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INTRODUCERE 

Marcus Claudius Marcellus a fost un bărbat 

„distins, atât prin nașterea sa, cât şi prin însu= 

girile sale sufleteşti. Se trăgcă dintro familie 

„mobilă, din. vechia familie a lui Marcellus, 

învingătorul lui Hannibal şi euceritorul ora- 

sului Syracusa, supranumit «Spada Romei». 

Srudiile şi le-a făcut împreună cu Cicero, 

de care îl legă o strânsă prietenie. Fiind înzes-: 

| Ciulglent t. oratorie şi având 0 predilecție 

„deosebi tigaliiiti Ta : Sudrile RtâFRfE, pentru" filo- 

solie şi „ft + artă, Savatie i-a atras de 

cu vreniă atemţianea publicului asupra sa. 

   

    

   

„Republican convins, fu ales în anul Bl a. 

Che, consul; împreună cu Servius Sulpicius 

“Rutus. În anul acesta Cicero pleacă în Cilicia, 

iar Marcellus se opune cu energie,. în calitatea, 

EI ea
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sa de consul, planurilor ambiţioase ale luă 

Caesar. Când acesta ceri să i se prelungească 

comandamentul în Gallia şi să i se permiță 

să candideze la consulat, Marcellus prezidândb 

ședința senatului l-a combătut cu toată puterea 

sa, propunând moţiunea ca cele dovă provincii, 

ambele Galii, întrunite atunci în mâna lui 

Caesar, să tie date la doi foşti consuli. Legea 

propusă de Marcellus nu putut ti adusă la. 

îndeplinire, din cauza împotrivirii tribunilor, 

partizani ai lai Caesar și. chiar a lui Sulpicius, 

tovarăşul de consulat al lui Marcellus. 

Caesar, se ştie, trecă Rubiconul, spunând 

faimoasele cuvinte alea iacla est. Răsboiul 

civil isbucnind, M. Marcellus, de nevoe și de 

frică, nu stătă un moment la îndoială de a 

urmă, împreună eu Cicero, pe Pompeius, sfă- 
1 . 

tuindu-l chiar să-şi sporească cât mai mult: 

trupele şi să-și înmulțească armamentul. 

Prin întiângerea del Pharsalus, din anul 

45, şi după "moartea lui Pompeivs, Caesar: 

ajungând stăpânul atot puternic a) Romei, 

Marcellus n'a voit nici să continue răsboiul, 

dar nici să se încrează în clemența dicta- 

torului care, în virtutea drepturilor ce are 
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totdeauna învingătorul asupra celui învins, 

puteă să-şi răzbune față de un adversar și 

duşman care contribuise atât de mult la pro- 

vocarea nenorocitului răsboiu civil. De aceea, 

se retrase în insula Lesbos, unde, la Mytilene, 

botărt să-şi petreacă restul zilelor sale, în liniște 

şi departe de tiranie și de sgomotul - armelor 

cari erau duse acum în Africa și să se ocupe 

cu studiul literaturii şi mai ales al Hilosofiei, 

" andiind pe eruditul țilosot peripatetie Cratipp. 

Stăruinţele repetate ale fratelui său Caius 

gi scrisorile nu mai puţin insistente ale ami- 

eului său Cicero (Epast. ad fam. 1V. 7), amândoi 

senatori şi amândoi împăeați acum cu marele 

dictator, îi înmoiară îndărătnicia şi, în cele din 

urmă, ademenit şi de faptul că interesele sale 

materiale îl reclamau la Roma, unde averile 

nu-i fiseseră confiscate, îl determinară în sfârşit 

să consimţă să se tacă demersuri spre a fi 

xechemat în patrie. 

Lară împrejurările în cari a, fost rechemat 

şi prilejul lui Cicero de a ţine faimosul său . 

<i=curs: 

După întoarcerea sa din Alexandria, în-luna 

4ui Maiu anul 45, Caesar stătă câtva timp la 
+
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Roma, înainte de a plecă la răsboiul pe care 
Pompeianii îl purtau acum în Spania. Întruna 
din zile, pe când dictatorul prezidă o şedinţă 
a senatului, IL. Caesonius Piso, socrul lui 

Marcellus,. pomenind în treacăt numele lu: | 

Marcellus, fratele ilustrului exilat ge aruncă la 

picioarele lui Caesar, rugându-se cu: cuvintele = 

Fie-ţi milă, Caesar, şi iartă pe fratele meu. 

( Muserere, Caesar, et da imdulgeniiam, fratri). 

In acest moment, toţi senatorii se sculară de 
pe băncile lor, sg apropiară de dictator și unii 
prin rugăminţi, alții prin lacrimi stăruiră. să 

redeă senatului pe unul: din cei mai iluştri 
membri ai săi. Caesar căută să reziste, obiectând 
animozitateu lui Marcellus şi plângându-se în 
acelaș timp că îi se întind cure de cei pe 

„cari i-a iertat, că aceştia ţintesc ca să-l omoare; 

(Audio mihi, parari insidias ab his, guos ser- 
vai, insidias miha faciunt, ut me occidant). 

Totuş îl iert, zise el în cele din urmă, fiind-că 
mi-o cere prea măritul senat — amplisai mu 
ordo. | 

Mișeaţi de această scenă, toţi se îmbulzege: 
“lângă “Caesar să-i mulțmmească, cu excepţia 

„unuia singur, a Jui . Voleatius. Cicero, amicul ji
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intim a] lui Marceilue, el care îşi impusese 

2 atât de îndelungată tăcere, şi care aşteptă 

numai ocazia să se apropie de Caesar, când 

ţi veni rândul să-și dea votul, în loc să se 

mulţumeaacă cu o banală vorbă de cuitoasie, 

pronunță, pe nepregătite, cuvântarea, pe care 

o avem sub titlul Pro //arcello, discurs supe- 

zior toturora diu câte ni sau păstrat din anti- 

chitate în acesi gen de elocinţă, discurs cu 

drept cuvânt aşă de admirat. Este întâia, zi 

frumoasă pentru republică, dela. nenorvuirile 

răsboiului civil. - | E 
Discursul a fost rostit în anul 45, supt a 

treia dictatură a lui Caesar, având Cicero vârata 
de 01 de ani. 

Marcellus, după multe esitări și tărăgăneli, 

porui spre Roma. Ajungând însă la Athena 

a fost asasinat de un sclav al său, Magius, . 

care îl însoţise în exil. Motivul asasinării nu 

se cunoaşte, cu atât mai vârtos cu cât însuș 

neigașul sa sinucis. După Cicero (Fpist. ad 

Ati. XIII. 10), fiindcă Marcellus ar fi refuzat 
gă-i plătească datoriile, după Valerius Maximus. 

(1X. 11), fiindeă lui Magius îi var fi părut 

AP
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că Marcellus preferă pe un alt amic mai puţire 

credincios Î). 
sia 
Er 

Ei 

Discursul lui Cicero este considerat de toţ 

criticii literari, fără excepţie, ca un cap de 

operă de elocinţă. Bogăția de figuri, armoni& 

de- stil şi fineţea de complimente delicate adre- 

sate atoi puternicului dictator fac din discursul” 

Pro Marceilo un model de elocinţă latină. 

„Diseursul cuprinde patru părţi. 

1. Fordiul.. Cuprinde  mulţumirea adusă 

lui Caesar că a redat pe Marcellus senatului, 

In fapta lui, Cicero vede un bun simptom și 

îi se pire că statul roman reînviază. 

2. Narațiunea. Cuprinde lauda faptelor, 

dar mai ales elogiul mărinimiei dictatorului. 

Caesar să nu pregete să-și atragă de partea 

sa pe nişte bărbaţi cari nu poartă nici o vină. . 

3. Argumentațiunea. Chesar se plânsese de 

0 conspiraţiune împotriva vieţii sale. Nu este 

posibilă o atare crimă, fiindcă totul depinde 

acum de un singur om care trehuie să trăiască, 

1) Pentru amănunte. vezi Scrisoarea lui Sulpicius către 

Cicero (Ep. ad fam. LV. 12),   

  

  

ca 11 

spre fericirea patriei. 'Loţi îl vor apără cu 

pepturile lor. 

“4. Peroraţiunea. După regulele retoricgiș” 

iscursul trebuie să sfârșească, după cum a 

început. Reinoeşte deci mulțumirile sale și ale 

senatului. Pentru Cicero, personal, bunătatea 

aceasta a lui Caesar pune vârf tuturor bună- 

tăților. 

a 

a 

Aprecierea literară a discursului. 

Pentru un cetitor modern este toarie greu 

azi să aprecieze, la justa lui valoare, un discurs 

al unui orator antic, fie el grec, fie roman, 

Este mult mai greu de apreciat un discurs 

decât, o poesie. Punclul de vedere în judecarea 

% 

<iscursurilor este cu totul diferit, în antichitate 

zi în fimpur le moderne. ia 

Pe când, în zilele de astăzi, examinăm în- 

trun diseurs mai ales argumentele. prin. cari 

ovatorul caută să producă, convingerea în auditor 

si pe când, la moderni, vorba se pronunţă pentru 

Gugetare, în antichițate vorba se pronunţă 

pentru vorbă, adecă pentru muzicalitatea ei.



12 Asi pa NE - 

Plăcerea, eslelică ţineă adescori locul con 

vingerii. Un discurs eră ascultat, în deosebi, 

pentru frumuseţea sa Intocmai după cum la: 

un concert, publicul nu se preocupă azi de 
vorbele cari se cântă, ci numai de melodia 

sunetelor, tot astfel în antichitate, elementul 

muzical, sonoritatea frazei, preocupă în primul 

vând pe auditor. Cicero este unul dintre oratorit 

„care a tăcut din proza sa o adevărată muzică. 

Arnionia și ritmul muzical al frazei este unul 

din cele mai mari merite ale lui Cicero şi 

prin acestea, în special și-a câştigat el în mare 

parte nemurirea. Cuvintele întrebuințate” de 
„Cicero - îndeplinesc întotdeauna  condiţiunea. 

esenţială a discursurilor de a fi SOpo bene: 

sonantia, 

_Ou toate acestea, Clicezo, nu neglijează nici 

odată ideea. Deşi periodul lui este totdeauna 

măiestrit, deși diversele părți ale periodului 

sunt totdeauna frumos distribuite, claritatea. 

nu este nici odată nedesăvârşită, Chiar când 

oratorul mânueşte cele mai mari fraze, diver- 

sele ei părți se corespund a'monios; însă frazele 

sale, cari ;sunt totdeauna ritmice, servese să 

dea expresie gândirii. Fraza lui Cicero răspunde: 

= 
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totdeauna situaţiunilor. EI este energie şi violent 
în situaţiuri grave şi patetice, ca în perora= 

țiuni şi în inveelive ; este lin si matestos în 

situaţiuni senine și grave, ca în exordii sau 

când vrea să. celebreze măreţia, Romei, ori 

clemenţa lui Caesar, din discursul nostru. 

Spre a se vedea cum ştie Cicero să îmbine 

grupele de cuvinte simetrice, să mănviască 

antitesele, să întrebuinţeze asonanţele, dăm un 

singur exemplu din Pro Marcello: 
 Animum vincere| iracungdiam cohibere| vic- 

toriam temperare| adversarium nobilitate, in- 

genio, virtute praestantem |! non modo extollere 

iacentem | sed etiam amplificare cias pristinam 

dignitatem | haec qui facit, non ego eum cum 

summis viris comparo| sed simillimurm deo 

iudico. 

"Cuvintele în discursurile lui Cicero sunt 

asttel orânduite că prin simetria lor, prin diho- 

tomie (non modo, sed etuam), prin combinarea 

de silabe lungi şi silabe scurte, se produce 

totdeauna, ritmul, numerus; iar finala, frazei 

este, aproape fără excepţie, o frântură de vers: 

genere praestanhior Buv—/—vwv 

casus admittitur - —v—/—vv 

Li
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vusque "devicta est —y—f—— 

cumulus accesserit vuv —/-—uv 

Discursul lui Cicero Pro Marcello nu este 
mici prea sonor, dar nici prea simplu. Dacă el 

este lipsit de o exagerată amploare şi sono- 
ritate și dacă, pe de altă parte, el este lipsit 

gi de o excesivă simplitate, aceasta se explică 

prin faptul că oratorul tindeă să dea lui Caesar 

oare cari stfatuti diserete, oare cari sfaturi de. 

oportunitate şi cuminţenie. Discursul său for- 
mează mijlocia, între genul de elocinţă asiană 

şi genul -de elocinţă antică. 

Pentru textul latin ne-a, servit de bază ediţia 

“critică a lui C. A. Kayser, din editura Pauch- 

nitz, pentru note mai ales ediţiile Aug. Noăl, 

Gl. Dem. "Teodorescu şi traducerea lui P. C- 
î.- Gueroult. 

G. POPA-LISSEANU   
CUPRINSUL DISCURSULUI PRO MARCELLO 

1. Cicero o rupe cu tăcerea ce şi-o impusese. Rechemarea 

lui Marecellus îl atinre așă de mult, că o consideră ca sem» 
nalul unei ere noi pentru stat. Lauda lui Mareellus. 

2. Nu exstă talent care să poată povesti iaptele strălucite 

ale lui Caesar. Cea mai mare faţă a lu: însă, este fapta de 

astăzi. Nimeni nu se poate compară. cu Caesar. Gloria armelor 

este reclumată, și de general, der şi de soldaţi;  mărinimia 

însă este numui a ui Cacsar și aceasta îl rid că peste toți 

ceilalţi comandanţi. 

3. Elogiul lui Caesar. Cel mai mare iviumf este cel repurtat 

asupra sa. Vorbele nu sunt îndestulătoare ca să se poală 

exprimă prin ele întreaga admiraţiune a homanilor. 

4. Urmarea desvoltării aceieeaș idei. Prin restabilirea lui 

Maseellus în situaţiunea lui de mai înainte, se restabilește 

întregul neam al: Marcellilor, Meritul lui Caesar va creste, 

fiindcă el a învins însăg birea victoriei. 
5. "Trecerea la partea a doua a discursului care cuprinde 

sfaturi diserete date dictatorulni. Rechemarea lui Marcellus 

este o indicație a intenţiunilor lui Cacear ssupra răsboiului 

civil. Cicero și ceilalţi Pompeiani au fost târiţi în răsboiu 

de o oarbă fatalitate, iar nu de ură su ambiţiuui, 

6. Adversarii lui Caesar, dacă ar fi tost învingători, nu sar 

fi purtat tot astfel. De aceea, zeii cari sunt autorii acestui 

4 4
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zăsboiu fatal, au favorizat pe cel mărinimos. Cicero afătueşte 

pe Caeser să stiiruiască in acelas sens, punând la locurile 

de onoare pe bărbaţii cari au putut aveă păreri greşite, dar 

nu nceinatite. 

7. Na pot fi întemeiate bănuelile lui Caesar. că Bar îi 

urzit conspiraţiuni în poţriva vieţii sale. Viaţa lui Caesar 

este viaţa statului și salvarea hui însemnează salvarea repu- 

Dlicii. A dversarii lui Caesar sau au căzut în lupte, sau au fost 

iertaţi și, deci, i-au devenit prieteni. | 

pt Caesar trebuie să conaolideze statul salvat. El nu tre- 

Duie să se sustrupă dela aceasta. Nu e de ajuns să spună 

că a trăit destul pentru sine și pentru gloria sa, 

9. Urmarea desvoltării aceleaș idei. Faptele răsboinice ale 

iui Caesar îi vor câştiga uu scurt renume; salvarea şi con- 

solidarea patriei îi vor prelungi numele în vescul veacurilor. 

10. Răsboiul civil s'a sfârşit. Toţi cetăţeni se vor uni acum 

cu Caesar. Cicero îi făgăduește nu numai concursul său, dar 

gi devotamentul senatului. Toţi vor face din corpurii€ lor un 

zid de apărare pentru Caesar, 

11. In p-roraţiune oratorul revine asupra eternei lui tecu- 

noştinţe. Rechemarea lui Marceilus, pune vârful binefacerilor 

lui Caesar faţă de Cicero.   
M. TULLI CICERONIS 

ORATIO 

PRO MARCELLO 

CAP. I. 

Cicero o rupe cu tăcerea ce şi-o impugese., Rechemarea 

lui Marcellus îl atinse asă de mult, că o consideră ca sem- 

nalul unei ere noi pentru stat. Lauda lui Marcellus. 

1. Diuturni silentii 1), patres conscripti, quo eran: 

his temporibus usus, non timore 2) aliguo, sed partim 

1) Diaturna silentii. După întoarcerea sa dela Roma în a. 

47, Cicero, deşi se împăcase cu Caesar, ma mai vorbit nick 

în For nici în Senat, ci a păstrat o adâncă tăcere. Sa ocupat 

în acest timp cu studiile de retorică și filosofie. Acum pu- 

nând sfârşit tăcerii sale şi spunând-o aceasta cu măiestrie, 

Caesar nu puteă să fie decât măgulit de acest fapt. 

2) Timore, Teama ar fi părut o insultă în ochii dietato- 

rului. 
a
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dolore 1), partim verecundia ?). finem hodiernus dies 

attulit, idemque initium ?) quae vellem, quaeque 

sentirem, eo pristino more dicendi. Lantam enim 

mansuetudinem 1), tam inusitatam inzuditamque cle- 

menţiam, tantum în summwa potestate 5) omnium 

zerum modum €), tam denique incredibilem sapien- 

tiam ac paene divinam tacitus practerire nullo modo 

possum. — 2. M. enim Marcello 1) vobis, patres con- 

scripti, reique publicae reddito, non solum illiug, 

sed meam etiam vocem et auctorttatem, et vobie, 

et reipublicae conservatam ac restitutam puto. 

Dolebam enim, patres conseripti, et vehementer an- 

pebar 5) cum viderem, virum talem, qui in eadem 

causa, în qua eg», fuisset, nou in eadem esse for- 

tuna 9), nec mih. persuadere poteram nec fas esse 

1) Dolore. Durerea de a fi pierdut vechea formă de stat, 

de a fi perdut atâţia prieteni prin moarte sau prin exil. 

2) Verecundia. Jena, sfiala de a vorbi în faţa unui fost 

adversar politie. 

) Imi um. Nominativ, nu este complementul lui atrulit. 

4) Mansuetuulimem, Bunătate, blăndeţu, dela maras și stesco. 

5) Pulestas. Puterea care ţi-o dă funcțiunea. 

5) Mudum. Masura, în opoziţ e cu suma potestas omntum 

Peru 

?) V. enim Mureello. Pentru eutonie s'a separat prrenomen 

de cogromrn. 

% Angahar. Dela angn, de aci angor, anpina, Angerona. 

Expresinne energică. Cicero se simţiă chinvit 

9) Tu eudom c:usa, mon în eadem furtuna. Atât, Cicero 

cât şi Marecellus au fost Pompei=ni; pe când însă Cierro se 

- găsiă la Roma îu senat, Muarcellus trăiă în exil și lijsi, de 

toute ale sale. 
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“Zuecbam, versari me in nostro vetere curriculo 1), 

illo aemulo atque imitatore studiorum ac laborum 

meorum, quasi quodam socio a me et comite dis- 

“tracte. Ergo et mihi meac pristinae vitae consue- 

4udinem, C. Caesar, înterclusam aperuiati, et his 

omnibus ad bene de omui republica sperandum 

quasi signum aliquod sustulisti 2) — 3. Intellectum est 

“eni n mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, 

sed paulo ante in omnibus, cum M. Marcellum ae- 

matui reique 'publicae concessisti, commemoratis 

praesertim offensionibus, te aucetoritatem huius or- 

dinis dignitatemque reipublieae tuia vel doloribus 

“vel suapicionibus anteferre. Ille quidem fructum 

omnis vitae ante actae hodierno die maximum cepit, 

cum soummo consensu senatus, tum praeterea iu- 

«dicio tno gravissimo et maximo: ex quo profecto 

intelligis, quanta in dato beneficio sit laus, cum in 

aceepto ?) tanta sit gloria. Est vero fortunatus ille, 

auius ex salute non minor paene ad omnes quam 

ad ipsum ventura sit, laetitia pervenerit.—4. Qnod 

ei quidem merito atque optimo iure contigit. Quis 

  

*) Curriculo. Termin figurat. Cariera pe care au parcurs-o 

3mireună. E vorba de cariera literilor. 

2 Signum sustulisti, Intreaga trază este o metiforă care 

<ă eleranţă şi sonoritate stilului. Drapelul, sign, împlântat 

înaintea cortului generalului, când ge ridică, arătă intenţia sa. 

3) Laus în bem firio duto, gloria în artepto. Caesar me- 

zuă | ude pentru binefaceriie sale; Maurcellus primind bine- 

fucerile contribuie la mărirea gloriei celui cure le acordă.
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enim est illo!) aut nobilitate, aut probitate, au$ 

optimarum artium studio, aut innocentia, aut ullo» 

laudis genere praestantior ? | 

CAP. II. 

Nu există talent care să poată povesti faptele strălucite: 

ale lui Caesar. ('ea mai mare faptă a lui însă este fapta de 

astăzi. Nimeni nu se poate compară cu Cuesar. Gloria armelor 

este reclamută şi de general, dar şi de soldaţi; mărinimiez 

însă este numai a lui Caesar şi aceasta îl ridică peste toţi: 

ceilalți comandanţi, 

Nullius?) tantum est flumen ingenii?), nulliue; 

dicendi aut seribendi tanta vis, tanta copia, quae, 

non dicam exornare, sed enarrare î), C. Caesar, res 

tuas pestas possit. Tamen affirmo, et hoc pace dicanm 

tua ?), nullam in his esse laudem ampliosem ea 

quam hodierno die consecutus es.— 5. Soleo saepe 

ante oculos ponere, idqne libenter crebis usur- 

') Io. Ablativus comparationis, 

2) Naulitus. Aci sfârşeşte exordiul şi incepe prima parie a 

naraţiunii sau expoziţunii disetrsului. 

5) Floamen ingenii. Potop, torent de elocinţă. 

4) Pornare, a împodobi naraţiunea, a e povesti în chip 

poetic, a exageră faptele: enarrare, a le »storisi aşă precum 

s'au petrecut. Cicero se fereşte să mieșereze faptele de arme 

ale lui Caesar şi, cu cât le exagerează pe acestea, cu atât: 

mai sublimă va apăreă clemența lui. 

5 Pace tua. Cu ingăduiala, cu voia ta. 

  

2]     
are i) sermonibus, omnes nos imperatorum, 

<omnes exterarum gentium potentissimorumque po- 

pulorum, omnes clarissimorum regum res gestas 

„cum tuis nec contentionum magnitudine 2), nee nu- 

mero proeliorum î), nec varietate regionum, nec 

„celeritate confioiendi, nec dissinilitudine bellorum 

“osse conferri; nec vero disiunctissimas terra 

-citius cuinsquam passibus potuisse peragrari, quana 

tuis, non dicam cursibus, sed victoriia lustratae 

sunt). —6. Quae quidem ego nisi tam magna esse 

fatear, ut ea vix 'cuiusquam mens aut cogitatio ca- 

pere possit, amens sim: sed tamen sunt alia maiora. 

Nam bellicas laudes solent qnidam extenuare ver- 

is, easque detrăhere ducibus, communicare cum 

multis, ne propriae sint imperatorum. Et certe in 

-armis wilitum virtus, locorum opportunitas5), auxilia 

“sociorum, classes, comwmeatus, multum juvant. Ma- 

ximam vero partem quasi suo iure fortuna sibi 

1) Usurpare. Bens etimologie dela sus şi rapto. Usurpo 

«-rebris sermonibus, repet zilnic. 

2) Contentionem magnitudine. Contenlio, sens etimologie 

-dela eontendo, mă iau la luptă. E vorba de luptele lui Caesar 

<u Galli, Germanii, Bretonii ete. 

5) Numero proehorum. Plinius (Nat. hast. VII, 20) vorbeste 

„de 50 de iupte purtate de Caesar. 

*) Lustratae sunt. Lustrave impropriu însemnează a vizită, 

% o aluzie desigur la celebrele cuvinte ale lui Caesar; pez. 

«dida, vies spuse în ironie la adresa lui Farnax. 

5) Locorum opportunilas. Poziţii avantagioase



vindicat!); et quidguid est prospere gestum, ici 

paene omne ducit suum. — 7. At vero huius glo— 

vine 2), C. Caesar, quam est paulo ante adeptus, s0- 

cium habes neminem: totum hoc, quantumeumqne: 

est, quod certe maximum est, totum est, inquam,. 

tuum. Nihil sibi ex ista laude centurio, nihil prae- 

fectus 5), nihil cohors, nihil turma“) decerpit Sin 

Qain etiam, illa ipsa rerum humanarum domina, 

fortuna €), in istius societatem gloriae se non offert ;, 

tibi cedit, tuam esse totam et propriam fatetur.. 

Nunquam enim temeritas”) cum sapientia commi-- 

scetur, neque ad consilium casus admittitur. 

  

» Pindicat, A reclamă, a revindică. Caesar însuş mărtu-— 

risiă, ce e drept cu modestie, partea care o reclamă norocut 

din victoriile sale: Multum, cum în omnibus rebus, tu, în 

re mi îtiri pntest furtuna. (De Bel. Gal. V. 30). 

2) Huius glorine. Gloria clemenţei, a mărinimiei, 

3) Praefectus. Sub înțeles atributul classis, sau castrorum 

sau urbis ete. 

2) Nihil cohors, nihil turma. CohorE,; derivat din cors de 

unde românescul curte, însemnă o trupă (de pedeștri) închisă 

întrun spaţiu determinat, farma, îr upă de cavalerie. 

5) Dererpit. Metaforă elepuntă. 

5 Domina fortuna. Observă frumuseţea atributulu:.. 

7) Temeritas. Observă antitezele şi chiasmul. 

  

CAP. III. 

Elogiul lui Caesar. Cel mai mare trinmt este cel reputat 

asupra sa. Vorbele nu sunt îndestulătoare ca să se poată 

exprimă prin ele întreaga admiraţiune a Romanilor pentru 

Caerar. 

8. Domuisti gentes immanitate barbaras 1), multi- 

țudive innurierabiles 2), locia infinitas ?), omni co- 

piarum genere abundantes: sed tamen ea. vieisti, 

quae et naturam et conditionem, ut vinci possent, 

habebant. Nulla est enim tanta vis, quae non ferro 

et viribus debilitari frangique possit. Animum vin- 

cere, iracundiam cohibere, vietoriam temperare, 

adversarium nobilitate, ingenio, virtute praestantem, 

non modo extollere jacentem, sed etiam amplificare 

eius pristinam dignitatem, haee qui facit, non ego 

eum cum summis viris comparo, sed similhmum 

deo iudico. — 9. Itague, C. Caesar, bellicae tuae 

laudes celebrabuntur illae gquidem non solum nos- 

tris, sed paene omunium gentium liiteris ătque 

linguis, nec ulla unquam aetas de tuis laudibus con- 

ţicescet ). Sed tamen eiusmodi res, nescio quomodo, 

1) Immanitale barbaras. Gallii, Bretonii, Spaniolii. 

2) Multitudine înnumerabiles. Numai în Gallia Caesar 

învinsese peste 400 popoare şi a făcut să piară 1.162.0C0 de 

oameni. 

3) Loeis înfinitas. Caesar purtase răsboaie în cele mat. 

îndepărtate regiuni cunoscute pe atunci. 

1) Nee ulla umguam... conticescet. Prezicerea lui Cicero sa 

împlinit.
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etiam cum leguntur,obstrepi elamore militum videntur 

et tubarum sono. At vero cum aliquid clementer, 

mansuete, juste, moderate, sapienter factum, în ira- 

cundia, praesertimn, quae est inimica consilio, et iu 

victoria, quae natura insolens et superba est, aut 

audimus, aut legimus: quo studio incendimur, non 

modo in gestis rebus, sed etiam in fictis 1), ut eos 

saepe, quos nunquan vidimus, diligamus! — 10. le 

vero, qihem praesentem intuemur, cuius mentem 

sensusque et os cernimus, ut quidquid belli fortuna 

reliquum reipublicae fecerit, id esse salvum velis, 

quibus laudibus efferemus? quibus studiis prose- 

quemur? qua benevolentia complectemur? Parietes?), 

medius fidius %), ut mihi videtur, huius curiae, tibi 

pratias agere gestiunt, quod brevi tempore futura 

sit illa auctoritas €), in his majorum suorum et suis 

sedibus. 

1) Factis. Chiar în poveştile plăsmuite, așă precum se pot 

wăsi în epopee și în poesia dramatică. Vezi De amet ca, 

VII: Stantes plaudebant în re f.cta, quid arbitramur in vera 

facturos fuisse. 

2) Paraetes... gestiunt. Chiar și păreţii senatului ard de 

dorinţă. Observă frumuseţea acestei figuri care preface, dis- 

cursul într'o adevărată posesie. Măreţia expresiunii corespunde 

măreției situaţiunii. | 

5) M'dius fidius. Da, negreşit, — medius fidius iuvel, așă 

să-mi ajute zeul Fidius al bunei credinţe. 

*) Ilia auctoritas. Illa emtatie. Mercellus fusese restabilit 

în demnitatea sa de senator pe care o avusese înainte de 

răsboiu. 
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3 CAP. IV. 

Urmarea desvoltării aceleeaş, idei. Prin restabilirea lui 

'Marcellus în situaţiunea lui de mai înainte, se restabilește 

“intregul neam al Marcellilor. Meritul lui Caesar va erește, 

fiindcă el a invins însăş firea victoriei. 

Eguidem cum C. Marcelli!), viri optimi et 

commemorabili pietate 2) prăediti, lacrimas modo vo- 

biscum viderem, omuium Marcellorum meun pectus 

memoria offudit *). Quibus tu etiam mortuis, M. Mar- 

cello conservate, dignitatem suam reddidisti, nobilis- 

simamque familiam,iam ad paucos redactam 1), paene 

ab interitu vindicasti. — 11. Hune tu igitur diem 

tuis maximis et innumerabilibus gratulătionibus *) 

iure antepones. Haee enim res unius est propria 

-Q. Caesaris ; ceterae duce te gestae, magnae illae 

-gjuidem, sed tamen multo magnoque conitatu e 

1) 0. Marcelii. Q. Marcellus, fratele lui Marcus, se arun- 

„case la picioarele dictatorului spre a cere iertarea exilatului. 

2) Pietate. lubirea frăţească. 

3) Offudit. Cicero în entusiasmul său oratori& evocă um- 

brale tuturor Marcellilor, producând astfel o puternică emo- 

4iune asupra senatorilor. Offundere a revărsă, a învăli, 

Ad pauros redactam. Din întreaga familie a Mareellilor 

nu mai răm seseră decât cei doi fraţi şi un văr C. Mareellus, 

care a murit în răsboiul civil. 

3) Gratulationibus. Rugăciuni publice făcute zeilor și în 

«ari se pronunţă și numele învingatorului. 

*) Maulto magnoque eomâtatu. Ca concursul multora.
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Huius autem rei tu idem es et dux et comes 1); quae: 

quidem tanta est, ut nulla tropaeis monumentisque: 

tuis allatura finem sit aetas (nihil est enim opere 

aut manu 2) factum, quod non aliquando conficiat: 

et consumat vetustas 5); — 12. at haec tua iustitia: 

et lenitas animi florescet quotidie magis, ita ut: 

quantum tuis operibus diuturnitas detrahet, tantum 

afferat laudibus 1). Et ceteros quidem omnes vic- 

tores bellorum civilium fam ante aeguitate et mi- 

sericordia viceraa: hodierno vero die te ipsum vi- 

cisti 2).- Vereor, ut hoc, quod dicam, perinde intel- 

ligi auditn possit atque ipse cogitans sentio î): 

ipsam victoriam vicisse videris, cum ea, quae illa 

erat adepta, victis remisisti. Nam cum ipsius vie- 

toriae conditione, iure ') omnes victi oceidissemu, 

clementiae tuae iudicio conservati sumus. Recte 

ipitur unus invictus es, a quo etiam ipsius vie- 

toriae conditio visque devieta est. 

  

1) Et dus es et comes. Tu ești în acelas timp şi generak 

și soldat, i 

:) Opere aut manu. Hendiadiă. 

5 Corsumat vetustas. Observa stilul figurat. 

*) Tia ut... laudibus. Antitesă, exagerată. 

5) Te ipsum vicisti. Te ai învins pe tine însuţi; prin 

mărinimea, ta ţi-ai câştigat cea mai mare glorie; — 

*) Porinde atque sentio. Mă tem că nu o să pot să-mi 

exprim gândul aşă precum simţesc. 

*) Lure. Invinsul după legile răsboiului este la dispoziţia 

învingătorului. 

i
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CAP. V. 

Trecerea la partea a doua a discursului care cuprinde» 

sfaturi diserete date dictatorului. Rechemarea lui Marre'lus- 

este o indicație a îintenţiilor lui Caesar asupra răsboiului: 

civil. Cicero și ceilalți Pompeiani au fost târâți în răeboiu» 

de o oarbă fatalitate, iar nu de ură sau ambițiuni: 

13. Atque hoe C. Caesaris iudicium, patres con- 

scripti, quam late pateat attendite : omnes enim, qui” 

ad illa arma fato!) sumus nescio quo reipnblieae 

misero funestoque compulsi, etsi aligna culpa te-- 

nemur erroris humani, scelere certe liberati sumus. 

Nam cum M. Marcellum deprecantibus vobis rei- 

publicae canservavit, me et mihi et item reipublicae, 

nullo deprecante, reliquos amplissimos viros. et sibi” 

ipsos et patriae reddidit, quorum et frequentiam et: 

dignitatem hoc ipso in consessu videtis, non ille 

hostes induxit in curiam, sed iudicavit a plerisque: 

ienoratione potius et falso atque inani metu quam 

cupiditate aut credulitate bellum esse susceptum. 

— 14. Quo quidem în. bello semper de pace au- 

diendum putavi, semperque dolui non modo pacem 

sed etiam orationem civium pacem flagitantium- 

repudiari. Neque enim ego illa nee ulla  ungquam 

secutus sum arma civilia, semperque mea consilia 

+) Fato, Cicero vrea să demonstreze lui Caesar eă numai: 

printr'o fatalitate sau găsit ei în partida lui Pompei şi arată: 

cu multă măiestrie şi fineţă că nu pot fi făcuţi vinovati de- 

nenorocirile răsboiului civil.
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pacis!) et togue socia, non belli atque armorum 

tuerunt. Hominem sum secutus privato officio, non 

publieo ?), tantumgue apud me grati animi fidelis 

memoria valuit, ut nulla non modo cupiditate, sed 

ne spe quidem prudens et ciens tanquam ad in- 

teritum ruerem voluntarium. — 15. Quod guidem 

meum consilium minime obscurum fuit. Nam et in 

hoc ordine integra re”) multa de pace dixi, et în 

ipso bello eadem etiam cum capitis mei periculo $) 

sensi. lix quo nemo iam erit tam iniustus existi- 

mator rerum, qui dubitet, qiiae Caesaris de bello 

voluntas fuerit, cum pacis auctores 7) conservaundos 

stntim eensuerit, ceteris fuerit iratior, Atque id 

minus mirum fortasse tum, cum esset incertus exi- 

tus et anceps fortuna belli: qui vero vietor pacis 

auetores diligit, is profecto declarat se maluisse 

non dimicare quam vincere. să 

') Mea consta paris. Sentimentele pacitice ale lui Cicero 

se văd din mai multe pasasii ale serisorilor gale. 

2) Hominem sum .. publico. Cicero a urmat pe Pompei ca 
pe un prieten, nu ea pe un şef de partid. pe p ) 

% Integra re. Inainte de isbucnirea răsboiului civil. 

*) Perteulo. Alusiune la ceeace eră să păţească din partea 

Pompeianilor. Plutareh ne spune că după lapta dela Pharsalus 

“Qicero, refuzând comanda pe care i-o oferiă Cato, a fost 

:acuzat, de trădare şi cât pe aci eră să fie sfâşiat de parti» 
zanii lui Pompei. 

5) Pacis auetores. Cei cari îl îndemnau să facă pace.   
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CAP. VI. 

Adversarii lui Caesar dacă ar fi fost învingători, nu sar 

îi puztat tot astfel. De aceea, zeii cari sunt autorii acestui 

răsboiu fatal, au favorizat pe cel mărinimos. Cicero stă! uegte 

pe Caesar să stăruiască în acelaș sers, punând la locurile 

de onoare pe bărbaţii cari au putut avea păreri greşite, da: 

nu necinstite, 

16, Atque huius quidem rei M. Marcello sum 

testis: nostri enim sensus ut. in pace semper, sic 

tum etiam in bello congruebant. Quoties ego eum 

et quanto cum dolore vidi cum insolentiam Î) cer- 

torum hominum, tum etiam ipsins victoriae fero- 

citatem 2) extimescentem |! Quo gratior tua lhbera- 

litas, C. Caesar, nobis, qui illa vidimus, debet esse: 

non enim iam causae sunt inter se, sed victoriae 

comparandae. — 17. Vidimus tuam victoriam proe-- 

liorum exitu terminatam: gladium vagina vacuum 

') Insoleniiam. Atât Plutarch (în Viața lui Pompei) cât 

şi Caesar însuş (în De Bel. ese. III), şi Cicero (Ep ad Ar. 
IX. 10 ne vorbese de ura și setea de sânge a partizanilor 

lui Pompei. 

2) Feroestatlem. Dacă Pompei ar fi învins, ar fi imitat pe 

Sulla, proseriind. pe toţi adversari. In scrisoarea citată mat 

sus Cicero zice: Untus genus bell fugi el co magis, quod 

erudeliora etiam cogilari et parari videbam.
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în urbe non vidimus 1). Quos amisimus cives, eos 

Martis vis pereulit, non ira victoriae?), ut dubitare 

debeat nemo quin multos, si fieri posset, C. Caesar 

ab inferis excitaret, qnoniam ex eadem arie eon- 

servat quos potest. Alterius vero partis nihil am- 

plius dicam quam, id quod omnes verebamur, nimis 

iracundam futuram fuisse vietoriam. — 18. Quidam 

enim non modo armatis, sed interdum etium otiosis ?) 

minabantur, nec quid qnisque gensisset, sed ubi 

fuisset, cogitaudum esse dicebant, ut mihi qui- 

„dem videantur di immortales, etiam si poenus a 

populo Romano ob alquod delictum expetiverunt, 

qui civile bellum tantum et tam luctuosum exci- 

taverunt, vel placati iam vel satiati aliquando omnem 

spem salutis ad clementirm victoris et sapientiam 

contulisse. — 19. Qua re gaude tuo isto tam ex- 

„cellenti bono €) er fruere cum fortuna et gloria, 

um etiam natura et moribus tuis, ex quo quidem 

maximus est Fructus incunditasque sapienti. Cetera 

cum tua recordabere, etsi persaepe virtuti, tamen 

1) Gladium cagina varuum non vdimus Victoria dăduse 

doi Cherar putinţi de a sa răsbuna. De fapt însă, în afară 

«de Afranius Faustua Sylla şi tânărul I., Onesur, nimenea 

„Între adversarii săi n'a perit decât în lupte. Cu mult înainte 

le bătă ie, Pompei formase lista de proseriși în care intrau 

«gi cei cari rămaseră în Italia san se a'ătau inditerenţi: 

„Syllarurit anâmus erus e proseripluvt diu. 

2) Ira veetorâne = tra victoria, 

3) O josis. Cei cari sau retras d n lunte și cei indiferenți. 

+) Bono. Subst. neutru, bunătate, faptă bună.   
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plerumque felicitati tuae gratulabere: de nobis, 

quos in republica tecum simul esse voluisti, quoties 

cogitabis, toties de maximis tuis beneficiis, toties - 

de ineredibili hberalitate, toties de singulari sapi- 

entia 1) cogitabis: qnae non modo summa bona, sed 

nimirum 2) audebo vel sola dicere. Tuntus est enim 

splendor in laude vera, tantu în magnitudine animi 

et consilii dignitas, ut haeec a virtute donata 3), cetera 

a fortuna commodata esse videantur î). — 20. Noli 

igitur în conservandis bonis viris defatigari 5), non 

enpiditate praesertim aliqua aut pravitate lapsie Să 

sed opinione officii stulta fortasse, certe nou im- 

proba, et specie quadam reipublicae î); non enim 

4ua ulla culpa eat, si te aliqut timuerunt, contraque 

summa, laug, quod minime timendum fuisse sen- 

serunt. 

2) Supianti. Inţelepeiunea, sentimentul omului politie de 

-a fi iertat pe Marcellus. 

2) Nemirum, din ne mirum sil, de bună seamă. 

2 A virrute donata. Clemenţa este un dar al virtuţii, cele- 

alte sunt un dar al împrejurărilor, a fortuna commoduta. 

*) Esse videautur. Ubservă valoirea metrică a clausulei 

5 Lapsis Cari au alunecat, au greșit. 

5; Noii igitur defatigari. Scopul lui Cicero pare a fi să 

“scape şi pe ceilalţi partizani a lui Pompei. 

7) Sperze quulam reipublicae. Toţi îşi închipuiau că lu- 

<erează în interesul statului.
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CAP. VII. 

Nu pot fi intemeiate bănuelile lui Caesar că gar fi 
urzit conspiraţiuni în potriva vicţii sale. Viaţa lui Caesar: 
este viaţa statului și salvarea lui însemnează salvarea repu-- 
blicii. Adversarii lui Caesar sau au căzut în lupte, sau au 
fost iertaţi şi deci i-au devenit prietini. 

2]. Nune venio ad gravissimam querelam 1) et 

atrocissiman suspicionem 2?) tuam, quae tibi ipsi 

magis quam cum omnibus civibus, tum maxime 
nobis, qui a te conservati sumus, providenda est: 
quam etsi spero esse falsam, tamen nunguam ex- 
tenuabo verbis. Poa enim cantio nostra cautio 2) 
est, ut si in alterutro peecandum șit, malim videri 
nimis timidus quam parum prudens, Sed quinam 
est iste tam demens? De tuisne? — tametsi qui 
magis sunt tui quam quibus tu salutem insperan- 

tibus reddidisti? — an ex hoc numero, qui una tecum 

fueruni? Non est credibilis tantus in ullo furor, 

ut, qno duce omnia summa sit adeptus, huius 

vitam non anteponat suae, An si nihil tui cogitant 

sceleris, cavendum est ne quid inimici? Qui? omnes 

enim, qui fuerunt, aut sua pertinacia vitam ami= 

1) Querelam. Aci începe partea a doua a naraţiunii. Caesar: 

se plângeă că îi se face opoziţie chiar de areia pe cari i-a. 

iertat, și a căror viaţă le-a cruțat-o. Vezi Iyroducerea. 

*) Atrocissiman suspietionem. Bănuielile lui Caesar erau. 

întemeiate şi au fost justificate de evenimente. 

2) Cautio. Observă energia ce dă gândirii repetarea cu-- 
vântului. 

  

„oeeidani. Vezi Introducerea.   

serunt ant tua misericordia retinuerunt 1), ut aut 

nullis supersint de inimicis aut qui fuerunt sint 

amicissimi., — 22. Sed tamen cum in animis ho- 

minum tantae latebrae 7) sint et tanti recessus, au- 

genmus sane suspicioneri touam: simul enim ange- 

bimus diligentiam. Nam qui e8t omnium tam ignarus 

rerum, tam rudis în republica ?), tam nihil unquam 

nec de sun nec de communi salute cogitans, qui 

non iiteiligat tua saiute contineri suam et ex unius 

taa vita pendere omnium? Equidem de te dies. 

noctesque, nt debeo, copitans casus duntaxat î) hu- 

mânos et incertos eventus valetudinis et naturae 

communis iragilitatem extimegco doleaque, cum.res 

publica immortalis esse debt, eam in uniug mor- 

talis 5) anima consistere. — 93. Si vero ad humanot 

-casus incertosque motus valetudinis sceleris etiam 

accedit insidiarumgue consensio £). quem deum, si 

-cupiat, posse opitulari 7) reipublicae credamus? 

  

1) Retinuerunt. Observă sonoritatea frazii. 

2) Latebrae. Tainiţele sufletului. « Unius. eusausque natura. 

frons, reuli, vultus, persaepe *mentiuntur, Ora'10 vero Saepis- 

sime. Cicero (Epist.. ad. ODuint. 1). 

5) Rudis în republira. Străin de afacerile publice. 

*) Duntaxat. După adevărata valoare, din dum şi tango. 

5) Unius mortalas via. Viaţa unui singur om, supus ca 

“toţi ceilalţi necesităţii morţii. 

%) Insdiarum consensio. Observă energia expresiunii. Răs- 

puns la cuvintele lui Caesar, 2nsidias mîhi faciunt ut me 

*) Opitulari din ops şi tulo (fero), a da ajutor. 
4



CAP. VIII. 

Caesar trebuie să consolideze statul salvat. El nu trebuie: 

să se sustragă dela aceasta. Nu este îndeajuns să spună că 

a trăit destul pentru sine şi pentru gloria sa. 
“e 

Omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni, quae 

iacere sentis belli ipsius impetu 1), quod necesse: 
ma 

fuit, pereulsa atque prostrata: constituenda indicia :), 

revocanda fides, comprimendae lbidines, propa- 

oanda soboles?), omnia, qvae dilapsa iam diftlu- 

xerunt, severis legibus vincienda sunt. — 24. Non 

fait recusandum in tanto civili bello, tantoque -ani-: 

morum ardore et armorum, quin quassata respublica, 

quicumque belli eventus fuisset, multa perderet 

et ornamenta dignitatis et praesidia stabilitatis suae, 

multaque uterque dux faceret armatus, quae idem 

togatus ?) fieri prohibuisset: quae quidem tibi nunc 

omnia belli vulnera sananda sunt, quibus praeter 

te nemo mederi potest. — 25. Itaque illam tuam 

3 Impetu. Observă energia expresiilor și termenilor im- 

proprii întrebuintuţi în acest period, 

2) Consiituenda îudicia. In timp de răshoiu, și mai ales 

în timpul enui răsboiu civil, se sdruncină armonia sociulă, 

lepile îşi pierd valoarea, creditul dispare, iar geveraţia cea. 

nouă este slăbită și de multe ori măcinată de boli. Caesar 

are deci o mare misiune în viitor. 

*) Propaganda soboles. Caesar, şi după el împăratul August, 

au adus lepi prin cari să favorizeze progenitura şi să resta- 

bilească legăturile conjugale. . 

4) Togalus. In timp de pace, opusul lui armazus. 

«   

raeclarissimam 1) et sapientissimam vocem invitus 2) 

audivi: Satis vel diu naturae vixi?) vel gloriae. 

Satis, si ita vis, fortasse naturae!), addo etium, si 

placet, ploriae: at, quod maximurna est, patriae certe 

parum. Quare omitte istam, quaeso, doctorum ho- 

minum in contemnenda morte prudentiam ; noli 

nostro periculo esse sapiens). Saepe enim venit 

ad aures meas, te idem istud nimis crebro dicere, 

sibi satis te vixisee. Credo, sed tum id audirem *) 

si tibi soli viveres aut si tibi etiama soli natus 

esses 7). Nunc cum omnium salutem civium cunc- 

tamque rempublicam res tune gestae complezae sint, 

4antum abes a perteetione maximorum operum, 

ut tandamenta nondum qune cogitas ieceris, [lie 

m nodum vitae tnae non salute reipublicae, sed 

aequitate animi 5) definies? Quid? si istud ne 'glo- 

ziae tnae quidem satis est? enius te esse avidis- 

E ZE pa Superlativul întărit. 

2) Invitus. Cu părere de rău. 

3) Satis diu vizi. La Romani unui filosoi îi sta bine să 

spună că s'a săturat de vieaţiă. 

1) Wortasse nahuae. Cuesar era în vâzsta de B4 ani. 

5) Sapiens. Cicero, ca și Beneca, ne suun ci un filosof 

nu trebuiă să se preocupe de luvgimea vieții, ei de telul - 

«um a fost întrebuințată această viaţi, 

5) Audirem. Subinţeles litenter. 

 Aut si tibi ctiam sul mntus 8865, Idee expusă de 

Plato, că omul nu sa născut numai pentru ai săi, ci şi 

pentru patrie. 

5) Aegquatate animi. Inditerenţa, filosofului faţă de vicisi- 

sbudinile vieții şi față de interesele materiale şi lumești.
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simum, quamvis sis sapiens, non negabis1). — 26. 

Parumne igitur, inquies, gloriam magnam relin=- 

quemus? Imo vero aliis quamvis multis satis, tibi 

uni parum; quidquid est enim, quamvis amplum 

sit, id est parum tum, cum est aliquid amplius?).. 

Quod si rerum tuarum immortalium, C. Caesar, hie 

„exitus futurus fuit, ut deviciis adversariis rempu- 

blicam in eo statu relinqueres, in quo nunc est, vide, 

quaeso, ne tua divina virtus admirationis plus sit 

habitura quam gloriae, si quidem gloria est illu- 

stris ac pervagata magnornm vel în suos vel in. 

patriam vel în omne genus hominum fama meri- 

torum 5). 

CAP. 1X. 

Urmarea desvoltării acsleeas idei. Faptele răsboinice ale 
. N A: A . pe e 

lui Caesar îi vor câstiga un scurt renume; sulvarea și cou- 

solidarea patriei îi vor prelungi numele în veacul veacurilor 

27. Haec igitur tibi reliqua pars est î); hic restat 

actus *), in hoc elaborandum est, ut rempublicam 

1) Quamovis sis sapiens, -nim negabis. Iubirea de glorie 

este singura pasiune pe care 0 poate avea un filosof, i 
2 ) Cum est aliquid amplius. Lui Cuesar i Sar puteă aplică 

versul: Nil aetun reputans, st qui superessel age n dam. 
3 . : E > . n. _- . . . 

) Si guide... merilorum. Această frumoasă detiniţie a 
gloriei nu puteă decât să fie foarte măgulitoare pentru 

marele dictator. 
4 z9 - = = * - . j - - - .. 

) Haec reliqua pars. Cicero revine asupra misiunei vii-- 
toare a lui Caesar; consolidarea republicei romane. 

5 - E E fă i E Ă . 
) Aetus. “Termen impropriu, împrumutat din poesia dra-- 

matică.   

constituas, eague tu imprimis. summa tranquilitate- 

et otio perfruare: tum te, si voles, cum patriae 

quod debes solveris et naturam ipsam expleveris- 

satietate vivendi, satis diu vixisse dicito. Quid 

enim est omnino hoe ipsum diu, in quo est aliquid 

extremum ? qnod cum venit, omnis voluptas prae- 

terita pro nihilo est, quia postea nulla est tutura. 

Quamquam îste tuus animus nunquam his angus- 

tis, quas natura nobis ad vivendum dedit, con- 

tentus fit, semper immortalitatis!) amore flagravit. 

__ 58. Nec vero haee tua vita dicenda est, quae 

corpore et spiritu continetur: illa, inquam, illa vita 

est tua, quae vigebit memoria saeculorum omnium, 

guam posteritas alet, quaim ipsa aeternitas semper 

tuebitur. Huic tu inservias, huic te ostentes oportet,. 

quae quidem quae miretur iam pridem multa habet, 

nune etiam quae laudet, exspectat. Obstupescent 

posteri certe imperia,provincias >) Rhenum, Oceanum, 

Nilum *), pugnas innumerabiles, incredibiles victo-- 

N 
ai E ei ACE e , 

:) Immortalitatis Este vorba de nemurirea pe care o dă 

omului gloria faptelor mari. Observă energia oratorică a 

acestui pasazlu. ; 

2) Provineias. "Țările cucerite şi prefăcute in provincii 

romane. 

8) Rhenum, Oceanum, Nalum. Prin aceste trei cuvinte se 

arată, victoriile lui Caesar asupra Germanilor, Bretonilor şi 

Epiptenilor, deşi Britannia a îost de fapt cucerită mai târziu. 

de Agiicola.



zias, monumenta 1), munera 2), trinmphos audientes 

et legentes 5) tuos. — 29. Sed nisi hace urbs sta- 

Li 

bilita» tuis consiliis et iustitutis erit, vagabitur modo 

nomen tuum *) longe atque late, sedem stabilem et 

domicilium certum ?) non habebit. Erit inter eos 

etiam qui nascentur, sicut inter nos fuit, magna 

dissensio, cum all laudibus ad caelum res: tuas 

pestas efterent, alii tortasse aliquid requirent, idque 

vel maximum, n'si belli civilis incendium salute 

patriae restinxeris, ut illud tati fuisse videatur, hoc 

consilii. Servi%) igitur iis etiam iudicibus, qui 

multis post saecnlis de te iudicabunt et quidem 

haud scio an incorruptius quam nos: nam et sine 

amore et sine cupiditate !) et ruzeus sine odio et 

sine invidia iudicabunt. — 30. Id autem etiam si: 

') Momumnonta, Dela moneo. Caesar plănuise să facă lucrări 

monumentale ca: tăierea istmului de Corinth, secarea lacu- 

“rilor Pontine, Șantiere, arsenale ete. Vezi Plutarch, V?afa 

lari Caesar UNI 

”) Mumneva. Joenrile și serbările publice date cu ocazia 

victoriilor si tiiumturilor lui Caesar. 

3) Legentes. Pare a fi o alusie lan Commentariile lui Caesar, 

1) Pagabilur nomen tuam. Renumele Îni Caesar va cu- 

“treera pământul în lung și iat. 

5) edem stabilem et domicilium cer um. Adevărata ne- 

murire trebuiă să şi-o dobândeasci în Roma sternă. 
% Serv. Imperativ. 

?) Sine amore et sine cupiditate. In mod antitetie se opun 

acestor sentimente odium et învintr. Vezi Tacit, sine tra et 

„sfudio, caracterele imparțialităţii istoriei.   

nie.ă 
Bit y 

tum ad te, ut quidam falso putant 1), non perti- 

nebit, nune certe pertinet esse te talem, ut tuas- 

laudes obscuratura nulla unquam sit oblivio. 

(CAP XE 

Răsboiul civil s'a sfârsit. Toţi cetăţenii se vor uni acum. 

eu Caesar. Ciceio îi figăduește nu numai concursul său, 

dar și devotamentul senatului. Toţi vor face din corpurile 

dor un zic de apărare pentru Caesar. 

Diversae voluntates civium fuerunt distractacque 

sertentiae %). Non enim consiliis solum et studiis,. 

sed armis etiam et cantris discidebamus; erat enim 

obseuritas quaedam 2), erat certamen inter clasis 

simos ducesa: multi dubitubant gaid optimum -esset, 

multi quid sibi expediret, multi quid deecret, pon- 

nulli etiam quid liceret. — 31. Perfuncta respu- 

blica est hoc misero fatalique bello: vicit îs, qui: 

non fertuna imflammaret odium suum, sed bonitate 

leniret 1): neqne omnes, gnibus iratus esset, eosdem 

etiam exilio aut morte dignos indicaret. Arma ab. 

aliis posita ab aliis erepta sunt. Îngratus est inius- 

1) [it gu:dam jalso pulani Filosofii epicurel. 

>) Volemntates Simţimintele, sent liae, opiniunile. i 

2) Obsrumitas quaerdam. Nesigutaula in dreptatea. cauzei.. 

Cicero revine într:dins asupra scuzelor pe cari puteau să le: 

invoace partizenii lui Pompel. pase 

*) Vest îs qui lehiret. Compară termenii în [lummo Şi lento 

[i 
;
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tusque civis !), qui armorum periculo liboratus ani- 
mum tamen retinet armatura, nt etinm ille melior 
sit, qui in acie cecidit, qui in causa animam pro- 
fndit 2). Quae enim pertinacia quibusdara, eadem 
aliis constantia*) videri potest. — 32. Sed iam omnis 
fracta dissensio est armis et exstincta aequitate 
victoris: restat ut omnes unum velint, qui modo 
habent aliguid non solum sapientiae, sed etiam 

eanitatis 4). Nisi te, C. Caesar, salva et in ista sen- 

tenția, qua cum antea, fum hodie vel maxime usus 

es, manente, salvi esse non possumus. (nare omues 

te, qui haec ”) salva esse volnmus, et hortamur et 

obsecramus, ut vitae tuae et salati consulas, om- 

nesque tibi, ut pro aliis etiam loquar quod de me 

ipse sentio, quoniam subesse aliguid putas, quod 
cavendum, sit, non modo excubias et custodias, sed 

etiam laterum nostrorum oppositus et corporum 

pollicemur 6). 

1) Ingraius est întustusque eivais. Nerecunoasterea mări- 

nimiei lui Caesar este o ingratitudine, respingerea binttace- 

rilor lui o n: dreptate. 

*) În causa animam profudit. Este o alusie la Cato care 

şi-a dat viaţa, apărându-şi cuuza pe care o îmbrăţisase. 
5) Pertinama.. constantia. Frază ajunsă proverbială, 
*) Sanitatis. Bunul simţ. Nu trebue prea multă înţelep- 

"eiune, pentru ca să vază fiecine care îi este interesul. 

*) Haec. Probabil Cicero a făcut cu mâna un gest larg, 

vrând să indice: statul, cetăţenii şi ins ituţiunile. 

*) Pollicemur. Prom'siunea a rămas litrră moartă, căci în 
Martie anul viitor (44) nimenea nu l-a apărat cu peptul său.   

4] 

CAP. XI. 

Iv peroraţiune oratorul revine asnpra eternei lui recu- 

nostinţe. Rechemarea lui Marceilus pune vârful binefacerilor 

lui Caesar față de Cicero. 

28. Sed ut, unde est oraa, în eodem terminetur 

oratio!), maximas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar, 

maiores etiam habemus 2). Nam omnes idem sen- 

tiunt, quod ex omnium precibus et-lacrimis sentire 

potuisti: sed quia non est omnibus stantibus ne- 

cesse dicere 5) a me certe dici volunt, cui necesse 

est?) quodam modo: et quod fieri decet?), M. Mar- 

cello a te huic ordini popologue Romano et rei- 

) Sed “ut, unde orsa est... oratio. Acă începe peroraţiunea 

cu formula obicinuită. «Dar să ne întoarcem de unde am 

piete . 

2) Habemus. Păstrăm. . Recunoştința din sufletul nostru 

este mai mare decât aceea pe care o putem exprimă în cuvinte. 

5) Staniibus... dicere. După unii aceste două cuvinte ar 

„echivală cu stare et dicere; după Noâl stantibus pare a AER 

un frequentativ al lui esse şi ar însemnă «cei cari sunt acă 

şi asistă la scdinţă». Eu cred că standibus trebuie explicat 

ca stând în picioare «stantea plaudebant în re fieta». Cicero. 

Da Amie. VIL 

4) A me certe dici volunt, cui necesse est «(Duta amirus. 

Marcello sum : gquare te diliguni, quia nulli cedo in amore 

Marcel îuisi fratri. Sehol. gronoe., citat de G. Dem.- 

Teodorescu. 

5) Bt quod, fieri decet. Textul fa alterat de diferiţii 

editori, Noăl propune să se citească fraza: fieri id a me: 

intelligo, înţeleg ca eu să mă îngărcinez...
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publicae reddito, fieri id intelligo; nara laetari omnesg 

non de unius solum, sed de communi omnium sa- 

lute sentio 1) — 34. Quod autem summae benevo- 

dentiae est, quae mea e'ga illum omnibus semper 

nota fnit. ut vix C. Marcello, optimo et amantis- 

simo fratri, praeter eum quidem cederem nemini, 

cum id sollicitudine, cura, labore tam diu praesti- 

teriim, quam diu est de illius salute dubitaturm, certe 

hoe tempore magnis curis, molestiis, doloribus li- 

beratus praestare debeo. Itaque, C. Caesar, sie tibi 

gratias “ago, ut omnibus me rebus 2) a te non con- 

'servato solum, sed etiam ornato, tumen ad tua in 

me unum innumerabilia merita, quod fier iam posse 

non arbitrabar, maximus hoc tuo facto cumulua 

accesserit î). 

1) Von laetari .. sentio. Cicero vede în generositatea lui 

“Om sar față de Miurcellus un înerput fericit pentru restabi- 

lirea republicii romane. 

2 Ci om us me rehus, Construcţia pare a fi: cut me a 

te HOn consernal) so'tn, SPA etinm omnibust rebus 0 nato», 

9) Oumuleis arersserit. Nu este 0 exig rațiune oratorică, 

„ci convingerea Ini. Ciesro că în adevăr sau întors zilele 

fericite ale republicii.   

s 
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1. Cultura romană în lectură ilustrată, manual pentru: 
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“2. Cultura romană în lectură ilustrată, munual pentru 

clasa LV gimu. 

3. Gramatica limbii latine, Morfologia, Sintaxa și Notiani- 

de stilistică, mnurual pentru clasa V-a liceală. 
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5. Metricu versurilor lirice ale lui Moratius după Kopke- 

6. Ciceronis oratio pro Marcello, texi latin cu adnotațiună 

românesti. 

„ Pentru lectura particulară: 

7. Mitologia greco-romană în lectură ilustrată, 

8. Eutropius, Istoria romană, traducere. 

9. Plinius, Corespondenţa cu împiratul Traian,
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