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Agtergrond

Na sy oorwinning oor die Mariane in die bloedige slag van die stad Rome se Collyn- 
se Poort (Porta Collina) op 1 November 82 v.C., het Sulla ’n proskripsielys opgestel 
met die name van die oorblywende invloedryke lede van die Marius-aanhangers: 40 
senatore en 1 600 ridders (equites). Die lys kon aangevul word, maar die termyn vir 
die aanvulling het amptelik op 1 Junie 81 verstryk. Enigiemand kon ’n geproskrip- 
teerde straffeloos om die lewe bring, en het nog boonop ’n beloning van 12 000 denarii' 
ontvang. Daarbenewens is die besittinge van die geproskripteerde verbeurd verklaar 
en die opbrengs daarvan in die staatskoffers gestort. Straffelose moorde was dus 
aan die orde van die dag, want verhore in die kriminele geregshowe was tydelik op- 
geskort. Baie het in hierdie onbestendige omstandighede ’n welkome geleentheid 
gesien om ’n persoonlike vyand te vermoor op ’n voorgewende klag van landver- 
raad, en dan sonder meer sy besittinge te roof. Hierdie rede van Cicero draai om 
een so ’n geval wat direk na die herstel van die kriminele howe se gesag plaasge- 
vind het.

Sextus Roscius was deur geboorte en vermoë ’n baie gesiene man in die stad Ame- 
ria in Umbrië, ongeveer 85 km noordoos van Rome. Hy het sterk gasvriendskapsban- 
de gehandhaaf met verskeie invloedryke adellike families, en het 13 waardevolle plase 
besit, byna almal aangrensend aan die Tiber. Nadat een seun hom ontval het, het 
hy die eksploitasie van die plase oorgelaat aan sy enigste ander seun, die jong Sex- 
tus Roscius.

Die Roscii het in Ameria talryke bloedverwante gehad, onder andere Titus Roscius 
met die bynaam Magnus, en Titus Roscius met die bynaam Capito, twee berugte 
karakters met wie die ou Sextus Roscius ten gevolge van geldkwessies in vyand- 
skap gelewe het. Hierdie twee het gierige oë gerig gehad op die ou Roscius se plase. 
Daarom laat hulle hom een aand geruime tyd na 1 Junie 81 verraderlik in Rome ver- 
moor deur ene Mallius Glaucia, ’n behoeftige vrygelatene en afhanklike huisgenoot 
van Magnus. Nou moes hulle nog net regsgronde vind om die ou Roscius se besit- 
tinge te kon kaap.

Die twee booswigte was bevriend met die berugte Lucius Cornelius Chrysogonus, 
’n invloedryke vrygelate slaaf en groot gunsteling van Sulla. Hy het hom alreeds skat- 
ryk gemaak uit die roof van geproskripteerdes se besittinge, en bewus van sy gewe- 
tenlose gierigheid, besluit Magnus en Capito om hom ’n vennoot te maak in hul on- 
derneming om die ou Roscius se rykdomme te roof. In daardie stadium was Chryso- 
gonus in Sulla se kamp by Volaterrae in Noord-ltalië, en toe Capito vier dae na die 
moord by hom opdaag en hom van die ryk buit vertel, smee hulle saam ’n sluwe 
komplot. Daar Sulla nie die proskripsielys gereeld en noukeurig gekontroleer het nie, 
plaas Chrysogonus, hoewel die termyn daarvoor lankal verstreke was, die ou Ros- 
cius se naam op die proskripsielys. Nou was daar sogenaamd wettige gronde vir 
hul optrede, en dientengevolge word al die eiendomme van die geproskripteerde ver-
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beurd verklaar en kwansuis per publieke veiling verkoop, waar Chrysogonus dit self 
opkoop teen ’n belaglike lae prys. Die drie skurke verdeel die eiendomme en voor- 
dele onder mekaar en die jong Roscius word van sy erfgoed af verdryf.

’n Poging van die gemeenskap van Ameria om hierdie gruwelike onreg onder Sulla 
se aandag te bring, misluk deur toedoen van Chrysogonus wat belowe om die ou 
Roscius se naam van die proskripsielys te verwyder en al sy besittinge aan die jong 
Roscius terug te gee. Van sy beloftes kom egter niks, en Capito en Magnus bly op 
die eiendomme sit. Uit vrees dat Sulla tog wel die waarheid sou hoor, besluit die 
komplotsmeërs om die moord op die vader te beveilig deur ook die seun te vermoor. 
Die jong Roscius vlug egter na Rome waar hy die beskerming geniet van die invloed- 
ryke Caecilia Metella, ’n goeie vriendin van sy vader. Alle pogings om hom te ver- 
moor, misluk, en in ’n wanhopige poging om hom onskadelik te maak, lê hulle in 
die kriminele hof ’n klag teen hom dat hý sy pa vermoor het. As die gereg hom skul- 
dig vind aan vadermoord sou hy óf die doodstraf kry, óf in ballingskap moes gaan, 
maar dan word sy eiendomme in elk geval verbeurd verklaar en kan hulle dit “ wet- 
tig ”  roof. Verder het hulle daarop gereken dat geen advokaat dit sou waag om Chry- 
sogonus, die magtige gunsteling van Sulla, teen te gaan deur die jong Roscius in 
die hof te verdedig nie.

Hierin het hulle hul egter vergis. Toe die seun in 80 voor die hof gedaag word, het 
die jong advokaat Cicero hom so bekwaam verdedig dat hy vrygespreek is op die 
aanklag van vadermoord. Die boewe het egter in besit gebly van al sy erfgoed. Vir 
Cicero het dit groot roem ten gevolg gehad, maar ook bittere vyandskap.

I 1. Ek neem aan, regters, dat u wonder waarom nou juis ek as advo-
kaat vir die verdediging opgestaan het, terwyl soveel eersterangse rede- 
naars en manne uit die hoogste adel bly sit. In ouderdom, redenaars- 
talent en aansien is ek immers nie te vergelyk met hierdie manne wat 
bly sit nie. Almal vir wie u hier ter ondersteuning van my kliënt aanwe- 
sig sien, is van mening dat die onregverdige aanklag in hierdie saak, 
’n aanklag wat deur ’n ongehoorde misdaad veroorsaak is, afgeweer moet 
word, maar vanweë die onguns van die tye sien hulle nie kans om dit 
persoonlik te doen nie. Hulle is dus hier aanwesig omdat hulle hul plig 
nakom, maar hulle swyg omdat hulle gevaar vermy.

2 . Wat is dan die posisie? Is ek die stoutmoedigste van almal? Aller- 
mins. Of is ek soveel pligsgetrouer as die andei? Selfs nie op dáárdie lof 
is ek so belus dat ek ander daarvan sou wil beroof nie. Welke rede het 
my dus meer as die ander aangedryf om die saak van Sextus Roscius
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op my te neem? Hierom het ek dit gedoen: u sien hier is manne teen- 
woordig in wie daar baie gioot gesag en waardigheid setel; indien enig- 
een van hulle gepleit het en hy sou ’n woord in verband met staatsake 
gerep het -  iets wat in hierdie saak noodwendig moet gebeur -  sou mense 
meen dat hy veel meer gesê het as wat hy werklik gesê het.

3 . As ék egter alles rondborstig gesê het wat gesê moet word, sal my 
toespraak desnieteenstaande geensins in gelyke mate na buite bekend 
kan raak, en na die breë publiek uitkring nie. Daarbenewens kan daar 
by die ander, vanweë hul adellike rang en waardigheid, geen woord on- 
opgemerk bly nie, en uit hoofde van hul ouderdom en lewenservaring 
kan ook geen toegewing vir ’n onbesonne uitlating gemaak word nie. 
As ék iets alte rondborstig sê, sal dit óf onopgemerk kan bly omdat ek 
nog nie ’n politieke loopbaan begin het nie, óf dit sal my vanweë my 
jeugdigheid vergewe kan word -  hoewel nie alleen die beginsel van ver- 
gifnis nie, maar ook die gewoonte om ’n geregtelike ondersoek te hou 
tans uit ons staat geban is.

4 . Daarby kom ook nog ’n ander rede: die versoek om te pleit was dalk 
op so 'n wyse aan die ander redenaars gerig dat hulle gemeen het hulle 
kon enigeen van twee dinge doen, pleit of weier, sonder om hulle plig 
te versaak. Ék is egter dringend daartoe versoek deur manne wie se 
vriendskap, weldade en waardigheid baie groot invloed op my het, en 
ek het my verplig gevoel om nóg hulle welwillendheid teenoor my oor 
die hoof te sien, nóg hul invloed te versmaai, nóg hul wense te 
verwaarloos.

5 . Om hierdie rede het ek as verdedigende advokaat in hierdie saak op- 
gestaan. Ek is nie uitgekies omdat ek die enigste advokaat is wat met 
die allergrootste vaardigheid sou kon pleit nie, maar omdat net ek van 
almal oorbly, wat dit met die geringste risiko kan doen. Ek is ook nie 
gekies met die doel dat Sextus Roscius deur ’n sterk genoeg beskerming 
verdedig sou wees nie, maar wel om te verhoed dat hy geheel en al in 
die steek gelaat sou word.

U mag dalk vra welke vrees en welke groot angs dit dan is wat soveel 
en sulke aansienlike manne onwillig maak om, soos hulle gewoond is, 
’n saak ter verdediging van die lewe en besittinge van ’n ander te be- 
pleit. Dit is nie snaaks dat u dit tot nou toe nie weet nie, want die aan- 
klaers het met opset geen melding gemaak van die aangeleentheid wat 
hierdie geregtelike ondersoek veroorsaak het nie.
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6 . Wat ís daardie aangeleentheid dan? Dit is die besittinge van die va- 
der van Sextus Roscius hier, besittinge wat sesmiljoen sestertii1 werd 
is en wat Lucius Cornelius Chrysogonus, vandag wellig die magtigste 
jongman in ons staat, beweer hy van die hoogsberoemde en uiters dap- 
pere Lucius Sulla2 — ek noem sy naam om hom eer te bewys — vir twee- 
duisend sestertii gekoop het. Chrysogonus, regters, eis nou van u dít: 
daar hy so 'n ryk en voortreflike vermoë van ’n ander wederregtelik in- 
gepalm het, en aangesien dit lyk asof Sextus Roscius se lewe die besit 
van daardie vermoë in die weg staan en versper, moet u alle argwaan 
in sy gemoed uitwis en alle vrees daaruit verwyder. Hy meen dat solank 
Sextus Roscius ongedeerd bly, hy nie die so aansienlike en ryke erfgoed 
van hierdie onskuldige man in sy besit kan hou nie. Hy hoop egter om 
dít wat hy deur misdaad bekom het, in weelde te kan verkwis en uit- 
mors nadat Roscius veroordeel en verban is. Hy versoek dat u hierdie 
angel wat hom dag en nag folter en steek, uit sy gemoed moet ruk, en 
dat u uself as sy helpers sal verklaar ter benutting van hierdie buit wat 
hy hom op so ’n misdadige wyse toegeëien het.

7 . As dít vir u na 'n billike en eerlike eis lyk, regters, stel ek daarteen- 
oor ’n kort en, na my oortuiging, enigsins billiker eis voor.

III Eerstens versoek ek Chrysogonus om tevrede te wees met ons hawe en
goed, en om nie ons bloed en lewe te soek nie. Tweedens versoek ek 
u, regters, om weerstand te bied teen die misdadigheid van roekelose 
mense, om die ongeluk van onskuldiges te verlig, en om in die saak teen 
Sextus Roscius die gevaar wat teen ons almal gerig is, a f te weer.

8 . Maar as daar grond vir die beskuldiging gevind word, of 'n vermoe- 
de van misdaad duik op, of ten slotte enige feit, hoe gering ook al, en 
dit daarom lyk asof die aanklaers ten minste op die spoor van iets was 
toe hulle sy naam by die gereg aangegee het, kortom, as u behalwe die 
buit waarvan ek gepraat het enige ander motief ontdek, dan weier ons 
nie dat Sextus Roscius se lewe aan hulle willekeur oorgelewer word nie. 
Maar as dit hier om niks anders gaan as dat mense vir wie niks genoeg 
is, niks sal ontbreek nie, en as die stryd tans slegs gevoer word om die 
veroordeling van Sextus Roscius as ’n soort kroon by daardie vet en heer- 
like buit te laat bykom, is dít dan nie onteenseglik die allerskandelikste 
van die vele skandalige aspekte van die saak nie, dat hulle u beskou het 
as geskikte handlangers deur wie se beëdigde uitsprake hulle kan bereik 
wat hulle self voorheen gewoonlik deur misdaad en geweld bereik het?
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U is manne wat uit die burgerstand tot die senaat verkies is vanweë u 
waardigheid, en uit die senaat tot lede van hierdie hof vanweë u gestreng- 
heid. Is dit dan nie die allergrootste skande nie dat sluipmoordenaars 
en swaardvegters3 van u eis, nie alleen om die strawwe vir hulle misda- 
de waarvoor hulle van u kant af behoort te vrees en te sidder, vry te 
spring nie, maar ook om belaai en verryk met buit uit hierdie verhoor 
weg te stap?

IV 9 . Ek besef ek kan nie paslik genoeg praat, of met die nodige gewig 
’n aanklag Iê, of my stem vrymoedig genoeg verhef oor hierdie aange- 
leenthede nie, monsteragtig en gruwelik soos wat hulle is. Want my ge- 
ringe aanleg verhinder dat ek paslike taal gebruik, my jeugdige ouder- 
dom dat my woorde die nodige gewig dra, en die tydsomstandighede 
dat ek vryelik kan praat. Hierby kom nog ’n baie groot vrees wat my 
natuurlike skroomvalligheid, u waardigheid, die geweld van die teenstan- 
ders, en die gevare vir Sextus Roscius by my ingeboesem het. Daarom 
bid en smeek ek u, regters, om my woorde aandagtig en met welwillen- 
de toegeeflikheid aan te hoor.

10 . In vertroue op u onkreukbaarheid en wysheid het ek ’n swaarder 
las op my geneem as wat ek kan dra -  dit besef ek. As u, regters, hier- 
die las enigermate verlig, sal ek dit so goed soos ek kan met toewyding 
en vlyt dra. Maar as ek deur u — iets wat ek nie verwag nie — in die 
steek gelaat word, sal ek nogtans nie moed opgee nie, en die taak wat 
ek onderneem het, deurvoer so ver as wat ek kan. Maar as ek dit nie 
sal kan deurvoer nie, verkies ek om eerder deur die las van my plig oor- 
weldig te word as om daardie taak wat my eenmaal in vertroue opgelê 
is, uit troueloosheid van my skouers te werp, of uit swakheid van inbors 
neer te lê.

1 1 . Ook van u, Marcus Fannius4, vra ek dringend: betoon uself tans 
teenoor sowel ons as die staat dieselfde soort man as wat u u reeds by 
’n vorige geleentheid teenoor die Romeinse volk betoon het, toe u die 
voorsittende regter van hierdie einste regbank was.

V U sien welke groot menigte na hierdie verhoor byeengekom het; u besef 
hoe groot die verwagting van iedereen is, en hoe groot die begeerte dat 
die regspraak kragtig en streng sal geskied. Na ’n lang onderbreking is 
hierdie die eerste verhoor wat in ’n moordsaak aanhangig gemaak word, 
terwyl daar intussen die allergruwelikste en vreeslikste moorde gepleeg 
is. Almal hoop dat hierdie hofsitting met u as voorsittende regter so sal
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verloop soos wat die openlike wandade en daaglikse bloedvergieting dit 
verdien.

12 . Die luide waarskuwings wat aanklaers gewoonlik by ander verhore 
laat hoor, laat ons wat die verdediging waarneem, ook nou hoor. Ons 
versoek u, Marcus Fannius, en u, regters, om die misdade so swaar 
moontlik te straf, om so moedig moontlik weerstand te bied teen mense 
wat vir niks terugdeins nie. Dink ook na oor hierdie punt: tensy u in 
hierdie saak toon wat u ware gesindheid is, sal die hebsug, misdadig- 
heid en vermetelheid van mense so ongebreideld losbars, dat daar nie 
slegs in die geheim nie, maar ook hier in die forum tussen die banke self 
moorde gepleeg sal word, hier voor u voete, regters, ja voor u regter- 
stoel, Marcus Fannius.

13. Wat anders word immers met hierdie verhoor gepoog as dat moord 
straffeloos gepleeg mag word? Die aanklaers is hulle wat my kliënt se 
besittinge met geweld ingepalm het, die verweerder is hy aan wie hulle 
niks behalwe rampspoed oorgelaat het nie; aanklaers is hulle tot wie se 
voordeel dit was dat Sextus Roscius se vader vermoor word, verweerder 
is hy vir wie die dood van sy vader nie alleen droefheid nie, maar ook 
armoede gebring het; aanklaers is hulle wat vuriglik begeer het om juis 
my kliënt te vermoor, verweerder is hy wat onder beskerming na hierdie 
einste verhoor gekom het om nie hier op dieselfde plek waar hy staan 
voor u oë neergevel te word nie; aanklaers, ten slotte, is hulle vir wie 
die volk voor die gereg daag, verweerder is hy wat as enigste oorbly- 
wende van daardie manne se goddelose moord, nog lewe.

14 . Sodat u makliker kan besef, regters, dat die werklike gebeure nog 
skandeliker is as wat ek hier sê, sal ek aan u uiteensit hoe die saak van 
die begin af verloop het. U sal dan beter in staat wees om sowel die el- 
Iendes van hierdie totaal onskuldige man as die vermetelheid van die aan- 
klaers, asook die rampsalige toestand van ons staat in te sien.

VI 15. Sextus Roscius, ’n burger van die vrystad5 Ameria en vader van
my kliënt hier, was enersyds deur geboorte, adel en vermoë ongetwy- 
feld die mees vooraanstaande man, nie alleen van sy eie vrystad nie, 
maar ook van die streek rondom, en andersyds hoog in aansien deur 
die guns en gasvriendskap van manne uit die hoogste adel. Want hy 
het nie alleen gasvriendskap gedeel met die Metelli6, die Servilii en die 
Scipione nie, maar ook gesellige huislike verkeer -  ek noem hierdie fa- 
milies, soos dit hoort, vanweë hulle aansien en waardigheid. Van al sy
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voorregte het hy dus slegs hierdie verbintenis aan sy seun nagelaat. Want 
rowers uit eie familie het sy erfgoed met geweld aan hom ontruk en hou 
dit tans in hulle besit, terwyl die naam en lewe van die onskuldige seun 
deur sy vader se gashere en vriende verdedig word.

1 6 . Aangesien die vader altyd ’n ondersteuner van die party van die 
adelstand was, het hy ten tye van die heel onlangse oproerigheid, toe 
die aansien en veiligheid van alle edelliede aan uiterste gevaar blootge- 
stel was, daardie party en hul saak meer as die ander in daardie omstre- 
ke met toewyding, ywer en gesag verdedig. Hy het dit immers as reg 
beskou om te veg vir die eervolle posisie van diegene aan wie dit te dan- 
ke was dat hyself as ’n hoogsgeëerde man onder sy eie mense gereken 
is. Nadat die oorwinning beslis is en ons die wapen neergelê het, was 
hy dikwels in Rome en het hy hom daagliks in die forum bevind waar 
hy voor die oë van almal verkeer het, terwyl die voëlvryverklaring en 
gevangeneming van diegene wat as teenstanders beskou is, in alle ge- 
weste aan die gang was. Gevolglik het hy eerder uitgelate voorgekom 
oor die oorwinning van die adelstand, as bang dat een of ander ramp 
hom ten gevolge daarvan sou oorval.

17 . Daar het ’n ou vyandskap bestaan tussen hom en twee Roscii van 
Ameria. Een van hulle sien ek daar sit op die banke van die aanklaers, 
en die ander een, hoor ek, hou drie van die aangeklaagde se landgoede- 
re in sy besit. As die ou Roscius maar net so op sy hoede kon gewees 
het teen hierdie vyandskap as wat hy dit gevrees het, sou hy nou nog 
geleef het. En, regters, sy vrees was voorwaar nie sonder grond nie. 
Want daardie twee Titus Rosciusse (een van hulle se bynaam is Capito, 
en die een hier teenwoordig, word Magnus genoem) is mense wat ek 
soos volg kan beskryf: die eerste een staan bekend as ’n ervare en be- 
faamde swaardvegter met talryke oorwinnings op sy kerfstok; die een 
hier het hom egter onlangs by eersgenoemde aangesluit om deur hom 
afgerig te word, en hoewel hy voor hierdie laaste geveg, sover ek weet, 
’n nuweling in dié praktyk was, het hy selfs sy leermeester maklik die 
loef afgesteek in misdadigheid en vermetelheid.

VII 18 . Terwyl die jong Sextus Roscius, my kliënt hier, hom in Ameria be- 
vind het, was Titus Roscius, die man daar, egter in Rome; terwyl hierdie 
seun voortdurend op die landgoedere gebly, en hy hom na sy vader se 
wens aan die bestuur van die eiendom en die landelike Iewe toegewy 
het, was Titus Roscius daarteenoor dikwels in Rome. Onder dié wyl word 
vader Sextus Roscius by sy terugkeer van ’n dinee af, naby die Palla-
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VIII

cynse7 baddens in Rome vermoor. Ek hoop dat dit juis uit hierdie uiteen- 
setting duidelik blyk op wie die verdenking van die misdaad val. Maar 
as die verloop van die saak self nie die omstandigheid wat tot nog toe 
bloot agterdog verwek, glashelder opklaar nie, dan moet u my kliënt as 
medepligtig aan die misdaad verklaar.

19 . Na die moord op Sextus Roscius bring 'n sekere Mallius Glaucia, 
’n behoeftige oud-slaaf en afhanklike huisgenoot van Titus Roscius hier 
teenwoordig, eerste die nuus daarvan na Ameria. Hy bring dit egter nie 
na die huis van die vermoorde se seun nie maar na dié van Titus Capito, 
die vermoorde se persoonlike vyand. En hoewel vader Roscius na sewe- 
uur die aand vermoor is, het hierdie boodskapper al by die eerste inóre- 
skemering in Ameria aangekom. In tien kort nagtelike ure het hy per 
koets oor die ses-en-vyftig myl gevlieg, nie slegs om die gretig verlang- 
de nuus eerste aan die vermoorde se vyand te bring nie, maar ook om 
die bloed van Capito se vyand so vars moontlik en klewend aan die moord- 
wapen wat 'n kort rukkie tevore uit die lyk getrek was aan hom te toon.

2 0 . Op die vierde dag na hierdie gebeurtenisse word die saak aan Chry- 
sogonus in Sulla se kamp by Volaterrae8 gerapporteer. Hulle wys hom 
op die omvang van die vermoë en maak hom attent op die kwaliteit van 
die landgoedere (want vader Roscius het dertien plase wat byna almal 
aan die Tiber grens, nagelaat), asook op my kiënt se hulpeloosheid en 
verlatenheid. Hulle wys daarop dat aangesien my kliënt se vader, Sex- 
tus Roscius — so ’n gesiene en geliefde persoon -  sonder moeite ver- 
moor is, hierdie argelose, landelik-eenvoudige man wat in Rome onbe- 
kend is, doodmaklik uit die weg geruim kan word; hulle belowe hulle 
hulp daartoe. Om u nie langer op te hou nie, regters, ’n verbond word 
gesluit.

2 1 . Toe daar reeds geen sprake meer was van’n proskripsie nie, toe 
selfs diegene wat voorheen bang was al teruggekeer, en reeds gedink 
het dat hulle al die gevare agter die rug het, word die naam van Sextus 
Roscius, ’n baie ywerige voorstander van die party van die adel, op die 
proskripsielyste geplaas. Chrysogonus word die koper van die vermoë; 
drie landgoedere, en wel die bestes, word met volle eiendomsreg aan 
Capito oorgedra, en hy besit hulle vandag nog; Titus Roscius hier lê be- 
slag op al die ander rykdomme -  soos hy self beweer, in naam van Chry- 
sogonus.



3 8  VERTALINGS

2 2 . Ek weet met sekerheid, regters, dat al hierdie dinge sonder die me- 
dewete van Lucius Sulla gebeur het. En dis immers ook geen wonder 
nie! Daar Sulla besig is om tegelykertyd sowel die foute van die verlede 
te herstel, as om spoedeisende voorbereidings vir die toekoms te tref, 
en hy alleen die planne vir die totstandbringing van vrede en die mag 
om oorlog te voer in sy hand hou; daar almal hulle blik net op een man 
rig, en een man alles bestuur; daar hy op verskillende punte besig ge- 
hou word deur soveel en sulke groot verpligtinge dat hy nie vry kan asem- 
haal nie, is dit mos geen wonder as hy iets nie opgemerk het nie. Veral 
omdat daar so baie mense is wat die tye wanneer sy aandag volledig 
in beslag geneem is in die oog hou, en die geleentheid afwag om iets 
in die trant van hierdie saak op tou te sit sodra hy wegkyk. Hierby kom 
nog dit; al is Sulla hoe gelukkig — soos hy inderdaad is -  niemand kan 
egter so algeheel gelukkig wees dat hy in so ’n groot huishouding geen 
enkele skelm slaaf of vrygelatene het nie.

2 3 . Intussen kom hierdie Titus Roscius, voortreflike man wat hy is, as 
saakgelastigde van Chrysogonus na Ameria, en neem met geweld my 
kliënt se plase in besit. Hy smyt hierdie ongelukkige man wat oorstelp 
is van droefheid en nog nie eers al die pligplegjnge vir sy vader se be- 
grafnis vervul het nie, kaalgestroop uit sy huis en verdryf hom hals oor 
kop, regters, van sy vaderlike haard en huisgode, en word self die baas 
van die reusagtige vermoë. Die man wat met sy eie besittinge ’n allerka- 
rigste bestaan gevoer het, was, soos dit gewoonlik gebeur, verkwistend 
met ’n ander man se goed: baie artikels het hy openlik na sy eie huis 
weggedra, nog meer het hy heimelik weggekaap, ’n groot hoeveelheid 
het hy kwistig en vrygewig aan sy handlangers geskenk, en die res ver- 
koop op ’n veiling wat deur hom gereël was.

IX  Hierdie optrede was in die oë van Ameria se inwoners so skandalig dat
’n geween en gejammer dwarsdeur die stad ontstaan het. Want baie ge- 
beurtenisse het tegelykertyd voor hul oë afgespeel: die grusame moord 
op die uiters welvarende Sextus Roscius; die smadelike armoede, daaren- 
teen, van sy seun, aan wie daardie skurkagtige rower selfs nie eers toe- 
gang tot die familiegraf oorgelaat het uit so 'n groot vermoë nie; die skan- 
dalige aankoop van die goedere, die inbeslagneming daarvan, die dief- 
stalle, die rowerye, die skenkings. Daar was niemand wat nie sou ver- 
kies het dat alles eerder in vlamme moes opgaan, as om vir Titus Ros- 
cius te sien pronk en baasspeel op die eiendom van Sextus Roscius, die 
so voortreflike en agtenswaardige mens nie.



Pleitrede vir Sextus Roscius van Am eria 39

2 5 . Derhalwe is daar onmiddellik 'n dekreet van die stadsbestuur9 uit- 
gevaardig: die tien afdelingshoofde sou na Sulla afreis en hom inlig oor 
welke soort man Sextus Roscius was; hulle sou kla oor hierdie mense 
se misdadigheid en ongeregtighede, en hom smeek om in te willig om 
sowel die goeie naam van die gestorwene as die vermoë van die onskul- 
dige seun te red. En neem nou kennis, vra ek u, van die presiese be- 
woording van die dekreet. DEKREET VAN DIE STADSBESTUUR10. Die 
gesante kom in die kamp aan. Almal is bewus daarvan, regters, soos 
ek reeds voorheen gesê het, dat hierdie misdrywe en skanddade sonder 
Lucius Sulla se wete gepleeg is. Chrysogonus stap immers dadelik in eie 
persoon na die afgesante en vaardig ook manne uit die adel af om hulle 
te versoek om nie na Sulla te gaan nie, en om te belowe dat hy wat Chry- 
sogonus is al hulle wense sou vervul.

2 6 . Dié kêrel het egter so bang geword dat hy eerder sou wou sterf as 
dat Sulla oor hierdie dinge ingelig word. Omdat hierdie manne van die 
ou stempel hulle verbeel het dat die res van die mensdom net so karak- 
tervas as hulle self is, het hulle vir Chrysogonus geglo toe hy hulle ver- 
seker dat hy Sextus Roscius se naam van die proskripsielyste sou skrap 
en die plase ontruim aan die seun sou oorhandig. Des te meer het hulle 
hom geglo toe Titus Roscius Capito wat een van die tien afgesante was, 
dit ook nog in sy eie naam belowe. Sonder om hulle klag voor te dra, 
het hulle na Ameria teruggekeer. Eers het daardie skurke die aangeleent- 
heid begin uitstel deur dit elke dag na die volgende dag te verskuif. Daama 
het hulle effens astranter11 geword, niks gedoen nie en ’n bedrieglike 
spel gespeel. Uiteindelik, en dit is lig te verstane, het hulle die lewe van 
my kliënt Sextus Roscius begin bedreig, want hulle het gemeen hulle kon 
nie langer die vermoë van ’n ander man behou as die eienaar daarvan 
ongedeerd bly nie.

2 7 . Net toe my kliënt dit bemerk, het hy op advies van sy vriende en 
familielede na Rome gevlug en hom begewe na die huis van Caecilia12, 
die suster van Nepos en dogter van Balearicus -  ek noem haar om haar 
eer aan te doen — met wie sy vader goed bevriend was. In hierdie vrou, 
regters, bly daar selfs vandag nog spore oor van die oud-Romeinse 
pligsbesef, om as ’t ware as 'n voorbeeld te dien. So het almal haar nog 
altyd beoordeel. Sy het vir Sextus Roscius in sy nood as uitgeworpene 
uit sy huis en verdryf van sy besittinge en vlugtend voor die wapens 
en dreigemente van die rowers, in haar huis opgeneem, en hulp gebring 
aan haar oorrompelde gas aan wie se lot almal reeds gewanhoop het. 
Te danke aan haar moed, lojaliteit en waaksaamheid het dit gebeur dat



4 0  VERTALINGS

hierdie man lewend op die lys van aangeklaagdes geplaas is, en nie na- 
dat hy vermoor is op die proskripsielyste nie.

2 8 . Nadat hierdie mense immers tot die besefgekom het dat Sextus Ros- 
cius se lewe met uiterste sorg bewaak word en dat daar vir hulle geen 
geleentheid gegun word om 'n moord te pleeg nie, het hulle ’n plan vol 
misdadigheid en astrantheid aanvaar, naamlik, om my kliënt van va- 
dermoord aan te kla. Vir daardie doel sou hulle ’n ervare aanklaer ver- 
kry wat in ’n saak waarin daar geen gronde vir verdenking aanwesig 
was nie, tog een of ander relevante aanklag sou kon formuleer. Kortom, 
daar hulle dit nie met ’n gegronde beskuldiging kon regkry nie, sou hul- 
le die tydsomstandighede as wapen gebruik. Hierdie mense het soos volg 
geredeneer: "Omdat daar so lank reeds geen prosesse meer plaasgevind 
het nie, behoort die man wat eerste voor die hof gedaag word, veroor- 
deel te word. Hierdie man sal egter vanweë Chrysogonus se invloed, geen 
beskermers vind nie. Oor die verkoop van die goedere en oor die ver- 
bond sal niemand ’n woord rep nie. Juis vanweë die woord ‘vadermoord’ 
en die afgryslikheid van die aanklag sal dit gebeur dat dié man sonder 
enige moeite uit die weg geruim sal word aangesien niemand hom sal 
verdedig nie.”

2 9 . Deur hierdie plan, of liewer, aangedryf deur hierdie waansin, het 
hulle die man wat hulle self nie kon vermoor nie, ofskoon hulle graag 
wou, aan u uitgelewer om deur u verwurg te laat word.

X I Waaroor sal ek eerste kla, regters, of van welke punt af sal ek liewers
begin, of watter hulp sal ek vra en by wie? Sal ek die troue beskerming 
van die onsterflike gode afsmeek, of die Romeinse volk s ’n, of u s ’n, 
u wat tans die hoogste gesag uitoefen?

3 0 . Die vader is op goddelose wyse vermoor, sy huis deur persoonlike 
vyande beset, sy besittinge afgeneem, ingepalm, geplunder; sy seun se 
lewe is onveilig gemaak, herhaaldelik deur swaard en hinderlaag bedreig! 
Welke vorm van vergryp sien u, wat nie onder die menigvuldige wan- 
dade van hierdie manne voorkom nie? Nogtans vergroot en vermeerder 
hulle hierdie wandade met ander goddelose vergrype; hulle versin ’n on- 
gelooflike beskuldiging en skaf met my kliënt se eie geld getuies en aan- 
klaers teen hom aan; hulle stel aan die ongelukkige man dié voorwaar- 
de: hy moet kies of hy liewer sy nek aan Titus Roscius wil bied, en of 
hy toegenaai in ’n leersak13 sy lewe onder die grootste skande wil ver- 
loor. Hulle het gedink hierdie man sal geen verdedigers hê nie. Verdedi-
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gers ontbreek inderdaad, maar iemand wat rondborstig pleit en die ver- 
dedigjng met vertroue waarneem -  en dit is voldoende in hierdie saak 
-  ontbreek hier gewis nie, regters.

3 1 . En miskien is ek deur my jeug aangedryf, en het ek vermetel ge- 
handel deur hierdie saak te onderneem. Maar aangesien ek dit nou een- 
maal onderneem het, sal ek my kliënt help en bystaan, al sou, by Her- 
cules, alle bedreigings en verskrikkings, en alle gevare van alle kante 
af oor my hang. Dit is my vaste besluit om alles wat na my mening be- 
trekking het op die saak, nie alleen te sê nie, maar ook om dit met graagte, 
stoutmoedig en rondborstig te sê. Geen aangeleentheid, regters, sal na 
vore kom, wat so gewigtig is dat vrees groter mag op my kan uitoefen 
as pligsbesef nie.

3 2 . Wie is immers so onverskillig dat hy, wanneer hy hierdie dinge sien, 
kan swyg en dit verontagsaam? “ Julle het my vader vermoor hoewel 
hy nie voëlvry verklaar was nie; na hy vermoor is het julle hom op die 
lys van voëlvryverklaardes geplaas; vir my het julle met geweld uit my 
huis gejaag, my erfgoed hou julle in besit. Wat wil julle nog meer? Het 
julle met swaard en dolke selfs tot by die regtersbanke gekom om my 
hier óf te vermoor óf te laat veroordeel?"14

XII 3 3 . Onlangs het ons in ons staat vir Gaius Fimbria15 gehad, verreweg 
die allerbrutaalste man, en ook die kranksinnigste -  en dít staan by al- 
mal vas behalwe by diegene wat ook self kranksinnig is. Hy het by die 
begrafnis van Gaius Marius daarvoor gesorg dat Quintus Scaevola16, die 
eerbiedwaardigste en voortreflikste man van ons staat, gewond is. Maar 
dit is nie hier die geleentheid om veel oor die lof van laasgenoemde te 
sê nie, trouens daar kan ook nie meer gesê word as wat die Romeinse 
volk self in sy herinnering bewaar nie. Nadat hy vemeem het dat Scaevola 
kon oorleef, het Fimbria hom voor die hof gedaag. Toe aan hom gevra 
word waarvan hy Scaevola, ’n man wat in verhouding tot sy aansien 
deur niemand paslik genoeg geprys kon word nie, dan tog sou aankla, 
het die vent, kranksinnig soos hy was, na bewering geantwoord: “ Die 
feit dat hy nie die volle lengte van die dolk in sy liggaam laat steek het 
nie’ ’ . Nog nooit het die Romeinse volk al iets onwaardiger as dit beleef 
nie, behalwe die dood van hierdie einste Scaevola, wat so ’n diep indruk 
gemaak het dat almal ten seerste oorweldig en bedroef is daardeur; die- 
gene wat hy deur ’n versoening wou red, deur húlle is hyself om die 
lewe gebring.
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3 4 . Is ons geval hier nie in woord en daad presies dieselfde as die van 
Fimbria nie? Julle kla Sextus Roscius aan? Waarom so? Omdat hy uit jul- 
le hande ontglip het, omdat hy nie toegelaat het dat hy vermoor word 
nie. Fimbria se misdaad lyk afskuweliker omdat dit teen Scaevola ge- 
pleeg is; hierdie een moet nie geduld word nie omdat dit deur Chrysogo- 
nus begaan word. Want, by die onsterflilce gode, wat is daar in hierdie 
saak wat verdediging nodig het? Welke punt vereis die talent van ’n ad- 
vokaat, of het die welsprekendheid van ’n redenaar in ’n hoë mate no- 
dig? Laat ons, regters, die hele saak uiteensit en dit met die uiteenset- 
ting voor oë, kalm oorweeg. So sal u baie maklik insien watter kwessie 
die kern van die hele proses uitmaak, oor welke punte ek moet praat, 
en wat u in die oog behoort te hou.

XIII 3 5 . Sover ek kan oordeel, is daar drie dinge wat op die oomblik vir Sex- 
tus Roscius in die weg staan: die beskuldiging van sy teenstanders, hul 
vermetelheid en hul mag. Die aanklaer Erucius het dit op hom geneem 
om die beskuldiging te versin; die rol van die vermetelheid het die Roscii 
vir hulleself opgeëis-, Chrysogonus, die een wat die meeste vermag, veg 
egter met die wapen van sy mag. Ek begryp dat ek oor al hierdie dinge 
moet praat.

3 6 .  Hoe moet ek dit dan doen? Ek sal nie op dieselfde uitvoerige wyse 
oor alles praat nie. Die eerste punt behoort immers tot my taak, maar 
die ander twee is deur die Romeinse volk aan ú opgedra. Ek moet die 
beskuldiging ontsenu; ú plig is om weerstand te bied teen die vermetel- 
heid van hierdie soort mense, en om hulle verderflike en ondraaglike mag 
so spoedig moontlik uit te doof en te onderdruk.

3 7 . Sextus Roscius word daarvan beskuldig dat hy sy vader vermoor 
het. ’n Misdadige en goddelose daad, o onsterflike gode, en een van so 
’ n aard dat alle’ ander misdade in hierdie een euweldaad saamgevat skyn 
te wees! Want -  en dit word voortreflik deur wysgere gestel -  indien 
kinderliefde dikwels bloot deur ’n gesigsuitdrukking gekrenk word, wat- 
ter straf sal dan gevind word wat swaar genoeg is vir die seun wat sy 
vader doodgemaak het, daar goddelike en menslike wette hom die ver- 
pligting opgelê het om self in sy vader se plek te sterf indien die omstan- 
digheid dit sou vereis?

3 8 . Van welke bewysgronde meen jy  dan wel, Gaius Erucius, behoort 
’n aanklaer hont te bedien by hierdie enorme, so afskuwelike en uitson- 
derlike wandaad wat in die verlede so selde voorgekom het dat wanneer
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XIV

mense daarvan gehoor het, hulle dit as iets soos ’n skrikwekkende 
wonder- en ongeluksteken beskou het? Behoort hy nie die aangeklaagde 
se buitengewone roekeloosheid, sy wilde sedes, sy onmenslike karakter 
en sy lewe wat aan alle ondeugde en skanddade oorgegee is aan te toon 
nie? Kortom, behoort hy nie aan te toon dat alles aan die beskuldigde 
tot verderwens toe vuig en gemeen is nie? Van hierdie dinge het jy  niks, 
selfs nie eers by wyse van verwyt teen Sextus Roscius ingebring nie.

3 9 . Sextus Roscius het sy vader vertnoor. Wat se soort mens is hy? 
'n Verdorwe en nikswerd jongman wat deur mense verlei is? Hy is meer 
as veertig jaar oud. Natuurlik is hy dan 'n gesoute sluipmoordenaar, ’n 
roekelose man, en een wat dikwels in doodslag verwikkel was. Maar 
u het gehoor dat selfs dít nie eers genoem is deur die aanklaer nie. On- 
teenseglik, dus, het sy sug na weelde en die omvang van sy skulde en 
sy ongebreidelde hartsbegeertes die man tot hierdie misdaad gedryf. Wat 
weeldesug betref, daarvan het Erucius hom vrygespreek toe hy gesê het 
dat my kliént byna nooit selfs by 'n feesmaal teenwoordig was nie. Ver- 
der, hy het nooit iets geskuld nie. Dan verder, watter begeertes kan daar 
in ’n man wees wat, soos die aanklaer hom dit self verwyt het, altyd 
op die platteland gewoon en sy lewe in die landboubedryf deurgebring 
het? So ’n lewenswyse staan in die hoogste mate los van hartstog, maar 
is nou verbonde met pligsbesef.

4 0 . Welke beweegrede het dus daardie ontsaglike waansin by Sextus 
Roscius veroorsaak? “ Sy vader’ ’ , sê die aanklaer, “ het nie van hom 
gehou nie’ ’ . Sy vader nie van hom gehou nie? Om welke rede? Immers, 
die rede daarvoor moes noodwendig gegrond en gewigtig en baie duide- 
lik gewees het. Want net soos dit ongelooflik is dat die seun sy vader 
doodgemaak het sonder talryke en baie groot redes, so is dit onwaar- 
skynlik dat die vader die seun gehaat het sonder vele, belangrike en drin- 
gende oorsake.

4 1 . Laat ons derhalwe weer na dieselfde punt terugkeer en die vraag 
stel wat dan die so emstige karaktergebreke in die enigste seun was waar- 
deur hy sy vader mishaag het. Maar dit is baie duidelik dat daar geen 
enkele was nie. Dus was die vader kranksinnig, omdat hy die kind wat 
hy verwek het, sonder rede gehaat het? Maar dié vader was ongetwy- 
feld die mees besonne van alle mense. Daarom is dit inderdaad reeds 
volkome duidelik dat as die vader nie kranksinnig was, en die seun ook 
nie verdorwe nie, die vader geen rede gehad het om te haat, en die seun 
ook geen rede om die misdaad te pleeg nie.
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XV  4 2 . “ Ek weet nie” , sê dieaanklaer, “ wat die rede vir diehaat was nie, 
maar dat die haat bestaan het, lei ek af uit die feit dat hy vroeër toe hy 
nog twee seuns gehad het, wou hê dat die ander een wat nou dood is 
deurentyd by hom moet wees, terwyl hy hierdie een na sy landgoedere 
verban het’ ’ . Dieselfde ding wat Erucius met sy slegte, beuselagtige aan- 
klag ondervind het, ervaar ek nou met my baie goeie saak. Die man kon 
nie uitvind hoe hy sy versinde aanklag moes verstewig nie, en ek kan 
nie ontdek hoe ek sulke onbeduidende bewerings moet ontsenu en weerlê 
nie.

4 3 .  Wat sê jy, Erucius? Was dit om sy seun te verban en te straf dat 
Sextus Roscius soveel plase, so pragtig en so vrugbaar, aan hom toe- 
vertrou het om te bewerk en te bestuur? Wat? Beskou huisvaders wat 
kinders het, veral manne van die stand uit landelike vrystede, dit dan 
nie juis as uiters gewens dat hul seuns geheel en al in diens staan van 
die familiebesit en hul aandag en ywer volledig aan die bewerking van 
die plase bestee nie?

4 4 . Of het hy dalk my kliënt van hom af weggestuur met dien verstan- 
de dat hy op die platteland sou bly en slegs sy kos by ’n plaashuis sou 
kry, maar van alle ander geriewe verstoke sou wees? Wat? As dit vas- 
staan dat my kliënt nie slegs aan die hoof van die eksploitering van die 
plase gestaan het nie, maar gewoonlik, toe sy vader nog gelewe het, 
die vruggebruik van bepaalde stukke grond gehad het, sal jy dan, des- 
nieteenstaande, hierdie landelike lewe van hom ’n verbanning en weg- 
stuur na die platteland noem? Jy sien, Erucius, hoe ver jou bewysvoering 
van die werklikheid en die waarheid af staan. Iets wat ons vaders vol- 
gens gebruik doen, dít keur jy af as iets ongewoons; wat uit welwillend- 
heid geskied, dít laster jy as deur haat tot stand gebring; wat die vader 
aan sy seun toegestaan het om hom eer te betoon, dít, sê jy, het hy 
gedoen om hom te straf.

4 5 . En jy is ook nie onkundig omtrent hierdie dinge nie, maar dit ont- 
breek jou dermate aan iets om as beskuldiging aan te voer, dat jy meen 
jy  moenie alleen óns weerspreek nie, maar ook die natuurlike loop van 
dinge, die gewoonte van mense en die sienswyse van iedereen.

XVI Maar, sal jy sê, toe hy nog twee seuns gehad het, het hy die een nie 
van hom af weggestuur nie, en toegelaat dat die ander een op die platte- 
land bly. Ek versoek jou, Erucius, om dit wat ek nou gaan sê in ’n goeie
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gees op te neem, want ek gaan dit nie sê om jou te verwyt nie maar 
om jou aan iets te herinner.

4 6 . As die noodlot dit nie aan jou gegun het om uit ’n wettige vader17 
gebore te word, van wie jy kon leer wat ’n vader se gevoel teenoor sy 
kinders is nie, het die natuur jou dit tog stellig gegun om ’n ruim mate 
van menslikheidsgevoel te hê. Daarby het jou ywerige strewe na geleerd- 
heid gekom, sodat jy nie 'n vreemdeling op die gebied van die letterkun- 
de is nie. Om nou na toneelstukke te korm dink jy werklik dat die ou 
man in daardie stuk van Caecilius18 minder gehou het van sy landbouer- 
seun, Eutychus, as van die ander een, Chaerestratus -  want dít is tog 
sy naam, glo ek -  en dat hy die een in die stad by hom gehou het om 
hom eer aan te doen, en die ander een na die platteland verban het om 
hom te straf?

4 7 . “ Waarom dwaal jy af na sulke onsinnighede’ ’ , sal jy sê. Asof dit 
inderdaad vir my moeilik sou wees om soveel mense as wat jy wil by 
name te vermeld -  en om nie te ver af te dwaal nie, sommer uit my 
stam of bure -  wat begeer dat hul kinders van wie hulle die meeste hou 
ywerige boere moet wees. Maar dit is onaangenaam om mense wat aan 
ons bekend is as voorbeelde te neem. Want enersyds is dit onseker of 
hulle in die openbaar genoem sou wil word, terwyl niemand, andersyds, 
aan julle meer bekend sou wees as wat hierdie Eutychus is nie. Bowen- 
dien maak dit vir die saak gewis geen verskil of ek hierdie jongman uit 
die komedie, of iemand uit die land van Veii19 as voorbeeld noem nie. 
Want ek meen hierdie dinge is deur die digters uitgedink sodat ons ons 
eie sedes, afgebeeld in vreemdelinge, en ’n duidelik beeld van ons daag- 
likse lewe kan aanskou.

4 8 . Kom nou, vestig asseblief jou aandag op die werklikheid en oor- 
weeg watter soorte werk, nie alleen in Umbrië en omgewing nie, maar 
ook hier in ons ou vrystede die meeste deur huisvaders geprys word. 
Gewis sal jy dadelik besef dat jy by gebrek aan beskuldigingsgronde vir 
Sextus Roscius hoogste roem as ’n fout en misdryf toegereken het.

XVII En kinders doen dit nie slegs omdat hulle vaders dit verlang nie, maar 
ek ken uiters baie mense — en as ek my nie vergis nie ook een en elk 
van julle — wat self vurig belangstel in alles wat die landbou aangaan, 
en wat hierdie landelike lewe wat na jou mening tot skande en beskuldi- 
ging behoort te strek, as baie eerbaar en uiters aangenaam beskou.
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4 9 . Wat meen jy, welke belangstelling en kennis lê juis ons Sextus Ros- 
cius in landbou-aangeleenthede aan die dag? Na ek van sy verwante hier 
verneem — en hulle is uiters gesiene mense — is jy  nie siimmer in jou 
aanklaersberoep as hy in sy beroep nie. Maar aangesien Chrysogonus 
dit goedvind om aan hierdie man geen enkele landgoed oor te laat nie, 
sal dit na my mening vir hom toegelaat word om sy vakkennis te ver- 
geet en sy belangstelling te laat vaar. Hoewel dit beklaenswaardig en 
onverdiend is, sal hy dit nogtans met gelatenheid verduur, regters, in- 
dien hy deur u toedoen sy lewe en goeie naam kan red. Dié toestand 
is egter nie te verduur nie as hy in hierdie ramp beland het vanweë die 
voortreflikheid en die groot aantal van sy landgoedere, en dit hom dan 
tot die grootste nadeel moet strek omdat hy hulle ywerig bewerk het. 
Die feit dat hy hulle vir ander bewerk het en nie vir homself nie, sal vir 
hom nie genoeg ellende beteken tensy die feit dat hy hulle hoegenaamd 
bewerk het ook as ’n beskuldiging dien nie. En dit is wat die aanklaers 
beoog.

XVIII 5 0 . Voorwaar, Erucius, jy s o u ’n bespotlike aanklaer gewees het as jy 
in die tye gebore was toe manne van die ploeg20 af weggehaal is om kon- 
suls gemaak te word. En inderdaad sou jy wat dit as ’n skande beskou 
om aan die hoof van landboubedrywighede te staan, gewis die beroem- 
de Atilius21 wat deur die manne wat na hom gestuur was, aangetref is 
waar hy die saad met eie hand strooi, as ’n baie skurkagtige en algeheel 
eerlose man aangesien het. Maar, by Hercules, ons voorouers het baie 
anders geoordeel oor daardie man en manne van sy slag, en op daardie 
wyse het hulle ’n ontsaglike en uiters bloeiende staat uit ’n allerkleinste 
en baie swak staatjie opgebou en aan ons oorgelewer. Hulle het immers 
hulie eie landerye ywerig bewerk en nie gierig na ander s ’n gestrewe 
nie. Daarmee, en met grondgebiede en stede en nasies het hulle ons staat 
en die militêre gesag en roem van die Romeinse volk laat toeneem.

5 1 . En ek voer nie hierdie dinge aan met die doel dat ons dit vergelyk 
met dié sake waaroor ons tans ondersoek instel nie, maar dat ons die 
volgende moet begryp: aangesien daar by ons voorouers van die mees 
hooggeplaaste en deurlugtigste manne was wat deurentyd aan die roer 
van staatsake behoort te gesit het, maar nogtans ook 'n  bietjie aandag 
en tyd aan die landbou bestee het, moet my kliënt wat erken dat hy ’n 
landman is, vergewe word omdat hy altyd sonder onderbreking op die 
platteland gewoon het. Veral moet hy vergewe word omdat daar niks 
was wat sy vader groter genoeë verskaf het, of wat vir homself heerli- 
ker of inderdaad eervoller kon wees om te doen nie.
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5 2 . Die verterende haat van die vader teenoor sy seun, word na my 
mening, Erucius, dus aangetoon op grond van die feit dat hy my kliënt 
toegelaat het om op die platteland te bly. ’n Ander rede is daar tog nie? 
“ Ja seker, daar is " ,  antwoord jy, “ want die vader was van plan om 
die seun te o n te rf’ . Ek hoor; nou sê jy iets wat op die saak betrekking 
het. Want ek meen jy gee ook toe dat dit onbenullig en dwaas is om 
die volgende te beweer: “ Hy het nooit saam met sy vader na feesmale 
toe gegaan nie” . Natuurlik nie, omdat hy ’n man was wat nie eers na 
sy provinsiestad gegaan het, behalwe by hoë uitsondering nie. “ Byna 
nooit", sê jy, “ het iemand hom na sy huis toe genooi nie” . Ook geen 
wonder nie, want hy het nie in Rome gewoon nie, en hy was ook nie 
in ’n posisie om terug te nooi nie.

X IX  5 3 . Maar ook jy sien in dat dergelike dinge beuselagtig is. Laat ons die 
punt beskou wat ek pas begin aanroer het: 'n sekerder bewys van haat 
kan geensins gevind word nie. “ Die vader was van plan om sy seun 
te onterf” . Ek los dit maar om te vra om welke rede; ek vra slegs hoé 
jy dit weet. Trouens, jy moes tog alle redes vermeld en opgenoem het, 
en dit was tog die plig van 'n betroubare aanklaer wat so ’n enorme 
misdaad moes bewys, om al die ondeugde en vergrype van die seun uit- 
een te sit waardeur die verbitterde vader homself daartoe kon bring om 
sy natuurlike gevoel self te oorwin, om daardie diep ingewortelde liefde 
uit sy hart te ban, kortom, om te vergeet dat hy ’n vader is. Hierdie 
dinge, glo ek, kon nooit gebeur het sonder groot vergrype van my kliënt 
nie.

5 4 . Maar ek gun dit jou om dergelike redes onvermeld te laat, redes 
wat jy toegee nie bestaan nie, wanneer jy daaroor swyg. Maar daardie 
bewering dat die vader die seun wou onterf, is jy verplig om te verduide- 
lik. Wat voer jy dus aan waarom ons moet glo dat dit so gebeur het? 
Na waarheid kan jy niks sê nie. Versin dan ten minste iets aanvaarbaars 
sodat dit nie duidelik moet blyk dat jy doen wat jy besig is om te doen 
nie, naamlik om die spot te dryf met die lot van my arme kliënt en die 
waardigheid van hierdie uitmuntende manne. Hy wou sy seun onterf. 
Om welke rede? “ Ek weet nie” . Het hy hom dan onterf? “ Nee” . Wie 
het hom verbied? ” Hy het dit oorweeg” . Het hy dit oorweeg? Aan wie 
het hy dit gesê? “ Aan niemand nie” . Om die regspraak, die wette en 
u waardigheid, regters, te misbruik vir eie gewin en na eie willekeur, 
wat anders is dit as om 'n aankJag op hierdie wyse te lê en iets te ver- 
wyt wat jy nie alleen nie kan staaf nie, maar dit ook nie eers probeer 
doen nie?
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5 5 . Daar is niemand van ons, Erucius, wat nie weet dat daar geen 
vyandskap tussen jou en Sextus Roscius bestaan nie. Almal sien waar- 
om jy hier as sy vyand optree; hulle weet dat my kliënt se geld jou aan- 
getrek het. Hoe staan die saak dus? Jy moes ten minste op so ’n wyse 
na gewin gesmag het dat jy ook sou aanneem dat die aansien van hier- 
die regters en die wet Remmia22 iets werd moet wees.

X X  5 6 . Dit is nuttig dat daar baie aanklaers in die staat is, sodat roekeloos- 
heid deur vrees in bedwang gehou kan word. Maar dan is dit slegs nut- 
tig op voorwaarde dat ons nie openlik deur aanklaers vir die gek gehou 
word nie. Iemand is onskuldig, maar tog, ofskoon hy in geen misdaad 
betrokke is nie, staan hy nogtans nie buite verdenking nie. Hoewel dit 
betreurenswaardig is, sou ek tog die persoon wat so iemand aankla op 
'n manier kon verskoon. Daar hy immers iets het wat hy ter beskuldi- 
ging en verdagmaking kan sê, lyk dit tog nie of hy openlik die gek skeer 
en bewustelik valse aanklagte lê nie. Derhalwe verdra ons dit almal ge- 
willig dat daar soveel as moontlik aanklaers is, omdat die onskuldige 
vrygespreek kan word indien hy aangekla is, terwyl die skuldige nie ver- 
oordeel kan word tensy hy aangekla is nie. Dit is egter voordeliger dat 
’n onskuldige vrygespreek word, as dat ’n skuldige nie aangekla word 
nie. Vir die ganse23 op die Capitolium word daar volgens kontrak voed- 
sel op staatskoste gelewer, en honde word daar gevoer om alarm te maak 
as daar diewe kom. Hulle kan egter nie diewe uitken nie, maar maak 
tog alarm as mense snags op die Capitolium kom, en omdat die aanwe- 
sigheid van mense verdag is, maak hulle, hoewel hulle diere is, liewer 
’n fout in die rigting van groter versigtigheid. En as die honde ook be- 
dags blaf wanneer mense kom om hulde te bring aan die gode, dan, meen 
ek, moet hulle bene gebreek word omdat hulle kwaai is ook wanneer 
geen verdaggronde bestaan nie.

5 7 . Die geval van aanklaers is presies dieselfde. Sommige van julle is 
die ganse wat slegs snater en nie skade kan doen nie, terwyl ander die 
honde is wat sowel kan blaf as kan byt. Aan julle, sien ons, verskaf 
mense voedsel; julle moet egter diegene wat verdien om aangeval te word, 
eerste aanval. Dit is waarvan die volk die meeste hou. Daarna, wanneer 
die waarskynlikheid bestaan dat iemand 'n misdryf begaan het mag jul- 
le, as julle wil, bloot op verdenking blaf; ook dít kan ’n mens julle gun. 
As julle egter so te werk gaan dat julle iemand beskuldig van vadermoord 
en nie kan sê waarom of hoe nie, en dan sonder grond tot verdenking 
maar net aan die blaf gaan, sal weliswaar niemand julle bene breek nie, 
maar as ek hierdie regters goed ken, sal hulle daardie letterteken24 waar-
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aan julle so ’n hekel het dat julle selfs alle Kalende25 haat, so heftig op 
jul voorkop afdnik, dat julle daarna niemand anders as julle eie noodlot 
sal kan aankla nie.

X X I 5 8 . Wat het jy my gegee om te verdedig, my goeie aanklaer, en wat 
aan die regters hier orn te verdink? ‘‘Hy was bang dat hy onterf sou 
word” . Ek hoor, maar niemand verklaar waarom hy so 'n vrees moes 
hê nie. "Die vader was van plan om dit te doen” . Verduidelik! Daar is 
niks ten bewyse nie-, nie met wie hy oorleg gepleeg het, aan wie hy dit 
meegedeel het, waarvandaan die idee by julle opgekom het om dit te ver- 
moed nie. Wanneer jy op hierdie wyse ’n aanklag lê, Erucius, verklaar 
jy mos openlik soos volg: “ Ek weet wat ek ontvang het, maar wat ek 
moet sê, weet ek nie. Ek het daardie een ding wat Chrysogonus gesê 
het, in aanmerking geneem, naamlik dat niemand as verdediger van hier- 
die man sou optree nie; dat niemand in hierdie tydsgewrig sou waag om 
'n woord te rep oor die aankoop van die goedere, en oor daardie ver- 
bond nie” . Hierdie onjuiste mening het jou tot daardie bedrogspul aan- 
gedryf; by Hercules, jy sou geen woord gerep het as jy gedink het iemand 
sou jou 'n antwoord gee nie.

5 9 .  Dit was die moeite werd, regters, om te let op hierdie man se nala- 
tigheid by die indien van sy klag -  as u dit opgemerk het. Toe hy sien 
welke mense op hierdie banke gesit het, glo ek, het hy navraag gedoen 
of hierdie of daardie een die verdediging sou waarneem. In my geval het 
hy nie eers ’n vermoede gehad nie, want ek het voorheen nog in geen 
openbare proses gepleit nie. Nadat hy uitgevind het dat geeneen van hulle 
wat kan pleit en dit gewoonlik doen, sou optree nie, het hy hom so on- 
geërg begin hou dat hy gaan sit het wanneer dit in sy gedagte opkom, 
daarna heen en weer geloop, en af en toe selfs sy slaaf geroep het, ver- 
moedelik om hom ’n opdrag in verband met sy middagmaal te gee; kort- 
om, dat hy u sitting en hierdie vergadering geminag het asof dit ’n ont- 
saglike verlatenheid was.

XXII 6 0 . Uiteindelik het hy sy rede afgesluit en gaan sit. Toe het ek opge- 
staan. Dit het gelyk of hy weer asem haal omdat niemand anders eerder 
as ek sou praat nie. Ek het my pleidooi begin. Voordat ek die naam Chry- 
sogonus genoem het, het ek opgemerk, regters, dat hy deurentyd grap- 
pies maak en hom met ander dinge besig hou. Sodra ek hóm egter aan- 
geroer het, het die kêrel hom dadelik opgerig en verbaas gelyk. Ek het 
besef wat hom gesteek het. ’n Tweede en ’n derde maal het ek die naam 
genoem. Daarna het mense onophoudelik heen en weer gehardloop om,
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glo ek, aan Chrysogonus die berig te bring dat daar iemand in die staat 
is wat dit gewaag het om teen sy wil in te praat; dat die saak anders 
loop as wat hy gedink het; dat die aankoop van die goedere aan die lig 
gebring, en die verbond erg verontrustend aangeval word; dat sy invloed 
en mag oor die hoof gesien word; dat die regters noulettend aandag gee; 
dat die saak vir die volk skandalig lyk.

6 1 . Aangesien hierdie verwikkelinge jou in jou verwagting teleurgestel 
het, Erucius, en daar jy sien dat alles verander is en die saak ter verdedi- 
ging van Sextus Roscius, indien nie na behore nie, dan tog rondborstig 
bepleit word,- aangesien jy bemerk dat die man wat jy gereken het aan 
die beul uitgelewer is, hier verdedig word, en dat die manne wat jy  ge- 
hoop het hom sou uitlewer, as regters optree, toon ons dan nou weer 
daardie ou sluheid en handigheid van jou, en erken dat jy hierheen ge- 
kom het in die verwagting en aanname dat hier ’n daad van struikrowe- 
ry sou plaasvind en nie ’n regsproses nie.

6 2 . ’n Saak wat om vadermoord gaan, word hier bepleit; die beweeg- 
rede waarom die seun die vader vermoor het, is nie deur die aanklaer 
verskaf nie. Wat by die kleinste oortredings en dergelike ligtere vergry- 
pe wat veelvuldiger en amper daagliks voorkom, wel seker meestal en 
allereers ondersoek word, is die vraag wat die beweegrede vir die mis- 
dryf was. En dít, meen Erucius, moet in ’n geval van vadermoord nie 
ondersoek word nie. By hierdie soort misdaad, regters, selfs wanneer 
dit lyk o f talryke motiewe in een rigting wys en met mekaar ooreenstem, 
glo die hof dit desnietemin nie op ligvaardige wyse nie. So ’n saak word 
ook nie geweeg by wyse van ligte gissing nie, ’n onbetroubare getuie 
word nie aangehoor nie, en dit word nie besleg deur die bekwaamheid 
van die aanklaer nie. Dit is noodsaaklik dat sowel talryke voorheen be- 
gane misdade as die uiters verdorwe lewe en buitengewone roekeloos- 
heid van die aangeklaagde aangetoon word. En nie alleen sy roekeloos- 
heid nie maar ook sy totale raserny en waansin. Wanneer al hierdie dinge 
vasstaan, moet duidelike spore van die misdaad nogtans aanwesig wees: 
waar, op welke wyse, deur wie, op watter tydstip die misdryf gepleeg 
is. As daar nie veelvuldige en duidelike spore is nie, kan ’n mens voor- 
waar geen geloof heg aan so ’n goddelose, so ’n afskuwelike, so ’n skan- 
delike daad nie.

6 3 . Die krag van menslike gevoelens is immers groot; die bande van 
bloedverwantskap is baie sterk. Die natuur self protesteer luid teen ver- 
moedens van daardie soort. Dit is die sekerste onheilsteken en voorbode
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van ongeluk as iemand in menslike voorkoms en gestalte, wilde diere 
soseer in woestheid oortref dat hy diegene aan wie hy die aanskouing 
van hierdie so soete daglig te danke is, op die allerskuwelikste wyse van 
dié lig beroof. Want geboorte, opvoeding en die natuur self, maak ook 
diere op mekaar aangewese.

XIII 6 4 . Nie so baie jare gelede nie, vertel mense, is ene Titus Caelius, ’n 
inwoner van Terracina26 en geen onbekende man nie, nadat hy een aand 
geëet en saam met sy twee opgeskote seuns dieselfde kamer binnege- 
gaan het onr te gaan slaap, die volgende móre vermoor gevind. Daar 
geen slaaf of vrygelatene ontdek is op wie die verdenking kon val nie, 
en beide seuns, jonk soos wat hulle was, andersyds beweer het dat hul- 
le selfs nie die geringste gedurende die nag bemerk het hoewel hulle dig- 
by hul vader geslaap het nie, is die seuns aangekla van vadermoord. 
Wat kon immers meer verdag wees? Sou nie een van die twee iets be- 
merk het nie? Sou iemand dit egter gewaag het om daardie kamer binne 
te gaan juis op die tydstip toe die twee opgeskote seuns wat maklik iets 
sou kon merk en weerstand bied, in dieselfde vertrek aanwesig was? Ver- 
der was daar niemand op wie die verdenking kon val nie.

6 5 . Toe daar egter aan die regters verduidelik is dat hulle slapend ge- 
vind is met ’n oop deur, is die jongelinge deur die gereg vrygespreek 
en van alle verdenking onthef. Niemand het immers geglo dat daar iemand 
bestaan wat in staat sou wees om dadelik weer aan die slaap te raak 
nadat hy alle goddelike en menslike reg met ’n goddelose misdaad ge- 
skend het nie. Want mense wat so ’n enorme daad gepleeg het, kan nie 
alleen onbesorg rus nie, maar kan selfs nie sonder vrees asemhaal nie.

XXIV 6 6 . Sien u dan nie hoe diegene wat, soos die digters dit aan ons oorge- 
lewer het, hulle moeder vermoor het om hul vader te wreek27 -  ofskoon 
huUe dit na bewering nog boonop op bevel en volgens die orakels van 
die onsterflike gode gedoen het — nogtans deur die Furieë27 gejaag, en 
nie toegelaat word om ooit tot rus te kom, omdat hulle selfs nie eers 
huUe kinderplig kon doen sonder om ’n misdaad te pleeg nie? So staan 
die saak, regters: die bloed van ’n vader en ’n moeder besit groot mag, 
sterk bindende krag en hoë heUigheid; as daaruit ’n smet opgedoen is, 
kan dit nie alleen nie uitgewis word nie, maar dit deurdring ook die ge- 
moed so diep dat die ergste raserny en waansin die gevolge is.

6 7 . U moet dus nie dink dat hulle wat iets goddeloos en misdadigs ge- 
pleeg het, deur Furieë met brandende fakkels gejaag en verskrik word
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soos u dit dikwels in tragedies sien nie. Elkeen se eie vergryp en eie angs- 
gevoel kwel hom die meeste; elkeen se eie misdaad verontrus en maak 
hom gek; sy eie bose gedagtes en slegte gewete verskrik hom. Vir god- 
deloses is hierdie dinge in hul eie gemoed die voortdurende Furieë wat 
dag en nag vir die ouers straf eis van hul kinders wat met misdaad be- 
soedel is.

6 8 . Die ontsaglikheid van hierdie misdryf maak dat daar geen geloof 
geheg word aan vadermoord tensy dit feitlik onweerlegbaar aan die lig 
gebring word, tensy ’n verdorwe jeug van die dader, tensy ’n lewe be- 
soedel met alle skanddade, tensy grenslose verkwisting gepaard met skan- 
de en oneer, tensy ongebreidelde roekeloosheid en vermetelheid van so 
’n omvang dat dit nie ver verskil van waansin nie, bewys kan word. 
Hierby moet nog kom: haat teen die vader, vrees vir die vader se tugti- 
ging, verdorwe vriende, medepligtige slawe, ’n geskikte geleentheid en 
’n plek wat vïr die daad gunstig gekies is. Ek sou byna kon sê dat die 
regters die seun se hande wat nog met sy vader se bloed bespat is, moet 
sien, as hulle geloof sal heg aan so ’n enorme, so ’n onmenslike, so ’n 
smartlike misdaad.

6 9 . Daarom, hoe minder geloof geheg word aan hierdie daad tensy dit 
blootgelê word, des te swaarder moet die straf wees as dit onomstootlik 
bewys word.

X X V  Ons kan dus uit baie dinge opmaak dat ons voorouers meer vermag het 
as ander nasies, nie alleen deur wapengeweld nie, maar ook deur wyse 
beplanning. Dit is miskien veral op te maak uit die feit dat hulle vir god- 
delose boosdoeners ’n buitengewone straf uitgevind het. Oorweeg dus 
in hierdie verband hoeveel verstandiger hulle was as diegene wat by die 
res van die wêreld as die wysste gegeld het.

7 0 . Volgens tradisie was Athene tydens sy opperheerskappy die aller- 
verstandigste staat. Voorts beweer mense dat Solon28 die wysste man 
van daardie staat was, die man wat wette geskryf het wat vandag nog 
in gebruik is. Toe aan hom gevra is waarom hy geen straf bepaal het 
vir iemand wat sy vader vermoor het nie, het hy geantwoord hy glo dat 
niemand dit sou doen nie. Die mense sê hy het verstandig gehandel deur 
geen straf te bepaal vir ’n daad wat nog nie voorheen gepleeg was nie, 
want so het hy verhoed dat dit sou lyk asof hy so ’n daad eerder aanstig 
as verhinder. Hoeveel wyser het ons voorouers nie gehandel nie! Daar
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hulle ingesien het dat niks so heilig is dat roekeloosheid dit nie vroeër 
of later sal ontwy nie, het hulle 'n buitengewone straf vir ouermoorde- 
naars uitgedink om diegene wat selfs deur die natuur nie binne hul plig 
gehou kan word nie, deur die swaarte van die straf af te skrik van so 
'n misdaad. Hulle het bepaal dat ouermoordenaars lewendig in 'n leer- 
sak toegenaai29, en net so in 'n rivier gegooi moes word.

XXV I 7 1 . Wat 'n buitengewone wysheid, regters! Lyk dit dan nie asof hulle 
so 'n mens aan wie hulle skielik hemel, son, water en aarde ontsê het, 
uit die wêreld verwyder en weggeruk het met die doel dat hy wat die 
een uit wie hy gebore is, vermoor het, al daardie elemente waaruit alles 
na bewering ontstaan het, moet ontbeer nie? Hulle wou nie sy liggaant 
vir wilde diere gooi nie, om te voorkom dat ons dan ook te doen sou 
hê met diere wat deur aanraking van so ’n gruwel nog woester so word. 
Hulle wou nie sulke misdadigers sommer so naak in ’n rivier gooi nie 
om te voorkom dat wanneer hulle tot die see meegevoer is, hulle die see 
self besoedel, wat, soos mense glo, alles wat besmet is, reinig. Rortom, 
daar is niks, hoe waardeloos of hoe gewoon ook al, waaraan ons voor- 
ouers aan diesulkes nog enige aandeel gelaat het nie.

7 2 . Wat is immers so gewoon as die lug vir lewende wesens, die aarde 
vir die dooies, die see vir drywende liggame, en die kus vir uitgespoelde 
lyke? Sulke moordenaars lewe, solank hulle nog kan, op so 'n wyse dat 
hulle nie die hemelse lug kan inadem nie; hulle sterf op so ’n wyse dat 
die aarde nie hul beendere aanraak nie; hulle word op so ’n wyse deur 
die golwe rondgeslinger dat hulle nooit deur die seewater bespoel word 
nie; ten slotte word hulle op so 'n wyse uitgespoel dat hulle na hul dood 
selfs nie op die rotse tot rus kom nie. En jy meen, Erucius, dat jy die 
beskuldiging van so ’n ontsaglike misdaad, een waarvoor so ’n buiten- 
gewone straf bepaal is, voor sulke regters soos hierdie aanneemlik kan 
maak as jy nie eers die beweegrede vir die misdryf aangevoer het nie? 
Selfs as jy my kliënt voor die kopers van sy goedere sou aangekla het 
en Chrysogonus was voorsitter van daardie regbank, sou jy tog sorgvul- 
diger voorbereid moes gekom het. Besef jy dan nie wat hier bespreek 
word, of voor wie dit bespreek word nie?

7 3 . Dit gaan om vadermoord, ’n misdryf wat nie sonder talle beweeg- 
redes gepleeg kan word nie; dit word behandel voor uiters wyse mense 
wat weet dat niemand selfs die geringste misdaad sonder ’n beweegrede 
pleeg nie.
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XXVIL Nou goed dan, jy  kan nie 'n  beweegrede aangee nie. Hoewel ek sonder 
meer die oorwinnaar behoort te wees, sal ek nogtans afsien van my reg, 
en in vertroue op die onskuld van my kliënt, in hierdie saak ’n toege- 
wing aan jou maak wat ek in ’n ander saak nie sou gemaak het nie. 
Ek vra jou nie waarom Sextus Roscius sy vader vermoor het nie, ek vra 
jou hoe hy hom vermoor het. Ja, so stel ek jou die vraag, Gaius Erucius: 
hoe het hy dit gedoen? En ek sal so met jou handel: hoewel ék aan die 
woord is, sal ek aan jou geleentheid gee om my óf te antwoord, óf in 
die rede te val, óf, indien jy wil, my selfs te ondervra.

7 4 . Hoe het hy hom dus vermoor? Het my kliënt self sy vader deur- 
boor, of het hy hom aan ander gegee om doodgemaak te word? As jy 
homself daarvan beskuldig, antwoord ek: hy was nie in Rome nie. As 
jy beweer hy het dit deur ander laat doen, vra ek: deur wie? Deur slawe 
of deur vry mense? Indien deur vry mense, watter mense dan? Deur mense 
wat ook van Ameria is, of deur sluipmoordenaars hier uit die stad? As 
huUe van Ameria is, wie is huUe dan? Waarom word hulle name nie ge- 
noem nie? As hulle van Rome is, waarvandaan het Roscius hulle geken, 
daar hy sedert baie jare nie na Rome gekom, en nooit langer as drie dae 
daar gebly het nie? Waar het hy huUe ontmoet? Hoe het hy met huUe 
samesprekings gevoer? Op welke manier het hy hulle oorreed? “ Hy het 
aan hulle geld gegee” . Aan wie het hy geld gegee? Deur wie se bemid- 
deUng het hy dit gegee? Waar het hy die geld vandaan gekry, en hoeveel 
het hy gegee? Op dergeUke spore langs kom ’n mens mos gewoonlik by 
die bron van die misdaad uit, nie waar nie? En herinner jou asseblief 
terselfdertyd hoe jy  my kliënt se lewenswyse geskUder het: dat hy ’n 
onbeskaafde plaasjapie was wat nooit met enigiemand ’n gesprek aan- 
geknoop, en nooit in ’n stad vertoef het nie.

7 5 . Hierby laat ek ter syde wat vir my as die hoofbewys vir die onskuld 
van my kUënt kon dien, naamlik, dat misdrywe van daardie aard ge- 
woonlik nie by landelike sedes, karige kos en ’n ruwe, ongekultiveerde 
lewenswyse ontstaan nie. Net soos jy nie elke soort vrug en elke boom- 
soort op elke akker sou kan vind nie, so ontstaan elke soort misdaad 
ook nie uit elke lewenswyse nie. In die stad word weeldesug verwek, 
uit weeldesug moet noodwendig hebsug voortkom en uit hebsug moet 
roekeloosheid voortbars waaruit aUe misdrywe en wandade gebore word. 
Maar hierdie landeUke lewe wat jy  boers noem, is die leermeesteres van 
spaarsaamheid, omsigtigheid en geregtigheid.
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X X V Ill 7 6 . Maar op hierdie dinge gaan ek nie in nie. Ek stel jou die vraag: dié 
man wat, soos jyself sê, nooit tussen mense verkeer het nie, deur welke 
mense kon hy, veral in sy afwesigheid, so ’n enorme misdaad en gehul 
in soveel geheimsinnigheid laat volvoer? Baie dinge is vals, regters, maar 
dis dinge wat nogtans vol verdagmaking as aanklagte aangevoer kan 
word. As daar grond tot verdenking in hierdie dinge gevind word, sal 
ek toegee dat daar skuld aanwesig is. Sextus Roscius word in Rome ver- 
moor onderwyl sy seun op die platteland by Ameria gebly het. Hy wat 
niemand in Rome geken het nie, het vermoedelik 'n brief aan een of an- 
der sluipmoordenaar daar gestuur. Hy het iemand na hom toe laat kom. 
Wie of wanneer? Hy het 'n boodskapper gestuur. Wie, of na wie? Met 
geld, invloed, verwagtinge en beloftes het hy iemand daartoe oorgehaal. 
Niks hiervan kan 'n mens jou selfs voorstel nie, laat staan nog bewys. 
Maar nogtans word hier teen ’n aanklag van vadermoord gepleit.

7 7 . Daar bly nog die moontlikheid oor dat hy dit deur slawe laat pleeg 
het. 0  onsterflike gode, wat ’n ellendige en rampsalige aangeleentheid! 
Hoe nou? Wat by so ’n aanklag gewoonlik die onskuldige se redding is, 
naamlik dat hy sy slawe aanbied vir ’n pynlike verhoor, mag Sextus Ros- 
cius nie doen nie! Julle wat hom aankla, het ál sy slawe in julle besit. 
Nie een slaaf uit so ’n groot huispersoneel is aan Sextus Roscius gelaat 
as bediener van sy daaglikse voedsel nie. Ek roep nou u hulp in, Publius 
Scipio30, en u s ’n, Marcus Metellus30. Onder u beskerming en op u aan- 
drang het Sextus Roscius meer as eenmaal twee van sy vader se slawe 
van sy teenstanders geëis om ’n pynlike31 verhoor te laat ondergaan. 
Onthou u dat Titus Roscius dit geweier het? Hoe so? Waar is daardie 
slawe? Hulle is lyfknegte van Chrysogonus; by hom staan hulle in aan- 
sien en word op prys gestel. Selfs nou nog eis ek, en bid en smeek my 
kliënt hier dat hulle pynlik verhoor sal word.

7 8 . Wat doen julle? Waarom weier julle? Twyfel tans nog, regters, in- 
dien u kan, oor wie vir Sextus Roscius vermoor het. Is dit die seun wat 
vanweë sy vader se dood in armoede en onder heimelike aanslae leef, 
en aan wie nie eers ’n kans gegun word om ’n pynlike verhoor in ver- 
band met sy vader se dood in te stel nie, of is dit hulle wat so ’n verhoor 
ontwyk, die goedere in besit het, en in en van moord lewe? Alles in hier- 
die saak, regters, is ellendig en skandelik. Tog kan niks wreder en on- 
regverdiger aangevoer word as hierdie feit dat die seun nie toegelaat word 
om ’n pynlike verhoor van sy vader se slawe in verband met sy vader 
se dood te laat hou nie! Sal hy nie lank genoeg baas wees oor sy eie 
onderhoriges, om hulle eers ’n pynlike verhoor in verband met die dood
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van sy vader te laat ondergaan nie? Ek sal nog, en ook nie so baie lank 
hierna nie, by hierdie punt kom, want dié hele saak het te doen met die 
Roscii oor wie se roekeloosheid ek beloof het om te praat, sodra ek Erucius 
se beskuldigings ontsenu het.

X X IX  7 9 . Nou, Erucius, wendek my tot jou. As my kliënt betrokke is in hier- 
die misdaad, moet ek met jou saamstem dat hy dit óf persoonlik met 
eie hand gepleeg het -  wat jy ontken -  óf deur middel van ’n paar vry 
mense of slawe. Deur vry mense? Jy kan nie aantoon hoe hy hulle kon 
ontmoet het, of op welke wyse hy hulie kon oorhaal nie; ook nie waar, 
deur wie, en met welke vooruitsigte of met watter beloning nie. Ek, 
daarenteen, verklaar dat Sextus Roscius nie alleen niks van daardie dinge 
gedoen het nie, maar dat hy dit selfs nie kon doen nie omdat hy sedert 
baie jare nie in Rome was, en ook nooit sonder rede van sy landgoedere 
af weggegaan het nie. Skynbaar het daar vir jou nog net die een uitkoms 
oorgebly, naamlik om slawe by name aan te wys. En daarheen kon jy 
jou toevlug neem soos na ’n hawe, nadat jy uit al jou ander verdagma- 
kings teruggedryf is. Daar stamp jy egter teen so ’n rots dat jy nie alleen 
die aanklag van my kliënt af sien terugkaats nie, maar ook weet dat alle 
verdenking op julleself terugval.

8 0 . Waarheen het die aanklaer dus by gebrek aan bewysgronde tog sy 
toevlug geneem? “ Die tye was van so ’n aard” , sê hy, “ dat mense al- 
gemeen straffeloos vermoor is. Daarom kon jy vanweë die groot aantal 
sluipmoordenaars, hierdie moord sonder moeite laat uitvoer” . Intussen 
lyk dit vir my, Erucius, of jy  vir een loon twee dinge wil bereik: ons die 
skrik op die lyf jaag met jou regsgeding, en andersyds juis diegene van 
wie jy jou loon ontvang het, aankla. Wat sê jy? Mense is algemeen ver- 
moor? Deur middel van wie, en deur wie? Jy hou mos in gedagte dat 
jy  deur die opkopers hierheen verlei is, nie waar nie? Wat het daarna 
gevolg? Weet ons nie dat ongeveer dieselfde mense wat in daardie tye 
die afsnyers32 van neJcke was, ook die afsnyers van goedere se pryse 
was nie?

8 1 . Kortom, sal die mense wat destyds dag en nag gewapend rondge- 
hardloop het, bestendig in Rome teenwoordig was en die hele tyd besig 
was met roof en bloedvergieting, vir Sextus Roscius die wreedheid en 
ongeregtigheid van daardie tyd verwyt? Sal hulle meen dat die groot aantal 
sluipmoordenaars waarvan hulle self die leiers en die vernaamstes was, 
’n aanklag teen my kliënt hier gaan wees? Nie alleen was hy nie in Rome 
nie, maar hy was ook totaal onkundig omtrent wat in Rome aan die gang
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was, omdat hy, soos jy self erken, voortdurend op die platteland geleef 
het.

8 2 . Ek vrees, regters, dat ek vir u vervelend mag wees of die indruk 
mag verwek dat ek u begripsvermoë wantrou as ek nog langer oor dinge 
wat so duidelik is, sou uitwei. Erucius se aantyging is na my mening 
geheel en al weerlê, tensy u dalk verwag dat ek sy aanklagte oor ver- 
duistering van staatsgeld en dergelike versinsels moet ontsenu. Daar- 
van het ons voorheen nog nie gehoor nie en dis vir ons nuut. Ek het 
die indruk gekry dat hy iets uit ’n ander toespraak wat hy teen ’n ander 
beskuldigde ingestudeer het, aan die uitbulder was, so min het dit ver- 
band gehou met die aanklag van vadermoord of die persoon van die aan- 
geklaagde. Daar hy hierdie aantygings slegs met blote woorde gestaaf 
het, is dit voldoende om hulle slegs met woorde te weerlê. As daar iets 
is wat hy vir die ondervraging van die getuies bewaar, sal hy my daar, 
soos in die verdediging self, beter voorbereid vind as wat hy gedink het.

X X X  8 3 . Nou kom ek by die punt waartoe nie my begeerte nie, maar my pligs- 
gevoel my lei. Want as ek die begeerte gehad het om 'n aanklaer te wees, 
sou ek eerders klagte gelê het teen ander persoonlikhede ten koste van 
wie ek hoër kon klim in my beroep. Dit is egter my vaste besluit om dit 
nie te doen solank ek ’n vrye keuse het tussen die beroep van aanklaer 
en die van verdediger nie. Want na my mening verdien die man wat deur 
sy eie bekwaamheid ’n hoër posisie bereik, die grootste respek, en nie 
hy wat deur die skade en ongeluk van ’n ander opgang maak nie. Laat 
ons op langelaas ophou om beskuldigings wat niks om die lyf het nie 
te ondersoek; laat ons die misdaad dáár soek waar dit werklik is en ont- 
dek kan word. Jy sal dan dadelik begryp, Erucius, deur hoeveel verdagte 
omstandighede ’n egte aanklag gestaaf word. Tog sal ek nie alles sê nie 
en slegs elke punt oppervlakkiglik aanraak. En selfs dit sou ek nie ge- 
doen het as dit nie noodsaaklik was nie. Die bewys dat ek dit met teen- 
sin doen, sal wees dat ek nie verder daarmee sal voortgaan as wat die 
heil van my kliënt, en my pligsgevoel vereis nie.

8 4 . By Sextus Roscius het jý geen motief vir die moord gevind nie; maar 
by Titus Roscius vind ék een. Met jou het ek immers te doen, Titus Ros- 
cius, aangesien jy daar sit en openlik erken dat jy  ons teenstander is. 
Oor Capito sal ons ons later bekommer wanneer hy — ek verneem hoe 
gereed hy is — as getuie sal optree. Dan sal hy ook inligting kry oor sy 
ander oorwinnings33 waarvan hy nie eers vermoed dat ek gehoor het 
nie. Die beroemde Lucius Cassius34 wat deur die Romeinse volk as die
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waarheidliewendste en allerwysste regter beskou is, het gewoonlik in 
regsake herhaaldelik gevra ‘tot wie se voordeel’ die misdaad was. So 
gaan dit mos in die lewe van mense: niemand poog om tot ’n misdaad 
oor te gaan sonder ’n vooruitsig op gewin nie.

8 5 . Mense wat met ’n proses bedreig is, het hierdie man as voorsitten- 
de of strafregter vermy en vir hom gesidder. Want hoewel ’n vriend van 
die waarheid, was hy skynbaar nogtans van nature nie so geneig tot 
medelye as bedag op strengheid nie. Wat my betref, hoewel die voorsit- 
tende regter by hierdie verhoor ’n man is wat enersyds uiters onverskrok- 
ke teen roekelose misdadigheid, maar andersyds baie inskiklik aan die 
kant van onskuld staan, sal ek tog maklik daartoe instem om ter verde- 
diging van Sextus Roscius te pleit. Dit maak nie saak of die allerstreng- 
ste regter self die ondersoek lei, en of dit geskied voor regters in die aard 
van Cassius nie, wie se blote naam selfs nou nog vrees inboesem by men- 
se wat hulle voor die gereg moet verantwoord.

X X X I 8 6 . Wanneer die regters in hierdie saak sien dat die aanklaers ’n ont- 
saglike vermoë in besit hou terwyl my kliënt in die uiterste armoede ver- 
keer, sou hulle voorwaar nie vra tot wie se voordeel die daad was nie. 
Daar hierdie punt heel duidelik is, sou hulle immers die aanklag en die 
verdenking eerder aan die geroofde buit as aan die armoede knoop. Wat 
moet hulle dink as hierby nog kom dat jy  voorheen behoeftig was? Dat 
jy gierig, dat jy  roekeloos, dat jy die grootste vyand van die vermoorde 
was? Moet daar nog gesoek word na ’n motief wat jou tot so 'n ontsag- 
like misdaad verlei het? Watter een van hierdie punte kan dus ontken 
word? Die behoeftigheid van die kêrel is van so ’n aard dat dit nie ver- 
berg kan word nie en des te meer in die oog val namate dit meer geheim 
gehou word.

8 7 . ]ou gierigheid toon jy openlik deurdat jy  met ’n wildvreemde ’n ver- 
bond gesluit het aangaande die goedere van ’n medeburger en bloedver- 
want. Hoe roekeloos jy is -  om van ander dinge maar te swyg -  kan 
almal aflei uit die feit dat net jy van die hele vennootskap, dit wil sê, 
net jy van soveel sluipmoordenaars, gevind is om by die aanklaers te 
gaan sit en nie alleen jou gesig te wys nie, maar dit selfs aan ons op 
te dring. Dat daar vyandskap bestaan het tussen jou en Sextus Roscius, 
en ook groot geskille oor familiebesittinge, moet jy  toegee.

8 8 . Daar bly nog oor, regters, dat ons die volgende punt moet oorweeg. 
Wie van die twee sou eerder vir Sextus Roscius vermoor het: hy wat
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deur Roscius se dood tot rykdom, of hy wat tot die bedelstaf gekom het; 
hy wat voorheen behoeftig was, of hy wat daarna in die grootste ellen- 
de gedompel is; hy wat brandend van gjerigheid, vyandig op sy verwante 
afgestorm het, of hy wat altyd só geleef het dat hy geen winsbejag ge- 
ken het nie, maar slegs die profyt wat hy met eie arbeid verwerf het; 
hy wat die vermetelste van al die opkopers is, of hy wat vanweë sy on- 
bekendheid met die forum en geregshowe nie alleen vir die banke in die 
hof nie, maar ook vir die stad self terugdeins; en ten slotte regters -  
en dit is na my mening deurslaggewend in hierdie saak -  is dit eerder 
die vermoorde se vyand of sy seun?

X X X II 8 9 . As jy soveel en sulke gewigtige verswarende feite by die aange- 
klaagde gevind het, Erucius, hoe lank sou jy nie gepraat het nie! Hoe 
sou jy nie gepronk het nie! By Hercules, die tyd sou jou ontbreek het, 
eerder as woorde. Want in elkeen van die punte steek daar soveel stof 
dat jy een hele dag aan elkeen sou kon bestee. Ek kan dit ook doen. 
Hoewel ek my niks aanmatig nie, is ek immers nie so beskeie as om te 
meen dat jy woordryker as ek kan praat nie. Maar vanweë die groot aantal 
verdedigers mag ek dalk maar net as een van die vele gereken word, 
terwyl die slag van Cannae35 jou ’n redelik goeie aanklaer gemaak het. 
Ons het baie vermoordes gesien, nie by die Trasumennusmeer35 nie, maar 
by die Serviliusmeer36.

9 0 . “ Wie is daar nie deur die Frigiese swaard verwond nie?’ ’37 Dit is 
nie nodig om al die Curtii38, die Marii en die Memmii wat deur hul ouder- 
dom reeds weggehou is van gevegte af te vermeld nie, en ten slotte hul 
gryse Priamus self, Antistius, wat nie alleen deur sy ouderdom nie, maar 
ook deur die wette verhinder is om te veg. Verder is daar baie honderde 
wat aanklagte van moord en vergiftiging ingedien het, maar wie se name 
vanweë hul onbekendheid deur niemand meer genoem word nie. Sover 
dit my betref, sou ek wens dat hulle almal nog in lewe was. Dit doen 
immers geen kwaad dat daar soveel honde as moontlik is nie, daar groot 
getalle mense opgepas, en vele dinge bewaak moet word.

9 1 . Maar, soos dit gaan, die geweld en verwarring van oorlog veroor- 
saak dikwels baie dinge sonder dat die bevelvoerders daarvan weet. Ter- 
wyl hy wat die opperbevel in hande gehad het se aandag in beslag ge- 
neem is deur ander dinge, was daar intussen mense wat hulle eie wonde39 
versorg, en asof ’n ewigdurende nag oor die staat gesprei was, in die 
duisternis rondgestorm en alles in verwarring gebring het. Ek verbaas 
my dat die hof se banke nie ook deur hierdie mense verbrand is om te



6 0  VERTALINGS

sorg dat daar geen spoor van die geregshowe sou oorbly nie; hulle het 
immers sowel die aanklaers as die regters uit die weg geruim. Een voor- 
deel is dat hulle hul op so ’n wyse gedra het dat hulle nie alle getuies 
kon doodmaak nie, al wou hulle ook. Want solank die menslike ras be- 
staan, sal daar geen gebrek wees aan iemand om hulle aan te kla nie, 
en solank die staat bestaan, sal verhore plaasvind. Maar soos ek pas 
gesê het, as hy die feite wat ek hier aangehaal het vir sý saak gehad 
het, sou nie alleen Erucius so lank as u maar wil daaroor kon praat nie, 
maar ook ek kan dit doen, regters. Ek is egter van plan, soos ek vroeër 
gesê het, om vlugtig daaroorheen te gaan en slegs elke afsonderlike punt 
oppervlakkig aan te roer, sodat almal kan insien dat ek nie uit ywer ’n 
aanklag lê nie, maar uit pligsgevoel ’n verdediging op my neem.

X X X III 9 2 . Ek merk dus dat daar baie beweegredes bestaan wat die man tot 
die daad kon aangedryf het. Laat ons dan nou sien of daar wel enige 
geleentheid was om die misdaad uit te voer. Waar is Sextus Roscius ver- 
moor? “ In Rome” . Hoe nou? Jy, Titus Roscius, waar was jy  toe? “ In 
Rome. Maar wat het dit met die saak te doen? Ook talle andere was in 
Rome’ ’ . Asof dit nou gaan om wie uit so ’n groot massa mense die moord 
gepleeg het, en nie om die volgende vraag nie, naamlik, of die man wat 
in Rome vermoor is, deur iemand vermoor is wat voortdurend in Rome 
gebly het, of deur iemand wat Rome baie jare lank hoegenaamd nie be- 
soek het nie.

9 3 . Kom, laat ons nou ook die oorblywende moontlikhede in oënskou 
neem. Daar was destyds ’n groot aantal sluipmoordenaars -  en daar- 
aan het Erucius ons herinner — en mense is straffeloos vermoor. Hoe 
so? Uit welke mense het die groot aantal bestaan? Ek meen, óf uit diege- 
ne wat hulle met die aankoop van goedere besig gehou het, óf diegene 
wat deur eersgenoemdes gehuur is om iemand te vermoor. As jy aan 
mense dink wat andere se eiendom nagejaag het, dan hoort jy  onder 
daardie getal want jy is deur ons vermoë verryk. Maar as jy dink aan 
diegene vir wie mense doodstekers noem wanneer daar met ’n sagter 
benaming na hulle verwys word, vra dan onder wie se beskerming en 
sorg diesulkes staan. Glo my, jy sal iemand van jou vennootskap onder 
hulle ontdek. En wat jy ook al ten antwoord sê, vergelyk dit met ons 
verdediging; so sal Sextus Roscius se saak die maklikste met joune ver- 
gelyk word.

9 4 . Jy sal sê: ‘ ‘Wat volg daaruit as ek voortdurend in Rome was?’ ’ Ek 
sal antwoord: “ Maar ek was hoegenaamd nie in Rome nie.” “ Ek erken
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dat ek 'n opkoper van goedere is, maar daar is ook baie ander’ ’ . “ Maar 
ek is, soos jy selfbetoog, ’n boer en 'n plattelander” . “ A sek  my onder 
'n bende sluipmoordenaars begewe het, is ek nie sonder meer self 'n 
sluipmoordenaar nie” . “ Maar ek wat nie eers ’n sluipmoordenaar ken 
nie, staan voorwaar ver verwyder van ’n dergelike aanklag” . Daar is 
uiters baie omstandighede wat aangevoer kan word, waaruit a f te lei is 
dat jy die beste geleentheid gehad het om die misdaad te onderneem. 
Ek laat dit alles daar, enersyds omdat ek jou nie graag persoonlik be- 
skuldig nie, maar meer nog omdat ek vrees dit mag voorkom asof my 
rede op meer mense betrekking het, indien ek melding sou wil maak van 
daardie moorde wat destyds op dieselfde manier gepleeg is as dié waar- 
op Sextus Roscius vermoor is.

X X X IV  9 5 . Laatonsnou, soos by die ander punte, vlugtigkyk na wat jy, Titus 
Roscius, ná die dood van Sextus Roscius gedoen het. So oop en klaar- 
blyklik lê die feite, dat ek, so help my die god van trou, regters, met 
teësin daaroor praat. Want watter soort mens jy ook al is, Titus Ros- 
cius, ek vrees ek mag die indruk verwek dat ek my kliënt so graag wou 
red dat ek jou hoegenaamd nie gespaar het nie. Terwyl ek dié vrees 
koester en jou enigermate wil spaar sover ek dit kan doen sonder om 
my plig na te laat, verander ek weer my voorneme, want jou onbeskaam- 
de gesig skiet my te binne. Is dit werklik moontlik dat jy vir jouself by 
grootste voorkeur die rol opgeëis het om jou met die verhoor in te meng 
en langs die aanklaer te sit, terwyl jou ander vennote gevlug en hulle 
skuilgehou het om die indruk te verwek dat hierdie verhoor nie oor huUe 
buit nie maar oor ’n misdaad van my kliënt gehou word? Hierdeur sal 
jy niks anders bereik as dat die hele wêreld jou roekeloosheid en onbe- 
skaamdheid sal leer ken nie.

9 6 . Toe Sextus Roscius vermoor is, wie bring eerste die nuus na Ame- 
ria? Mallius Glaucia, jou afhanklike en huisgenoot -  ek het hom reeds 
voorheen genoem. Van welke belang was dit dat hý by grootste voor- 
keur die nuus gebring het van iets wat jou die rninste van almal aange- 
gaan het, as jy nie reeds vroeër ’n plan in verband met die dood en goede- 
re van die vermoorde beraam, en geen ooreenkoms oor die misdaad of 
die loon daarvoor met enigiemand gesluit het nie? “ Mallius het die nuus 
uit eie beweging gebring” . Van wat se belang, vra ek, was dit vir hom? 
Of het hy bloot toevalUg die nuus wat hy in Rome gehoor het eerste aan- 
gekondig, want hy het nie om daardie rede na Ameria gekom nie? Om
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welke rede het hy na Ameria gekom? “ Ek kan nie raai nie” , sê jy. Ek 
sal die saak nou tot so ’n punt bring dat daar geen nodigheid vir raaiery 
sal wees nie. Op grond waarvan het hy die nuus eerste aan Titus Ros- 
cius Capito gebring? Hoewel Sextus Roscius se huis, vrou en kinders in 
Ameria was, hoewel daar soveel verwante en familielede was wat op 
baie goeie voet met hom verkeer het — op grond waarvan het dit gebeur 
dat daardie afhanklike van jou, die boodskapper van jou misdaad, by 
grootste voorkeur die nuus aan Titus Roscius Capito gebring het?

9 7 . Die man is vermoor terwyl hy van sy middagmaal40 af teruggekeer 
het, maar dit was nog nie ligdag toe dit in Ameria bekend geword het 
nie. Wat beteken hierdie ongelooflike rit, hierdie uitsonderlke spoed en 
haas? Ek vra nie wie hom deurboor het nie; daar is niks waarvoor jy 
hoef bang te wees nie, Glaucia. Ek visenteer jou nie, en ek gaan nie na 
of jy dalk een of ander wapen gehad het nie; ek oordeel dat dit niks met 
my te doen het nie. Daar ek tog ontdek wie sy moord beplan het, be- 
kommer ek my nie om te weet deur wie se hand hy deurboor is nie. Slegs 
hierdie een punt wat jou openlike boosheid en die onweerlegbare feite- 
like omstandigheid my bied, neem ek op: waar of van wie het Glaucia 
daarvan gehoor? Hoe het hy dit so gou geweet? Neem aan hy het on- 
middellik daarvan gehoor: watter rede het hom gedwing om in een nag 
so 'n lang reis af te haas? As hy uit eie beweging na Ameria gereis het, 
welke dringende noodsaak het hom dan aangedryf om op so 'n laat uur 
uit Rome te vertrek en geen deel van die nag te rus nie?

X X X V  9 8 . Moet ons nog by sulke duidelike feite n a ’n bewysvoering soek of 
na ’n gissing gryp? Kom dit nie vir u voor, regters, asof u hierdie dinge 
wat u gehoor het, met u eie oë waarneem nie? Sien u nie daardie onge- 
lukkige man, onbewus van sy lot waar hy van sy middagmaal af terug- 
keer nie? Nie die opgestelde hinderlaag, nie die skielike aanval nie? Ver- 
skyn Glaucia nie voor u oë waar hy besig is om die moord te pleeg nie? 
Is daardie Titus Roscius nie by nie? Plaas hy nie met eie hande daardie 
Automedon41 in die strydwa om boodskapper te wees van sy allerwreedste 
moord en goddelose oorwinning nie? Smeek Titus Roscius nie vir Glaucia 
om daardie nag sonder slaap deur te bring en hom ter wille van sy aan- 
sien in te span en so gou as moontlik aan Capito die nuus te bring nie?

9 9 . Waarom wou hy hê dat Capito dit eerste weet? Ek weet nie, behal- 
we dat ek sien dat Capito ’n deelgenoot van die goedere is; ek sien dat 
hy die drie voortreflikstes van die dertien plase in sy besit het.
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10 0 . Ek verneem bowendien dat dit nie nou die eerste maal is dat hier- 
die soort verdenking op Capito val nie; dat sy skandelike oorwinnings- 
tekens42 talryk is, maar dat hierdie die eerste lintversierde een is wat 
uit Rome vir hom gebring is; dat daar geen metode van moordpleeg be- 
staan waarop hy nie ’n aantal mense vermoor het nie -  talle van hulle 
met die swaard en talle met vergif. Ek kan selfs iemand noem vir wie 
hy teen die gewoonte van ons voorvaders in, toe die slagoffer nog nie 
sestig43 jaar oud was nie, van die brug af in die Tiber gegooi het. Hierdie 
dinge sal hy van my hoor indien hy as getuie na vore tree, of liewer, 
sodra hy na vore tree, want ek weet hy sal kom getuig.

101 . Laat hom maar net kom en sy skrifrol ontvou; ek kan vir hom 
duidelik bewys dat dit deur Erucius geskryf is. Mense beweer hy het dit 
aggressief voor Sextus Roscius gehou, en gedreig om dit alles as getuienes 
te gaan sê. Wat 'n voortreflike getuie, regters! Wat ’n waardige karak- 
ter, werd om hoë verwagtings van te koester! Wat ’n eerbare lewe, en 
een van so ’n aard dat u met geneë gemoed u geswore eed sal aanpas 
by sy getuienis! Voorwaar, ons sou nie die misdade van daardie soort 
so duidelik bemerk het as hebsug en gierigheid en roekeloosheid nie dié 
mense self verblind het nie.

Eiland in die Tiber (Inter Duos Pontes)
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X X X V I 102 . Onmiddellik na die moord het die een ’n gevleuelde boodskapper 
na Ameria gestuur na sy vennoot, of liewer, sy leermeester. As almal 
graag wou verberg dat hulle weet wie met die misdaad te doen het, wou 
hý nietemin self sy wandaad voor die oë van almal openbaar maak. In- 
dien dit die onsterflike gode behaag, staan die ander een op die punt om 
selfs getuienis teen Sextus Roscius te lewer: asof dit inderdaad tans daar- 
om gaan of sy bewerings geloof verdien, en nie of sy daad gestraf moet 
word nie. Daarom is daar volgens die gebruik van ons voorvaders be- 
paal dat die aansienlikste mense selfs by die geringste aangeleenthede 
nie getuienis mog lewer in ’n saak wat hulleself aangaan nie.

1 0 3 . Africanus44, wie se bynaam aandui dat hy een derde van die wê- 
reld onderwerp het, sou nogtans nie getuienis afgelê het as dit om 'n 
persoonlike saak gegaan het nie. Maar ek durf nie ten koste van so ’n 
belangrike man die bewering maak dat hy nie geglo sou word indien hy 
getuig het nie. Kyk nou hoe alles omgekeer en slegter gemaak is. Terwyl 
dit hier om eiendom en moord gaan, is die man wat ’n opkoper en sluip- 
moordenaar is, van plan om getuienis af te lê, dit wil sê, die man wat 
die koper en besitter is van juis daardie eiendom waarom dit gaan, en 
wat die persoon oor wie se dood hierdie ondersoek gelei word, laat ver- 
moor het.

1 0 4 . Wat nou? ]y, beste man, het jy  dalk iets om te sê? Luister na my: 
sien toe dat jy jouself nie benadeel nie, want dit gaan hier om 'n saak 
wat ook vir jou uiters belangrik is. Jy het talryke misdadige, menige roeke- 
lose, en talle onbeskaamde dade gepleeg, maar één baie onnosel ding 
het jy gedoen, gewis uit eie beweging en nie op advies van Erucius nie: 
dit was nie nodig dat jy daar op die aanklaersbank sit nie. Niemand be- 
dien hom immers van ’n stom aanklaer of van ’n getuie wat van die 
aanklaersbank af opstaan nie. Daarby kom nog die feit dat jou gierig- 
heid ten minste effens meer verborge en bedek sou gewees het as jy nie 
daar gesit het nie. Maar nou, wat sou enigiemand nog verlang om van 
julle te hoor, wanneer julle optrede van so ’n aard is dat dit lyk asof 
julle doelbewus tot ons voordeel en teen julleself handel?

105 . Kom dan, regters, laat ons die gebeurtenisse wat onmiddellik daar- 
na gevolg het, in oënskou neem. In Lucius Sulla se kamp voor Volater- 
rae, word die berig van Sextus Roscius se dood op die vierde dag na 
sy moord, aan Chrysogonus oorgedra.
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XX XV II Vra mense tans nog wie daardie boodskapper gestuur het? Is dit nie glas- 
helder dat dit dieselfde persoon is as die een wat ’n boodskapper na Ame- 
ria gestuur het nie? Chrysogonus sorg daarvoor dat die vermoorde se 
eiendom dadelik verkoop word -  hy wat nie vir Roscius of die toedrag 
van sake geken het nie. Maar hoe het hy op die gedagte gekom om die 
landgoedere van ’n onbekende man vir wie hy volstrek nog nooit gesien 
het nie dolgraag te wil besit? Wanneer u iets van dié aard hoor, regters, 
sê u gewoonlik sonder meer: “ Iemand uit dieselfde stad of omgewing 
moes gepraat het; dis hulle wat meestal inligting gee, deur hulle word 
die meeste verraai’ ’ . Maar in hierdie geval is daar niks wat u vooraf op 
grond van 'n  vermoede hoef aan te neem nie.

10 6 . Ek sal immers nie soos volg betoog nie: “ Dit is waarskynlik dat 
die twee Roscii daardie inligting aan Chrysogonus oorgedra het, want 
daar het reeds vroeër vriendskap tussen hulle en Chrysogonus bestaan. 
En hoewel die Roscii talryke ou bande met beskermers en gashere van 
hulle voorvaders geërf het, het hulle die betoning van dienswilligheid en 
agting aan enige van daardie mense gestaak, en hulleself onder die be- 
skerming en sorg van Chrysogonus geplaas.”

1 0 7 . Dit alles kan ek na waarheid sê, maar in hierdie saak is dit nie 
vir my nodig om te gis nie: met sekerheid weet ek dat hulle self toegee 
dat Chrysogonus al hierdie goedere op hulle aandrang in besit geneem 
het. As u met eie oë die man sien wat 'n aandeel ontvang het vir sy 
aanwysing, sal u dan nog kan twyfel, regters, oor wie die aanwysing 
gedoen het? Wie is dus die mense aan wie Chrysogonus 'n aandeel in 
daardie goedere gegee het? Die twee Roscii. Daarbenewens dalk nog 
iemand? Niemand nie, regters. Kan dit dus nog twyfelagtig wees dat hulle 
wat ’n deel van die buit van Chrysogonus ontvang het, hierdie buit aan 
hom voorgehou het?

10 8 . Kom, laat ons nou die optrede van die Roscii uit die standpunt 
van Chrysogonus self in oënskou neem. As die Roscii in hierdie slagting 
niks gedoen het wat die moeite werd was nie, waarom is hulle dan deur 
Chrysogonus met sulke groot belonings begiftig? Indien hulle niks an- 
ders gedoen het as om die saak te rapporteer nie, was dit dan nie ge- 
noeg dat hulle bedank word, of hoogstens, om baie vrygewig op te tree, 
' n erebeloning ontvang nie? Waarom word daar dadelik aan Capito drie 
plase met so ’n ontsaglike geldwaarde gegee? Waarom besit daardie Titus 
Roscius aUes wat oorbly gesamentUk met Chrysogonus? Is dit nie glas-
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helder, regters, dat Chrysogonus hierdie verowerde buit aan die Roscii 
afgestaan het nadat hy van die saak kennis geneem het nie?

XX XV III 1 0 9 . Capito, een van die tien Ameriese hoofmanne, kom as gesant in 
die kamp aan. ]uis uit sy optrede in hierdie gesantskap moet u die hele 
lewenswyse, inbors en karakter van dié man leer ken. Indien u nie tot 
die besef gekom het, regters, dat daar geen plig en geen reg so heilig 
en onskendbaar bestaan, wat nie deur sy misdadigheid en troueloosheid 
ontwy en aangetas is nie, dan moet u oordeel dat hy ’n voortreflike man 
is.

1 1 0 . Capito verhinder dat Sulla oor hierdie dinge ingelig word en ver- 
klap aan Chrysogonus die planne en begeerte van die ander gesante. Hy 
maan hom om te sorg dat die saak nie in die openbaar behandel word 
nie en wys hom daarop dat indien die verkoop van die goedere onge- 
daan gemaak word, hy ’n groot som geld sal verloor, terw>'l hyself in 
lewensgevaar sal verkeer. Hy hits Chrysogonus aan en bedrieg die man- 
ne wat saam met hom gestuur was. Hy waarsku eersgenoemde herhaal- 
delik om op sy hoede te wees en hou op listige wyse valse hoop aan 
sy medegesante voor. Saam met Chrysogonus smee hy planne teen laas- 
genoemdes, verklap hulle planne aan hom, en beding met hom sy deel 
van die buit. Vir die afgevaardigdes sluit hy alle toegang tot Sulla af deur 
telkens op een of ander vertraging staat te maak. Ten gevolge van sy 
aansporing, aandrang en bemiddeling het die gesante per slot van sake 
nie in Sulla se teenwoordigheid gekom nie. Bedrieg deur hul vertroue 
in Capito, of liewer deur sy troueloosheid -  en dit sal u van hulleself 
kan verneem indien die aanklaer hulle wil oproep om getuienis af te lê 
— het hulle ’n valse hoop huis toe teruggebring in plaas van gewisse 
sukses.

111 . Ons voorouers het geglo dat iemand ’n allergrootste skanddaad 
gepleeg het as hy ’n opdrag met betrekking tot privaat aangeleenthede 
op bra geslepe wyse tot eie voordeel of gewin uitgevoer het, en ook wan- 
neer hy dit bra nalatig gedoen het. Daarom is ’n geregtelike verhoor vir 
skending van ’n opdrag ingestel, ’n verhoor wat nie minder skandelik 
is as een vir diefstal nie. Die rede is, glo ek, omdat ons die trou van vriende 
as plaasvervanger van ons eie moeite veronderstel in sake waarby ons 
nie self teenwoordig kan wees nie. Wie hierdie trou skend, val die ge- 
meenskaplike beskerming van alle mense aan en verstoor, sover dit van 
hom afhang, die maatskaplike orde. Ons kan immers nie alles uit eie krag 
doen nie-, die een is nuttiger in een saak, ’n ander in ’n ander saak. Daar-
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om word vriendskappe aangeknoop, sodat gemeenskaplike voordeel deur 
wedersydse diensbetoon bevorder mag word.

112 . Waarom aanvaar jy ’n opdrag as jy van plan is om dit te verwaar- 
loos of tot eie voordeel aan te wend? Waarom stel jy jou tot my diens 
as jy my belange met jou geveinsde diensvaardigheid benadeel en in die 
weg staan? Gee pad voor my; ek sal dit deur ’n ander laat afhandel. Jy 
neem op jou die las van ’n verpligting wat jy meen jy kan dra; en so 
’n las lyk die swaarste vir diegene wat self allermins ligvaardig is.

X X X IX  Hierdie vergryp is dus skandalig omdat dit twee uiters eerbiedwaardige 
dinge skend; vriendskap en vertroue. In die reël, immers, vertrou niemand 
’n opdrag behalwe aan ’n vriend toe nie, en vertrou hy ook niemand 
behalwe die man vir wie hy as betroubaar beskou nie. Dit is dus die ken- 
merk van ’n baie slegte mens om terselfdertyd ’n vriendskap te verbreek 
en iemand te bedrieg wat geen skade berokken sou gewees het as hy 
nie vertroue in so ’n persoon gestel het nie.

1 1 3 . Is dit nie so nie? Hy wat in die kleinste aangeleenthede ’n opdrag 
verwaarloos, word onvermydelik deur ’n allerskandelikste vonnis ver- 
oordeel. Wanneer ’n man aan wie die goeie naam van ’n gestorwene 
en die vermoë van ’n lewende, in so ’n belangrike saak opgedra en toe- 
vertrou is, en dan vir die gestorwene skande en vir die lewende armoede 
veroorsaak, sal hy dan nog onder die agtenswaardige mense, of juister, 
onder die lewendes gereken word? By die geringste privaat aangeleent- 
hede lei nalatigheid in die uitvoering van ’n opdrag selfs tot ’n aanklag 
van opdragskending en ’n verhoor weens skandalige optrede, omdat, 
indien so ’n iets reg moet verloop, die opdraggewer nalatig mag wees, 
en nie die man wat die opdrag aanvaar het nie. Maar iemand wat in so 
’n belangrike saak wat amptelik gedryf en uitgevoer is, nie een of ander 
privaat belang deur sy nalatigheid benadeel het nie, maar die heiligheid 
van selfs ’n gesantskap deur sy troueloosheid besoedel en bevlek het, 
met welke straf, vra ek, sal hy gestraf, of deur watter uitspraak veroor- 
deel word?

1 1 4 . Gestel Sextus Roscius het as gewone burger hierdie saak aan Ca- 
pito opgedra om met Chrysogonus af te handel en tot ’n ooreenkoms 
te geraak, en om sy erewoord vir daardie doel te gee indien hy sou meen 
dit is nodig. Sou Capito wat onderneem het om dit te doen dan nie deur 
’n arbiter veroordeel gewees het en skadevergoeding moes betaal, en
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sy naam van eerbare man totaal verloor het, as hy ook maar die gering- 
ste uit daardie transaksie tot sy eie besit verduister het nie?

1 1 5 . Tans is dit nie Sextus Roscius wat hierdie saak aan hom opgedra 
het nie, maar -  en dit weeg baie swaarder -  Sextus Roscius self is tesa- 
me met sy goeie naam, sy lewe en sy besittinge amptelik deur al Ameria 
se raadslede aan Titus Roscius opgedra. Daaruit het Titus Roscius nie 
een of ander kleinigheidjie tot eie besit verduister nie, maar hy het my 
kliënt hier geheel en al van sy eiendom beroof, in eie persoon vir hom- 
self drie plase beding, en net so min vir die wil van die raadslede en al 
sy medeburgers omgegee as vir sy erewoord.

X L  116 . Kyk nou verder, regters, na die res van die feite, sodat u sal besef 
dat geen misdryf uitgedink kan word, waarmee daardie man homself nie 
besmet het nie. Om ’n vennoot in sake van minder belang te bedrieg, 
is uiters skandelik, ja net so skandelik as die geval waarvan ek pas tevo- 
re gepraat het. En dit nie ten onregte nie, want die man wat gemene 
saak met ’n ander gemaak het, dink dat hy vir homself ’n hulp aange- 
skaf het. Na wie se trou sal hy dus sy toevlug neem, wanneer hy bena- 
deel word deur die troueloosheid van die man aan wie hy homself toe- 
vertrou het? Ook moet daardie oortredings wat die moeilikste verhoed 
kan word, die swaarste gestraf word. Ons kan ons beskerm teen vreem- 
des, maar intieme vriende moet noodwendig baie van ons minder be- 
dekte handelinge raaksien. Hoe kan ons dan op ons hoede wees vir ’n 
vennoot? Selfs as ons bedug is vir hom, skend ons die wet van plig. Te- 
reg het ons voorouers dus gemeen dat iemand wat sy vennoot bedrieg 
het, nie onder die eerbare mense gereken behoort te word nie.

1 1 7 . Maar Titus Roscius het nie slegs een vennoot in 'n geldsaak be- 
drieg nie — en hoewel ernstig, kan so ’n geval nogtans, lyk dit my, op 
’n manier verdra word -  maar hy het nege hoogs eerbare manne wat 
dieselfde amp, gesantskap, verpligting en volmag met hom gedeel het, 
verlei, mislei, in die steekgelaat, aan hul vyande uitgelewer, en met alle 
moontlike bedrog en troueloosheid bedrieg. Hulle kon geen vermoede van 
sy misdadigheid hê nie, hoef nie ’n deelgenoot van hul plig te gevrees 
het nie, het nie sy boosheid raakgesien nie maar sy leuenagtige woorde 
geglo. Ten gevolge van daardie vent se venaad meen mense dus tans 
dat hierdie hoogs eerbare manne nie versigtig en vooruitsienend genoeg 
was nie. Maar hy wat aanvanklik ’n verraaier was, daarna ’n oorloper 
wat eers sy vennote se planne aan hul vyande verklap, en toe ’n ver- 
bond met die vyande self gesluit het, verskrik en bedrieg selfs vir ons
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nadat hy drie plase, dit wil sê, die belonings vir sy misdaad, present 
gekry het. In ’n lewe van daardie aard, regters, onder hierdie so talryke 
en ontsaglike skanddade, sal u ook die misdaad waar hierdie verhoor 
om gaan, ontdek.

1 1 8 . U moet immers u ondersoek op die volgende wyse voer: waar u 
talryke dade bemerk wat uit hebsug gepleeg is, en talrykes uit roeke- 
loosheid, talrykes uit onbeskaamdheid, talrykes uit troueloosheid, daar, 
tussen soveel skanddade, moet u reken gaan ook misdaad skuil. En tog 
is die huidige skanddaad inderdaad allermins verborge, want dit is so 
oop en bloot sigbaar dat die bestaan daarvan nie af te lei is uit die vorige 
skanddade wat hy bo enige twyfel op sy kerfstok het nie, maar dat, uit- 
gaande van die huidige een, die voriges selfs oortuigend bewys kan word 
indien daar dalk twyfel oor enigeen daarvan mag bestaan. Ek vra, wat 
dink u dan wel, regters? U dink tog nie dat daardie meester-swaardvegter 
nou geheel en al afgesien het van sy swaard, of dat hierdie leerling van 
hom in die minste in bedrewenheid terugstaan vir sy meester nie? Hulle 
gierigheid is ewe groot, hul gewetenloosheid eenders, hul skaamteloos- 
heid dieselfde, en hul roekeloosheid identies.

XLI 11 9 . N oudatuim m ersdiebetroubaarheidvandiem eesterleerkenhet, 
moet u ook nou die leerling se sin vir geregtigheid leer ken. Ek het reeds 
voorheen gesê dat twee slawe herhaaldelik van hulle versoek is om aan 
’n pynlike ondersoek onderwerp te word. )y, Titus Roscius, het altyd 
geweier. Ek stel aan jou die vrae: “ Het hulle wat die versoek gerig het 
nie verdien dat daaraan voldoen word nie? Of het die man ten behoewe 
van wie hulle die versoek gerig het, jou nie tot medelye beweeg nie? Of 
het die versoek self vir jou onbillik gelyk?’ ’ Die mees gesiene en onkreuk- 
baarste manne van ons staat -  en ek het hulle reeds genoem -  het die 
versoek gerig; manne wat so geleef het en so hoog deur die Romeinse 
volk geag word dat wat hulle ook sou sê, deur niemand as onbillik be- 
skou sou word nie. Hulle het egter die versoek gerig ten behoewe van 
’n uiters ellendige en ongelukkige man wat hom desnoods self graag sou 
wou oorhandig om gefolter te word, solank daar maar net ’n pynlike 
verhoor in verband met sy vader se dood gehou word.

12 0 . Bowendien was die versoek wat aan jou gerig is van so ’n aard, 
dat jou weiering neergekom het op ’n erkenning van jou skanddaad. Daar 
dit nou so is, vra ek jou waarom jy geweier het? Toe Sextus Roscius 
vermoor word, was die slawe op die toneel. Wat my betref, ek kla nie 
die slawe self aan nie, en ek spreek hulle ook nie vry nie. Die feit dat
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julle weerstand bied — ek sien dit — om te voorkom dat hulle vir ’n pyn- 
like verhoor oorhandig word, is agterdogwekkend. Maar omdat hulle juis 
by julle in hoë aansien staan, moet hulle voorwaar weet van iets wat 
vir julle baie skadelik gaan wees as hulle dit uitbring. “ Dit is onregver- 
dig dat slawe aan ’n pynlike verhoor onderwerp word om getuienis teen 
hulle base te verkry.’ ’ Maar hulle word nie verhoor nie; Sextus Roscius 
is immers die aangeklaagde. En wanneer hulle met betrekking tot my 
kliënt verhoor word, word hulle ook nie teen hulle base verhoor nie: jul- 
le beweer immers dat júlle hul base is. “ Hulle begelei Chrysogonus” . 
Ek glo so; Chrysogonus voel hom mos so aangetrokke deur hulle weten- 
skaplike kennis en fyn beskawing dat hy wil hê hierdie mense moet om- 
gang hê met sy jong slafies wat in alle sinnelike genietinge en kunsvaar- 
dighede opgelei, en uit soveel allerelegantste huishoudings gekies is -  
hierdie mense wat as ’t ware dagloners is wat hul opleiding in Ameria 
by ’n landelike familiehoof gehad het.

12 1 . Nee, so is dit gewis nie, regters! Dit is onwaarskynlik dat Chryso- 
gonus van hierdie slawe se wetenskaplike kennis of wellewendheid ge- 
hou het, en onwaarskynlik dat hy hul sorgsaamheid en trou in die be- 
heer van sy vermoë besef het. Daar is iets wat geheim gehou word, en 
hoe sorgvuldiger hulle dit onderdruk en verberg, hoe meer val dit in die 
oog en kom dit te voorskyn.

XLIl 12 2 . Hoe dan? Is dit om sy eie misdaad te bedek dat Chrysogonus nie 
wil hê dat 'n pynlike verhoor van my kliënt se slawe afgeneem word 
nie? Allermins, regters; na my mening is alle beskuldigings nie op almal 
toepaslik nie. Wat my betref, ek vermoed niks van daardie aard by Chry- 
sogonus nie, en dit kom ook nie nou die eerste maal by my op om dit 
te sê nie. U onthou dat ek die saak aan die begin soos volg ingedeel h et: 
eerstens in die aanklag, die hele uiteensetting waarvan aan Erucius oor- 
gelaat is, en tweedens in die roekeloosheid, die rol waarvan aan die Roscii 
opgedra is. Welke wandaad, misdaad en moord ook al aan die lig sal 
kom, sal uitsluitlik aan die deur van die Roscii gelê moet word. Ek sê 
slegs dat die alte groot invloed en mag van Chrysogonus ons in die weg 
staan en op geen manier verduur kan word nie, en aangesien die be- 
voegdheid daartoe aan u verleen is, moet u dit nie alleen kragteloos maak 
nie, maar ook straf.

12 3 . Ek reken so: ientand wat ’n pynlike verhoor wil laat afneem van 
diegene wat sonder enige twyfel teenwoordig was toe die moord gepleeg 
is, verlang dat die waarheid ontdek word. Wie egter 'n verhoor weier,
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lê gewis, hoewel hy dit nie met woorde durf doen nie, tog juis deur sy 
optrede 'n bekentenis af van sy misdaad. Ek het in die begin verklaar, 
regters, dat ek nie meer oor die misdaad van hierdie mense wou sê as 
wat die saak sou verg en die noodsaak self my sou dwing nie. Want 
’n mens kan nog baie omstandighede bybring, en elkeen daarvan kan 
met talle bewyse uiteengesit word. Maar iets wat ek teen my sin en nood- 
gedwonge doen, kan ek nie langdurig en ook nie nougeset doen nie. Wat 
glad nie oor die hoof gesien kon word nie, het ek vlugtig aangeroer, reg- 
ters, maar dinge wat op vermoedens berus en waaroor ek breedvoerig 
moet betoog as ek eers begin praat, laat ek aan u skerpsinnigheid en 
gissing oor.

XLIII 124. Ek kom nou by daardie goue45 naam Chrysogonus, die naam waar- 
onder die hele vennootskap skuilgegaan het. Ek kan nie uitvind, reg- 
ters, hoe ek oor dié naam moet praat, maar ook nie hoe ek daaroor moet 
swyg nie. Want as ek swyg, laat ek seker wel die gewigtigste punt ter 
syde; praat ek egter, vrees ek dat nie alleen Chrysogonus nie -  iets wat 
my nie skeel nie — maar ook nog meerdere ander mense hulleself ge- 
krenk mag ag. Trouens, die saak staan so dat ek blykbaar niks beson- 
ders hoef te sê teen die opkopers in die algemeen nie, want hierdie saak 
is gewis ongewoon en enig in sy soort.

1 2 5 . Chrysogonus is die koper van Sextus Roscius se goedere. Laat ons 
eers na hierdie punt kyk: op welke regsgrond is hierdie man se goedere 
verkoop, of hoe kon dit in ieder geval verkoop word? En ek sal hierdie 
vraag nie op so ’n wyse stel, regters, dat ek impliseer dat dit ’n skande 
is dat ’n onskuldige man se goedere verkoop is nie, want as daar een- 
dag na hierdie kiagtes geluister, en hulle vryelik uitgespreek word, sal 
dit blyk dat Sextus Roscius nie so ’n belangrike man in die staat was 
dat ons by voorkeur oor hóm moes kla nie. Maar die vraag wat ek stel 
is dít: hoe kon, kragtens daardie einste wet wat oor voëlvryverklaring 
gemaak is -  sy dit die wet van Valerius46, sy dit dié van Cornelius46, 
ek is nie vertroud daarmee nie en ek weet ook nie — hoe, vra ek, kon 
die goedere van Sextus Roscius kragtens juis daardie wet verkoop word?

12 6 . Mense beweer immers dat die volgende bepaling daarin geskryf 
gestaan het: DIE GOEDERE VAN DIEGENE WAT VOËLVRY VERKLAAR 
IS MOET VERKOOP WORD -  Sextus Roscius val nie onder hulle nie -  
OOK VAN DIEGENE WAT IN DIE GARNISOENE VAN DIE TEENSTAN- 
DERS GEDOOD IS. Solank daar nog enige garnisoene bestaan het, was 
hy in Sulla se garnisoene; nadat almal die wapen neergelê het, is hy ten
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tye van die allergrootste rustigheid in ons staat, met sy terugkeer van 
’n middagmaal af in Rome vermoor. As hy kragtens wet vermoor is, 
dan gee ek toe dat sy goedere ook kragtens wet verkoop is. As dit egter 
vasstaan dat hy vermoor is teen alle wette in, nie alleen die oues nie 
maar ook die nuwes, dan vra ek: met welke reg, hoe, of kragtens watter 
wet is sy goedere verkoop?

XLIV 12 7 . Jy vra my teen wie ek dít sê, Erucius? Nie teen hom wat jy  wil 
hê en meen dat ek dit sê nie, want my toespraak van meet af aan, en 
sy persoonlike buitengewone voortreflikheid te alle tye, het vir Sulla van 
alle blaam onthef. Ek beweer dat Chrysogonus dit alles gedoen het: hý 
het leuens verkondig; hý het voorgegee dat Sextus Roscius 'n slegte bur- 
ger was; hý het beweer dat Roscius in die geledere van die vyand ge- 
dood is; hý het nie toegelaat dat Sulla deur die gesante van Ameria oor 
hierdie dinge ingelig word nie. Konom, ek vermoed ook dat hierdie goede- 
re geensins verkoop is nie, ’n punt wat hierna opgeklaar sal word, reg- 
ters, indien u dit toelaat.

12 8 . Ek meen immers dat daar in die wet staan tot welke dag voëlvry- 
verklarings en verkopings kon plaasvind, en wel tot 1 Junie. Volgens 
bewering is die man etlike maande na daardie datum vermoor, en sy 
goedere verkoop. Ongetwyfeld is hierdie goedere op geen enkele wyse 
in die staatsgrootboek ingeskryf nie en hierdie skurk bedrieg ons nog 
knapper as wat ons dink. Of indien dit wel ingeskryf is, is die staatsgroot- 
boek op een of ander manier vervals. Dit staan immers vas dat die goedere 
nie verkoop kon word nie — altans nie kragtens wet nie. Ek besef, reg- 
ters, dat ek hierdie aangeleenthede te vroeg onder die loep neem en byna 
’n fout begaan deurdat ek my oor ’n kleinigheid bekommer terwyl ek 
eers Sextus Roscius se lewe moet red. My kliënt maak hom immers geen 
sorge oor die geld nie, en hy bring geen persoonlike voordeel in reke- 
ning nie. Hy meen hy sal sy armoede maklik verduur as hy maar net 
van hierdie onwaardige verdenking en versinde aanklag bevry is.

1 2 9 . Maar tog vra ek u, regters, om die paar opmerkings wat nog oor- 
bly aan te hoor in die aanname dat ek deels vir myself en deels ten be- 
hoewe van Sextus Roscius praat. Want feite wat vir my persoonlik skan- 
dalig en ondraaglik lyk, en wat na my mening die belange van ons almal 
raak indien ons nie op ons hoede is nie, maak ek openlik bekend op eie 
verantwoording en gedronge deur my gevoel van verontwaardiging. 
Aspekte wat betrekking het op die lewensgevaarlike regsaak van my
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kliënt, dinge wat hy wil hê in sy guns gesê moet word en met welke 
voorwaardes hy tevrede is, regters, sal u binnekort aan die einde van 
my toespraak hoor.

130 . Die volgende vrae stel ek nou uit eie beweging en onafhanklik van 
Sextus Roscius, aan Chrysogonus. Eerstens, waarom is die goedere van 
'n  voortreflike burger verkoop? Tweedens, waarom is die goedere van 
daardie man wat nóg voëlvry verklaar, nóg tussen die vyande gedood 
is, verkoop, daar die wet tog alleen teen diesulkes gemaak is? Derdens, 
waarom is dit verkoop geruime tyd na die dag wat vooraf in die wet as 
einddatum bepaal is? Vierdens, waarom is dit teen so ’n geringe prys 
verkoop? As Chiysogonus al hierdie dinge op sy beskermheer wil afskuif 
soos gemene en onbeskaamde oud-slawe gewoonlik doen, sal hy daar- 
mee niks bereik nie. Almal weet immers dat baie mense vanwee die ge- 
weldige omvang van Sulla se bedrywighede talle wandade gepleeg het 
wat hy deels nie goedkeur nie, en waarvan hy deels onbewus is.

1 3 1 . Neem ons dus genoeë daarmee dat iets in sulke aangeleenthede 
uit onwetendheid oor die hoof gesien word? Ons neem nie genoeë nie, 
regters, maar dit is onvermydelik. Want as die algoeie en almagtige Jupiter 
na wie se wenk en beslissing die hemel, aarde en seë beheers word, me- 
nigmaal die mensdom skade berokken, stede verwoes, en oeste vernietig 
het deur alte hewige winde of onbeteuelde storms of alte groot hitte of 
ondraaglike koue, dan glo ons dat nie een van hierdie dinge deur sy god- 
delike plan teweeggebring is om verderf te bring nie, maar juis deur die 
geweld en ontsaglike omvang van die natuurkragte. Daarteenoor sien 
ons egter dat die voordele wat ons benut, die lug wat ons geniet, die 
lug wat ons inadem, deur hom aan ons geskenk en toebedeel is. Waar- 
om is ons dan verbaas, regters, dat Lucius Sulla iets nie kon opmerk 
nie terwyl hy alleen besig was om ons staat te regeer, die ganse wêreld 
te bestuur, en die majesteit van ons ryk wat hy reeds met wapens her- 
stel het, met wette te bevestig? Dan moet dit verbasingwekkend wees 
as menslike vernuf nie iets verwesenlik het wat goddelike mag nie kan 
bereik nie.

1 3 2 . Maar laat ek die dinge wat reeds gebeur het ter syde laat. Kan 
enigiemand dan nie uit die dinge wat tans, juis op hierdie oombUk, aan 
die gebeur is, aflei dat Chrysogonus die enigste ontwerper en aanstoker 
van dit alles is nie? Dis hý wat daarvoor gesorg het dat ’n klag teen Sex- 
tus Roscius gelê word, en dit is tot sý eer dat Erucius beweer dat hy 
as aanklaer optree . . .
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H ier volg 'n leem te in d ie teks. J.F . Gronovius (1 6 1 1 -1 6 7 1 ), ’n N eder- 
lan dse filo lo og , h e t eg ter d ie kom m en taar van 'n on beken de sko lias u it 
’n m anuskrip van d ie lO e eeu  gepu bliseer. H ierdie kom m en taar vul die 

leem te in d ie teks e ffen s  aan  en  d it s te l on s in s ta a t  om  sleg s in b reë trek- 
k e  d ie inhoud van d ie on tbreken de d ee l van d ie b eto og  a f t e  lei. Dit han- 
d el in ied erg ev al oor die luukse en u itspattige lew ensw yse van Chrysogonus.

XLVl . . . mense wat ’n villa besit in die gebied van die Sallentini of die 
Bruttiërs47 vanwaar hulle nouliks drie maal per jaar nuus kan hoor, meen 
hulle beskik oor ’n geskikte en redelik ingerigte woonhuis.

133 . Die ander een sien jy uit sy eie huis op die Palatynse heuwel na 
onder toe stap. Vir sy eie plesier besit hy ’n lieflike, teenaan die stad 
geleë landgoed, en daarbenewens verskeie plase waarvan geeneen nie 
voortreflik en digby geleë is nie. Sy huis is volgeprop met Korinthiese48 
en Deliese vase, waaronder daardie bekende selfkoker49 wat hy onlangs 
teen so ’n hoë prys gekoop het dat die verbygangers wat gehoor het 
wat die afslaer uitskree, gedink het dat ’n plaas verkoop word. Welke 
skat aan gedrewe silwerwerk, tapyte, skilderye, standbeelde en marmer 
meen u is daar nog boonop in sy huis? Natuurlik net soveel as wat uit 
talryke pragtige huishoudings in ’n tyd van verwarring en rowery in een 
huis opgestapel kon word. Maar waarom sal ek melding maak van hoe 
’n ontsaglike slawepersoneel hy het, en met hoe ’n verskeidenheid 
kunsvaardighede dit bedeel is?

1 3 4 . Ek praat nie van gewone vaardighede soos die van kokke, bak- 
kers en stoeldraers nie; om gemoed en ore te streel het hy soveel perso- 
neellede dat die hele omgewing bedags weergalm van die geklank van 
stemme, snaarinstrumente en fluite, en snags van uitbundige gelag50. 
Wat se onkostes meen u word daar daagliks by so ’n lewenswyse aan- 
gegaan, regters. Wat se verkwisting, en wat meer is, wat se feesmale 
dink u vind daar plaas? Heel fatsoenlik, glo ek, gaan dit in so ’n huis, 
indien dit as ’n huis eerder as ’n fabriek van liederlikheid en ’n herberg 
vir allerlei skanddade beskou moet word.

1 3 5 . Maar die grootmeneer self: u sien, regters, hoe hy met goed ge- 
kamde en opgeknapte hare heen en weer oor die forum praal, vergesel 
van ’n groot skaar togadraers51; u sien hoe hy op almal neersien, hoe 
hy meen niemand is ’n mens in vergelyking met hom nie, hoe hy glo 
hy alleen is ryk, hy alleen magtig. Maar as ek melding sou wil maak 
van wat hy doen en wat hy probeer doen, vrees ek, regters, dat iemand
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wat nie so goed ingelig is nie, mag meen dat ek die saak van die adel- 
stand en hul oorwinning wou beledig. En tog kan ek dit met volle reg 
afkeur as iets in hierdie party my nie aanstaan nie; ek is immers nie bang 
dat iemand mag dink dat ek die saak van die adel vyandiggesind was nie.

XLVII 136 . Diegene wat my ken, weet dít: nadat my innigste begeerte nie ver- 
vul kon word nie, naamlik dat daar tot 'n ooreenkoms52 geraak moes 
word, het ek na my geringe en swak vermoë bo alles daarna gestreef 
dat hulle wat uiteindelik die oorwinning behaal het, moes wen. Wie was 
daar, immers, wat nie gesien het dat dit die mense van nederige afkoms 
was wat teen die waardiges om aansien geveg het nie? En in hierdie stryd 
was dit kenmerkend van die slegte burger om hom nie te skaar by diege- 
ne deur wie se veiligheid ons staat se waardigheid na binne, en sy gesag 
na buite gehandhaaf kon word nie. Ek verheug my daaroor en is baie 
bly, regters, dat hierdie doel verwesenlik is en dat aan elkeen sy ere- 
amp en rang teruggegee is. Daarby besef ek dat al hierdie dinge deur 
die wil van die gode, deur die ywer van die Romeinse volk, en deur die 
beleid, heerskappy en goeie geluk van Lucius Sulla teweeggebring is.

137 . Ek hoef nie my afkeer uit te spreek oor die feit dat diegene wat 
met alle middele daarteen geveg het, gestraf is nie. En dat belonings ge- 
gee is aan die dapper manne wie se uitstekende diens in die krygshande- 
linge na vore gekom het, daarvoor is ek vol lof. Ek glo dat daar geveg 
is sodat hierdie dinge kon gebeur, en ek erken ek was ’n voorstander 
van daardie party. As dit egter daarom gegaan het, en die wapens is 
vir so’n doel opgeneem, dat mense van die laagste soort verryk kon word 
met die geld van ander en ’n aanslag kon maak op die eiendom van iede- 
reen, en dat dit nie alleen ontoelaatbaar is om dit metterdaad te verhin- 
der nie, maar om dit selfs met woorde af te keur, dan, voorwaar, is die 
Romeinse volk in daardie oorlog nie herbore en herstel nie, maar gekneg 
en onderdruk.

1 3 8 . Maar die saak staan heeltemal anders; niks van dié dinge bestaan 
nie, regters. As u teen hierdie mense weerstand bied, sal die saak van 
die adelstand nie alleen geen skade ly nie, maar daar sal selfs luister aan 
verleen word.

XLVlll Want wie die huidige omstandighede wil afkeur, kla dat Chrysogonus 
soveel mag besit; wie dit wil goedpraat, herinner ons daaraan dat die 
mag nie aan hom toegeken is nie. En daar is nou geen rede meer nie 
waarom iemand óf so onnosel óf so sleg sou wees as om te sê: “ Ek wou
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inderdaad dat dit toegestaan was; ek sou dít gesê het” . Jy mag dit sê. 
“ Ek sou dit gedoen het” . Jy mag dit doen; niemand belet jou nie. “ Ek 
sou hierdie besluit geneem het” . Besluit dan, solank jy  net reg besluit; 
almal sal dit goedkeur. “ Ek sou hierdie oordeel gevel het” . Almal sal 
jou lof toeswaai as jy met reg en na behore ’n oordeel vel.

1 3 9 . Solank dit noodsaaklik was en die toestand self dit afgedwing het, 
het een persoon al die mag besit, maar nadat hy amptenare benoem en 
wette ingestel het, is elkeen se sfeer van amptelike plig, asook sy gesag 
aan hom teruggegee. As die manne wat hul amp teruggekry het, dit wil 
behou, sal hulle dit vir altyd kan beklee. Maar as hulle hierdie moorde 
en rowerye en hierdie ontsaglike en so oordadige uitgawes of self voort- 
sit of goedkeur -  ek wil nie iets alte hards teen hulle sê nie, self niks 
wat vir hulle ’n slegte voorteken kan wees nie, maar ek sê net hierdie 
een ding: as die manne van ons adelstand nie wakker en deugsaam en 
moedig en jammerhartig gaan wees nie, sal hulle hul onderskeidings nood- 
gedwonge moet afstaan aan mense wat hierdie eienskappe wel besit.

14 0 . Laat hulle derhalwe op langelaas ophou om te beweer dat iemand 
sleg gepraat het wanneer hy die waarheid vrymoedig gepraat het; laat 
hulle ophou om gemene saak met Chrysogonus te maak; laat hulle op- 
hou glo dat iets hulle ontneem is as hý gekwets is; laat hulle kyk of dit 
nie ’n skande en ellende is nie dat diegene wat die glans van die ridder- 
stand nie kan duld nie, in staat is om die tirannie van ’n allerlaagste 
slaaf te verduur. Hierdie tirannie, regters, was immers voorheen op an- 
der terreine besig maar u sien welke weg dit tans baan en watter koers 
dit inslaan: dit pyl a f op u trou, op u regterseed, op u uitsprake, op dít 
wat amper die enigste sfeer in ons staat is wat ongeskonde en onaange- 
tas oorbly.

1 4 1 . Dink Chrysogonus dat hy ook hier tot iets in staat is? Wil hy ook 
hier magtig wees? Wat ’n jammerlike en bittere toedrag van sake! By 
Hercules, ek is nie verontwaardig omdat ek vrees dat hy tot iets in staat 
is nie. Maar dat hy dit gewaag het, dat hy gehoop het om by súlke man- 
ne iets ter vernietiging van ’n onskuldige te vermag, juis dáároor kla ek.

X L IX  Het die adelstand die staat met wapengeweld en swaard herower -  en 
dit het ons lank van hulle verwag -  met die bedoeling dat vrygelatenes 
en slawegespuis in staat sou wees om edelliede se besittinge en ons hawe 
en goed te plunder?
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142 . As dit dáárom gegaan het, dan erken ek dat ek 'n fout begaan 
het om aan hierdie party voorkeur te gegee het; erken ek dat ek kranksin- 
nig was om met huUe meegevoel te gehad het. Ofskoon ek geen wapens 
gedra het nie, regters, het ek saam met hulle gevoel. Maar as die oor- 
winning van die edeles tot eer en voordeel van ons staat en die volk van 
Rome moet strek, dan, voorwaar, behoort my toespraak besondere ge- 
noeë te verskaf aan iedere voortreflike en hoogsgebore burger. Want as 
daar iemand is wat meen dat sowel hyself as die saak benadeel word 
wanneer ons Chrysogonus sterk berispe, dan is hy onbekend met die 
saak, maar homself ken hy terdeë. Die saak sal immers luisterryker word 
indien ons weerstand bied teen al die grootste skurke. En Chrysogonus 
se mees skaamtelose voorstander wat dink hy deel ’n gemeenskaplike 
belang met hom, benadeel homself wanneer hy hom afsonder van hier- 
die saak wat soveel luister uitstraal.

1 4 3 . Maar al hierdie opmerkings kom van my alleen, soos ek reeds 
vroeër gesê het: staatsbelang, my eie verontwaardiging en die ongereg- 
tighede van daardie mense het my daartoe genoop. Sextus Roscius be- 
skou geeneen van hierdie dinge as skandalig nie; hy beskuldig niemand, 
en kla niks oor sy erfgoed nie. Hy is ’n mens sonder lewenservaring, 
’n boer en plattelander, en hy beskou al daardie dinge wat julle beweer 
deur toedoen van Sulla gedoen is, as gedoen in ooreenstemming met ons 
gebruik, die wet en die volkereg.

144 . Hy begeer om bevry van blaam en vrygespreek van die goddelose 
aanklag, van u af weg te gaan; hy sê as hy onthef is van hierdie skande- 
like verdenking, sal hy al sy ander voordele gelate ontbeer. As hy niks 
van die uiters ruim vermoë van sy vader vir eie gewin verduister, en 
jou in geen enkele saak bedrieg het nie; as hy sy hele besit in uiterste 
goeie trou aan jou afgestaan, uitgetel en afgeweeg het; as hy die kleed 
waarmee sy lyf bedek was, en sy ou ringetjie53 van sy vinger af aan jou 
oorhandig het; as hy van al sy goedere net sy naakte persoon, en buiten 
dit niks, uitgehou het, vra en smeek hy jou, Chrysogonus, om hom as 
’n onskuldige mens toe te laat om met die bystand van vriende sy lewe 
in armoede te slyt.

145 . My plase hou jy in jou besit, ek lewe van ander se jammerhartig- 
heid. Ek gee dit prys, enersyds omdat ek my berus, en andersyds omdat 
ek moet. My huis staan oop vir jou, vir my is dit gesluit. Ek verdra dit. 
Jy gebruik my talryke huispersoneel, ek besit geen enkele slaaf nie. Ek
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verduur dit en ek meen dit moet verdra word. Wat verlang jy  nog meer? 
Waarom vervolg, en waarom val jy my aan? Waarin meen jy word jou 
wens deur my gekortwiek? Waar skaad ek jou belange? Hoe staan ek 
jou in die weg? As jy ’n mens ter wille van die buit wil doodmaak -  
jy het mos reeds die buit geroof. Wat meer vra jy? As dit uit vyandskap 
is, welke vyandskap bestaan daar tussen jou en die man wie se plase 
jy in besit geneem het nog voordat jy homself geken het? As dit uit vrees 
is, vrees jy  dan iets van iemand wat jy sien nie self so ’n wrede onreg 
van homself kan afweer nie? Maar as dit is omdat die goedere wat Ros- 
cius s ’n was, joune geword het, en jy om daardie rede daarna streef om 
hierdie seun van Roscius te vernietig, toon jy dan nie dat jy  bang is vir 
iets wat jy nie meer as die ander hoef te vrees, naamlik dat die goedere 
van die vaders in een of ander stadium aan die kinders van voëlvryver- 
klaardes teruggegee mag word nie?

1 4 6 . Jy doen ’n onreg, Chrysogonus, as jy  vir die beveiliging van jou 
koop groter hoop plaas op die ondergang van hierdie man as op die dinge 
wat Lucius Sulla tot stand gebring het. Want as jy geen rede het waar- 
om jy sou begeer dat hierdie ongelukkige man deur so ’n groot ramp 
getref word nie; as hy al sy besittinge met uitsondering van sy lewe aan 
jou oorhandig het en vir homself niks wat sy vader s ’n was, nie eers 
as ’n aandenking vir homself uitgehou het nie, by die onsterflike gode, 
wat se ontsaglike wreedheid lê jy aan die dag, welke wilde en onmens- 
like inbors? Watter plunderaar was ooit so goddeloos, watter seerower 
so barbaars, dat wanneer hy die hele buit sonder bloedvergieting kon 
bekom, hy sou verkies om bloedbesmeerde prooi weg te sleep?

147 . Jy weet dat hierdie man niks besit, niks durf waag, tot niks in staat 
is en niks ooit teen jou belange in beraam het nie. Maar nogtans val 
jy  die man aan wat jy  nie kan vrees en ook nie moet haat nie, een wat 
jy sien nou niks meer oor het wat jy hom kan ontneem nie. Tensy jy 
dit as skandelik beskou dat jy die man vir wie jy  naak soos ’n skipbreuke- 
ling uit sy erfgoed verdryf het, geklee hier in die hof sien sit. Asof jy 
voorwaar nie weet dat hierdie man deur Caecilia, die dogter van Baliari- 
cus en suster van Nepos, gevoed en geklee word nie. Sy is ’n baie ge- 
siene vrou wat ’n hoogsberoemde vader54, deurlugtige ooms en ’n geëer- 
de broer gehad het. Maar hoewel ’n vrou, het sy nogtans met haar man- 
like bekwaamheid dit reggekry om deur haar eie lofwaardige dade geen 
geringer onderskeidings as die eer wat sy uit hul waardige posisie ont- 
vang het, aan haar familielede terug te gee nie.
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LI 1 4 8 . Of lyk die feit dat hy sorgvuldig verdedig word dalk vir jou ua ’n
skandelike misdaad? Glo iny, indien al sy gasvriende my kliënt wou by- 
staan in verhouding tot die bande van gasvriendskap en invloed van sy 
vader, en hom vrymoedig durf verdedig het, sou hy in ruime mate ver- 
dedig gewees het. Indien al sy vriende egter met die oog op die omvang 
van die aangedane onreg en die feit dat die hoogste staatsbelang deur 
die gevaar van my kliënt bedreig word, hierdie misdade wou wreek, sou 
dit, by Hercules, nie vir julle geoorloof gewees het om op julle plek daar 
te staan nie. Tans word hy op so’n wyse verdedig dat sy teenstanders 
seker nie gekrenk behoort te voel, of kon meen dat hulle deur ’n magti- 
ge invloed oorweldig word nie.

1 4 9 . Sy huislike belange word deur Caecilia behartig, en soos u sien, 
regters, het Marcus Messala55 die maatreëls wat op die forum en die ver- 
hoor betrekking het, op hom geneem. Indien laasgenoemde reeds oud 
en sterk genoeg was, sou hy self vir Sextus Roscius gepleit het. Daar 
sy jeug en die beskeidenheid wat sy jeug versier, hom verhinder om te 
pleit, het hy die saak aan my opgedra omdat hy geweet het dat ek dit 
om sy ontwil graag wou, en onder verpligting was om te doen. Persoon- 
lik het hy dit deur sy voortdurende teenwoordigheid, omsigtigheid, aan- 
sien en sorgvuldigheid bewerk dat die lewe van Sextus Roscius uit die 
hande van die opkopers weggeruk en aan die uitsprake van die regters 
toevertrou is. Ongetwyfeld, regters, was dit ten behoewe van die adel- 
stand dat die grootste deel van ons staat onder die wapen was. Die oor- 
log is gevoer met die doel om die burgerregte te herstel van daardie edel- 
manne wat dieselfde sou doen as wat u Messala nou sien doen, manne 
wat die lewe van ’n onskuldige sou verdedig, onreg sou weerstaan, en 
sou verkies om die omvang van hulle mag eerder in die redding as in 
die ondergang van ’n medemens ten toon te stel. As almal van dieselfde 
hoë afkoms dit gedoen het, sou ons staat minder te ly gehad het van 
hulle, en hulle self ook minder te ly van die haat teen hulle.

LII 150 . Maar regters, as ons nie van Chrysogonus die vergunning verkry 
dat hy tevrede is met ons geld en nie ons lewe soek nie; as hy nie daar- 
toe oorgehaal kan word om ons nie ook van die daglig wat almal se ge- 
meenskaplike besit is te wil beroof nadat hy ons alles ontneem het wat 
ons eie was nie; as hy nie genoeg daaraan het om sy gierigheid met geld 
te versadig tensy ook bloed aan sy wreedheid gebied word nie, dan, reg- 
ters, bly daar vir Sextus Roscius één toevlug oor, één hoop, dieselfde 
hoop wat daar vir die staat oorbly, naamlik u voorheen bewese goed- 
heid en barmhartigheid. As dit voortbestaan, kan ons selfs nou nog ge-
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red word, maar as daardie wreedheid wat in die jongste tyd in ons staat 
geheers het, ook u harte harder en verbitterder gemaak het — maar dis 
iets wat gewis nie kan gebeur nie -  dan, regters, is dit uit en gedaan. 
Dan sou dit beter wees dat hy sy lewe onder wilde diere slyt, as om tus- 
sen sulke onmense te lewe.

1 5 1 . Is u daarvoor gespaar en uitgekies om mense te veroordeel vir wie 
opkopers en sluipmoordenaars nie kon vermoor nie? Wanneer goeie ge- 
neraals ’n geveg aanknoop, maak hulle gewoonlik so: op die plek waar- 
heen hulle meen die vyand sal vlug, stel hulle soldate op om onverhoeds 
toe te sak op diegene wat uit die slaglinie gevlug het. Ongetwyfeld meen 
daardie opkopers van goedere insgelyks dat u, eerbare manne soos wat 
u is, hier sit om diegene wat uit hulle hande ontsnap het, te onderskep. 
Mag die gode verhoed, regters, dat hierdie hof wat ons voorvaders wou 
hê ’n raad van die staat genoem moet word, as ’n steunpunt van die 
opkopers beskou word!

1 5 2 . Begryp u dan nie, regters, dat dit om niks anders gaan as dat die 
kinders van voëlvryverklaardes op enige moontlike manier uit die weg 
geruim moet word, en dat sekere mense begeer om met u beëdigde von- 
nis en die gevaar van Sextus Roscius ’n aanvang daarmee te maak nie? 
Bestaan daar nog twyfel oor wie by die misdaad betrokke is? Aan die 
een kant sien u ’n opkoper, ’n vyand, ’n sluipmoordenaar, dieselfde per- 
soon wat tegelykertyd as aanklaer optree; aan die ander kant ’n arm 
man, deur sy verwante hoog geag as seun aan wie daar nie alleen geen 
skuld nie, maar selfs geen verdenking kon kleef nie. Sien u in hierdie 
stadium iets anders wat Roscius in die weg staan, behalwe dat sy vader 
se goedere verkoop is?

1 5 3 . Maar as u dit op u neem en u medewerking daarvoor belowe, as 
u hier sit met die doel dat die kinders van mense wie se goedere verkoop 
is voor u gebring moet word, pas dan op, by die onsterflike gode, reg- 
ters, om nie die indruk te skep dat ’n nuwe, veel wreder voëlvryverkla- 
ring deur u toedoen heringestel is nie. Die verantwoordelikheid vir die 
vorige proskripsie wat gerig was teen diegene wat wapens kon opneem, 
wou die senaat nogtans nie op hulle neem nie. Hulle wou immers nie 
die skyn verwek dat iets hardvogtiger as wat deur ons voorvaderlike ge- 
bruik bepaal is, op staatsbesluit uitgevoer is nie. Maar as u nie hierdie 
proskripsie wat voëlvryverklaardes se kinders en suigelinge in die wiegies 
raak, deur die huidige verhoor met minagting verwerp nie, bedink dan, 
by die onsterflike gode, waar ons staat na u mening sal beland!
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1 5 4 . Dit pas wyse manne wat; met sowel die gesag as die mag soos 
die van u beklee is, om veral daardie knelpunte waardeur die staat die 
swaarste ly, uit die weg te ruim. Daar is niemand van u wat nie besef 
dat die Romeinse volk wat voorheen as uiters verdraagsaam teenoor sy 
vyande beskou is, tans aan wreedaardigheid teenoor sy eie burgers ly 
nie. Ban hierdie wreedaardigheid uit ons staat, regters, en gedoog nie 
dat dit langer by ons voortwoed nie. Want dit bevat nie alleen die kwaad 
wat soveel burgers op die allergruwelikste wyse weggeruk het nie maar 
dit het ook hoogs verdraagsame mense hulle barmhartigheid ontneem 
deur hulle gewoond te maak aan ellende. Wanneer ons immers elke uur 
sien of hoor dat iets gruweliks plaasvind, verloor selfs die sagmoedigste 
van inbors onder ons alle menslikheidsgevoel uit die hart vanweë die 
voortdurende herhaling van sulke weersinwekkende gebeurtenisse.


