur, aut nihil existimat se facere contra naturam aut
magis fugienda censet mortem, paupertatem, dolorem, amissionem etiam liberorum,
propinquorum, amicorum, quam facere cuiquam iniuriam. Si nihil existimat contra naturam fieri
hominibus violandis, quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex homine tollat? Sin fugiendum
id quidem censet, et multo illa peiora, mortem, paupertatem, dolorem, errat in eo, quod ullum aut
corporis aut fortunae vitium vitiis animi gravius existimat.
Cicerone

Giudizio di Quintiliano su Cicerone (1951 - sessione autunnale)
Mihi videtur M. Tullius, cum se totum ad imitationem Graecorum contulisset, effinxisse vim
Demosthenis, copiam Platonis, iucunditatem Isocratis. Nec vero quod in quoque optimum fuit,
studio consecutus est tantum, sed plurimas vel potius omnes ex se ipso virtutes extulit, immortalis
ingenii beatissima ubertate. Non enim pluvias, ut ait Pindarus, aquas colligit, sed vivo gurgite
exundat, dono quodam providentiae genitus, in quo totas vires suas eloquentia experiretur. Nam
quis docere diligentius, movere vehementius potest? Cui tanta umquam iucunditas adfuit? Ut ipsa
illa, quae extorquet impetrare eum credas, et cum transversum vi sua iudicem ferat, tamen ille non
rapi videatur, sed sequi. Iam in omnibus, quae dicit, tanta auctoritas inest, ut dissentire pudeat, nec
advocati studium, sed testis aut iudicis adferat fidem, cum interim haec omnia, quae vix singula
quisquam intentissima cura consequi posset, fluunt inlaborata, et illa, qua nihil pulchrius auditum
est, oratio prae se fert tamen felicissimam facilitatem.
Quintiliano

Il fiero atteggiamento di Socrate irrita i giudici (1952 - sessione estiva)
Socrates, cum omnium sapientissimus esset sanctissimeque vixisset, ita in iudicio capitis pro se
ipse dixit, ut non supplex aut reus, sed magister aut dominus videretur esse iudicum. Quin etiam,
cum ei scriptam orationem disertissimus orator Lysias attulisset, quam, si ei videretur, edisceret, ut
ea pro se in iudicio uteretur, non invitus legit et commode scriptam esse dixit; sed, inquit, ut, si mihi
calceos Sicyonios attulisses, non uterer, quamvis essent habiles atque apti ad pedem, quia non
essent viriles, sic illam orationem disertam sibi et oratoriam videri, fortem et virilem non videri. Ergo
ille quoque damnatus est, neque solum primis sententiis, quibus tantum statuebant iudices,
damnarent an absolverent, sed etiam illis, quas iterum legibus ferre debebant; erat enim Athenis
reo damnato, si fraus capitalis non esset, quasi poenae aestimatio; et sententia cum iudicibus
daretur, interrogabatur reus, quam commeruisse se maxime confiteretur. Quod cum interrogatus
Socrates esset, respondit sese meruisse ut amplissimis honoribus et praemiis decoraretur et ut ei
victus cotidianus in Prytaneo publice praeberetur, qui honos apud Graecos maximus habetur.
Cuius responso iudices sic exarserunt, ut capitis hominem innocentissimum condemnarent.
Cicerone
Non si deve seguire, come pecore, la massa (1952 - sessione autunnale)
Nihil magis praestandum est quam ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem,
pergentes non quo eundum est, sed quo itur. Atqui nulla res nos maioribus malis implicat, quam
quod ad rumorem componimur, optima rati ea, quae magno assensu recepta sunt, quodque
exempla nobis multa sunt nec ad rationem sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tanta
coacervatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage hominum magna evenit, cum ipse se
populus premit (nemo ita cadit, ut non et alium in se attrahat, primique exitio sequentibus sunt),
hoc in omni vita accidere videas licet. Nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et
auctor est; nocet enim applicari antecedentibus et, dum unusquisque mavult credere quam
iudicare, numquam de vita iudicatur, semper creditur versatque nos et praecipitat traditus per
manus error. Alienis perimus exemplis; sanabimur, separemur modo a coetu.
Seneca
L’homo novus è esposto a difficoltà e pericoli (1953 - sessione estiva)
Venit mihi in mentem M. Catonis, hominis sapientissimi et vigilantissimi; qui cum se virtute, non
genere, populo Romano commendari putaret, cum ipse sui generis initium ac nominis ab se gigni
et propagari vellet, hominum potentissimorum suscepit inimicitias, et maximis laboribus suis usque
ad summam senectutem summa cum gloria vixit. Videmus quanta sit in invidia quantoque in odio
apud quosdam nobiles homines novorum hominum virtus et industria; si tantulum oculos

deiecerimus, praesto esse insidias; si ullum locum aperuerimus suspicioni aut crimini, accipiendum
statim vulnus esse; semper nobis vigilandum, semper laborandum videmus. Inimicitiae sunt,
subeantur; labor, suscipiatur; etenim tacitae magis et occultae inimicitiae timendae sunt quam
indictae atque apertae. Hominum nobilium non fere quisquam nostrae industriae favet; nullis
nostris officiis benevolentiam illorum allicere possumus; quasi natura et genere disiuncti sint, ita
dissident a nobis animo ac voluntate. Quare quid habent eorum inimicitiae periculi, quorum animos
iam ante habueris inimicos et invidos, quam ullas inimicitias susceperis?
Cicerone
L’arte può essere capita e giudicata da tutti gli uomini (1953 - sessione autunnale)
Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione quae sint in artibus ac rationibus recta ac
prava iudicant; idque cum faciunt in picturis et in signis et in aliis operibus, ad quorum intellegentiam
a natura minus habent instrumenti, tum multo ostendunt magis in verborum numerorum vocumque
iudicio, quod ea sunt in communibus infixa sensibus nec earum rerum quemquam funditus natura
esse voluit expertem. Itaque non solum verbis arte positis moventur omnes, verum etiam numeris ac
vocibus. Quotus enim quisque est qui teneat artem numerorum ac modorum? At in iis si paulum
modo offensum est, ut aut contractione brevius fieret aut productione longius, theatra reclamant.
Mirabile est, cum plurimum in faciendo intersit inter doctum et rudem, quam non multum differat in
iudicando. Ars enim cum a natura profecta sit, nisi natura moveat ac delectet, nihil sane egisse
videatur. Nihil est autem tam cognatum mentibus nostris quam numeri atque voces, quibus et
excitamur et lenimur et languescimus et ad hilaritatem et ad tristitiam saepe deducimur.
Cicerone
Incivilimento umano (1954 - sessione estiva)
Quis nostrum ignorat ita natura rerum tulisse, ut quodam tempore homines nondum neque
naturali neque civili iure descripto, fusi per agros et dispersi vagarentur, tantumque haberent,
quantum manu ac viribus per caedem ac vulnera aut eripere aut retinere potuissent? Qui igitur
primi virtute et consilio praestanti extiterunt, ii, perspecto genere humanae docilitatis atque ingenii,
dissipatos unum in locum congregarunt, eosque ex feritate illa ad iustitiam atque ad
mansuetudinem transduxerunt. Tum res ad communem utilitatem, quas publicas appellamus, tum
conventicula hominum, quae postea civitates nominatae sunt, tum domicilia coniuncta, quas urbes
dicimus, invento et divino iure et humano ut moenibus saepserunt. Atque inter hanc vitam
perpolitam humanitate et illam immanem nihil tam interest quam ius atque vis. Horum utro uti
nolimus, altero est utendum. Vim volumus exstingui: ius valeat necesse est, id est iudicia, quibus
omne ius continetur. Iudicia displicent aut nulla sunt: vis dominetur necesse est.
Cicerone

Piacere e dolore (1954 - sessione autunnale)
Quis vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae
consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et
accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque
corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident,
similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum
quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi
optio, cumque nihil impedit, quo minus id quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut
rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non
recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente dilectus, ut aut reiciendis voluptatibus
maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Cicerone

L’ardimento piace anche agli dèi: l’esempio di Catone (1955 - sessione estiva)
Nobis interdum voluptati est, si adulescens constantis animi irruentem feram venabulo excepit,
si leonis incursum interritus pertulit, tantoque hoc spectaculum est gratius, quanto id honestior
fecit. Non sunt ista, quae possint deorum in se vultum convertere, puerilia et humanae
oblectamenta levitatis. Ecce spectaculum dignum ad quod respiciat intentus operi suo deus, ecce
par deo dignum: vir fortis cum fortuna mala compositus, utique si et provocavit. Non video, inquam,
quid habeat in terris Iuppiter pulchrius, si eo convertere animum velit, quam ut spectet Catonem,
iam partibus non semel fractis, stantem nihilo minus inter ruinas publicas rectum: «Licet» inquit
«omnia in unius dicionem concesserint, custodiantur legionibus terrae, classibus maria,
Caesarianus portas miles obsideat, Cato qua exeat habet; una manu latam libertati viam faciet.
Ferrum istud, etiam civili bello purum et innoxium, bonas tandem ac nobiles edet operas:
libertatem, quam patriae non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu meditatum opus, eripe te
rebus humanis».
Seneca
La moderazione e la misura degli insegnamenti dei nostri maestri in confronto a quelli
degli Stoici (1955 - sessione autunnale)
Fuit quidam summo ingenio vir, Zeno; cuius inventorum aemuli Stoici nominantur. Huius
sententiae sunt et praecepta eiusmodi: sapientem gratia numquam moveri; numquam cuiusquam
delicto ignoscere; viri non esse neque exorari neque placari; solos sapientes esse, si distortissimi
sint, formosos; si mendicissimi, divites; si servitutem serviant, reges; nos autem qui sapientes non
sumus, fugitivos, exules, hostes, insanos denique esse dicunt; omnia peccata esse paria; omne
delictum scelus nefarium; sapientem nihil opinari, nullius rei paenitere, nulla in re falli, sententiam
mutare numquam. Nostri autem a Platone et Aristotele moderati homines et temperati aiunt apud
sapientem valere aliquando gratiam; viri boni esse misereri: distincta genera esse delictorum et
dispares poenas; esse apud hominem constantem ignoscendi locum; ipsum sapientem saepe
aliquid opinari quod nesciat; quod dixerit interdum mutare, si ita rectius sit; omnes virtutes
mediocritate quadam esse moderatius.
Cicerone

Ea, quae maximam utilitatem in se continent, plurimum eadem habent vel dignitatis vel
saepe etiam venustatis (1956 - sessione estiva)
Referte animum ad hominum vel etiam ceterarum animantium formam et figuram. Nullam
partem corporis sine aliqua necessitate adfictam totamque formam quasi perfectam reperietis arte,
non casu. Quid in arboribus in quibus non truncus, non rami, non folia sunt denique nisi ad suam
retinendam conservandamque naturam? Nusquam tamen est ulla pars nisi venusta. Linquamus
naturam artesque videamus. Quid tam in navigio necessarium quam latera, quam cavernae, quam
prora, quam puppis, quam antemnae, quam vela, quam mali? Quae tamen hanc habent in specie
venustatem, ut non solum salutis, sed etiam voluptatis causa inventa esse videantur. Columnae et
templa et porticus sustinent; tamen habent non plus utilitatis quam dignitatis: Capitoli fastigium illud
et ceterarum aedium non venustas, sed necessitas ipsa fabricata est. Nam, cum esset habita ratio,
quem ad modum ex utraque tecti parte aqua delaberetur, utilitatem templi fastigii dignitas
consecuta est; ut, etiamsi in caelo Capitolium statueretur, ubi imber esse non posset, nullam sine
fastigio dignitatem habiturum fuisse videatur. Hoc in omnibus item partibus orationis evenit, ut
utilitatem ac prope necessitatem suavitas quaedam et lepos consequatur.
Cicerone

Dio non ha fatto tutto per l’uomo e al nostro sguardo sfuggono molte cose e lui stesso
(1956 - sessione autunnale)
Quam multa per secretum eunt numquam humanis oculis orientia! Neque enim omnia deus
homini fecit. Quota pars operis tanti nobis committitur? Ipse qui ista tractat, qui condidit, qui totum
hoc fundavit deditque circa se, effugit oculos: cogitatione visendus est. Multa praeterea cognata
numini summo et vicinam sortita potentiam obscura sunt; aut fortasse, quod magis mireris, oculos
nostros et implent et effugiunt, sive illis tanta subtilitas est quantam consequi acies humana non
possit, sive in sanctiore secessu maiestas tanta delituit, nec ulli dat aditum nisi animo. Quid sit hoc,
sine quo nihil est, scire non possumus: et miramur si quos igniculos1 parum novimus, cum maxima
pars mundi, deus, lateat! Quam multa animalia hoc primum cognovimus saeculo, quam multa ne
hoc quidem. Multa venientis aevi populus ignota nobis sciet; multa saeculis futuris cum memoria
nostri exoleverit reservantur. Rerum natura sacra sua non semel tradit. Initiatos nos credimus: in
vestibulo eius haeremus. Illa arcana non promiscue nec omnibus patent: reducta et interiore
sacrario clausa sunt, ex quibus aliud haec aetas, aliud quae post nos non subibit aspiciet.
Seneca
1. igniculos: questi “piccoli fuochi” sono le comete, della cui misteriosa provenienza si occupa Seneca nella parte che
precede il nostro passo.

Alia sunt in homine optanda, alia laudanda (1957 - sessione estiva)
Genus, forma, vires, opes, divitiae ceteraque, quae fortuna dat aut extrinsecus aut corpori, non
habent in se veram laudem, quae deberi virtuti uni putatur; sed tamen, quod ipsa virtus in earum
rerum usu et moderatione maxime cernitur, tractanda in laudationibus etiam haec sunt naturae et
fortunae bona; in quibus est summa laus non extulisse se in potestate, non fuisse insolentem in
pecunia, non se praetulisse aliis propter abundantiam fortunae, ut opes et copiae non superbiae
videantur ac libidini, sed bonitati ac moderationi facultatem et materiam dedisse. Virtus autem,
quae est per se ipsa laudabilis et sine qua nihil laudari potest, tamen habet plures partes, quarum
alia est alia ad laudationem aptior; sunt enim aliae virtutes, quae videntur in moribus hominum et
quadam comitate ac beneficientia positae; aliae, quae in ingeni aliqua facultate aut animi
magnitudine ac robore; nam clementia, iustitia, benignitas, fides, fortitudo in periculis communibus
iucunda est auditu in laudationibus; omnes enim hae virtutes non tam ipsis, qui eas habent, quam
generi hominum fructuosae putantur.
Cicerone
Eloquentiae studendum est (1957 - sessione autunnale)
Meo quidem animo eloquentiae studendum est, etsi ea quidam et privatim et publice abutuntur;
sed eo quidem vehementius, ne mali magno cum detrimento bonorum et communi omnium
pernicie plurimum possint; cum praesertim hoc sit unum, quod ad omnes res et privatas et publicas
maxime pertineat, hoc tuta, hoc honesta, hoc inlustris, hoc eodem vita iucunda fiat. Nam hinc ad
rem publicam plurima commoda veniunt, si moderatrix omnium rerum praesto est sapientia; hinc
ad ipsos qui eam adepti sunt laus, honos, dignitas confluit, hinc amicis quoque eorum certissimum
et tutissimum praesidium comparatur. Ac mihi quidem videntur homines, cum multis rebus
humiliores et infirmiores sint, hac re maxime bestiis praestare, quod loqui possunt. Quare
praeclarum nihil quiddam videtur adeptus is, qui, qua re homines bestiis praestent, ea in re
hominibus ipsis antecellat.
Cicerone
Le leggi devono essere salvaguardate nell’interesse dello Stato (1958 - sessione estiva)
Omnes leges ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex
scriptione, quae in litteris est, interpretari. Ea enim virtute et sapientia maiores nostri fuerunt, ut in

legibus scribendis nihil sibi aliud nisi salutem atque utilitatem rei publicae proponerent. Neque enim
ipsi, quod obesset, scribere volebant, et, si scripsissent, cum esset intellectum, repudiatum iri
legem intellegebant. Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed rei publicae, quod ex
legibus omnes rem publicam optime putant administrari. Quam ob rem igitur leges servari oportet,
ad eam causam scripta omnia interpretari convenit: hoc est, quoniam rei publicae servimus, ex rei
publicae commodo atque utilitate interpretemur. Nam ut ex medicina nihil oportet putare proficisci,
nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam eius causa est instituta, sic a legibus nihil
convenit arbitrari, nisi quod rei publicae conducat, proficisci, quoniam eius causa sunt comparatae.
Cicerone
De amicis in petitione magistratuum (1958 - sessione autunnale)
Petitio magistratuum divisa est in duarum rationum diligentiam, quarum altera in amicorum
studiis, altera in populari voluptate ponenda est. Amicorum studia beneficiis et officiis et vetustate
et facilitate ac iucunditate naturae parta esse oportet. Sed hoc nomen amicorum in petitione latius
patet quam in cetera vita. Quisquis est enim, qui ostendat aliquid in te voluntatis, qui domum
ventitet, is in amicorum numero est habendus. Sed tamen, qui sunt amici ex causa iustiore
cognationis aut affinitatis aut sodalitatis aut alicuius necessitudinis, iis carum et iucundum esse
maxime prodest. Deinde, ut quisque est intimus ac maxime domesticus, ut ita maxime quam
amplissimum esse te cupiat, valde elaborandum est.
Quinto Cicerone
Grave preoccupazione per la salute dell’amico Passenno Paulo, persona squisita e fine
poeta (1959 - sessione estiva)
C. Plinius Severo suo salutem. Magna me sollicitudine adfecit Passenni Pauli valetudo et
quidem plurimis iustissimisque de causis. Vir est optimus, honestissimus, nostri amantissimus;
praeterea in litteris veteres aemulatur, exprimit, reddit, Propertium in primis, a quo genus ducit,
vera suboles eoque simillima illi, in quo ille praecipuus. Si elegos eius in manus sumpseris, leges
opus tersum, molle, iucundum et plane in Properti domo scriptum. Nuper ad lyrica deflexit, in
quibus ita Horatium, ut in illis illum alterum, effingit; putes, si quid in studiis cognatio valet, et huius
propinquum. Magna varietas, magna mobilitas; amat ut qui verissime, dolet ut qui impatientissime,
laudat ut qui benignissime, ludit ut qui facetissime, omnia denique tamquam singula absolvit. Pro
hoc ego amico, pro hoc ingenio non minus aeger animo quam corpore ille, tandem illum, tandem
me recepi. Gratulare mihi, gratulare etiam litteris ipsis, quae ex periculo eius tantum discrimen
adierunt, quantum ex salute gloriae consequentur. Vale.
Plinio il Giovane
La scelta migliore è accettare ciò che non si può modificare (1959 - sessione autunnale)
Nihil miremur eorum, ad quae nati sumus, quae ideo nulli querenda, quia paria sunt omnibus.
Ita dico, paria sunt; nam etiam quod effugit aliquis, pati potuit. Aequum autem ius est non quo
omnes usi sunt, sed quo omnibus latum est. Imperetur aequitas animo et sine querella mortalitatis
tributa pendamus. Hiems frigora adducit: algendum est. Aestas calores refert: aestuandum est.
Intemperies caeli valetudinem temptat: aegrotandum est. Aliud aqua, aliud ignis eripiet. Hanc
rerum condicionem mutare non possumus: illud possumus, magnum sumere animum et viro bono
dignum, quo fortiter fortuita patiamur et naturae consentiamus. Natura autem hoc, quod vides,
regnum mutationibus temperat: nubilo serena succedunt; turbantur maria, cum quieverunt; flant in
vicem venti; noctem dies sequitur; pars coeli consurgit, pars mergitur: contrariis rerum aeternitas
constat. Ad hanc legem animus noster aptandus est; hanc sequatur, huic pareat.
Seneca

Cicerone ad Attico (1960 - sessione estiva)
Nihil mihi nunc scito tam deesse quam hominem eum quocum omnia, quae me cura aliqua
adficiunt, uno communicem, qui me amet, qui sapiat, quicum ego cum loquar, nihil fingam, nihil
dissimulem, nihil obtegam. Abest enim frater amantissimus. Metellus non homo sed litus atque aer
et solitudo mera. Tu autem, qui saepissime curam et angorem animi mei sermone et consilio
levasti tuo, qui mihi et in publica re socius et in privatis omnibus conscius et omnium meorum
sermonum et consiliorum particeps esse soles, ubinam es? Ita sum ab omnibus destitutus, ut
tantum requietis habeam, quantum cum uxore et filiola et mellito Cicerone consumitur. Nam illae
ambitiosae nostrae fucosaeque amicitiae sunt in quodam splendore forensi, fructum domesticum
non habent. Itaque, cum bene completa domus est tempore matutino, cum ad forum stipati
gregibus amicorum descendimus, reperire ex magna turba neminem possumus, quocum aut iocari
libere aut suspirare familiariter possimus. Quare te exspectamus, te desideramus, te iam etiam
arcessimus. Multa sunt enim, quae me sollicitant anguntque; quae mihi videor auris nactus tuas
unius ambulationis sermone exhaurire posse.
Cicerone
Utilità e decoro nell’eloquenza (1960 - sessione autunnale)
In suadendo nihil est optabilius quam dignitas; nam qui utilitatem petit non quid maxime velit
suasor, sed quid interdum magis sequatur videt. Nemo est enim, praesertim in clara civitate, quin
putet expetendam maxime dignitatem; sed vincit utilitas plerumque, cum subest ille timor ea
neglecta, ne dignitatem quidem posse retineri. Controversia autem inter hominum sententias aut in
illo est utrum sit utilius, aut etiam cum id convenit certatur utrum honestati potius an utilitati
consulendum sit. Quae quia pugnare inter se saepe videntur, qui utilitatem defendet enumerabit
commoda pacis, opum, potentiae, vectigalium, praesidi militum, ceterarum rerum quarum fructum
utilitate metimur, itemque incommoda contrariorum. Qui ad dignitatem impellet, maiorum exempla,
quae erunt vel cum periculo gloriosa, colliget, posteritatis immortalem memoriam augebit, utilitatem
ex laude nasci defendet semperque eam cum dignitate esse coniunctam.
Cicerone
La cittadinanza romana garantisce ovunque protezione e aiuto ai cittadini romani (1961 sessione estiva)
Homines tenues, obscuro loco nati, navigant, adeunt ad ea loca quae numquam antea viderunt,
ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt. Hac una
tamen fiducia civitatis non modo apud nostros magistratus, qui et legum et existimationis periculo
continentur, neque apud cives solum Romanos, qui et sermonis et iuris et multarum rerum
societate iuncti sunt, fore se tutos arbitrantur, sed, quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio
sperant futuram. Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis
in hac voce «Civis Romanus sum», posse impune praetorem aut alium quempiam supplicium quod
velit in eum constituere qui se civem Romanum esse dicat, quod eum qui sit ignoret: iam omnes
provincias, iam omnia regna, iam omnes liberas civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper
nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista defensione praecluseris.
Cicerone
È impossibile prevedere gli eventi imprevedibili (1961 - sessione autunnale)
Potestne earum rerum, quae nihil habent rationis quare futurae sint, esse ulla praesensio? Quid
est enim aliud fors, quid fortuna, quid casus, quid eventus, nisi cum sic aliquid cecidit, sic evenit, ut
vel aliter cadere atque evenire potuerit? Quomodo ergo id quod temere fit, caeco casu et
volubilitate fortunae, praesentiri et praedici potest? Medicus morbum ingravescentem ratione
providet, insidias imperator, tempestates gubernator; et tamen ii ipsi saepe falluntur, qui nihil sine

certa ratione opinantur; ut agricola, cum florem oleae videt, bacam quoque se visurum putat, non
sine ratione ille quidem, sed nonnumquam tamen fallitur. Quodsi falluntur ii, qui nihil sine aliqua
probabili coniectura ac ratione dicunt, quid existimandum est de coniectura eorum, qui extis aut
avibus aut ostentis aut oraclis aut somniis futura praesentiunt?
Cicerone
Tristezza di una vita vuota (1962 - sessione estiva)
Illorum brevissima ac sollicitissima aetas est qui praeteritorum obliviscuntur, praesentia
neglegunt, de futuro timent: cum ad extrema venerunt, sero intellegunt miseri tam diu se, dum nihil
agunt, occupatos fuisse. Nec est quod hoc argumento probari putes longam illos agere vitam, quia
interdum mortem invocant: vexat illos imprudentia incertis affectibus et incurrentibus in ipsa quae
metuunt; mortem saepe ideo optant, quia timent. Illud quoque argumentum non est quod putes diu
viventium, quod saepe illis longus videtur dies, quod, dum veniat condictum tempus cenae, tarde
ire horas queruntur; nam si quando illos deseruerunt occupationes, in otio relicti aestuant, nec
quomodo id disponant aut extrahant sciunt. Itaque ad occupationem aliquam tendunt et quod
interiacet omne tempus grave est, tam mehercules quam, cum dies muneris gladiatorii edictus est,
aut cum alicuius alterius vel spectaculi vel voluptatis exspectatur constitutum tempus, transilire
medios dies volunt.
Seneca
Gli uomini non sono solo propensi a imparare, ma anche a insegnare, perché sono tra
loro congiunti e uniti per natura (1962 - sessione autunnale)
Quod nemo in summa solitudine vitam agere velit nec cum infinita quidem voluptatum
abundantia, facile intelligitur nos ad coniunctionem congregationemque hominum et ad naturalem
communitatem esse natos. Impellimur autem natura ut prodesse velimus in primisque docendo
rationibusque prudentiae tradendis. Itaque non facile est invenire qui, quod sciat ipse, non tradat
alteri: ita non solum ad discendum propensi sumus, verum etiam ad docendum. Atque ut tauris
natura datum est ut pro vitulis contra leones summa vi impetuque contendant, sic ii qui valent
opibus atque id facere possunt, ad servandum genus hominum natura incitantur. Atque etiam
Iovem cum optimum et maximum dicimus cumque eundem salutarem, hospitalem, statorem, hoc
intelligi volumus salutem hominum in eius esse tutela. Minime autem convenit, cum ipsi inter nos
viles neglectique simus, postulare ut dis immortalibus cari simus et ab iis diligamur. Quem ad
modum igitur membris utimur prius quam didicimus, cuius utilitatis causa ea habeamus, sic inter
nos natura ad civilem communitatem coniuncti et consociati sumus.
Cicerone
Quintiliano piange la morte del secondo figlio (1963 - sessione estiva)
Una post haec Quintiliani mei spe ac voluptate nitebar, et poterat sufficere solacio. Non enim
flosculos, sicut prior, sed iam decimum aetatis ingressus annum certos ac deformatos fructus
ostenderat. Iuro per mala mea, per infelicem conscientiam, per illos manes, numina mei doloris,
has me in illo vidisse virtutes, non ingenii modo ad percipiendas disciplinas, quo nihil praestantius
cognovi plurima expertus, studiique iam tum non coacti (sciunt praeceptores), sed probitatis,
pietatis, humanitatis, liberalitatis, ut prorsus posset hinc esse tanti fulminis metus, quod
observatum fere est celerius occidere festinatam maturitatem, et esse nescio quam, quae spes
tantas decerpat, invidiam, ne videlicet ultra quam homini datum est, nostra provehantur. Etiam illa
fortuita aderant omnia, vocis iucunditas claritasque, oris suavitas et in utracumque lingua,
tamquam ad eam demum natus esset, expressa proprietas omnium litterarum.
Quintiliano

Veemente attacco di Catone contro Catilina (1963 - sessione autunnale)
M. Cato, tribunus plebis designatus et adhuc admodum adulescens, cum alii suaderent, ut per
municipia Lentulus coniuratique custodirentur, paene inter ultimos interrogatus sententiam, tanta vi
animi atque ingenii invectus est in coniurationem, eo ardore oris orationem omnium lenitatem
suadentium societate consilii suspectam fecit, sic impendentia ex ruinis incendiisque urbis et
commutatione status publici pericula exposuit, ita consulis virtutem amplificavit, ut universus
senatus in eius sententiam transiret animadvertendumque in coniuratos censeret maiorque pars
ordinis eius Ciceronem prosequerentur domum. At Catilina non segnius conata obiit, quam sceleris
conandi consilia inierat; quippe fortissime dimicans, quem spiritum supplicio debuerat, proelio
reddidit.
Velleio Patercolo
Maroboduo, condottiero dei Marcomanni (1964 - sessione estiva)
Maroboduus, genere nobilis, corpore praevalens, animo ferox, natione magis quam ratione
barbarus, non tumultuarium neque fortuitum neque mobilem et ex voluntate parentium constantem
inter suos occupavit principatum, sed certum imperium vimque regiam complexus animo statuit
avocata procul a Romanis gente sua eo progredi, ubi, cum propter potentiora arma refugisset, sua
faceret potentissima. Occupatis igitur, quos praediximus, locis finitimos omnes aut bello domuit aut
condicionibus iuris sui fecit. Corpus suum custodientium imperium, perpetuis exercitiis paene ad
Romanae disciplinae formam redactum, brevi in eminens et nostro quoque imperio timendum
perduxit fastigium gerebatque se ita adversus Romanos, ut neque bello nos lacesseret et tamen
satis ostenderet, si lacesseretur, superesse sibi vim ac voluntatem resistendi.
Velleio Patercolo
La morte di Catone Uticense (1964 - sessione autunnale)
Quidni ego narrem ultima illa nocte Platonis librum legentem posito ad caput gladio? Duo haec
in rebus extremis instrumenta prospexerat, alterum ut vellet mori, alterum ut posset. Compositis
ergo rebus, utcumque componi fractae atque ultimae poterant, id agendum existimavit, ne cui
Catonem aut occidere liceret aut servare contingeret. Et stricto gladio, quem usque in illum diem
ab omni caede purum servaverat: «Nihil» inquit «egisti, fortuna, omnibus conatibus meis obstando.
Non pro mea adhuc sed pro patriae libertate pugnavi, nec agebam tanta pertinacia, ut liber, sed ut
inter liberos viverem: nunc quoniam deploratae sunt res generis humani, Cato deducatur in tutum».
Impressit deinde mortiferum corpori vulnus: quo obligato a medicis cum minus sanguinis haberet,
minus virium, animi idem, iam non tantum Caesari sed sibi iratus nudas in vulnus manus egit et
generosum illum contemptoremque omnis potentiae spiritum non emisit, sed eiecit.
Seneca

Sensibilità sociale di un romano (1965 - sessione estiva)
Confecerunt me infirmitates meorum, mortes etiam, et quidem iuvenum. Solacia duo,
nequaquam paria tanto dolori, solacia tamen: unum, facilitas manumittendi (videor enim non
omnino immaturos perdidisse, quos iam liberos perdidi); alterum, quod permitto servis quoque
quasi testamenta facere eaque ut legitima custodio. Mandant rogantque, quod visum; pareo ut
iussus. Dividunt, donant, relinquunt, dumtaxat intra domum; nam servis res publica quaedam et
quasi civitas domus est. Sed, quamquam his solaciis acquiescam, debilitor et frangor eadem illa
humanitate, quae me, ut hoc ipsum permitterem, induxit. Non ideo tamen velim durior fieri. Nec
ignoro, alios eius modi casus nihil amplius vocare quam damnum, eoque sibi magnos homines et
sapientes videri. Qui an magni sapientesque sint, nescio; homines non sunt. Hominis est enim
adfici dolore, sentire, resistere tamen et solacia admittere, non solaciis non egere.
Plinio il Giovane

Lo specchio era apprezzato anche da Socrate e Demostene (1965 - sessione autunnale)
An turpe arbitraris formam suam spectaculo assiduo explorare? An non Socrates philosophus
ultro etiam suasisse fertur discipulis suis, crebro ut semet in speculo contemplarentur, ut qui eorum
foret pulchritudine sibi complacitus, impendio procuraret ne dignitatem corporis malis moribus
dedecoraret, qui vero minus se commendabilem forma putaret, sedulo operam daret ut virtutis
laude turpitudinem tegeret? Adeo vir omnium sapientissimus speculo etiam ad disciplinam morum
utebatur. Demosthenem vero, primarium dicendi artificem, quis est qui non sciat semper ante
speculum quasi ante magistrum causas meditatum? Ita ille summus orator cum a Platone
philosopho facundiam hausisset, ab Eubulide dialectico argumentationes edidicisset, novissimam
pronuntiandi congruentiam ab speculo petivit.
Apuleio

I mali che fuggi sono dentro di te (1966 - sessione estiva)
Nullum est, mihi crede, iter, quod te extra cupiditates, extra iras, extra metus sistat: aut si quod
esset, agmine facto, gens humana illuc pergeret. Tamdiu ista urgebunt mala macerabuntque per
terras ac maria vagum, quamdiu malorum gestaveris causas. Fugam tibi non prodesse miraris?
Tecum sunt quae fugis. Te igitur emenda, onera tibi detrahe et desideria intra salutarem modum
contine; omnem ex animo erade nequitiam. Si vis peregrinationes habere iucundas, comitem tuum
sana. Haerebit tibi avaritia quamdiu avaro sordidoque convixeris; haerebit tumor quamdiu superbo
conversaberis; numquam saevitiam in tortoris contubernio pones; incendent libidines tuas
adulterorum sodalicia. Si velis vitiis exui, longe a vitiorum exemplis recedendum est. Avarus,
corruptor, saevus, fraudulentus, multum nocituri si prope a te fuissent, intra te sunt.
Seneca

Le benemerenze di un imperatore (1966 - sessione autunnale)
Faciam igitur compendio orationis meae, sed damno voluntatis, quod huic tempori maxime
congruit; omittam cetera et potissimum illud adripiam quod multis fortasse mirum videbitur et
tamen re ipsa verissimum est: te, cum ad restituendam rem publicam a cognato tibi Diocletiani
numine fueris invocatus, plus tribuisse beneficii quam acceperis. Neque enim specie tenus ac
nomine fortuna imperii consideranda est. Trabeae vestrae triumphales et fasces consulares et
sellae curules et haec obsequiorum stipatio et fulgor et illa lux divinum verticem claro orbe
complectens vestrorum sunt ornamenta meritorum pulcherrima quidem et augustissima; sed longe
illa maiora sunt quae tu impartito tibi imperio vice gratiae rettulisti.
Mamertino

Le passioni sono il peggiore dei nemici (1967 - sessione estiva)
Qui hostis in quemquam tam contumeliosus fuit quam in quosdam voluptates suae sunt?
Quorum impotentiae atque insanae libidini ob hoc unum possis ignoscere, quod, quae fecere,
patiuntur. Nec immerito hic illos furor vexat: necesse est enim in immensum exeat cupiditas, quae
naturalem modum transilit. Ille enim habet suum finem, inania et ex libidine orta sine termino sunt.
Necessaria metitur utilitas: supervacua quo redigis? Voluptatibus itaque se mergunt, quibus in
consuetudinem adductis carere non possunt, et ob hoc miserrimi sunt, quod eo pervenerunt, ut illis
quae supervacua fuerant, facta sint necessaria. Serviunt itaque voluptatibus, non fruuntur, et mala
sua, quod malorum ultimum est, amant.
Seneca

Il timoniere lo vedi nella tempesta, il soldato nella battaglia (1967 - sessione autunnale)
Militares viri gloriantur vulneribus, laeti fluentem e lorica suum sanguinem ostentant; idem licet
fecerint qui integri revertuntur ex acie, magis spectatur qui saucius redit. Ipsis, inquam, deus
consulit, quos esse quam honestissimos cupit, quotiens illis materiam praebet aliquid animose
fortiterque faciendi, ad quam rem opus est aliqua rerum difficultate: gubernatorem in tempestate, in
acie militem intellegas. Unde possum scire quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divitiis
diffluis? Unde possum scire quantum adversus ignominiam et infamiam odiumque populare
constantiae habeas, si inter plausus senescis, si te inexpugnabilis et inclinatione quadam mentium
pronus favor sequitur?
Seneca

È felice chi non ha mai nulla da nascondere (1968 - sessione estiva)
Quicquid inter vicina eminet, magnum est illic, ubi eminet. Nam magnitudo non habet modum
certum: comparatio illam aut tollit aut deprimit. Navis, quae in flumine magna est, in mari parvula
est; gubernaculum, quod alteri navi magnum, alteri exiguum est. Tu nunc in provincia, licet
contemnas ipse te, magnus es. Quid agas, quemadmodum cenes, quemadmodum dormias,
quaeritur, scitur: eo tibi diligentius vivendum est. Tunc autem felicem esse te iudica, cum poteris in
publico vivere, cum te parietes tui tegent, non abscondent, quos plerumque circumdatos nobis
iudicamus non ut tutius vivamus, sed ut peccemus occultius. Rem dicam, ex qua mores aestimes
nostros: vix quemquam invenies, qui possit aperto ostio vivere. Ianitores conscientia nostra, non
superbia opposuit: sic vivimus, ut deprehendi sit subito aspici. Quid autem prodest recondere se et
oculos hominum auresque vitare? Bona conscientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia
atque sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes sciant, si turpia, quid refert neminem scire,
cum tu scias? O te miserum, si contemnis hunc testem!
Seneca
L’eloquenza è utile o dannosa? (1968 - sessione autunnale)
Saepe et multum hoc mecum cogitavi, bonine an mali plus attulerit hominibus et civitatibus
copia dicendi ac summum eloquentiae studium. Nam cum et nostrae rei publicae detrimenta
considero et maximarum civitatum veteres animo calamitates colligo, non minimam video per
disertissimos homines invectam partem incommodorum; cum autem res ab nostra memoria
propter vetustatem remotas ex litterarum monumentis repetere instituo, multas urbes constitutas,
plurima bella restincta, firmissimas societates, sanctissimas amicitias intellego cum animi ratione
tum facilius eloquentia comparatas. Ac me quidem diu cogitantem ratio ipsa in hanc potissimum
sententiam ducit, ut existimem sapientiam sine eloquentia parum prodesse civitatibus, eloquentiam
vero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse numquam.
Cicerone

Quanti giovani si sono illusi di essere poeti, solo per aver composto dei versi metricamente
regolari! (1969)
Multos, iuvenes, carmen decepit. Nam ut quisque versum pedibus instruxit sensumque
teneriorem verborum ambitu intexuit, putavit se continuo in Heliconem venisse. Sic forensibus
ministeriis exercitati frequenter ad carminis tranquillitatem tanquam ad portum feliciorem
refugerunt, credentes facilius poema extrui posse, quam controversiam sententiolis vibrantibus
pictam. Ceterum neque generosior spiritus vanitatem amat, neque concipere aut edere partum
mens potest, nisi ingenti flumine litterarum inundata. Refugiendum est ab omni verborum, ut ita
dicam, vilitate, et sumendae voces a plebe summotae, ut fiat «odi profanum vulgus et arceo».
Praeterea curandum est, ne sententiae emineant extra corpus orationis expressae, sed intexto

vestibus colore niteant. Homerus testis et lyrici Romanusque Vergilius et Horatii curiosa felicitas.
Ceteri enim aut non viderunt viam qua iretur ad carmen, aut visam timuerunt calcare.
Petronio
L’incontro di due poeti tragici (1971)
Cum Pacuvius, grandi iam aetate et morbo corporis diutino adfectus, Tarentum ex urbe Roma
concessisset, Accius tunc, haud parvo iunior, proficiscens in Asiam, cum in oppidum venisset,
devertit ad Pacuvium comiterque invitatus plusculisque ab eo diebus retentus, tragoediam suam,
cui Atreus nomen est, desideranti legit. Tunc Pacuvium dixisse aiunt sonora quidem esse quae
scripsisset et grandia, sed videri tamen ea sibi duriora paulum et acerbiora. «Ita est» inquit Accius,
«uti dicis, neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod
in pomis est, itidem» inquit, «esse aiunt in ingeniis; quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia
et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia atque in principio sunt uvida, non matura mox
fiunt, sed putria. Relinquendum igitur visum est in ingenio quod dies atque aetas mitificet».
Aulo Gellio
Gli inizi della civiltà (1974)
Fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum more vagabantur et sibi victu
fero vitam propagabant, nec ratione animi quidquam, sed pleraque viribus corporis administrabant;
nondum divinae religionis, non humani officii ratio colebatur; nemo nuptias viderat legitimas; non
certos quisquam aspexerat liberos; non ius aequabile quid utilitatis haberet acceperat. Ita propter
errorem atque inscientiam caeca et temeraria dominatrix animi cupiditas ad se explendam viribus
corporis abutebatur, perniciosissimis satellitibus. Quo tempore quidam magnus videlicet vir et
sapiens cognovit, quae materia et quanta ad maximas res opportunitas in animis inesset hominum,
si quis eam posset elicere et praecipiendo meliorem reddere; qui dispersos homines in agros et in
tectis silvestribus abditos ratione quadam compulit unum in locum et congregavit, et eos in unam
quamque rem inducens utilem atque honestam, primo propter insolentiam reclamantes, deinde
propter rationem atque orationem studiosius audientes, ex feris et inmanibus mites reddidit et
mansuetos.
Cicerone
Nessuno di noi è senza colpa (1975)
Si volumus aequi rerum omnium iudices esse, hoc primum nobis persuadeamus, neminem
nostrum esse sine culpa; hinc enim maxima indignatio oritur: «Nihil peccavi» et «Nihil feci». Immo
nihil fateris! Indignamur aliqua admonitione aut coercitione nos castigatos, cum illo ipso tempore
peccemus, quod adicimus malefactis adrogantiam et contumaciam. Quis est iste qui se profitetur
omnibus legibus innocentem? Ut hoc ita sit, quam angusta innocentia est ad legem bonum esse!
Quanto latius officiorum patet quam iuris regula! Quam multa pietas, humanitas, liberalitas, iustitia,
fides exigunt, quae omnia extra publicas tabulas sunt! Sed ne ad illam quidem artissimam
innocentiae formulam praestare nos possumus. Alia fecimus, alia cogitavimus, alia optavimus, aliis
favimus; in quibusdam innocentes sumus, quia non successit.
Seneca
La base della convivenza e della società umana (1976)
Detrahere igitur alteri aliquid et hominem hominis incommodo suum commodum augere magis
est contra naturam quam mors, quam paupertas, quam dolor, quam cetera quae possunt aut
corpori accidere aut rebus externis. Nam principio tollit convictum humanum et societatem. Si enim
sic erimus affecti ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet alterum, disrumpi

necesse est eam, quae maxime est secundum naturam, humani generis societatem. Ut, si unum
quodque membrum sensum hunc haberet, ut posse putaret se valere, si proximi membri
valitudinem ad se traduxisset, debilitari et interire totum corpus necesse esset, sic si unus quisque
nostrum ad se rapiat commoda aliorum detrahatque quod cuique possit, emolumenti sui gratia,
societas hominum et communitas evertatur necesse est. Neque vero hoc solum natura, id est iure
gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, eodem
modo constitutum est ut non liceat sui commodi causa nocere alteri.
Cicerone
Se vuoi vincere l’ira, soffoca le sue manifestazioni (1977)
Pugna tecum ipse; si vis vincere iram, non potest te illa. Incipis vincere, si absconditur, si illi
exitus non datur. Signa eius obruamus et illam, quantum fieri potest, occultam secretamque
teneamus. Cum magna id nostra molestia fiet, cupit enim exsilire et incendere oculos et mutare
faciem; sed si eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pectoris secessu recondatur
feraturque, non ferat; immo in contrarium omnia eius indicia flectamus: vultus remittatur, vox lenior
sit, gradus lentior; paulatim cum exterioribus interiora formantur. In Socrate irae signum erat vocem
summittere, loqui parcius. Apparebat tunc illum sibi obstare. Deprendebatur itaque a familiaribus et
coarguebatur, nec erat illi exprobratio latitantis irae ingrata. Quidni gauderet quod iram suam multi
intelligerent, nemo sentiret? Sensissent autem, nisi ius amicis obiurgandi se dedisset, sicut ipse
sibi in amicos sumpserat. Quanto magis hoc nobis faciendum est! Rogemus amicissimum
quemque ut tunc maxime libertate adversus nos utatur cum minime illam pati poterimus, nec
assentiatur irae nostrae; contra potens malum et apud nos gratiosum, dum consipimus, dum nostri
sumus, advocemus.
Seneca
L’immagine ideale del saggio (1979)
Quam gravis vero, quam magnifica, quam constans conficitur persona sapientis! Qui, cum ratio
docuerit, quod honestum esset, id esse solum bonum, semper sit necesse est beatus vereque
omnia ista nomina possideat, quae irrideri ab imperitis solent. Rectius enim appellabitur rex quam
Tarquinius, qui nec se nec suos regere potuit; rectius magister populi (is enim est dictator) quam
Sulla, qui trium pestiferorum vitiorum, luxuriae, avaritiae, crudelitatis, magister fuit; rectius dives
quam Crassus, qui, nisi eguisset, numquam Euphratem nulla belli causa transire voluisset. Recte
eius omnia dicentur, qui scit uti solus omnibus; recte etiam pulcher appellabitur (animi enim
lineamenta sunt pulchriora quam corporis); recte solus liber nec dominationi cuiusquam parens
nec oboediens cupiditati; recte invictus, cuius etiamsi corpus constringatur, animo tamen vincula
inici nulla possint, nec expectet ullum tempus aetatis, ut tum denique iudicetur beatusne fuerit, cum
extremum vitae diem morte confecerit, quod ille unus e septem sapientibus, non sapienter,
Croesum monuit; nam si beatus umquam fuisset, beatam vitam usque ad illum a Cyro exstructum
rogum pertulisset. Quod si ita est, ut neque quisquam nisi bonus vir et omnes boni beati sint, quid
philosophia magis colendum aut quid est virtute divinius?
Cicerone

Elegia e satira nella letteratura latina (1981)
Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor
Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus. Satura quidem
tota nostra est, in qua primus insignem laudem adeptus Lucilius quosdam ita deditos sibi adhuc
habet amatores, ut eum non eiusdem modo operis auctoribus, sed omnibus poetis praeferre non
dubitent. Ego quantum ab illis, tantum ab Horatio dissentio, qui Lucilium «fluere lutulentum» et
«esse aliquid, quod tollere possis» putat. Nam eruditio in eo mira et libertas atque inde acerbitas et
abunde salis. Multum est tersior ac purus magis Horatius et, nisi labor eius amore, praecipuus.

Multum et verae gloriae, quamvis uno libro, Persius meruit. Sunt clari hodieque et qui olim
nominabuntur. Alterum illud etiam prius saturae genus, sed non sola carminum varietate mixtum
condidit Terentius Varro, vir Romanorum eruditissimus. Plurimos hic libros et doctissimos
composuit, peritissimus linguae Latinae et omnis antiquitatis et rerum Graecarum nostrarumque,
plus tamen scientiae collaturus quam eloquentiae.
Quintiliano
I saggi prevedono i tentativi e gli assalti della fortuna, prima che muovano all’attacco (1983)
Bona condicione geniti sumus, si eam non deseruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene
vivendum non magno apparatu opus esset: unusquisque facere se beatum potest. Leve
momentum in adventiciis rebus est, et quod in neutram partem magnas vires habeat; nec secunda
sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Laboravit enim semper ut in se plurimum poneret, ut a
se omne gaudium peteret. Quid ergo? Sapientem esse me dico? Minime. Nam, id quidem si
profiteri possem, non tantum negarem miserum esse me, sed omnium fortunatissimum et in
vicinum deo perductum praedicarem. Nunc, quod satis est ad omnes miserias leniendas,
sapientibus me viris dedi et, nondum in auxilium mei validus, in aliena castra confugi, eorum
scilicet qui facile se ac suos tuentur. Illi me iusserunt stare assidue velut in praesidio positum et
omnes conatus fortunae, omnes impetus prospicere multo ante quam incurrant. Illis gravis est,
quibus repentina est; facile eam sustinet qui semper expectavit.
Seneca
Invasione del paese dei Marsi (1984)
Laeti neque procul Germani agitabant, dum iustitio ob amissum Augustum, post discordiis
Romani attinentur. At Germanicus agmine propero silvam Caesiam limitemque a Tiberio coeptum
scindit, castra in limite locat, frontem ac tergum vallo, latera concaedibus munitus. Inde saltus
obscuros permeat consultatque, ex duobus itineribus breve et solitum sequatur an impeditius et
intemptatum eoque hostibus incautum. Delecta longiore via cetera adcelerantur: etenim attulerant
exploratores festam eam Germanis noctem ac sollemnibus epulis ludicram. Caecina cum expeditis
cohortibus praeire et obstantia silvarum amoliri iubetur; legiones modico intervallo sequuntur. Iuvit
nox sideribus inlustris, ventumque ad vicos Marsorum et circumdatae stationes stratis etiam tum
per cubilia propterque mensas, nullo metu, non antepositis vigiliis: adeo cuncta incuria disiecta
erant neque belli timor, ac ne pax quidem nisi languida et soluta inter temulentos. Germanicus
avidas legiones, quo latior populatio foret, quattuor in cuneos dispertit; quinquaginta milium
spatium ferro flammisque pervastat. Non sexus, non aetas miserationem attulit; profana simul et
sacra et celeberrimum illis gentibus templum, quod Tanfanae vocabant, solo aequantur. Sine
vulnere milites, qui semisomnos, inermos aut palantis ceciderant.
Tacito

Inconvenienti e sorprese delle votazioni segrete in Senato (1985)
Scripseram tibi verendum esse, ne ex tacitis suffragiis vitium aliquod exsisteret. Factum est.
Proximis comitiis in quibusdam tabellis multa iocularia atque etiam foeda dictu, in una vero pro
candidatorum nominibus suffragatorum nomina inventa sunt. Excanduit senatus magnoque
clamore ei, qui scripsisset, iratum principem esse comprecatus est. Ille tamen fefellit et latuit,
fortasse etiam inter indignantes fuit. Quid hunc putamus domi facere, qui in tanta re tam serio
tempore tam scurriliter ludat; qui denique omnino in senatu dicax et urbanus et bellus est? Tantum
licentiae pravis ingeniis adicit illa fiducia: «Quis enim sciet?». Poposcit tabellam, stilum accipit,
dimittit caput, neminem veretur, se contemnit. Inde ista ludibria, scaena et pulpito digna? Quo te
vertas? Quae remedia conquiras? Ubique vitia remediis fortiora sunt.
Plinio il Giovane

Bisogna punire inflessibilmente i delitti più audaci (1986)
Quanta multitudo hominum convenerit ad hoc iudicium, vides; quae sit omnium mortalium
exspectatio, quae cupiditas, ut acria ac severa iudicia fiant, intelligis. Longo intervallo iudicium inter
sicarios hoc primum committitur, cum interea caedes indignissimae maximaeque factae sint.
Petimus a vobis, iudices, ut quam acerrime maleficia vindicetis, ut quam fortissime hominibus
audacissimis resistatis, ut hoc cogitetis, nisi in hac causa, qui vester animus sit, ostendetis, eo
prorumpere hominum cupiditatem et scelus et audaciam, ut non modo clam, verum etiam hic in
foro, ante pedes vestros, iudices, inter ipsa subsellia caedes futurae sint. Vestrum nemo est, quin
intellegat populum Romanum hoc tempore domestica crudelitate laborare; quae non modo id
habet in se mali, quod tot cives atrocissime sustulit, verum etiam hominibus lenissimis ademit
misericordiam consuetudine incommodorum. Nam cum omnibus horis aliquid atrociter fieri
videmus, assiduitate molestiarum sensum omnem humanitatis ex animis amittimus.
Cicerone

Stravaganza di vita non giova alla filosofia (1988)
Quod pertinaciter studes et, omnibus omissis, hoc unum agis, ut te meliorem cotidie facias, et
probo et gaudeo, nec tantum hortor ut perseveres, sed etiam rogo. Illud autem te admoneo, ne
eorum more, qui non proficere sed conspici cupiunt, facias aliqua, quae in habitu tuo aut genere
vitae notabilia sint. Asperum cultum et intonsum caput et neglegentiorem barbam et indictum
argento odium et cubile humi positum, et quicquid aliud ambitionem perversa via sequitur, evita.
Satis ipsum nomen philosophiae, etiam si modeste tractetur, invidiosum est: quid, si nos hominum
consuetudini coeperimus excerpere? Intus omnia dissimilia sint, frons populo nostra conveniat. Id
agamus, ut meliorem vitam sequamur quam vulgus, non ut contrariam: alioquin quos emendari
volumus, fugamus a nobis et avertimus. Illud quoque efficimus, ut nihil imitari velint nostri, dum
timent, ne imitanda sint omnia. Videamus, ne ista, per quae admirationem parare volumus, ridicula
et odiosa sint.
Seneca
Non vi è grande eloquenza senza libertà (1989)
Magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur et motibus excitatur et urendo clarescit. Eadem
ratio in nostra quoque civitate antiquorum eloquentiam provexit. Nam etsi horum quoque
temporum oratores ea consecuti sunt, quae composita et quieta et beata re publica tribui fas erat,
tamen illa perturbatione ac licentia plura sibi assequi videbantur, cum mixtis omnibus et
moderatore uno carentibus tantum quisque orator saperet, quantum erranti populo persuaderi
poterat. Hinc leges adsiduae, et populare nomen, hinc contiones magistratuum paene
pernoctantium in rostris, hinc accusationes potentium reorum et adsignatae etiam domibus
inimicitiae, hinc procerum factiones, et adsidua senatus adversus plebem certamina. Quae singula
etsi distrahebant rem publicam, exercebant tamen illorum temporum eloquentiam et magnis
cumulare praemiis videbantur, quia quanto quisque plus dicendo poterat, tanto facilius honores
adsequebatur, tanto magis in ipsis honoribus collegas suos anteibat, tanto plus apud principes
gratiae, plus auctoritatis apud patres, plus notitiae ac nominis apud plebem parabat.
Tacito
Nella conversazione non si deve mai mettere in imbarazzo l’interlocutore (1994)
Qui vult amoenus esse consultor ea interrogat quae sunt interrogato facilia responsu, et quae
scit illum sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim quisquis provocatur ad doctrinam suam in
medium proferendam, quia nemo vult latere quod didicit, maxime si scientia quam labore quaesivit
cum paucis illi familiaris et plurimis sit incognita, ut de astronomia vel dialectica ceterisque

similibus. Tunc enim videntur consequi fructum laboris, cum adipiscuntur occasionem publicandi
quae didicerant sine ostentationis nota, qua caret qui non ingerit, sed invitatur ut proferat. Contra
magnae amaritudinis est, si coram multis aliquem interroges quod non opima scientia quaesivit.
Cogitur enim aut negare se scire, quod extremum verecundiae damnum putant, aut respondere
temere et fortuito se eventui veri falsive committere, unde saepe nascitur inscitiae proditio, et omne
hoc infortunium pudoris sui imputat consulenti.
Macrobio
Chi propone ai cittadini leggi e regole di vita deve rispettarle per primo (1995)
Quodsi liber populus deliget quibus se committat, deligetque, si modo salvus esse vult, optimum
quemque, certe in optimorum consiliis posita est civitatium salus, praesertim cum hoc natura
tulerit, non solum ut summi virtute et animo praessent imbecillioribus, sed ut hi etiam parere
summis velint. Verum hunc optimum statum pravis hominum opinionibus eversum esse dicunt, qui
ignoratione virtutis, quae cum in paucis est, tum a paucis iudicatur et cernitur, opulentos homines
et copiosos, tum genere nobili natos esse optimos putant. Hoc errore vulgi cum rem publicam opes
paucorum, non virtutes tenere coeperunt, nomen illi principes optimatium mordicus tenent, re
autem carent eo nomine. Nam divitiae, nomen, opes vacuae consilio et vivendi atque aliis
imperandi modo dedecoris plenae sunt et insolentis superbiae, nec ulla deformior species est
civitatis quam illa, in qua opulentissimi optimi putantur. Virtute vero gubernante rem publicam, quid
potest esse praeclarius? Cum is, qui imperat aliis, servit ipse nulli cupiditati, cum, quas ad res
cives instituit et vocat, eas omnes complexus est ipse nec leges imponit populo, quibus ipse non
pareat, sed suam vitam ut legem praefert suis civibus.
Cicerone
L’uomo è per sua natura assetato di conoscenza (1997 - sessione ordinaria)
Solemus dicere summum bonum esse secundum naturam vivere: natura nos ad utrumque
genuit, et contemplationi rerum et actioni. Nunc id probemus quod prius diximus. Quid porro? Hoc
non erit probatum, si se unusquisque consuluerit, quantam cupidinem habeat ignota noscendi,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam et labores peregrinationis longissimae una
mercede perpetiuntur cognoscendi aliquid abditum remotumque. Haec res ad spectacula populos
contrahit, haec cogit praeclusa rimari, secretiora exquirere, antiquitates evolvere, mores
barbararum audire gentium. Curiosum nobis natura ingenium dedit et, artis sibi ac pulchritudinis
suae conscia, spectatores nos tantis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui, si tam magna,
tam clara, tam subtiliter ducta, tam nitida et non uno genere formosa solitudini ostenderet. Ut scias
illam spectari voluisse, non tantum aspici, vide quem nobis locum dederit. In media nos sui parte
constituit et circumspectum omnium nobis dedit; nec erexit tantummodo hominem, sed etiam
habilem contemplationi factura, ut ab ortu sidera in occasum labentia prosequi posset et vultum
suum circumferre cum toto, sublime fecit illi caput et collo flexili imposuit; deinde, sena per diem,
sena per noctem signa perducens nullam non partem sui explicuit, ut haec, quae obtulerat oculis
eius, cupiditatem faceret etiam ceterorum.
Seneca

Che noia, le declamazioni di retori e verseggiatori! (1997 - sessione suppletiva)
Magnum proventum poetarum annus hic attulit. Toto mense Aprili nullus fere dies, quo non
recitaret aliquis. Iuvat me quod vigent studia, proferunt se ingenia hominum et ostentant, tametsi
ad audiendum pigre coitur. Plerique in stationibus sedent, tempusque audiendi fabulis conterunt ac
subinde sibi nuntiari iubent, an iam recitator intraverit, an dixerit praefationem, an ex magna parte
evolverit librum: tunc demum, ac tunc quoque lente cunctanterque veniunt; nec tamen permanent,
sed ante finem recedunt, alii dissimulanter et furtim, alii simpliciter et libere. At Hercule memoria
parentum Claudium Caesarem ferunt, cum in palatio spatiaretur audissetque clamorem, causam

requisisse, cumque dictum esset recitare Nonianum, subitum recitanti inopinatumque venisse.
Nunc otiosissimus quisque multo ante rogatus et identidem admonitus aut non venit, aut, si venit,
queritur se diem, quia non perdiderit, perdidisse. Sed tanto magis laudandi probandique sunt, quos
a scribendi recitandique studio haec auditorum vel desidia vel superbia non retardat.
Plinio il Giovane
La formazione dell’architetto (2000)
«Cum ergo tanta haec disciplina sit, condecorata et abundans eruditionibus variis ac pluribus,
non puto posse se iuste repente profiteri architectos, nisi qui ab aetate puerili his gradibus
disciplinarum scandendo scientia plerarumque litterarum et artium nutriti pervenerint ad summum
templum architecturae. At fortasse mirum videbitur imperitis, hominis posse naturam tantum
numerum doctrinarum perdiscere et memoria contenere. Cum autem animadverterint omnes
disciplinas inter se coniunctionem rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter credent,
encyclios enim disciplina uti corpus unum ex membris est composita. Itaque qui a teneris aetatibus
eruditionibus variis instruuntur, omnibus litteris agnoscunt easdem notas communicationemque
omnium disciplinarum, et ea re facilius omnia cognoscunt. Ideoque de veteribus architectis
Pytheos, qui Prieni aedem Minervae nobiliter est architectatus, ait in suis commentariis architectum
omnibus artibus et doctrinis plus oportere posse facere, quam qui singulas res suis industriis et
exercitationibus ad summam claritatem perduxerunt. Id autem re non expeditur». «Non enim debet
nec nec potest esse architectus grammaticus, uti fuerat Aristarchus, sed non agrammatus, nec
musicus ut Aristoxenus, sed non amusos, nec pictor ut Apelles, sed graphidos non imperitus, nec
plastes quemadmodum Myron seu Polyclitus, sed rationis plasticae non ignarus, nec denuo
medicus ut Hyppocrates, sed non aniatrologetus, nec in ceteris doctrinis singulariter excellens, sed
in his non imperitus».
Vitruvio
Non c’è amicizia senza lealtà (2002)
Firmamentum autem stabilitatis constantiaeque est eius, quam in amicitia quaerimus, fides; nihil
est enim stabile, quod infidum est. Simplicem praeterea et communem et consentientem, id est qui
rebus iisdem moveatur, eligi par est. Quae omnia pertinent ad fidelitatem; neque enim fidum potest
esse multiplex ingenium et tortuosum, neque vero, qui non iisdem rebus movetur naturaque
consentit, aut fidus aut stabilis potest esse. Addendum eodem est, ut ne criminibus aut inferendis
delectetur aut credat oblatis. Quae pertinent omnia ad eam, quam iam dudum tracto, constantiam.
Ita fit verum illud, quod initio dixi, amicitiam nisi inter bonos esse non posse. Est enim boni viri,
quem eundem sapientem licet dicere, haec duo tenere in amicitia: primum ne quid fictum sit neve
simulatum; aperte enim vel odisse magis ingenui est quam fronte occultare sententiam; deinde non
solum ab aliquo allatas criminationes repellere, sed ne ipsum quidam esse suspiciosum, sempre
aliquid existimantem ab amico esse violatum. Accedat huc suavitas quaedam oportet sermonum
atque morum, haudquaquam mediocre condimentum amicitiae. Tristitia autem et in omni re
severitas habet illa quidam gravitatem, sed amicitia remissior esse debet et liberior et dulcior et ad
omnem comitatem facilitatemque proclivior.
Cicerone
Il lento cammino della conoscenza (2003)
Multa sunt quae esse concedimus; qualia sunt? Ignoramus. Habere nos animum, cuius imperio
et impellimur et revocamur, omnes fatebuntur; quid tamen sit animus ille rector dominusque nostri,
non magis tibi quisquam expediet quam ubi sit. Alius illum dicet spiritum esse, alius concentum
quendam, alius vim divinam et dei partem, alius tenuissimum animae, alius incorporalem
potentiam; non deerit qui sanguinem dicat, qui calorem. Adeo animo non potest liquere de ceteris
rebus ut adhuc ipse se quaerat. Quid ergo miramur cometas, tam rarum mundi spectaculum,

nondum teneri legibus certis nec initia illorum finesque notescere, quorum ex ingentibus intervallis
recursus est? Nondum sunt anni mille quingenti ex quo Graecia stellis numeros et nomina fecit,
multaeque hodie sunt gentes quae facie tantum noverunt caelum, quae nondum sciunt cur luna
deficiat, quare obumbretur. Haec apud nos quoque nuper ratio ad certum perduxit. Veniet tempus
quo ista quae nunc latent in lucem dies extrahat et longioris aevi diligentia. Ad inquisitionem
tantorum aetas una non sufficit, ut tota caelo vacet; quid quod tam paucos annos inter studia ac
vitia non aequa portione dividimus? Itaque per successiones ista longas explicabuntur. Veniet
tempus quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur.
Seneca
Caso e necessità (2005)
Sed mihi haec ac talia audienti in incerto iudicium est fatone res mortalium et necessitate
immutabili an forte volvantur. Quippe sapientissimos veterum quique sectam eorum aemulantur
diversos reperies, ac multis insitam opinionem non initia nostri, non finem, non denique homines
dis curae; ideo creberrime tristia in bonos, laeta apud deteriores esse. Contra alii fatum quidem
congruere rebus putant, sed non e vagis stellis, verum apud principia et nexus naturalium
causarum; ac tamen electionem vitae nobis relinquunt, quam ubi elegeris, certum imminentium
ordinem. Neque mala vel bona, quae vulgus putet: multos, qui conflictari adversis videantur,
beatos, at plerosque, quamquam magnas per opes, miserrimos, si illi gravem fortunam constanter
tolerent, hi prospera inconsulte utantur. Ceterum plurimis mortalium non eximitur, quin primo
cuiusque ortu ventura destinentur, sed quaedam secus quam dicta sint cadere fallaciis ignara
dicentium: ita corrumpi fidem artis, cuius clara documenta et antiqua aetas et nostra tulerit.
Tacito
Io ho quel che ho donato (2007)
Egregie mihi videtur M. Antonius apud Rabirium poetam, cum fortunam suam transeuntem alio
videat et sibi nihil relictum praeter ius mortis, id quoque, si cito occupaverit, exclamare: “Hoc
habeo, quodcumque dedi”. O quantum habere potuit, si voluisset! Hae sunt divitiae certae in quacumque sortis humanae levitate uno loco permansurae; quae cum maiores fuerint, hoc minorem
habebunt invidiam. Quid tamquam tuo parcis? procurator es. Omnia ista, quae vos tumidos et
supra humana elatos oblivisci cogunt vestrae fragilitatis, quae ferreis claustris custoditis armati,
quae ex alieno sanguine rapta vestro defenditis, propter quae classes cruentaturas maria
deducitis, propter quae quassatis urbes ignari, quantum telorum in aversos fortuna conparet,
propter quae ruptis totiens adfinitatis, amicitiae, conlegii foederibus inter contendentes duos
terrarum orbis elisus est, non sunt vestra; in depositi causa sunt iam iamque ad alium dominum
spectantia; aut hostis illa aut hostilis animi successor invadet. Quaeris, quomodo illa tua facias?
dona dando. Consule igitur rebus tuis et certam tibi earum atque inexpugnabilem possessionem
para honestiores illas, non solum tutiores facturus. Istud, quod suspicis, quo te divitem ac
potentem putas, quam diu possides, sub nomine sordido iacet: domus est, servus est, nummi sunt;
cum donasti, beneficium est.
Seneca

Clemenza e severità (2009)
Nec vero audiendi qui graviter inimicis irascendum putabunt idque magnanimi et fortis viri esse
censebunt; nihil enim laudabilius nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate atque
clementia. In liberis vero populis et in iuris aequabilitate exercenda etiam est facilitas et altitudo
animi quae dicitur ne si irascamur aut intempestive accedentibus aut impudenter rogantibus in
morositatem inutilem et odiosam incidamus et tamen ita probanda est mansuetudo atque clementia ut adhibeatur rei publicae causa severitas sine qua administrari civitas non potest. Omnis autem
et animadversio et castigatio contumelia vacare debet neque ad eius qui punitur aliquem aut verbis

castigat sed ad rei publicae utilitatem referri. Cavendum est etiam ne maior poena quam culpa sit
et ne isdem de causis alii plectantur alii ne appellentur quidem. Prohibenda autem maxime est ira
puniendo; numquam enim iratus qui accedet ad poenam mediocritatem illam tenebit quae est inter
nimium et parum quae placet Peripateticis et recte placet modo ne laudarent iracundiam et
dicerent utiliter a natura datam. Illa vero omnibus in rebus repudianda est optandumque ut ii qui
praesunt rei publicae legum similes sint quae ad puniendum non iracundia sed aequitate ducuntur.
Cicerone
Il vero bene è la virtù (2011)
Quicumque beatus esse constituet, unum esse bonum putet quod honestum est; nam si ullum
aliud existimat, primum male de providentia iudicat, quia multa incommoda iustis viris accidunt, et
quia quidquid nobis dedit breve est et exiguum si compares mundi totius aevo. Ex hac deploratione
nascitur ut ingrati divinorum interpretes simus: querimur quod non semper, quod et pauca nobis et
incerta et abitura contingant. Inde est quod nec vivere nec mori volumus: vitae nos odium tenet,
timor mortis. Natat omne consilium nec implere nos ulla felicitas potest. Causa autem est quod non
pervenimus ad illud bonum immensum et insuperabile ubi necesse est resistat voluta nostra quia
ultra summum non est locus. Quaeris quare virtus nullo egeat? Praesentibus gaudet, non
concupiscit absentia; nihil non illi magnum est quod satis. Ab hoc discede iudicio: non pietas
constabit, non fides; multa enim utramque praestare cupienti patienda sunt ex iis quae mala
vocantur, multa inpendenda ex iis quibus indulgemus tamquam bonis. Perit fortitudo, quae
periculum facere debet sui; perit magnanimitas, quae non potest eminere nisi omnia velut minuta
contempsit quae pro maximis vulgus optat; perit gratia et relatio gratiae si timemus laborem, si
quicquam pretiosius fide novimus, si non optima spectamus.
Seneca

