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1. La vita interiore
De ira, I 1, 1-4
[1] Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, nec
inmerito mihi videris hunc praecipue adfectum pertimuisse maxime ex omnibus
taetrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest, hic totus
concitatus et in impetu est, doloris armorum, sanguinis suppliciorum minime
humana furens cupiditate, dum alteri noceat sui neglegens, in ipsa inruens tela et
ultionis secum ultorem tracturae avidus.
[2] Quidam itaque e sapientibus viris iram dixerunt brevem insaniam; aeque enim
inpotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immemor, in quod coepit pertinax
et intenta, rationi consiliisque praeclusa, vanis agitata causis, ad dispectum aequi
verique inhabilis, ruinis simillima quae super id quod oppressere franguntur. [3]
Ut scias autem non esse sanos quos ira possedit, ipsum illorum habitum intuere;
nam ut furentium certa indicia sunt audax et minax vultus, tristis frons, torva
facies, citatus gradus, inquietae manus, color versus, crebra et vehementius acta
suspiria, ita irascentium eadem signa sunt: [4] flagrant ac micant oculi, multus
ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiis sanguine, labra quatiuntur, dentes
comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus coactus ac stridens,
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articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis
vocibus sermo praeruptus et conplosae saepius manus et pulsata humus pedibus
et totum concitum corpus magnasque irae minas agens, foeda visu et horrenda
facies depravantium se atque intumescentium. Nescias utrum magis detestabile
vitium sit an deforme.
De ira, III 13, 1-7
[1] 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. [2] Cum magna id nostra molestia fiet
(cupit enim exilire 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. [3] 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
intellegerent, nemo sentiret? Sensissent autem, nisi ius amicis obiurgandi se
dedisset, sicut ipse sibi in amicos sumpserat. [4] Quanto magis hoc nobis
faciendum est! Rogemus amicissimum quemque ut tunc maxime libertate
adversus nos utatur cum minime illam pati poterimus, nec adsentiatur irae
nostrae; contra potens malum et apud nos gratiosum, dum consipimus, dum
nostri sumus, advocemus. [5] Qui vinum male ferunt et ebrietatis suae
temeritatem ac petulantiam metuunt, mandant suis ut e convivio auferantur;
intemperantiam in morbo suam experti parere ipsis in adversa valetudine vetant.
[6] Optimum est notis vitiis inpedimenta prospicere et ante omnia ita componere
animum ut etiam gravissimis rebus subitisque concussus iram aut non sentiat aut
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magnitudine inopinatae iniuriae exortam in altum retrahat nec dolorem suum
profiteatur. [7] Id fieri posse apparebit, si pauca ex turba ingenti exempla
protulero, ex quibus utrumque discere licet, quantum mali habeat ira ubi
hominum praepotentium potestate tota utitur, quantum sibi imperare possit ubi
metu maiore compressa est.
De ira, III 36-38
[36, 1] Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem; natura patientes sunt, si
animus illos desit corrumpere, qui cotidie ad rationem reddendam vocandus est.
Faciebat hoc Sextius, ut consummato die, cum se ad nocturnam quietem
recepisset, interrogaret animum suum: 'quod hodie malum tuum sanasti? Cui
vitio obstitisti? Qua parte melior es?' [2] Desinet ira et moderatior erit quae sciet
sibi cotidie ad iudicem esse veniendum. Quicquam ergo pulchrius hac
consuetudine excutiendi totum diem? Qualis ille somnus post recognitionem sui
sequitur, quam tranquillus, quam altus ac liber, cum aut laudatus est animus aut
admonitus et speculator sui censorque secretus cognovit de moribus suis! [3]
Utor hac potestate et cotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectu
lumen est et conticuit uxor moris iam mei conscia, totum diem meum scrutor
factaque ac dicta mea remetior; nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare
enim quicquam ex erroribus meis timeam, cum possim dicere: 'vide ne istud
amplius facias, nunc tibi ignosco. [4] In illa disputatione pugnacius locutus es:
noli postea congredi cum imperitis; nolunt discere qui numquam didicerunt.
Illum liberius admonuisti quam debebas, itaque non emendasti sed offendisti: de
cetero vide, [ne] non tantum an verum sit quod dicis, sed an ille cui dicitur veri
patiens sit: admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem asperrime patitur.
[37, 1] In convivio quorundam te sales et in dolorem tuum iacta verba tetigerunt:
vitare vulgares convictus memento; solutior est post vinum licentia, quia ne
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sobriis quidem pudor est. [2] Iratum vidisti amicum tuum ostiario causidici
alicuius aut divitis quod intrantem summoverat, et ipse pro illo iratus extremo
mancipio fuisti: irasceris ergo catenario cani? et hic, cum multum latravit, obiecto
cibo mansuescit. [3] Recede longius et ride! Nunc iste se aliquem putat quod
custodit litigatorum turba limen obsessum; nunc ille qui intra iacet felix
fortunatusque est et beati hominis iudicat ac potentis indicium difficilem ianuam:
nescit durissimum esse ostium carceris. Praesume animo multa tibi esse patienda:
numquis se hieme algere miratur, numquis in mari nausiare, in via concuti? Fortis
est animus ad quae praeparatus venit. [4] Minus honorato loco positus irasci
coepisti convivatori, vocatori, ipsi qui tibi praeferebatur: demens, quid interest
quam lecti premas partem? honestiorem te aut turpiorem potest facere pulvinus?
[5] Non aequis quendam oculis vidisti, quia de ingenio tuo male locutus est:
recipis hanc legem? Ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset et Hortensius
simultates tibi indiceret et Cicero, si derideres carmina eius, inimicus esset. Vis tu
aequo animo pati candidatus suffragia?'
[38, 1] Contumeliam tibi fecit aliquis: numquid maiorem quam Diogeni
philosopho Stoico, cui de ira cum maxime disserenti adulescens protervus
inspuit? Tulit hoc ille leniter et sapienter: 'non quidem' inquit 'irascor, sed dubito
tamen an oporteat irasci.' [2] Quanto <Cato> noster melius! qui, cum agenti
causam in frontem mediam quantum poterat adtracta pingui saliva inspuisset
Lentulus ille patrum nostrorum memoria factiosus et inpotens, abstersit faciem et
'adfirmabo' inquit 'omnibus, Lentule, falli eos qui te negant os habere.'
De brevitate vitae, 14-15
[14, 1] Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt; nec enim suam
tantum aetatem bene tuentur: omne aevum suo adiciunt; quidquid annorum ante
illos actum est, illis adquisitum est. Nisi ingratissimi sumus, illi clarissimi
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sacrarum opinionum conditores nobis nati sunt, nobis vitam praeparaverunt. Ad
res pulcherrimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur; nullo
nobis saeculo interdictum est, in omnia admittimur, et si magnitudine animi
egredi humanae inbecillitatis angustias libet, multum per quod spatiemur
temporis est. [2] Disputare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum
Epicuro quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere, cum Cynicis excedere.
Cum rerum natura in consortium omnis aevi patiatur incedere, quidni ab hoc
exiguo et caduco temporis transitu in illa toto nos demus animo quae inmensa,
quae aeterna sunt, quae cum melioribus communia? [3] Isti qui per officia
discursant, qui se aliosque inquietant, cum bene insanierint, cum omnium limina
cotidie perambulaverint nec ullas apertas fores praeterierint, cum per
diversissimas domos meritoriam salutationem circumtulerint, quotum quemque
ex tam inmensa et variis cupiditatibus districta urbe poterunt videre? [4] Quam
multi erunt quorum illos aut somnus aut luxuria aut inhumanitas summoveat!
Quam multi qui illos, cum diu torserint, simulata festinatione transcurrant! Quam
multi per refertum clientibus atrium prodire vitabunt et per obscuros aedium
aditus profugient, quasi non inhumanius sit decipere quam excludere! Quam
multi, hesterna crapula semisomnes et graves, illis miseris suum somnum
rumpentibus ut alienum expectent vix adlevatis labris insusurratum miliens
nomen oscitatione superbissima reddent! [5] Hos in veris officiis morari puta
licet dicamus qui Zenonem, qui Pythagoran cotidie et Democritum ceterosque
antistites bonarum artium, qui Aristotelen et Theophrastum volent habere quam
familiarissimos. Nemo horum non vacabit, nemo non venientem ad se beatiorem,
amantiorem sui dimittet, nemo quemquam vacuis a se manibus abire patietur;
nocte conveniri, interdiu ab omnibus mortalibus possunt.
[15, 1] Horum te mori nemo coget, omnes docebunt; horum nemo annos tuos
conteret, suos tibi contribuet; nullius ex his sermo periculosus erit, nullius
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amicitia capitalis, nullius sumptuosa observatio. Feres ex illis quidquid voles; per
illos non stabit quominus quantum plurimum ceperis haurias. [2] Quae illum
felicitas, quam pulchra senectus manet, qui se in horum clientelam contulit!
Habebit cum quibus de minimis maximisque rebus deliberet, quos de se cotidie
consulat, a quibus audiat verum sine contumelia, laudetur sine adulatione, ad
quorum se similitudinem effingat. [3] Solemus dicere non fuisse in nostra
potestate quos sortiremur parentes, forte nobis datos: nobis vero ad nostrum
arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiae sunt: elige in quam
adscisci velis; non in nomen tantum adoptaberis, sed in ipsa bona, quae non erunt
sordide nec maligne custodienda: maiora fient quo illa pluribus diviseris. [4] Hi
tibi dabunt ad aeternitatem iter et te in illum locum ex quo nemo deicitur
sublevabunt. Haec una ratio est extendendae mortalitatis, immo in inmortalitatem
vertendae. Honores, monumenta, quidquid aut decretis ambitio iussit aut operibus
extruxit, cito subruitur, nihil non longa demolitur vetustas et mouet; at iis quae
consecravit sapientia nocere non potest; nulla abolebit aetas, nulla deminuet;
sequens ac deinde semper ulterior aliquid ad venerationem conferet, quoniam
quidem in vicino versatur invidia, simplicius longe posita miramur. [5] Sapientis
ergo multum patet vita, non idem illum qui ceteros terminus cludit: solus generis
humani legibus solvitur, omnia illi saecula ut deo serviunt. Transit tempus
aliquod, hoc recordatione comprendit; instat, hoc utitur; venturum est, hoc
praecipit. Longam illi vitam facit omnium temporum in unum conlatio.
Ep. ad Lucilium, 7, 6-9
[6] Subducendus populo est tener animus et parum tenax recti: facile transitur ad
plures. Socrati et Catoni et Laelio excutere morem suum dissimilis multitudo
potuisset: adeo nemo nostrum, qui cum maxime concinnamus ingenium, ferre
impetum vitiorum tam magno comitatu venientium potest. [7] Unum exemplum
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luxuriae aut avaritiae multum mali facit: convictor delicatus paulatim enervat et
mollit, vicinus dives cupiditatem inritat, malignus comes quamvis candido et
simplici rubiginem suam adfricuit: quid tu accidere his moribus credis in quos
publice factus est impetus? [8] Necesse est aut imiteris aut oderis. Utrumque
autem devitandum est: neve similis malis fias, quia multi sunt, neve inimicus
multis, quia dissimiles sunt. Recede in te ipse quantum potes; cum his versare qui
te meliorem facturi sunt, illos admitte quos tu potes facere meliores. Mutuo ista
fiunt, et homines dum docent discunt. [9] Non est quod te gloria publicandi
ingenii producat in medium, ut recitare istis velis aut disputare; quod facere te
vellem, si haberes isti populo idoneam mercem: nemo est qui intellegere te
possit. Aliquis fortasse, unus aut alter incidet, et hic ipse formandus tibi erit
instituendusque ad intellectum tui. 'Cui ergo ista didici?' Non est quod timeas ne
operam perdideris, si tibi didicisti.
De constantia sapientis, IV 1-3
[1] 'Quid ergo? non erit aliquis qui sapienti facere temptet iniuriam?' Temptabit,
sed non perventuram ad eum; maiore enim intervallo a contactu inferiorum
abductus est quam ut ulla vis noxia usque ad illum vires suas perferat. Etiam cum
potentes, et imperio editi et consensu servientium validi, nocere intendent, tam
citra sapientiam omnes eorum impetus deficient quam quae nervo tormentisve in
altum exprimuntur, cum extra visum exilierint, citra caelum tamen flectuntur. [2]
Quid? tu putas tum, cum stolidus ille rex multitudine telorum diem obscuraret,
ullam sagittam in solem incidisse aut demissis in profundum catenis Neptunum
potuisse contingi? Ut caelestia humanas manus effugiunt et ab his qui templa
diruunt ac simulacra conflant nihil divinitati nocetur, ita quidquid fit in sapientem
proterve, petulanter, superbe, frustra temptatur. [3] 'At satius erat neminem esse
qui facere vellet.' Rem difficilem optas humano generi, innocentiam; et non fieri
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eorum interest qui facturi sunt, non eius qui pati ne si fiat quidem potest. Immo
nescio an magis vires sapientiae ostendat tranquillitas inter lacessentia, sicut
maximum argumentum est imperatoris armis virisque pollentis tuta securitas in
hostium terra.
De constantia sapientis, V 4-7
[4] Omnis iniuria deminutio eius est in quem incurrit, nec potest quisquam
iniuriam accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis vel corporis vel rerum
extra nos positarum. Sapiens autem nihil perdere potest; omnia in se reposuit,
nihil fortunae credit, bona sua in solido habet contentus virtute, quae fortuitis non
indiget ideoque nec augeri nec minui potest; nam et in summum perducta
incrementi non habent locum et nihil eripit fortuna nisi quod dedit; virtutem
autem non dat, ideo nec detrahit: libera est, inviolabilis, inmota, inconcussa, sic
contra casus indurata ut ne inclinari quidem, nedum vinci possit; adversus
apparatus terribilium rectos oculos tenet, nihil ex vultu mutat sive illi dura sive
secunda ostentantur. [5] Itaque nihil perdet quod perire sensurus sit; unius enim
in possessione uirtutis est, ex qua depelli numquam potest, ceteris precario utitur:
quis autem iactura movetur alieni? Quodsi iniuria nihil laedere potest ex his quae
propria sapientis sunt, quia <salva> virtute sua salva sunt, iniuria sapienti non
potest fieri. [6] Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen Poliorcetes fuit. Ab
hoc Stilbon philosophus interrogatus num aliquid perdidisset, 'nihil,' inquit
'omnia mea mecum sunt.' Atqui et patrimonium eius in praedam cesserat et filias
rapuerat hostis et patria in alienam dicionem pervenerat et ipsum rex circumfusus
victoris exercitus armis ex superiore loco rogitabat. [7] At ille victoriam illi
excussit et se urbe capta non invictum tantum sed indemnem esse testatus est;
habebat enim vera secum bona, in quae non est manus iniectio, at quae dissipata
et direpta ferebantur non iudicabat sua, sed adventicia et nutum fortunae
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sequentia. Ideo ut non propria dilexerat; omnium enim extrinsecus adfluentium
lubrica et incerta possessio est.
Ep. ad Lucilium, V
[1] 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; [2] asperum
cultum et intonsum caput et neglegentiorem barbam et indictum argento odium et
cubile humi positum et quidquid 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. [3] Non splendeat toga, ne sordeat quidem; non
habeamus argentum in quod solidi auri caelatura descenderit, sed non putemus
frugalitatis indicium auro argentoque caruisse. 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. [4] Hoc primum philosophia promittit,
sensum communem, humanitatem et congregationem; a qua professione
dissimilitudo nos separabit. Videamus ne ista per quae admirationem parare
volumus ridicula et odiosa sint. Nempe propositum nostrum est secundum
naturam vivere: hoc contra naturam est, torquere corpus suum et faciles odisse
munditias et squalorem appetere et cibis non tantum vilibus uti sed taetris et
horridis. [5] Quemadmodum desiderare delicatas res luxuriae est, ita usitatas et
non magno parabiles fugere dementiae. Frugalitatem exigit philosophia, non
poenam; potest autem esse non incompta frugalitas. Hic mihi modus placet:
temperetur vita inter bonos mores et publicos; suspiciant omnes vitam nostram
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sed agnoscant. [6] 'Quid ergo? eadem faciemus quae ceteri? nihil inter nos et illos
intererit?' Plurimum: dissimiles esse nos vulgo sciat qui inspexerit propius; qui
domum intraverit nos potius miretur quam supellectilem nostram. Magnus ille est
qui fictilibus sic utitur quemadmodum argento, nec ille minor est qui sic argento
utitur quemadmodum fictilibus; infirmi animi est pati non posse divitias.
[7] Sed ut huius quoque diei lucellum tecum communicem, apud Hecatonem
nostrum inveni cupiditatum finem etiam ad timoris remedia proficere. 'Desines'
inquit 'timere, si sperare desieris.' Dices, 'quomodo ista tam diversa pariter sunt?'
Ita est, mi Lucili: cum videantur dissidere, coniuncta sunt. Quemadmodum
eadem catena et custodiam et militem copulat, sic ista quae tam dissimilia sunt
pariter incedunt: spem metus sequitur. [8] Nec miror ista sic ire: utrumque
pendentis animi est, utrumque futuri exspectatione solliciti. Maxima autem
utriusque causa est quod non ad praesentia aptamur sed cogitationes in longinqua
praemittimus; itaque providentia, maximum bonum condicionis humanae, in
malum versa est. [9] Ferae pericula quae vident fugiunt, cum effugere, securae
sunt: nos et venturo torquemur et praeterito. Multa bona nostra nobis nocent;
timoris enim tormentum memoria reducit, providentia anticipat; nemo tantum
praesentibus miser est. Vale.
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2. Il senso del tempo
De brevitate vitae, 1-2
[1, 1] Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in
exiguum aevi gignimur, quod haec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis
spatia decurrunt, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso vitae apparatu
vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et inprudens
vulgus ingemuit: clarorum quoque virorum hic adfectus querellas evocavit. [2]
Inde illa maximi medicorum exclamatio est, 'vitam brevem esse, longam artem';
inde Aristotelis cum rerum natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis
est: 'aetatis illam animalibus tantum indulsisse ut quina aut dena saecula
educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum stare.'
[3] Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. Satis longa vita et in
maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene conlocaretur; sed
ubi per luxum ac neglegentiam diffluit, ubi nulli bonae rei inpenditur, ultima
demum necessitate cogente quam ire non intelleximus transisse sentimus. [4] Ita
est: non accipimus brevem vitam sed facimus nec inopes eius sed prodigi sumus.
Sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento
dissipantur, at quamvis modicae, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt, ita
aetas nostra bene disponenti multum patet.
[2, 1] Quid de rerum natura querimur? Illa se benigne gessit: vita, si uti scias,
longa est. <At> alium insatiabilis tenet avaritia, alium in supervacuis laboribus
operosa sedulitas; alius vino madet, alius inertia torpet; alium defetigat ex alienis
iudiciis suspensa semper ambitio, alium mercandi praeceps cupiditas circa omnis
terras, omnia maria spe lucri ducit; quosdam torquet cupido militiae, numquam
non aut alienis periculis intentos aut suis anxios; sunt quos ingratus superiorum
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cultus voluntaria servitute consumat; multos aut adfectatio alienae fortunae aut
suae querella detinuit; plerosque nihil certum sequentis vaga et inconstans et sibi
displicens leuitas per nova consilia iactavit; quibusdam nihil quo cursum derigant
placet, sed marcentis oscitantisque fata deprendunt, adeo ut quod apud maximum
poetarum more oraculi dictum est verum esse non dubitem: 'exigua pars est vitae
qua vivimus.' Ceterum quidem omne spatium non vita sed tempus est. Urgent et
circumstant vitia undique nec resurgere aut in dispectum veri attollere oculos
sinunt, sed mersos et in cupiditatem infixos premunt. Numquam illis recurrere ad
se licet; si quando aliqua fortuito quies contigit, velut profundum mare, in quo
post ventum quoque volutatio est, fluctuantur, nec umquam illis a cupiditatibus
suis otium est. De istis me putas dicere quorum in confesso mala sunt? aspice
illos ad quorum felicitatem concurritur: bonis suis offocantur. Quam multis
divitiae graves sunt! quam multorum eloquentia et cotidiana ostentandi ingenii
occupatio sanguinem educit! quam multi continuis voluptatibus pallent! quam
multis nihil liberi relinquit circumfusus clientium populus! Omnis denique istos
ab infimis usque ad summos pererra: hic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille
defendit, ille iudicat, nemo se sibi vindicat, alius in alium consumitur. Interroga
de istis quorum nomina ediscuntur, his illos dinosci videbis notis: ille illius cultor
est, hic illius; suus nemo est. Deinde dementissima quorundam indignatio est:
queruntur de superiorum fastidio, quod ipsis adire volentibus non vacauerint!
Audet quisquam de alterius superbia queri qui sibi ipse numquam vacat? Ille
tamen te, quisquis es, insolenti quidem vultu sed aliquando respexit, ille aures
suas ad tua verba demisit, ille te ad latus suum recepit: tu non inspicere te
umquam, non audire dignatus es. Non est itaque quod ista officia cuiquam
inputes, quoniam quidem, cum illa faceres, non esse cum alio volebas sed tecum
esse non poteras.
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3. Il sapiente e gli altri uomini
Ep. ad Lucil., VII 1-5
[1] Quid tibi vitandum praecipue existimes quaeris? turbam. Nondum illi tuto
committeris. Ego certe confitebor inbecillitatem meam: numquam mores quos
extuli refero; aliquid ex eo quod composui turbatur, aliquid ex iis quae fugavi
redit. Quod aegris evenit quos longa inbecillitas usque eo adfecit ut nusquam sine
offensa proferantur, hoc accidit nobis quorum animi ex longo morbo reficiuntur.
[2] Inimica est multorum conversatio: nemo non aliquod nobis vitium aut
commendat aut inprimit aut nescientibus adlinit. Utique quo maior est populus
cui miscemur, hoc periculi plus est. Nihil vero tam damnosum bonis moribus
quam in aliquo spectaculo desidere; tunc enim per voluptatem facilius vitia
subrepunt. [3] Quid me existimas dicere? avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior?
immo vero crudelior et inhumanior, quia inter homines fui. Casu in meridianum
spectaculum incidi, lusus expectans et sales et aliquid laxamenti quo hominum
oculi ab humano cruore adquiescant. Contra est: quidquid ante pugnatum est
misericordia fuit; nunc omissis nugis mera homicidia sunt. Nihil habent quo
tegantur; ad ictum totis corporibus expositi numquam frustra manum mittunt. [4]
Hoc plerique ordinariis paribus et postulaticiis praeferunt. Quidni praeferant? non
galea, non scuto repellitur ferrum. Quo munimenta? quo artes? omnia ista mortis
morae sunt. Mane leonibus et ursis homines, meridie spectatoribus suis
obiciuntur. Interfectores interfecturis iubent obici et victorem in aliam detinent
caedem; exitus pugnantium mors est. Ferro et igne res geritur. [5] Haec fiunt dum
vacat harena. «Sed latrocinium fecit aliquis, occidit hominem». Quid ergo? quia
occidit, ille meruit ut hoc pateretur: tu quid meruisti miser ut hoc spectes?
«Occide, verbera, ure! Quare tam timide incurrit in ferrum? quare parum
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audacter occidit? quare parum libenter moritur? Plagis agatur in vulnera, mutuos
ictus nudis et obviis pectoribus excipiant». Intermissum est spectaculum:
«interim iugulentur homines, ne nihil agatur» Age, ne hoc quidem intellegitis,
mala exempla in eos redundare qui faciunt? Agite dis immortalibus gratias quod
eum docetis esse crudelem qui non potest discere.
Ep. ad Lucil. XCV 51-53
[51] Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum. Quid agimus? quae
damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? quantulum est ei non nocere
cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini est.
Praecipiemus ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum esuriente
panem suum dividat? Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt dicam? cum
possim breviter hanc illi formulam humani offici tradere: [52] omne hoc quod
vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis
magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec
nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque
composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius
imperio paratae sint iuvandis manus. [53] Ille versus et in pectore et in ore sit:
homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Habeamus in commune: in commune nati sumus. Societas nostra lapidum
fornicationi simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso
sustinetur.
De brevitate vitae, VII 1-10
[1] In primis autem et illos numero qui nulli rei nisi vino ac libidini vacant; nulli
enim turpius occupati sunt. Ceteri etiam si vana gloriae imagine teneantur,
speciose tamen errant; licet auaros mihi, licet iracundos enumeres vel odia
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exercentes iniusta vel bella, omnes isti virilius peccant: in ventrem ac libidinem
proiectorum inhonesta labes est. [2] Omnia istorum tempora excute, aspice quam
diu computent, quam diu insidientur, quam diu timeant, quam diu colant, quam
diu colantur, quantum vadimonia sua atque aliena occupent, quantum convivia,
quae iam ipsa officia sunt: videbis quemadmodum illos respirare non sinant vel
mala sua vel bona.
[3] Denique inter omnes conuenit nullam rem bene exerceri posse ab homine
occupato, non eloquentiam, non liberales disciplinas, quando districtus animus
nihil altius recipit sed omnia velut inculcata respuit. Nihil minus est hominis
occupati quam vivere: nullius rei difficilior scientia est. Professores aliarum
artium vulgo multique sunt, quasdam vero ex his pueri admodum ita percepisse
visi sunt ut etiam praecipere possent: vivere tota vita discendum est et, quod
magis fortasse miraberis, tota vita discendum est mori. [4] Tot maximi viri
relictis omnibus inpedimentis, cum divitiis officiis voluptatibus renuntiassent,
hoc unum in extremam usque aetatem egerunt, ut vivere scirent; plures tamen ex
his nondum se scire confessi vita abierunt, nedum ut isti sciant. Magni, mihi
crede, et supra humanos errores eminentis viri est nihil ex suo tempore delibari
sinere, et ideo eius vita longissima est quia, quantumcumque patuit, totum ipsi
vacavit. [5] Nihil inde incultum otiosumque iacuit, nihil sub alio fuit, neque enim
quicquam repperit dignum quod cum tempore suo permutaret, custos eius
parcissimus. Itaque satis illi fuit: iis vero necesse est defuisse ex quorum vita
multum populus tulit. [6] Nec est quod putes non illos aliquando intellegere
damnum suum: plerosque certe audies ex iis quos magna felicitas gravat inter
clientium greges aut causarum actiones aut ceteras honestas miserias exclamare
interdum 'vivere mihi non licet'. [7] Quidni non liceat? omnes illi qui te sibi
advocant tibi abducunt. Ille reus quot dies abstulit? quot ille candidatus? quot illa
anus efferendis heredibus lassa? quot ille ad inritandam avaritiam captantium
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simulatus aeger? quot ille potentior amicus, qui uos non in amicitiam sed in
apparatum habet? Dispunge, inquam, et recense vitae tuae dies: videbis paucos
admodum et reiculos apud te resedisse. [8] Adsecutus ille quos optaverat fasces
cupit ponere et subinde dicit 'quando hic annus praeteribit?' Facit ille ludos,
quorum sortem sibi optingere magno aestimavit: 'quando' inquit 'istos effugiam?'
Diripitur ille toto foro patronus et magno concursu omnia ultra quam audiri
potest complet: 'quando' inquit 'res proferentur?' Praecipitat quisque vitam suam
et futuri desiderio laborat, praesentium taedio. [9] At ille qui nullum non tempus
in usus suos confert, qui omnem diem tamquam ultimum ordinat, nec optat
crastinum nec timet. Quid enim est quod iam ulla hora novae voluptatis possit
adferre? omnia nota, omnia ad satietatem percepta sunt. De cetero fors fortuna ut
volet ordinet: vita iam in tuto est. Huic adici potest, detrahi nihil, et adici sic
quemadmodum saturo iam ac pleno aliquid cibi quod nec desiderat <et> capit.
[10] Non est itaque quod quemquam propter canos aut rugas putes diu vixisse:
non ille diu vixit sed diu fuit. Quid enim si illum multum putes navigasse quem
saeva tempestas a portu exceptum huc et illuc tulit ac vicibus ventorum ex
diverso furentium per eadem spatia in orbem egit? non ille multum navigavit sed
multum iactatus est.

4. Il sapiente e la politica
De clementia, I 1, 1-4
[1] Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi vice
fungerer et te tibi ostenderem perventurum ad voluptatem maximam omnium.
Quamvis enim recte factorum verus fructus sit fecisse nec ullum virtutum
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pretium dignum illis extra ipsas sit, iuvat inspicere et circumire bonam
conscientiam, tum inmittere oculos in hanc inmensam multitudinem discordem,
seditiosam, inpotentem, in perniciem alienam suamque pariter exultaturam, si
hoc iugum fregerit, et ita loqui secum: [2] 'Egone ex omnibus mortalibus placui
electusque sum, qui in terris deorum vice fungerer? Ego vitae necisque gentibus
arbiter; qualem quisque sortem statumque habeat, in mea manu positum est; quid
cuique mortalium fortuna datum velit, meo ore pronuntiat; ex nostro responso
laetitiae causas populi urbesque concipiunt; nulla pars usquam nisi volente
propitioque me floret; haec tot milia gladiorum, quae pax mea conprimit, ad
nutum meum stringentur; quas nationes funditus excidi, quas transportari, quibus
libertatem dari, quibus eripi, quos reges mancipia fieri quorumque capiti regium
circumdari decus oporteat, quae ruant urbes, quae oriantur, mea iuris dictio est.
[3] In hac tanta facultate rerum non ira me ad iniqua supplicia conpulit, non
iuvenilis inpetus, non temeritas hominum et contumacia, quae saepe
tranquillissimis quoque pectoribus patientiam extorsit, non ipsa ostentandae per
terrores potentiae dira, sed frequens magnis imperiis gloria. Conditum, immo
constrictum apud me ferrum est, summa parsimonia etiam vilissimi sanguinis;
nemo non, cui alia desunt, hominis nomine apud me gratiosus est. [4]
Severitatem abditam, at clementiam in procinctu habeo; sic me custodio,
tamquam legibus, quas ex situ ac tenebris in lucem evocavi, rationem redditurus
sim. Alterius aetate prima motus sum, alterius ultima; alium dignitati donavi,
alium humilitati; quotiens nullam inveneram misericordiae causam, mihi peperci.
Hodie dis inmortalibus, si a me rationem repetant, adnumerare genus humanum
paratus sum.'
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