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Agtergrond
Lucius Sergius Catilina is gebore uit ’n verarmde Romeinse patrisiese familie. Sy 
jeug was gekenmerk deur roekelose uitspattighede, maar sy persoonlike charisma 
het tog baie mense na hom aangetrek. Hy was ’n groot ondersteuner van Sulla, en 
het ook baie aktief deelgeneem aan sy proskripsies. Hy het ’n hele aantal moorde 
op sy kerfstok gehad, onder andere op sy eie broer, sy eie eerste vrou en sy seun 
by haar.

In 68 v.C. was hy praetor en die jaar daarna goewerneur van die provinsie Africa. 
In 66 keer hy terug na Rome en word kandidaat vir die konsulskap van 65, die ver- 
kiesing waarvoor in Julie 66 moes plaasvind. Hy word egter aangekla van afpersing 
in sy provinsie, en dus verplig om sy kandidatuur terug te trek. Die manne wat vir 
65 tot konsuls verkies is, P. Autronius Paetus en P. Cornelius Sulla, word aan omko- 
pery tydens die verkiesing skuldig bevind, en hulle teenstanders L. Aurelius Cotta 
en L. Manlius Torquatus word in hulle plek konsuls. Catilina en Autronius, in same- 
werking met Cn. Piso, smee toe ’n komplot (bekend as die “ Eerste Catilinariese Same- 
swering” en waarvan die presiese omstandighede duister is) om die nuwe konsuls 
met hul indienstreding op 1 Jan. 65 te vermoor, en die konsulêre mag te usurpeer. 
Omdat hulle planne uitgelek het, word die moord uitgestel tot die senaatsvergade- 
ring op 5 Februarie, maar weens gebrekkige reëlings misluk hul plan. Hoewel die 
komplot bekend geraak het, is geen amptelike stappe teen Catilina gedoen nie. Kort 
voor die konsulêre verkiesings vir 64 (in Juliemaand 65), word Catilina verhoor op 
die aanklag van afpersing, maar deur sy aanklaer en die jurie om te koop, word hy 
vrygespreek. Die verhoor word egter eers na die afhandeling van die verkiesings beëin- 
dig, en gevolglik moet Catilina sy kandidatuur uitstel tot die volgende jaar (64) toe 
Cicero ook ’n kandidaat is.

Om Cicero se verkiesingsveldtog teen te werk, vorm Catilina ’n vennootskap met 
'n derde kandidaat, C. Antonius Hybrida. Albei hierdie manne was diep in die skuld, 
maar nogtans wen hulle baie ondersteuners deur grootskaalse omkopery en die be- 
lofte dat hulle, indien verkies, wettig alle skulde óf sal verminder óf sal kwytskeld. 
Daarbenewens geniet hulle die ondersteuning van die invloedryke M. Crassus en 
Julius Caesar. Cicero, aan die ander kant, ontbeer die steun van die grootste deel 
van die senaat omdat hy beskou word as ’n homo novus, en hulle hom ook verdink 
daarvan dat hy vir Pompeius in sy rusies met die senaat sal steun. Catilina en Anto- 
nius se oormatige omkopery noop die senaat om daarteen op te tree, en toe laasge- 
noemde se voorgestelde maatreël deur die tribuun Q. Mucius Orestinus geveto word, 
lewer Cicero enkele dae voor die verkiesing ’n toespraak in die senaat (Oratio in toga 
candida habita) waarin hy sy opponente se intriges en omkopery aan die kaak stel, 
en aandui dat ander invloedryker persone agter hul optrede sit. Die senaat is ont- 
huts oor die onthullings en sy vroeëre adellike teenstanders gooi hulle gewig by sy 
veldtog in. Gevolglik word Cicero en Antonius tot konsuls verkies vir die jaar 63. Cicero 
verkry Antonius se samewerking deur die goewerneurskap van die ryk provinsie Ma-
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cedonië, wat deur die lot aan Cicero toegeval het en wat in 62 in werking sou tree, 
aan hom at te staan.

Reeds twee keer is Catilina gefnuik in sy pogings om konsul te word en ten gevolge 
daarvan van sy skuldelaste ontslae te raak. Nou is hy eers ’n verbitterde mens, en 
hy besluit om in 63 as konsul vir 62 verkies te word, al moes dit by wyse van revolu- 
sie geskied. ’n Hele aantal van die jonger adellike senatore was in hierdie stadium 
net so bankrot en sedelik versleg soos Catilina self. Saam met hulle vorm hy ’n same- 
swering wat heel gou oor die hele Italië versprei. Die toestande vir revolusie was gun- 
stig: daar was geen republikeinse leër in Italië nie omdat Pompeius in die Ooste besig 
was om die oorlog teen Mithridates af te handel; Sulla se veterane het reeds groten- 
deels sy vergoedings aan hulle uitgeleef, en was gereed vir nuwe rooftogte en bloed- 
vergieting; die gewone volk was rusteloos en ontevrede; die senaat was onverskillig 
en kragteloos. Catilina het sy grootste hoop gevestig op Sulla se veterane by wie 
hy groot aansien geniet het. Hy het ’n groot aantal van hulle gerekruteer en hulle 
naby Faesulae in Etrurië, onder bevel van C. Manlius, ’n veteraan centurio van Sulla, 
gekonsentreer.

Van die begin van sy konsulaat af, is Cicero egter gereeld ingelig oor Catilina en 
sy trawante se planne, deur ene Fulvia, die minnares van Curius, een van die sa- 
mesweerders. Daarom het hy ook te hore gekom van die privaat vergadering by Ca- 
tilina se huis waartydens planne bespreek is om hom en die hele senaat te vermoor, 
Rome aan die brand te steek en ’n sosiale revolusie tot stand te bring. Die dag voor 
die verkiesings vir 62 waarsku Cicero die senaat oor die gevaar waarin die staat ver- 
keer, en op grond daarvan word die verkiesings uitgestel. Die volgende dag ontbloot 
Cicero aan die senaat alles wat hy gehoor het, en versoek Catilina wat ondanks al- 
les ook teenwoordig is, om ’n verduideliking. Catilina antwoord op arrogante wyse, 
maar die senaat weier om teen hom op te tree. Enkele dae daarna word die ver- 
kiesings gehou en onder die streng toesig van Cicero, word Decimus Junius Silanus 
en L. Licinius Murena tot konsuls vir 62 verkies.

Noudat Catilina se hoop om konsul te word ’n derde maal verydel is, besluit hy om 
onmiddellik tot geweld oor te gaan, en gee bevel aan Manlius om die revolusie op 
27 Oktober in Etrurië te begin. Cicero lig die senaat hiervan in, en op 23 Oktober 
vaardig hulle die Senatus consultum ultimum videant consules ne quid res publica 
detrimenti capiat uit, wat eintlik ’n opdrag aan die konsuls was om die staat teen drei- 
gende gevare te beveilig. Selfs nou nog maak Catilina asof hy onskuldig is en bied 
aan dat hy deur enige gesiene Romeinse burger in bewaking gehou mag word. Op 
die aand van 6 op 7 November reël hy egter ’n vergadering aan die huis van M. Por- 
cius Laeca waar die samesweerders finale reëlings tref vir hulle optrede. Daar word 
onder andere besluit dat Cicero onmiddellik om die lewe gebring moet word. Twee 
van hulle bied aan om hom die volgende móre in sy bed te vermoor, terwyl hulle 
voorgee om hul móregroet aan die konsul te bied. Ook hiervan hoor Cicero, en die 
twee word eenvoudig toegang tot sy huis geweier toe hulle die móre van 7 Novem- 
ber daar opdaag. Op 8 November roep Cicero ’n senaatsvergadering byeen in die
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tempel van Jupiter Stator op die Capitolynse heuwel, en laat dit omsingel deur ’n 
sterk gewapende riddermag. Catilina daag ook op vir die vergadering. Die hele se- 
naat was so geskok deur sy vermetelheid dat niemand hom wou groet nie. Die kon- 
sulêre senatore het geweier om na aan die plek te sit waar hy plaasgeneem het. 
Cicero was ontstoke, en in plaas daarvan om met die formele agenda voort te gaan, 
het hy die volgende smaadrede direk aan Catilina gerig.

I 1. Hoe lank, vra ek, gaan jy ons geduld misbruik, Catilina? Hoe lank gaan 
daardie waansin van jou ons nog bespot? Hoe ver gaan jou teuellose verme- 
telheid hom verbrei? Het die besetting van die Palatium1 deur die nag, die wag- 
poste in die stad, die angs van die voik, die samestroming van alle goeie bur- 
gers, hierdie sterk verskanste plek2 van die senaatsitting, die blikke en ge- 
sigsuitdrukkings van die aanwesiges hier dan geen indruk op jou gemaak nie? 
Bemerk jy nie dat jou planne oop en bloot lê nie, sien jy nie dat jou sameswe- 
ring reeds gekortwiek word deurdat almal hier teenwoordig kennis daarvan 
dra nie? Wie van ons, meen jy, weet nie wat jy laasnag en die vorige nag 
gedoen het, waar jy was, vir wie jy saamgeroep3 het, en wat jy besluit het nie.
2. 0, die tye! 0, die sedes! Die senaat weet van hierdie dinge, die konsul 
sien dit; nogtans lewe hierdie vent. Lewe hy? Ja, hy kom selfs in die senaat, 
neem deel aan die staatsberaadslaging, en met sy blik merk en bestem hy 
elkeen van ons om vermoor te word. Maar ons dapper manne doen blykbaar 
ons plig teenoor die staat as ons sy waansin en dolke vermy. Reeds lankal, 
Catilina, moes jy op bevel van die konsul ter dood gelei gewees het, moes 
die verderf wat jy geruime tyd al teen ons almal in die skild voer, teen jou 
gerig gewees het.
3. Of het ’n hoogs gesiene man, die hoëpriester, Publius Scipio4, as ’n bur- 
ger in private hoedanigheid vir Tiberius Gracchus om die lewe gebring hoewel 
Gracchus die konstitusie net ietwat laat wankel het? En sal ons, die konsuls, 
vir Catilina duld in sy begeerte om die hele wêreld met moord en brandstig- 
ting te verwoes? Maar ek slaan daardie alte ou gevalle oor, byvoorbeeld dat 
Gaius Servilius Ahala5 vir Spurius Maelius5 met eie hand vermoor het omdat 
Maelius na revolusie gestreef het. Daar was, ja, daar was eenmaal so ’n deug 
in ons politieke bestel, dat dapper manne ’n gevaarlike medeburger met har- 
der strawwe onderdruk het as ’n mees verbitterde staatsvyand. Ons het ’n 
senaatsbesluit teen jou, Catilina, ’n baie streng en gedugte een; dit ontbreek 
die staat nie aan die raad en gesag van hierdie liggaam6 nie; ons, ons die kon- 
suls, ek sê dit openlik, laat die staat in die steek. II

II 4. Die senaat het eenmaal besluit dat die konsul, Lucius Opimius7, moes toe- 
sien dat die staat geen skade aangedoen word nie. Nie eers een nag het ver-
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loop nie of Gaius Gracchus, die seun8, kleinseun8 en afstammeling van hoogs 
beroemde manne, is vanweë ’n onbepaalde verdenking van onrusstokery ge- 
dood; is Marcus Fulvius9, ’n man met konsulêre rang, tesame met sy kinders 
om die lewe gebring. Deur ’n soortgelyke senaatsbesluit is die staat opgedra 
aan die konsuls Gaius Marius10 en Lucius Valerius; het die doodstraf wat die 
staat die volkstribuun Lucius Saturninus10 en die praetor Gaius Servilius op- 
gelê het, een dag op hom laat wag? Maar ons verduur dit al twintig dae lank 
dat die skerpte van hierdie liggaam se gesag afstomp. Want ons het so ’n 
senaatsbesluit, maar dit lê opgesluit in amptelike dokumente, asof diep in sy 
skede gesteek. En kragtens daardie senaatsbesluit moes jy, Catilina, onmid- 
dellik doodgemaak geword het. )y lewe, en jy lewe nie om jou roekeloosheid 
te laat vaar nie, maar om dit te bekragtig. Ek wil graag genadig wees, geagte 
senatore11, ek wil graag in sulke groot gevare waarin ons staat verkeer nie 
onverskillig voorkom nie, maar ekself vind myself nou reeds skuldig aan traag- 
heid en slegtigheid.
5. In Italië, by die ingang van Etrurië staan daar ’n laer opgeslaan teen die 
Romeinse volk, en die getal vyande groei van dag tot dag aan. Maar die op- 
perbevelhebber van daardie laer, die aanvoerder van ons vyande sien u binne 
ons stadsmure, ja selfs binne in die senaat waar hy besig is om elke dag een 
of ander inwendige verderf vir ons staat te beplan. As ek nóú beveel, Catili- 
na, dat jy op hierdie oomblik gearresteer en doodgemaak word, glo ek, sal 
ek moet vrees dat alle goeie burgers eerder mag sê dat ek dit te laat gedoen 
het, as dat iemand mag sê dat ek te wreed opgetree het. Maar wat lankal 
reeds gedoen moes gewees het, is ek om ’n bepaalde rede nog nie geneë om 
te doen nie. Eers wanneer iemand so gemeen, so verdorwe, so soos jyself 
gevind kan word, wat sal erken dat dit tereg geskied het, eers dan sal jy ge- 
dood word.
6. Solank daar iemand sal wees wat die durf het om jou te verdedig, sal jy 
lewe, en jy sal lewe soos jy nou leef, beleër deur my talryke, sterk wagte so- 
dat jy jou nie teen die staat kan roer nie. Ook sal baie oë en ore jou bespied 
en bewaak, soos hulle tot dusver gedoen het, sonder dat jy daarvan bewus is. III

III Want wat is daar, Catilina, waarvoor jy nou verder moet wag, as die nag 
nie jou goddelose byeenkomste in die duister kan verberg, en geen privaat 
woning die stem van jou sameswering tot binne sy mure kan beperk nie? As 
alles aan die lig gebring word, as alles te voorskyn bars? Verander jou plan, 
glo my, en vergeet van die moord en brand. Aan alle kante word jy vasge- 
hou; al jou planne is vir ons helderder as die sonlig, en jy kan hulle nou maar 
saam met my deurgaan.
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7. Onthou jy dat ek op 21 Oktober in die senaat gesê het dat die troue bege- 
leier en handlanger van jou vermetelheid, Gaius Manlius, op ’n bepaalde dag 
onder wapen sou staan, en dat daardie dag 27 Oktober sou wees? Het ek 
my dan vergis, Catilina, nie alleen met so ’n belangrike, so ’n afgryslike, so 
'n ongelooflike saak nie, maar ook, wat baie bewonderenswaardiger is, met 
die datum? Ek het ook in die senaat gesê dat jy die moord op die adel vir 28 
Oktober bepaal het, die dag toe ’n groot aantal leiers van ons staat uit Rome 
gevlug het, nie soseer om hulleself te red, as om jou planne te verydel nie. 
Kan jy ontken dat jy jou juis op daardie dag, toe jy rondom deur my wagte 
en my waaksaamheid ingesluit was, nie teen die staat kon roer nie? Die dag 
toe jy na die vertrek van die ander gesê het jy is desnieteenstaande tevrede 
met die moord op ons wat agtergebly het?
8. Wat? Toe jy vas geglo het jy sou Praeneste9 * * 12 presies op 1 November met 
’n nagtelike aanval beset, het jy toe bemerk dat daardie kolonie op my bevel 
deur my garnisoene, wagposte en wagte beveilig was? )y doen niks, jy be- 
plan rtiks, jy dink aan niks wat ek nie alleen hoor nie, maar ook sien en duidelik 
waarneem.

IV Gaan ten slotte die voorlaaste nag saam met my na, en jy sal dadelik begryp 
dat ek veel flinker waghou vir die heil van die staat, as jy vir sy vernietiging. 
Ek beweer dat jy voorlaasnag -  ek sal dit ondubbelsinnig stel -  na Sekelma- 
kerstraat, na die huis van Marcus Laeca gegaan het; dat ’n groot aantal van 
jou vennote in dieselfde waansinnige dwaasheid by dieselfde plek vergader 
het. Durf jy dit ontken? Waarom swyg jy? Ek sal dit bewys, as jy dit ontken. 
Want ek sien dat sommige wat saam met jou daar was, hier in die senaat 
teenwoordig is.
9. 0  onsterflike gode! Waar in die wêreld is ons? Wat se staatsbestel het ons? 
In watter stad woon ons? Hier, hier binne ons geledere, geagte senatore, in
hierdie eerbiedwaardigste en gesaghebbendste raad in die hele wêreld is daar
mense wat ons almal se dood en die vernietiging van hierdie stad, ja ook van
die ganse wêreld beoog. Ek, die konsul, sien hulle hier voor my, en ek vra 
hulle om hulle mening oor staatsake te gee, en ek verwond hulle wat met 
die swaard gedood moes gewees het nog nie eers met ’n woord nie! Jy wás 
dus by Laeca se huis daardie nag, Catilina-, jy hét Italië in streke verdeel; jy 
hét bepaal waarheen elkeen moes gaan; jy hét die manne uitgekies wat jy 
in Rome sou agterlaat, en die wat jy saam met jou sou neem; jy hét die stad 
in wyke verdeel vir brandstigting; jy hét bevestig dat jy die stad dadelik sou 
verlaat; jy hét gesê jy word nou nog ’n bietjie opgehou, omdat ek nog in lewe 
is. Twee Romeinse ridders is gevind wat jou van daardie bekommernis sou
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bevry, en wat belowe het om my daardie selfde nag kort voor ligdag in my 
bed te vermoor.
10. Toe julle vergadering nog skaars verdaag het, het ek noukeurige berig 
ontvang van al hierdie dinge. Ek het my huis met ’n groter wag verskans 
en versterk, en die manne wat jy gestuur het om my hulle móregroet13 te bring, 
toegang geweier toe hulle opdaag. Ek het aan talle hoogaangeskrewe manne 
voorspel dat juis daardie twee op daardie tydstip na my toe sou kom.

V In hierdie omstandighede, Catilina, gaan voort na waarheen jy begin gaan 
het: verlaat op lange laas die stad; die poorte staan oop; vertrek! Te lank reeds 
smag daardie laer van jou onder bevel van Manlius, na jou, hul opperbevel- 
hebber. Neem ook al jou trawante saam, en as dit nie kan nie, soveel as moont- 
lik; reinig ons stad! Jy sal my van ’n groot vrees bevry, solank die stadsmuur 
maar net tussen my en jou lê. Onder ons kan jy nie langer verkeer nie; ek 
sal dit nie verdra nie, nie duld nie, nie toelaat nie.
11. Ons moet groot dank betuig aan die onsterflike gode, en juis aan Jupiter 
Stator hier'4, die oeroue bewaker van hierdie stad, dat ons al soveel keer aan 
hierdie so afskuwelike, so afgryslike gedrog so gevaarlik vir die staat, ont-

Die tempel van Jupiter Stator, waarin Cicero sy eerste redevoering teen Catilina gehou het
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kom het. Die hoogste heil van ons staat moet nie te dikwels in een enkele 
persoon op die spel geplaas word nie. So lank as wat jy, Catilina, aanslae 
op my as verkose14 15 konsul gemaak het, het ek myself nie met staatsbesker- 
ming verdedig nie, maar met persoonlike waaksaamheid. Toe jy by die laaste 
konsulêre verkiesings vir my, die konsul, en jou mededingers op die Marsveld16 
wou vermoor, het ek jou goddelose pogings met die bystand en die middele 
van my vriende onderdruk sonder om 'n opskudding van ampsweë te veroor- 
saak. Ten slotte, so dikwels as wat jy my aangeval het, het ek jou op eie 
houtjie weerstaan, ofskoon ek daarvan bewus was dat my ondergang gekop- 
pel was aan groot ongeluk vir die staat.
12. Nou val jy alreeds ons hele staat openlik aan, en roep die tempels van 
die onsterflike gode, die huise van ons stad, die lewe van al ons burgers, ja, 
die ganse Italië na vernietiging en verwoesting. Ek durf nog nie doen wat die 
eerste ding is om te doen, en wat in ooreenstemming is met my administra- 
tiewe oppergesag en die beginsels van ons voorvadere nie. Daarom sal ek 
doen wat minder streng, maar voordeliger is vir die gemeenskaplike heil. Want 
as ek beveel dat jy om die lewe gebring word, sal die res van die bende same- 
sweerders in ons staat bly sit. Maar as jy vertrek -  ek moedig jou al geruime 
tyd daartoe aan -  sal jou kamerade, daardie groot en gevaarlike uitvaagsel 
van ons staat, ook uit ons stad gehoos word.
13. Wat makeer, Catilina? Jy aarsel tog seker nie om op my bevel te doen 
wat jy reeds uit eie beweging besig was om te doen nie? Die konsul beveel 
’n staatsvyand om die stad te verlaat. Jy vra my: “ Seker tog nie in balling- 
skap nie?” Ek beveel dit nie, maar as jy raad wil hê, ek raai jou dit aan.

VI Want wat is daar, Catilina, wat jou nou in hierdie stad kan behaag? Behalwe 
daardie bende verdorwe samesweerders is daar niemand in Rome wat jou nie 
vrees nie, niemand wat jou nie haat nie. Watter brandmerk van huislike vuig- 
heid is nie op jou lewe ingebrand nie? Welke skande in jou privaat lewe kleef 
nie aan jou naam nie? Van watter wellus was jou oë ooit afkerig, van welke 
misdaad jou hande, van watter skanddaad jou hele persoon? Vir welke arme 
jongman wat jy in die verlokkinge van jou korrupsie verstrik het, het jy nie 
’n swaard om ’n roekelose daad mee te pleeg, of ’n fakkel om sy wellus te 
gaan bevredig, vooruit gedra nie?
14. Maar wat sal ek nog verder sê? Toe jy onlangs deur die vermoording
van jou vorige vrou plek gemaak het vir ’n tweede huwelik, het jy toe dan
nie hierdie misdaad met nog ’n ander17 ongelooflike misdaad vergroot nie?
Maar ek slaan dit oor en laat sonder meer toe dat dit verswyg word, sodat
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dit nie moet lyk asof so 'n afgryslike misdaad in hierdie staat geskied, of on- 
gestraf gebly het nie. Ek slaan die ineenstorting van jou vermoëns oor: op 
die volgende Ides'* sal jy agterkom dat dit alles oor jou hang. Ek kom nou 
by daardie dinge wat nie betrekking het op persoonlike skande ten gevolge 
van jou ondeugde nie, nie op jou huislike moeilikheid en slegtheid nie, maar 
op die hoogste heil van ons staat en die lewe en veiligheid van ons almal.

15. Kan hierdie sonlig, of ’n teug van hierdie hemelse lug vir jou aangenaam 
wees, Catilina, wanneer jy weet dat elkeen van die aanwesiges hier bewus 
is daarvan dat jy op 31 Desember van die jaar19 toe Lepidus en Tullus die 
konsuls was, gewapen in die comitium20 gestaan, en jou hand voorberei het 
om die konsuls en staatsleiers te vermoor, en dat geen oorweging of vrees 
van jou nie, maar die goeie geluk van die Romeinse volk jou misdadigheid 
en waansin in die weg gestaan het? Maar ek laat nou daardie dinge agterweë 
— hulle is immers ook nie onbekend nie, maar baie keer daarna deur jou ge- 
pleeg. Hoe dikwels het jy my nie probeer vermoor toe ek verkose konsul was, 
hoe dikwels, inderdaad, terwyl ek konsul is nie! Aan hoeveel stote21 van jou 
wat so uitgevoer was dat hulle skynbaar nie ontwyk kon word nie, het ek 
nie met ’n klein swenkie, en, soos hulle sê, met die lyf22 ontkom nie! Jy rig 
niks uit nie, jy bereik niks, maar nogtans hou jy nie op om iets te probeer 
en te wil doen nie.

16. Hoe dikwels is die dolk nie reeds uit jou hande geruk, hoe dikwels het 
dit nie deur een of ander toeval uit jou hande gegly en geval nie? Ek weet 
voorwaar nie vir welke geheime godsdiens dit deur jou gewy en getoor is, 
dat jy glo jy moet dit noodwendig in ’n konsul se liggaam instoot nie. VII

VII Maar nou, hoedanig is jou lewe? Want ek praat nou met jou op so 'n wyse 
dat dit nie moet lyk asof ek oorgehaal is deur haat nie -  waardeur ek oorge- 
haal behoort te wees — maar asof deur medelye — wat geensins aan jou ver- 
skuldig is nie. Jy het netnou die senaat binnegekom. Wie uit hierdie taltyke 
vergadering, wie van soveel vriende en kennisse het jou gegroet? As dit se- 
dert menseheugenis nog met niemand gebeur het nie, verwag jy dan beledi- 
ging met woorde wanneer jy deur die allerswaarste veroordeling van swye 
oorweldig is? Verder, met welke gevoelens, vra ek jou, meen jy moet jy jou 
daarby berus dat die banke daar met jou binnetrede ontruim is; dat al die kon- 
sulêre senatore wat heel dikwels deur jou vir vermoording bestem is, die oom- 
blik toe jy kom sit, daardie deel van die banke leeg en onbeset gelaat het?
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17. Goeie hemel, as my slawe my so gevrees het soos wat al jou medebur- 
gers jou vrees, sou ek geglo het ek moet my huis verlaat. Meen jy nie jy moet 
die stad verlaat nie? En as ek bemerk het dat ek ten onregte so swaar verdink 
en gekrenk is deur my medeburgers, sou ek verkies het om die aanblik van 
my medeburgers te ontbeer, eerder as om deur almal se vyandige oë aange- 
kyk te word. En jy wat bewus is van jou misdade en daarom erken dat almal 
se haat geregverdig en reeds lank deur jou verdien is, aarsel jy om die aanblik 
en teenwoordigheid van diegene wie se gemoedere en gevoelens jy kwets, 
te vermy? As jou ouers jou gevrees en gehaat het en jy kon hulle nie op een 
of ander manier gunstig stem nie, sou jy na my mening iewers heen onder 
hul oë uit padgegee het. Tans word jy gehaat en gevrees deur jou vaderland, 
ons almal se gemeenskaplike ouer, en hy is van oordeel dat jy aan niks an- 
ders dink as aan vadermoord op hom nie. Sal jy dan nie bedug wees vir sy 
gesag, nie sy oordeel gehoorsaam volg, en ook nie erg bevrees wees vir sy 
krag nie?
18. Jou vaderland, Catilina, pleit soos volg by jou en sê, so sonder woorde: 
“ Verskeie jare al het daar geen misdaad tot stand gekom behalwe deur jou 
nie, en geen skanddaad sonder jou nie. Jy alleen kon talle burgers straffeloos 
en onbelemmerd vermoor, jy alleen kon ons bondgenote straffeloos en onbe- 
lemmerd mishandel en beroof. Jy was in staat om die wette en verhore nie 
alleen te verontagsaam nie, maar ook omver te werp en te verwyder. Jou 
vroeëre misdade, ofskoon hulle nie geduld moes gewees het nie, het ek nog- 
tans geduld so goed as wat ek kon. Maar dat ek nou geheel en al in vrees 
verkeer net vanweë jou, dat ek by elke geluid vir Catilina moet bang wees, 
dat dit lyk asof geen aanslag teen my beplan kan word waarby jou misdadig- 
heid nie betrokke is nie, dit is nie te verduur nie. Daarom, maak dat jy weg- 
kom en ontneem my hierdie angs, sodat ek nie vernietig sal word indien my 
angs geregverdig is nie, en ek eindelik ten laaste mag ophou om angs te er- 
vaar indien dit ongegrond is’’. VIII

VIII 19. Soos ek gesê het, indien jou vaderland so met jou sou praat, behoort 
hy dan nie sy versoek toegestaan te kry, selfs al kan hy dit nie afdwing nie? 
Wat sê jy verder daarop dat jy jouself vrywillig aangebied het om bewaak 
te word, en dat jy om verdenking te vermy, gesê het jy is gewillig om in Ma- 
nius Lepidus23 se huis te bly? Toe jy nie deur hom ontvang is nie, het jy die 
vermetelheid gehad om selfs na my toe te kom, en jy het my versoek om jou 
in my huis onder bewaking te hou. Toe jy ook van my die antwoord kry dat 
ek op geen manier saam met jou tussen dieselfde huismure veilig kon wees 
nie daar ek reeds in groot gevaar verkeer het omdat ons deur dieselfde stads- 
mure omsluit word, het jy na die praetor, Quintus Metellus, gegaan. Nadat
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jy ook deur hom afgewys is, het jy oorgetrek na jou kameraad, daardie voor- 
treflike man, Marcus Metellus. Jy het natuurlik gemeen hy is die geskikste 
mens om jou uiters sorgvuldig24 te bewaak, uiters skerp te verdink, en ook 
uiters moedig te straf. Maar hoe ver moet dié man skynbaar van die tronk 
en kettings af wees, wat reeds self van oordeel is dat hy bewaking verdien?
20. In hierdie omstandighede, Catilina, as jy nie met gelatenheid kan sterf 
nie, aarsel jy dan om na een of ander land weg te gaan en jou lewe, ontruk 
aan talle geregverdigde en verdiende strawwe, aan ballingskap en eensaam- 
heid toe te vertrou?
“ Lê dit voor aan die senaat” , sê jy; dit is immers wat jy eis. En as hierdie 
liggaam besluit hulle vind dit goed dat jy in ballingskap gaan, sal jy gehoor- 
saam, sê jy. Ek sal nie iets voorlê wat in stryd25 is met my beginsels nie, 
maar ek sal nogtans daarvoor sorg dat jy begryp wat die senatore hier van 
jou dink. Verlaat die stad, Catilina, bevry ons staat van vrees; vertrek in bal- 
lingskap, as dít die woord is waarop jy wag. Nou ja? Neem jy dalk iets waar? 
Bemerk jy dalk die stilswye van hierdie manne? Hulle duld dit, hulle swyg. 
Waarom wag jy op hul woordelike aanbeveling as jy duidelik sien wat hul 
wens is, al swyg hulle ook?
21. Maar as ek dieselfde aan hierdie voortreflike jongman, Publius Sestius26, 
of dieselfde aan die allerdapperste Marcus Marcellus27 gesê het, sou die se- 
naat onmiddellik, hier in die tempel self, met die volste reg gewelddadige hande 
aan my geslaan het, konsul ofte nie. Maar in jou geval, Catilina, keur hulle 
dit goed terwyl hulle stil bly, besluit hulle terwyl hulle dit duld, roep hulle 
luid terwyl hulle swyg. En dit geld nie alleen vir die aanwesiges hier wie se 
aanbeveling natuurlik hoë, maar wie se lewens baie min waarde vir jou het 
nie, maar ook vir die Romeinse ridders daar buite, uiters eerbiedwaardige en 
voortreflike manne, en vir die ander dapper burgers wat nou die senaat om- 
singel. ’n Rukkie gelede kon jy hul groot getalle waarneem, hul verlangens 
grondig leer ken en hul stemme duidelik hoor. Dit is hierdie mense se hande 
en wapens wat ek geruime tyd al met moeite van jou af weghou. En ek sal 
hierdie selfde mense sonder moeite daartoe bring om jou tot by die stadspoor- 
te te begelei wanneer jy hierdie dinge verlaat wat jy lank reeds ywerig pro- 
beer verwoes. IX

IX 22. En tog, waarom praat ek? Dat iets jou mag vermurwe? Dat jy jouself 
ooit mag verbeter? Dat jy oor vlug mag besin en aan ballingskap mag dink? 
Mag die onsterflike gode hierdie gedagte by jou laat posvat! Trouens, as jy 
erg verskrik is deur my woorde en jy bring jou verstand daartoe om in bal-
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lingskap te gaan, sien ek welke ontsaglike storm van ongewildheid my be- 
dreig. Indien nie vir die hede terwyl die herinnering aan jou misdade nog vars 
is nie, dan wel vir die toekoms. Maar dit is die moeite werd, solank28 dit maar 
net my privaat ongeluk is, en dit geskei word van die gevare vir die staat. 
Maar ons kan nie verwag dat jy geskok sou wees deur jou vergrype, erg be- 
dug sou wees vir die strawwe van ons wette, of 'n toegewing sou maak aan 
ons staat in sy tye van nood nie. Want jy is ook nie so ’n soort man, Catilina, 
dat skaamtegevoel jou van slegtheid, of vrees jou van gevaar, of rede jou van 
waansin sou wegroep nie.
23. Daarom, soos ek reeds herhaaldelik gesê het, gaan weg, en as jy onge- 
wildheid wil aanblaas teen my, jou vyand — soos jy openlik verklaar — gaan 
dan dadelik en reëlreg in ballingskap. As jy dit doen, sal ek beswaarlik die 
mense se praatjies verduur; as jy op bevel van die konsul in ballingskap gaan, 
sal ek beswaarlik die las van my ongewildheid dra. As jy egter verkies om 
my lof en roem ’n diens te bewys, verlaat dan die stad met jou bende brutale 
misdadigers, begewe jou na Manlius, stook die verdorwe burgers op, skei 
jouself af van die goeies, maak oorlog teen jou vaderland en jubel van godde- 
lose roofsug, sodat dit mag lyk asof jy op uitnodiging na jou vriende gegaan 
het, en nie asof jy deur my na vreemdes uitgedryf is nie.
24. En tog, waarom sou ek ’n uitnodiging rig aan jou? Ek weet mos jy het 
reeds manne vooruitgestuur om jou by Forum Aurelium onder wapen in te 
wag; ek weet mos jy het met Manlius ooreengekom oor ’n vasgestelde dag; 
ek weet mos dat die silwer adelaar29 waarvoor daar in jou huis ’n heiligdom 
van misdaad ingerig is, ook vooruitgestuur is, en ek vertrou dit gaan vir jou 
en al jou trawante verderflik en dodelik wees. Hoef ek te vrees dat jy alte 
lank kan klaarkom sonder daardie ding wat jy gewoonlik aanbid het as jy ver- 
trek om te gaan moor, en van wie se altaar af jy dikwels jou goddeiose hand 
oorgeplaas het na die vermoording van medeburgers?

X 25. Uiteindelik sal jy dan tog gaan na waarheen jou teuellose en waansin- 
nige begeerte jou lank reeds voortgehaas het. Dié feit bring jou immers geen 
verdriet nie, maar ’n ongelooflike plesier. Vir hierdie waansinnigheid het die 
natuur jou verwek, jou neiging jou geoefen, en die noodlot jou bewaar. Nooit 
het jy rus en vrede begeer nie, selfs ook nie oorlog tensy dit ’n goddelose 
een was nie. jy het ’n bende skurke bekom, saamgestel uit verdorwenes en 
mense wat nie alleen deur alle geluk nie, maar ook deur alle hoop verlaat is. 26 *
26. Watter gevoel van geluk sal jy daar geniet, van welke vreugde sal jy uit-
gelate wees, in welke groot plesier sal jy jou verlustig wanneer jy onder jou
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talryke vriende geen enkele goeie man hoor of sien nie! Daardie vermoeiende 
praktyke van jou waar die mense van praat is ’n oefening om die geneigdheid 
tot jou soort lewe te behou: jy lê op die grond, nie alleen om op die loer te 
wees vir ontug nie, maar ook om misdaad te onderneem; jy lê wakker terwyl 
jy skelm wag, nie alleen op die slaap van eggenote nie, maar ook op die besit- 
tinge van vredeliewende mense. Jy het nou geleentheid om jou veelgeroemde 
vermoë om honger, koue en gebrek aan alle noodsaaklikhede te verduur, aan 
die dag te lê, en binne ’n kort tydjie sal jy ervaar dat jy uitgemergel is daardeur.

27. Toe ek jou van die konsulskap geweer het, het ek daarmee slegs bereik 
dat jy ons staat eerder as ’n balling kon aanval en nie as konsul kon teister 
nie, en dat wat jy op misdadige wyse onderneem het, eerder rowery as oor- 
log genoem is.

XI Nou, geagte senatore, om ’n byna geregverdigde klag van ons vaderland plegtig 
van my af te werp en my daarteen te verontskuldig, moet u asseblief op- 
merksaam luister na wat ek gaan sê en dit diep in u hart en gees inprent. 
Want as ons vaderland wat vir my veel dierbaarder is as my eie lewe, die 
hele Italië en ons ganse gemeenskap, met my sou praat en sê: “ Marcus Tul- 
lius, wat maak jy? Gaan jy toelaat dat die man wat jy ontdek het ’n staats- 
vyand is, wat jy sien die aanvoerder van ’n oorlog teen my gaan wees, van 
wie jy bewus is dat hy as opperbevelhebber in die laer van die vyand verwag 
word — gaan jy toelaat dat die aanstigter van misdaad, die hoof van die same- 
swering en die opruier van slawe en verdorwe burgers hiervandaan vertrek, 
sodat dit voorkom, nie asof hy deur jou uit die stad weggestuur is nie, maar 
asof hy op die stad losgelaat is? Gaan jy dan nie beveel dat hierdie man in 
die tronk gegooi, dat hy na sy dood voortgesleur, dat hy met die swaarste 
straf besoek word nie? Wat verhinder jou dan eintlik? Die gebruik van ons 
voorvaders?

28. Maar heel dikwels28 * 30 het selfs burgerlikes gevaarlike medeburgers in hierdie
staat met die dood gestraf. Of is dit dalk die wette31 wat by die volk in ver-
band met die straf aan Romeinse burgers voorgestel is? Maar nog nooit het
mense wat afvallig geword het van die staat, hul burgerregte in hierdie stad 
behou nie. Of vrees jy dalk ongewildheid by die nageslag? Jy betoon voor- 
waar kostelike dank aan die Romeinse volk wat jou, ’n man wat slegs deur 
eie dade bekend geword het, sonder enige aanbeveling van voorouers so vroeg 
deur al die trappe van die ereampte na die hoogste administratiewe gesag verhef 
het, as jy die heil van jou burgers verwaarloos vanweë toekomstige onge- 
wildheid of die vrees vir een of ander gevaar.
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29. Maar as daar by jou 'n vrees vir ongewildheid bestaan, dan moet onge- 
wildheid vanweë gestrengheid en onverskrokkenheid nie erger gevrees word 
as ongewildheid vanweë onbekwaamheid en slapheid nie. Of meen jy dat jy 
nie ook saam sal brand in die vuur van haat wanneer die oorlog Italië ver- 
woes, ons stede teister en ons huise aan die brand steek nie?”

XII Op hierdie eerwaardige woorde van ons staat, en op die menings van hulle 
wat net so voel, sal ek kortliks antwoord. As ek geglo het, geagte senatore, 
die beste ding om te doen is om Catilina met die dood te straf, sou ek aan 
daardie swaardvegter nie die genot van een enkele uur gegun het om langer 
te lewe nie. Want as voortreflike manne en hoogs beroemde burgers hulleself 
nie alleen nie besoedel het met die bloed van ’n Saturninus en die Gracchi 
en ’n Flaccus en baie ander van vroeër tye nie, maar selfs eer en aansien vir 
hulleself ingeoes het, dan hoef ek gewis nie te gevrees het dat enige vloed 
van ongewildheid my hierna sou oorspoel omdat ek hierdie vermoorder van 
medeburgers om die lewe gebring het nie. En as dit my baie fel sou bedreig, 
was ek nog altyd geneig om ongewildheid wat deur mannemoed verwerf is, 
as roem te beskou, en nie as ongewildheid nie.
30. En tog is daar enkele in hierdie liggaam wat óf nie sien wat ons bedreig 
nie, óf maak asof hulle dit nie sien nie. Hierdie mense het Catilina se hoop 
met gematigde meningsuitings gevoed, en die groeiende sameswering gesterk 
deur dit nie te glo nie. En ten gevolge van hulle invloed is daar baie, nie alleen 
slegte mense nie maar ook onkundiges, wat sou sê ek het wreed en despoties 
opgetree indien ek hierdie man sou gestraf het. Maar nou weet ek, as hy in 
Manlius se laer aanland, waarheen hy op koers is, sal niemand so onnosel 
wees om nie te sien dat ’n sameswering gesmee is nie, niemand so skaamte- 
loos om dit nie te erken nie. Maar as net hierdie man om die lewe gebring 
word, weet ek dat hierdie besmetlike siekte van ons staat ’n klein rukkie in 
bedwang gehou, maar nie vir altyd gesmoor kan word nie. As hy self egter 
in ballingskap gaan en sy trawante saam met hom neem, en al die ander uit- 
worpelinge wat hy van oral af versamel het op dieselfde plek saamtrek, sal 
nie alleen hierdie volgroeide pes van ons staat uitgeroei en vemietig word nie, 
maar ook die wortel en saad van alle toekomstige kwaad.

XIII 31. Lank reeds, geagte senatore, omgewe die gevare en valstrikke van hier- 
die sameswering ons, maar op een of ander wyse het die volle rypheid van 
alle misdadigheid en van ’n lank bestaande waansin en roekeloosheid, juis 
tydens my konsulaat uitgebreek. As net daardie een lid van so ’n groot struik- 
rowerbende vandag verwyder word, sal dit dalk ’n kort rukkie lank voorkom 
asof ons van sorge en vrees verlig is, maar die gevaar sal hom vestig en diep
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in die are en ingewande van ons staat verskuil lê. Mense wat siek lê aan ’n 
ernstige kwaal en van brandende koors rondrol, kry dikwels aanvanklik skyn- 
bare verligting as hulle koue water gedrink het, maar daarna word hulle baie 
ernstiger en hewiger aangetas. So sal hierdie siekte wat in ons staat woed, 
aanvanklik verlig word deur die bestraffing van daardie vent, maar later sal 
dit al hewiger en erger word omdat die res van die bende nog lewe.
32. Daarom, laat die slegtes padgee en hulself afskei van die goeies. Laat 
hulle op een plek saamtrek, kortom, laat hulle -  en ek het dit reeds herhaal- 
delik gesê -  deur die stadsmuur van ons geskei word. Laat hulle ophou om 
hinderlae vir die konsul in sy eie huis te lê, om die tribune32 van die stads- 
praetor te omsingel, om die senaatshuis met swaarde te beleër, en om 
brandpyle33 en fakkels in gereedheid te bring om die stad mee aan die brand 
te steek. Kortom, laat daar op ’n ieder en elk se voorhoof geskryf staan hoe 
hy oor die staat voel. Ek belowe u dit, geagte senatore: daar sal soveel oplet- 
tendheid by ons, die konsuls, wees, soveel gesag by u, soveel dapperheid 
by die Romeinse ridders, soveel eensgesindheid onder alle goeie burgers, dat 
u alles met Catilina se vertrek opgeklaar, aan die lig gebring, onderdruk en 
gestraf sal sien.
33. Vertrek dan onder hierdie voortekens, Catilina, na jou goddelose en mis-
dadige oorlog, tot opperste heil van ons staat, tot onheil en verderf vir jouself, 
en tot ondergang van hulle wat hul met jou verbind het in iedere soort mis- 
daad en doodslag. U, Jupiter34 wie se standbeeld hier opgerig is onder dieself- 
de voortekens as dié waaronder ons stad deur Romulus gestig is, en vir wie 
ons tereg die beskermer van hierdie stad en ryk noem, weer asseblief hierdie 
man en sy makkers van u eie en alle ander tempels, van die huise en mure 
van ons stad, en van die lewe en eiendom van alle burgers, en besoek die 
teenstanders van goeie mense, die vyande van ons vaderland, die struikro- 
wers van Italië wat aan mekaar gebind is deur ’n verdrag van misdaad en 
’n goddelose verbond, in lewe en in dood met ewige strawwe.
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Agtergrond
Na Cicero se smaadrede teen hom op 8 November, 63 v.C. (In Catilinam I) het Catili- 
na ’n kleinerende antwoord aan Cicero gegee, uit die tempel gestorm, en dieselfde 
aand na Manlius se kamp in Etrurië vertrek, terwyl ’n aantal van sy vertroude luite- 
nante in Rome agtergebly het om die moord en brandstigting soos beplan, uit te voer. 
Op 9 November spreek Cicero die volk toe om hulle in te lig oor die jongste verwik- 
kelinge, en om hulle tot kalmte te maan (In Catilinam II). Intussen gaan die agterge- 
blewe samesweerders voort met hul voorbereiding vir die uitvoering van hul duiwel- 
se planne: op 17 Desember, die dag waarop die fees van die Saturnalia gehou sou 
word, sou hulle toeslaan; die stad sou op twaalf plekke gelyktydig aan die brand ge- 
steek word; Cicero en ander vooraanstaande leiers sou vermoor word; die jonger 
samesweerders sou hulle eie ouers vermoor; te midde van die algemene chaos sou 
die agtergeblewenes dan met wapengeweld probeer deurbreek na Catilina en sy leër. 
Cicero was bewus van al hulle planne, maar hy het gereken die getuienis was onvol- 
doende om optrede teen hulle te regverdig.

Toe gebeur daar iets wat hom van die nodige getuienes voorsien. ’n Gesantskap 
van die Allobroge, ’n Transalpynse Galliese stam, was op hierdie tydstip toevallig 
in Rome om by die senaat hulp te kom soek teen die onderdrukking en afpersing 
wat hulle van die kant van Romeinse amptenare moes verduur. Publius Cornelius 
Lentulus, die leidende agtergeblewe samesweerder, konkel deur bemiddeling van 
ene P. Umbrenus met die Allobrogiese afgesante en belowe om hulle griewe uit die 
weg te ruim, op voorwaarde dat hulle gewapende ondersteuning, en veral ruitery, 
aan Catilina sal verskaf. Die afgesante stem aanvanklik in, maar na ryper beraad 
besluit hulle om die aangeleentheid aan hulle beskermheer, Q. Fabius Sanga, te rap- 
porteer. Sanga rapporteer dit onmiddellik weer aan Cicero wat opdrag gee dat die 
gesante moet voorgee dat hulle saamwerk, maar om voor hulle vertrek eers van die 
leiers van die sameswering geskrewe bevestiging van hul onderhandelings te ver- 
kry waarmee hulle dan kwansuis hulle eie leiers sou kon oortuig. Lentulus, Cethe- 
gus en Statilius word in hierdie valstrik gevang, en, soos versoek, verskaf elkeen 
’n geskrewe bevestiging met elkeen se persoonlike seël verseël. Verder reël hulle 
dat die gesante wat deur Etrurië na hulle land moes reis, die ooreenkoms met Catili- 
na persoonlik sou bekragtig, en dat ene T. Volturcius hulle sou vergesel met ’n gete- 
kende brief van Lentulus en mondelinge opdragte aan Catilina. Met hierdie ver- 
doemende getuienis in hul besit, vertrek die gesante die nag van 2 op 3 Desember, 
en op bevel van Cicero word hulle deur die praetors op die Mulviese brug oor die 
Tiber in hegtenis geneem. Die dokumente word by hulle gevind en Cicero laat on- 
middellik vyf van die samesweerders arresteer, te wete Lentulus, Cethegus, Stati- 
lius, Gabinius en Ceparius. Op 3 Desember vergader die senaat in die tempel van 
Concordia om die gearresteerdes se verdediging aan te hoor. Die getuienis van die 
gesante, en hulle eie handskrif, naamtekeninge en seëls bewys bo alle twyfel die 
gearresteerdes se skuld, en as gevangenes word hulle onder bewaking van verskeie
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senatore geplaas. Daardie aand lewer Cicero ’n openbare uiteensetting van die feite 
aan die volk (In Catilinam III).

Op 5 Desember roep Cicero die senaat byeen, weer eens in die tempel van Concor- 
dia — maar dié keer streng bewaak — om die lot van die gevangenes te beslis. As 
verkose konsul, kry D. Junius Silanus die eerste spreekbeurt, en hy stel die dood- 
straf vir die gevangenes en verskeie ander verdagte samesweerders voor. Die kon- 
sulêre senatore wat na hom gepraat het, het met Silanus saamgestem, totdat C. Julius 
Caesar, in hierdie stadium verkose praetor, die debat in ’n ander rigting gestuur het. 
Hy het daarop gewys dat dit onwettig was vir die senaat om die doodvonnis oor ’n 
Romeinse burger uit te spreek, en dat so ’n stap gevaarlike gevolge mag hê. Daar- 
om het hy voorgestel dat die gevangenes se eiendom verbeurd verklaar, en hulle 
self in die permanente bewaking van verskeie vrystede geplaas moes word, en dat 
enige toekomstige voorstel by die senaat of volk ter verligting van hulle straf, as ’n 
aanval op die staat se veiligheid beskou moes word. Na Caesar se voorstel het die 
senatore begin weifel, en Cicero het besluit om as voorsittende konsul in dié sta- 
dium aan die debat deel te neem. Sy toespraak, bekend as “ Die vierde redevoering 
teen Catilina”  is oënskynlik ’n uiteensetting van Silanus en Caesar se voorstelle, 
en hoe elkeen daarvan sy persoonlike veiligheid raak, maar dit toon duidelik dat hy 
ten gunste was van die doodstraf vir die gevangenes. Die lot van laasgenoemdes 
is egter nie deur Cicero se rede verseël nie, maar wel deur die van M. Porcius Cato 
wat na hom aan die woord gekom het. Die gevangenes is ter dood veroordeel en 
teen sononder in die Tullianum, die staatsgevangenis onder die Capitolium, verwurg. 
Hierdie gebeure sou meebring dat Cicero ongeveer vier jaar daarna uit Rome ver- 
ban is. Catilina het in 62 tydens die slag van Pistoria aan sy einde gekom.

I 1. Ek sien, geagte senatore, dat u almal se blik en oë op my gerig is; ek sien 
dat u nie slegs oor u eie en die staat se gevaar besorg is nie, maar ook, indien 
daardie gevaar afgeweer is, oor myne. U welwillendheid teenoor my is vir 
my aangenaam te midde van onheil, en welkom te midde van smart. Maar 
in hemelsnaam, laat vaar dit, vergeet my veiligheid en dink aan uself en u 
kinders. As die konsulskap op so ’n voorwaarde aan my gegee is dat ek alle 
bitterheid, alle smart en alle foltering moet verduur, sal ek dit nie alleen dap- 
per nie, inaar ook met graagte verduur, solank daar net waardigheid en veilig- 
heid vir u en die Romeinse volk deur my moeite verkry word.
2. Ek is daardie konsul, geagte senatore, vir wie niks ooit sonder doodsge- 
vaar en heimelike aanslae was nie: nie die forum waarin alle geregtigheid in
stand gehou word, nie die Campus Martius' wat deur die waarneming van 
voortekens by konsulêre verkiesings geheilig is, nie die senaatshuis, die groot- 
ste bekermer van alle volke, nie my huis, almal se gemeenskaplike toevlugs- 
oord, nie my bed wat vir rus bestem is, en ten slotte, nie hierdie erestoel2 
nie. Ek het oor baie dinge geswyg3, ek het baie verduur, ek het baie toege-
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wings gemaak en baie dinge as 't ware met persoonlike hartseer reggestel ter- 
wyl u in angs verkeer het. As dit die onsterflike gode se wil was dat die einde 
van my konsulskap nou sodanig moet wees dat ek u en die Romeinse volk 
van die allerellendigste bloedbad, u vroue en kinders en die Vestaalse4 maag- 
de van die bitterste mishandeling, die tempels en heiligdomme en ons almal 
se allerskoonste vaderland van die afskuwelikste brandstigting, en die ganse 
Italië van oorlog en verwoesting moes red, dan moet ek alle slae van die noodlot 
trotseer wat vir my alleen bepaal is. Want as Publius Lentulus5, deur waar- 
sêers verlei, gemeen het sy naam is deur die noodlot voorbeskik om ons staat 
te vernietig, waarom sou ek my nie verheug oor die feit dat my konsulaat 
as ’t ware deur die noodlot voorbeskik was om die Romeinse volk te red nie?
3. Geagte senatore, kyk dus na u eie belange, sorg vir ons vaderland, be- 
veilig uself, u vrouens, kinders en besittinge, verdedig die naam en veiligheid 
van die Romeinse volk en hou op om my te ontsien en aan my te dink. Want 
eerstens behoort ek te hoop dat al die gode wat hierdie stad beskut, aan my 
dank sal betuig na die mate wat ek dit verdien-, tweedens, indien iets met my 
gebeur, sal ek met kalme gemoed en voorbereid sterf. Want ’n dapper man 
kan nie ’n skandelike dood sterf nie, iemand van konsulêre rang nie ’n alte 
vroeë dood nie, en ’n wyse man nie ’n beklaenswaardige dood nie. Maar ek 
is ook nie daardie gevoellose soort mens wat nie ontroer word deur die ver- 
driet van my dierbare en geliefde broer hier teenwoordig, en die trane van 
al die manne deur wie u my hier omring sien nie. En my gedagtes gaan her- 
haaldelik terug na my huis en my verbysterde vrou6, na my dogter7 wat deur 
vrees terneergeslaan is, na my ou klein seuntjie8 wat skynbaar deur die staat 
as ’n soort pand vir my konsulaat omklem word, en na my skoonseun9 wat 
hier binne my gesigskring op die uitkoms van hierdie dag staan en wag. Deur 
dit alles word ek geroer, maar slegs in die sin dat ek wens almal mag saam 
met u oorleef, selfs as een of ander geweld my oorval, in plaas daarvan dat 
sowel hulle as ons in een en dieselfde ondergang van die staat omkom.
4. Daarom, geagte senatore, beywer u vir die redding van ons staat en wees
op die uitkyk vir alle storms wat gaan dreig as u nie voorsorgmaatreëls tref
nie. Dit is nie Tiberius10 * Gracchus wat voor ’n beslissende oomblik en u ge-
strenge oordeel te staan kom omdat hy ’n tweede keer volkstribuun wou word
nie; nie Gaius11 Gracchus, omdat hy die agrariese party probeer opstook het
nie; nie Lucius Saturninus12, omdat hy Gaius Memmius12 vermoor het nie:
die samesweerders wat in Rome agtergebly het om die stad aan die brand te
steek, u almal te vermoor en Catilina te ontvang, is in u hande; hul briewe,
seëls en handskrif, kortom, elkeen van hulle se bekentenis is in u hande; die 
Allobroge word verlei, die slawestand word opgerui en Catilina word ontbied;
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hierdie plan is beraam sodat daar, nadat almal vermoor is, niemand mag oor- 
bly om selfs eers die naam van die Romeinse volk te bekla en die ongeluk 
van so ’n groot ryk te bejammer nie.

III 5. Al hierdie dinge het die getuies u meegedeel, het die aangeklaagdes er- 
ken, het u reeds deur talle beslissings uitspraak oor gegee. Want eerstens het 
u in buitengewone woorde u dank aan my betuig, en beslis dat die sameswe- 
ring van verworpelinge deur my kloekmoedigheid en waaksaamheid blootge- 
lê is; tweedens het u Publius Lentulus gedwing om sy praetorsamp neer te 
lê; verder het u besluit dat hy en die ander oor wie u uitspraak gelewer het, 
vir bewaking oorgelewer moes word, en bo alles het u ’n dankfees13 tot my 
eer bepaal, ’n eer wat vóór my nog aan niemand in ’n siviele hoedanigheid 
verleen is nie; laastens het u gister aan die gesante van die Allobroge en aan 
Titus Volturcius ryke belonings gegee. U hele optrede is van so ’n aard dat 
die manne wat by name14 vir bewaking oorgegee is, skynbaar sonder enige 
twyfel reeds deur u veroordeel is.

6. Maar ek het onderneem om die aangeleentheid na u te verwys, geagte 
senatore, asof dit onuitgemaak is wat u van die daad dink, en wat u beslis- 
sing oor die straf is. Ek sal slegs dáárdie feite vermeld waartoe die konsul 
verplig is. Ek het lankal reeds bemerk dat daar ’n groot waansin in ons staat 
bestaan en dat ongekende euwels saamgebrou en aangewakker word, maar 
dat hierdie so ontsaglike en verderflike sameswering deur medeburgers ge- 
smee is, het ek nooit gedink nie. Wat dit nou ook al is, en waarheen u ver- 
stand en menings ook al neig, u moet voor die nag daal15 ’n besluit neem. 
U sien welke ontsettende misdaad na u verwys is. As u meen dat slegs ’n 
paar mense daarby betrokke is, dan maak u ’n ernstige fout. Hierdie kwaad 
is wyer versprei as wat u dink: dit het hom nie slegs oor Italië verbrei nie, 
maar selfs die Alpe oorgesteek en heimelik voortkruipend reeds baie provin- 
sies oorval. Dit kan geensins deur ’n getalm en uitstel onderdruk word nie; 
hoe u ook al besluit, u moet vinnig straf. IV

IV 7. Ek sien daar is tot dusver twee voorstelle. Die een, die van Decimus 
Silanus16 wat voorstel dat die manne wat probeer het om al hierdie dinge te 
vemietig, met die dood gestraf moet word. Die ander een, die van Gaius Caesar, 
wat die doodstraf verwerp maar al die jammer en ellende van alle ander straw- 
we omvat. Elkeen van hulle tree met die grootste gestrengheid op ooreen- 
komstig sy aansien en die belangrikheid van die gebeure. Die een meen dat 
die manne wat gepoog het om ons almal en die hele Romeinse volk van ons 
lewe te beroof, ons ryk te vernietig en die naam van die Romeinse volk uit
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te doof, behoort hul lewe en die gemeenskaplike lug wat ons inadem nie een 
oomblik langer te geniet nie, en hy herinner ons daaraan dat hierdie soort 
straf dikwels teen slegte burgers in ons staat aangewend is. Die ander een17 
is daarvan oortuig dat die dood nie deur die onsterflike gode ingestel is om 
mense daarmee te straf nie, maar dat dit óf as ’n natuurnoodwendigheid, óf 
as rus na swaarkry en ellendes bedoel is. Daarom het wyse manne dit nog 
nooit teësinnig nie, en dapper manne dit dikwels selfs met graagte tegemoet 
gegaan. Maar gevangenisstraf, en dit lewenslange gevangenisstraf, is gewis 
uitgedink om ’n goddelose misdaad op buitengewone wyse mee te straf. Hy 
beveel aan dat die gevangenes onder die vrystede verdeel moet word. Hierdie 
voorstel behels klaarblyklik onreg indien ’n mens hul aanhouding in vrystede 
sou wou afdwing, en verleentheid indien ’n mens dit sou wou versoek18. Laat 
dit nogtans so besluit word, indien dit u behaag.
8. Ek sal immers die uitvoering daarvan onderneem en, na ek vertrou, men- 
se vind wat meen dat dit nie by hulle aansien pas om iets te weier wat u tot 
heil van almal besluit het nie. Caesar lê die vrystede ook ’n swaar boete op 
as een van die gevangenes sou uitbreek; hy plaas skrikwekkende wagte om 
die gevangenes, soos die misdaad van verworpelinge dit verdien; hy veror- 
den dat niemand in staat sal wees om die straf van die manne wat hy veroor- 
deel, deur toedoen van óf die senaat óf die volk10 te verlig nie; hy ontneem 
hulle selfs alle hoop, die enigste faktor wat ’n mens gewoonlik in sy ellendes 
troos verskaf. Daarbenewens beveel hy aan dat hul besittinge verbeurd ver- 
klaar word. Hy laat slegs hul lewe aan die goddelose mense oor, want as hy 
dit aan hulle ontruk het, sou hy huUe met een oomblik se pyn20 van baie el- 
lendes na siel en liggaam, en van al die boetedoening vir huUe misdade bevry 
het. Daarom het bekende skrywers van die ou tyd aangeneem dat sekere straw- 
we van daardie aard in die onderwêreld vir goddeloses bepaal is, sodat bose 
mense tydens hul lewe ’n skrikbeeld voor oë gehou kon word. Die rede is na- 
tuurUk omdat huUe besef het dat die dood self sonder hierdie strawwe nie erg 
gevrees hoef te word nie. V

V 9. Nou, geagte senatore, sien ek wat my tot voordeel is. As u Gaius Caesar 
se voorstel volg, sal ek dalk aanslae van die populares2' minder hoef te vrees 
daar hy die borg en verdediger van hierdie voorstel is, en in ons poUtieke be- 
stel hierdie weg ingeslaan het wat as volks aangesien word. Maar as u die 
ander voorstel volg, haal ek my moontlik groter moeUikheid op die hals. Maar 
nogtans, laat die belang van ons staat swaarder weeg as oorwegings van my 
persoonUke gevare. Ons het Unmers van Caesar, soos sy eie aansien en die 
deurlugtigheid van sy voorouers22 dit vereis het, ’n voorstel wat as ’t ware 
’n waarborg is vir sy durende goeie gesmdheid teenoor ons staat. Ons het
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duidelik besef23 welke groot verskil daar is tussen die ligsinnigheid van dema- 
goë en ’n gees wat werklik volksvriendelik, en op die heil van die volk bedag is.

10. Ek sien dat talle van daardie mense wat as populares beskou wil word, 
hier afwesig is, klaarblyklik om nie ’n stem uit te bring rakende die lewens 
van Romeinse burgers nie. Daardie selfde manne het eergister Romeinse bur- 
gers vir bewaking oorhandig en ’n dankfees tot my eer verorden, en gister 
ook baie groot belonings aan die getuies gegee. Tans twyfel niemand oor wat 
iemand wat bewaking vir ’n aangeklaagde, ’n dankfees vir die ondersoekreg- 
ter en ’n beloning vir ’n getuie verorden het, van die hele aangeleentheid en 
die onderhawige saak dink nie. Maar aan die ander kant weet Gaius Caesar 
dat die wet van Sempronius24 ingestel is met betrekking tot Romeinse bur- 
gers, maar dat ’n staatsvyand op generlei wyse ’n burger kan wees nie; ook 
dat die voorsteller van Sempronius se wet uiteindelik self op bevel van die 
volk aan die staat boete gedoen het. Insgelyks meen hy dat Lentulus self, 
’n vrygewige verkwister, nie langer ’n volksvriend genoem kan word nie, daar 
hy so hardvogtig en wreed planne beraam het om die verderf van die Romein- 
se volk en die ondergang van hierdie stad te bewerkstellig. Daarom aarsel hier- 
die uiters verdraagsame en sagsinnige man nie om Publius Lentulus aan die 
ewige duisternis van die gevangenis te oorhandig nie, en verorden hy dat 
niemand in die toekoms by magte sal wees om te spog met die verligting van 
Lentulus se straf, en dan daarna, terwyl hy besig is met die vernietiging van 
die Romeinse volk, as ’n volksvriend te poseer nie. Hy voeg selfs die ver- 
beurdverklaring van Lentulus se besittinge by, sodat ook gebrek en bedelstaf 
al sy martelinge van gees en liggaam mag begelei. VI

VI 11. Indien u dus op laasgenoemde besluit, sal u my ’n metgesel25 na die 
volksvergadering gee, wat geliefd is by die volk en welgevallig vir hulle. In- 
dien u egter verkies om Silanus se voorstel te volg, sal die Romeinse volk my 
en u graag vryspreek van die blaam van wreedheid, en ek sal bewys dat dit 
’n veel gematigder voorstel was. En tog, geagte senatore, welke wreedheid 
kan daar wees in die bestraffing van die onmenslikheid van so ’n ontsaglike 
misdaad? Ek oordeel immers volgens my eie gevoel. Want so waarlik as wat 
ek begeer om ons staat ongeskonde saam met u te geniet, so waarlik word 
ek, in soverre ek in hierdie saak hartstogteliker is, nie deur hardheid van hart 
beïnvloed nie -  wie is immers sagmoediger as ek? -  maar eerder deur ’n uit- 
sonderlike menslikheidsgevoel en barmhartigheid. Want dit skyn my ek sien 
hierdie stad, die lig van die wêreld en die vesting van alle volke, plotseling 
in een groot brand inmekaar stort. Ek sien in my geestesoog jammerlike on- 
begraafde stapels lyke van medeburgers in ons begraafde vaderland; voor my
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oë sweef daar die gesig van Cethegus wat hom in sy waansin verlustig in moord 
op u.
12. Maar wanneer ek my voorstel dat Lentulus as koning regeer -  soos hy- 
self erken het dat hy op grond van orakelspreuke gehoop het -  en dat Gabi- 
nius sy in purper geklede eerste ininister13 * * * * * * * * * * * * 26 is; wanneer ek my voorstel dat 
Catilina met sy leër opgedaag het, dán begin ek oor my hele liggaam te sidder 
vir die weeklag van ons huismoeders, vir die vlug van ons jonkvroue en seuns, 
en vir die mishandeling van die Vestaalse maagde. En omdat hierdie dinge 
vir my hoogs ellendig en bejammerenswaardig lyk, sal ek my hard en baie 
streng betoon teenoor hulle wat dit ten uitvoer wou bring. Want ek vra: as 
’n huisvader nie sy slawe die swaarste straf oplê wanneer sy kinders om die 
lewe gebring, sy vrou vermoor en sy huis aan die brand gesteek is deur ’n 
slaaf nie, kom hy dan genadig en jammerhartig voor, of uiters onmenslik en 
wreed? Want vir my lyk hy ongevoelig en hardvogtig omdat hy nie sy eie 
smart en foltering met die smart en foltering van die skuldige gelenig het nie. 
So sal ons ook as jammerhartig beskou word as ons uiters streng is in die 
geval van hierdie manne wat ons, ons vrouens en ons kinders wou vermoor; 
wat iedere huis van een en elk van ons, en ons staat, hierdie gemeenskaplike 
tuiste van almal, probeer vernietig het; wat hulle dit ten doel gestel het om 
die volk van die Allobroge op die reste van hierdie stad en die asse van ons 
afgebrande ryk te vestig. Maar as ons alte toegeeflik wil wees, moet ons die 
berugtheid weens allergrootste wreedheid by die ondergang van ons vader- 
land en medeburgers aanvaar.
13. Of het Lucius Caesar27, ’n baie dapper man, en een wat ons staat innig
lief het, eergister vir enigiemand alte wreed gelyk toe hy in die teenwoordig-
heid en ten aanhore van die kêrel verklaar het dat sy suster, ’n voortreflike
dame, se man van sy lewe beroof moet word? Toe hy verder gesê het sy
grootvader28 is op bevel van die konsul gedood, en dat sy onmondige seun29
wat as gesant deur die vader gestuur was, in die tronk om die lewe gebring
is? Welke daad soortgelyk aan die van hierdie samesweerders, het hulle ge-
pleeg? Watter plan is deur hulle beraam om ons staat te vernietig? Destyds
het daar in ons staat ’n neiging tot kwistige geskenkuitdelery30 geheers en
’n soort partystryd. Destyds het hierdie Lentulus se grootvader31, ’n baie be-
roemde man, wapen in die hand vir Gracchus agtervolg. Hy het toe selfs ’n
ernstige wond opgedoen om te voorkom dat die hoogste welsyn van ons staat
enigsins benadeel word. Maar hierdie kleinseun van hom ontbied Galliërs om
die fondamente van ons staat te vernietig; hy hits die slawestand op, roep
Catilina daarby, deel ons toe aan Cethegus om neergevel te word, en al die
ander burgers aan Gabinius om gedood te word; hy laat ons stad aan Cassius
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oor om aan die brand gesteek te word, en die ganse Italië aan Catilina om 
dit te verwoes en te plunder. Ek glo u moet minder bevrees wees vir die in- 
druk dat u by hierdie misdaad, so onmenslik en goddeloos, ’n alte gestrenge 
besluit geneem het. Veel eerder moet ons bang wees dat dit mag lyk asof ons 
deur versagting van die straf wreed teenoor ons vaderland was, as dat ons 
moet bang wees vir die indruk dat ons deur die strengheid van die straf alte 
hardvogtig teen ons bitterste vyande was.

VII 14. Maar die dinge wat ek hoor, geagte senatore, kan ek nie verswyg nie. 
Want daar word bedenkinge versprei — en hulle bereik my ore -  van diegene 
wat skynbaar bang is dat ek nie genoeg hulp het om die dinge wat u vandag 
sal besluit het, deur te voer nie. Alles is voorsien, voorberei en gereël, geagte 
senatore, deels deur die grootste sorgvuldigheid en omsigtigheid aan my kant, 
en nog veel meer deur die vasberadenheid van die Romeinse volk om hulle 
oppergesag te behou en hul gemeenskaplike besittinge te beskerm. Manne van 
alle range en stande, ja selfs van alle ouderdomme is teenwoordig; die forum 
is vol, die tempels om die forum is vol, alle toegange na hierdie plek en hier- 
die tempel is vol. Want sedert die stigting van ons stad, is hierdie die eerste 
saak wat ons kry waaroor almal een en dieselfde voel -  behalwe hulle wat 
liewer saam met almal as alleen te gronde wou gaan toe hulle gesien het hulle 
moet sterf.
15. Van hierdie mense maakek ’n uitsonderingen ek skei hulle graag afvan 
die res. Ek glo ook dat hulle nie onder ons slegte burgers gereken moet word 
nie, maar wel onder ons mees verbitterde vyande. Maar die res -  o onsterf- 
like gode! In welke groot getalle, met hoeveel ywer en moed voel hulle nie 
saam vir die behoud van ons gemeenskaplike veiligheid en aansien nie! Waar- 
om sou ek hier melding maak van die Romeinse ridders? Hulle staan aan u 
die voorrang van stand en besluitneming af, sodat hulle met u kan meeding 
in liefde vir ons staat. Hierdie dag van vandag, en hierdie gebeurtenis maak 
hulle een met u, en bring hulle na baie jare se onenigheid32 met hierdie orde33 
terug na ’n vennootskap en eensgesindheid34. En as ons hierdie verbintenis 
wat deur my konsulskap verstewig is, vir altyd in ons staat in stand hou, 
verseker ek u dat geen burgerlike of huishoudelike onheil hierna enige deel 
van ons staat sal aantas nie. Ek sien die betaalmeesters35 — voortreflike man- 
ne — het met net soveel geesdrif ter verdediging van ons staat byeengekom. 
Insgelyks al die klerke36, en ek sien -  want hierdie dag36 het hulle in groot 
getalle by die skatkis37 byeengebring -  dat hulle nie wag op die uitslag van 
die lot36 nie, maar hulleself beskikbaar stel vir ons gemeenskaplike redding.
16. Die ganse massa vrygebore burgers, selfs van die armoedigstes, is teen-
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woordig. Want vir wie is hierdie tempels, die aanskouing van ons stad, die 
besit van vryheid, en laastens, die sonlig self en die gemeenskaplike bodem 
van ons vaderland nie dierbaar en ’n bron van vreugde en plesier nie?

VIII Dit is die moeite werd, geagte senatore, om kennis te neem van die geneent- 
hede van die viygelatenes wat deur verdienstelikheid die burgerreg van hier- 
die stad verwerf het en dit opreg as hul vaderland beskou, terwyl sekere manne 
wat hier uit die hoogste stand gebore is, dit nie as hul vaderland nie, maar 
as ’n vyandelike stad beskou het. Maar waarom praat ek van hierdie stande 
en mense wat deur hul persoonlike besittings, ons gemeenskaplike staat, en 
ten slotte, deur daardie vryheid wat hulle so intens geniet, aangevuur is om 
die veiligheid van hul vaderland te verdedig? Daar is geen slaaf, mits sy on- 
vryheid maar net draaglik is, wat nie afgryse voel vir die roekeloosheid van 
burgers, wat nie begeer dat die huidige bestel moet voortbestaan, en wat nie 
net soveel goedgesindheid as wat hy durf en kan betoon, bydra tot ons veilig- 
heid nie.
17. Indien die gerug wat ons gehoor het enigiemand van u dalk verontrus, 
naamlik dat ’n agent van Lentulus by die winkels rondsluip en hoop dat die 
gemoedere van die armes en onkundiges met omkoopgeld opgerui kan word, 
wil ek maar net sê daar is inderdaad daarmee begin en iemand het dit probeer 
doen. Daar is egter niemand so armoedig of verdorwe van gesindheid gevind, 
dat hy nie wil hê dat juis daardie plek38 waar sy werksbank en werk en daag- 
likse broodwinning is, dat hy nie wil hê dat sy slaapplek en heerlike bed, kort- 
om, dat hy nie wil hê dat die rustige gang van sy lewe behoue moet bly nie. 
Inderdaad, verreweg die grootste deel van die winkeliers, of nee, seer seker 
daardie hele stand -  want dit moet ek liewer sê -  is baie lief vir rus en vrede. 
Want hulle hele voorraad, hul hele bedryf en verdienste word gestut deur ’n 
groot toeloop van burgers, en bevorder deur rus en vrede. En as hulle winste 
gewoonlik verminder wanneer hul winkels gesluit39 is, wat, vra ek u, sou die 
toedrag van sake gewees het as hul winkels afgebrand was?
18. In hierdie omstandighede, geagte senatore, ontbeer u nie die rugsteun 
van die Romeinse volk nie: vermy die indruk dat u die Romeinse volk in die 
steek laat! IX

IX U het 'n konsul wat uit talryke gevare en hinderlae, ja, uit die midde van die 
dood gered is, nie om sy lewe verder te lewe nie, maar om u tot redding te 
wees. A1 die stande is dit in voorneme, wil en woord eens om ons staat onge- 
skonde te hou. Beleër deur die vuurfakkels en wapens van ’n goddelose sa- 
meswering, strek ons gemeenskaplike vaderland sy hande smekend uit na u,
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en aan u vertrou hy homself toe, aan u die lewe van al ons burgers, aan u 
die burg en Capitolium40, aan u die altare van die Penate41, aan u die ewige 
vuur van Vesta42, aan u die tempels en heiligdomme van al die gode, aan u 
die mure en huise van ons stad. Daarbenewens moet u vandag besluit oor 
u eie lewe en die van u vrouens en kinders, oor ons almal se hawe en goed, 
oor u huise en oor u haarde.
19. U het ’n leier wat aan u dink en homself vergeet — ’n geleentheid wat 
nie altyd gegun word nie. U het aan u kant al die stande, al die mense, en 
die ganse Romeinse volk. Hulle is almal vervul met een en dieselfde gevoel, 
en dis iets wat ons vandag die eerste keer in ’n politieke aangeleentheid sien. 
Bedink met welke ontsaglike moeite ons ryk gegrondves is, met hoeveel man- 
nemoed ons vryheid in stand gehou, en met welke groot seën van die gode 
ons hawe en goed vermeerder en aangevul is -  en een nag43 het dit alles byna 
vernietig! Vandag moet ons daarvoor sorg dat so ’n iets nooit weer hierna 
deur burgers uitgevoer, ja, selfs beplan kan word nie. En ek het hierdie dinge 
nie gesê om u wat my byna oortref in ywer, nog verder aan te hits nie, maar 
dat mense kon sien dat ek met my stem wat die hoofstem in staatsake be- 
hoort te wees, my plig as konsul vervul het.

X 20. Voordat ek nou terugkom op u beslissing, gaan ek ’n paar woorde oor 
myself sê. So groot as wat die bende samesweerders is -  en u sien dit is bdie 
groot — so ’n groot aantal vyande, sien ek, het ek my op die hals gehaal. 
Ek beskou daardie vyande egter as gemeen, kragteloos en veragtelik. Maar 
as daardie bende in een of ander stadium aangehits word deur die waansin 
en misdadigheid van enigiemand, en hulle betoon hulself magtiger as u waar- 
digheid en die van die staat, sal ek egter nooit, geagte senatore, spyt wees 
oor my dade en besluit nie. Want die dood waarmee daardie gespuis my be- 
dreig, staan vir almal voor die deur: sulke groot roem soos waarmee u my 
in my lewe deur u eervolle verordeninge bedeel het, het niemand nog verwerf 
nie. Vir andere het u immers altyd ’n dankfees verorden op grond van hul 
geslaagde krygsoperasies, maar alleen vir my omdat ek ons staat gered het.
21. Laat daardie Scipio44 deur wie se wysheid en dapperheid Hannibal ge- 
dwing is om Italië te verlaat en na Affica terug te keer, as beroemd beskou 
word. Laat die ander Africanus45 wat twee stede, dodelik vyandig teenoor ons 
ryk, naamlik Karthago en Numantia verdelg het, met buitengewone roem vereer 
word. Laat daardie Paulus46 aan wie se triomfwa die eertyds oppermagtige 
en deurlugtige koning Perseus glans verleen het, as ’n uitnemende man be- 
skou word. Laat die roem van Marius wat Italië twee maal van besetting en 
die angs vir knegskap bevry het, ewig duur. Laat Pompeius wie se krygsdade
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en deugde dieselfde streke en grense bereik het as die waardeur die son se 
baan ingesluit word, bo almal verkies word. Gewis sal daar tussen die lofpry- 
singe aan hierdie manne 'n plekkie wees vir my roem, tensy dit dalk ’n groter 
prestasie is om vir ons provinsies oop te stel waarheen ons kan uitwyk, as 
om toe te sien dat ook hulle wat in die buiteland is ’n tuiste sal hê waarheen 
hulle as oorwinnaars kan terugkeer.
22. En tog is die omstandighede van ’n oorwinning in die buiteland in een 
opsig beter as die van ’n oorwinning in die vaderland, omdat buitelandse vyan- 
de óf slawe word nadat ons hulle met geweld onderdruk het, óf meen dat hul- 
Ie onder verpligting teenoor ons staan as ons hulle uit genade daarvan vryge- 
stel het. Maar mense uit die geledere van ons burgers, wat deur waansin ver- 
lei is en eenmaal begin het om hul vaderland se vyande te wees, vir hulle 
kan jy nóg met geweid bedwing, nóg met ’n guns versoen as jy hulle verhin- 
der het om ons staat te vernietig. Daarom besef ek dat ek ’n ewigdurende 
oorlog teen bose burgers onderneem het. Ek vertrou dat dit maklik van my 
en my familie afgewend kan word met u en alle goeie mense se hulp, en ook 
deur die herinnering aan sulke groot gevare wat nie alleen by hierdie volk wat 
deur my gered is sal bly voortleef nie, maar ook in die gesprekke en gedagtes 
van alle volke. En daar sal gewis ook geen mag gevind word wat so groot 
is dat dit die band tussen u en die Romeinse ridders, en die groot eensgesind- 
heid onder alle goeie mense kan verbreek47 en ondergrawe nie.

XI 23. In dié omstandighede: vir militêre opperbevel, vir ’n leër, vir die provinsie48 
wat ek geringgeag het, vir ’n triomfoptog en die ander eretekens wat ek ver- 
smaai het om te kan waghou oor ons stad en u veiligheid, vir die bande met 
beskermlinge en gasvriendskap in die provinsies, wat ek nietemin deur my 
invloed in die stad met geen geringer inspanning handhaaf as tot stand bring 
nie -  vir al hierdie opofferinge dus, en ook vir my buitengewone welwillend- 
heid teenoor u, en my nougesette beywering vir die behoud van ons staat 
— u sien dit tog duidelik — vra ek van u niks anders as dat u hierdie periode 
en my hele konsulaat sal onthou nie. En solank as wat daardie herinnering 
ingeprent is in u gees, sal ek glo dat ek deur ’n sterk beveiligende muur om- 
ring is. Maar as die mag van boosaardige mense my verwagtinge teleurstel 
en daaroor seëvier, vertrou ek my ou klein seuntjie aan u toe. Vir hom sal 
daar voorwaar genoeg beskerming wees, nie alleen om sy veiligheid te waar- 
borg nie, maar ook sy aansien, as u onthou dat hy die seun is van die man 
wat al hierdie dinge deur sy persoonlike gevaar, en syne alleen, gered het.
24. Besluit daarom sorgvuldig en onverskrokke soos u begin het, oor u en 
die Romeinse volk se hoogste veiligheid, oor u vrouens en kinders, oor u alta-
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re en haarde, oor u heiligdomme en tempels, oor die huise en wonings van 
ons ganse stad, oor u heerskappy en vryheid, oor die veiligheid van Italië, 
en oor ons staat as geheel. U het 'n konsul wat nie aarsel om u verordeninge 
te gehoorsaam en u besluite te verdedig solank hy leef nie, en wat in staat 
is om uit eie krag daarvoor in te staan.
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Agtergrond
Die aangeklaagde, Archias, was ’n Griek afkomstig van Antiochië in Sirië. Hy het 
uit ’n hoëfamilie gestam (gebore c. 119 v.C.), en ook ’n uitstekende opleiding in die 
artes liberales ontvang. Reeds as ’n jongeling was hy bekend om sy digterlike ga- 
wes, veral om te improviseer en impromptu gedigte te skep. Op sestienjarige leeftyd 
onderneem hy ’n lang reis en land in 102 v.C. in Rome aan. Vanweë sy talente word 
hy heel gou die beskermling van die Luculli, en raak ook goed bevriend met ander 
vooraanstaande Romeinse adellike en kultuurbewuste families. Tydens ’n besoek 
aan Herakleia in die suide van Italië, ontvang hy die burgerskap van daardie stad 
nadat hy reeds ’n burger van verskeie ander Grieks-ltaliese stede geword het. Daar- 
na het hy verkies om as ’n burger van Herakleia bekend te staan. Nogtans het hy 
polities ’n vreemdeling in Rome gebly.

In 91 breek die Bondgenote-oorlog in Italië uit, juis vanweë Rome se weiering om 
volle Romeinse burgerreg (civitas Romana) aan sy bondgenote in Italië toe te staan. 
Om daardie grief uit die weg te ruim, vaardig L. lulius Caesar (’n familielid van Julius 
Caesar die diktator) as konsul die Lex lulia in 90 uit, waarkragtens alle Italiaanse ge- 
meenskappe, met uitsondering van die wat aan die oorlog deelgeneem het, volle 
Romeinse burgerskap verkry. Daarbenewens stel die tribune M. Plautius Silvanus 
en C. Papirius Carbo in 89 ’n wet in, genoem na hulle naam, te wete die Lex Plautia 
Papiria, waarkragtens Romeinse burgerreg aan alle individue gegee is as hulle kon 
bewys:

(1) dat hul name voorkom op die lys van burgers van enige Italiaanse stad wat krag- 
tens ’n formele ooreenkoms (foedus, civitas foederata) betrekkinge met Rome 
gehandhaaf het;

(2) dat hulle vaste verblyf (domicilium) in Italië het;
(3) dat hulle binne 60 dae na die inwerkingtreding van die wet hulle name in die boeke 

van een van die praetors van daardie jaar laat registreer het.

Archias het kragtens hierdie wet aanspraak gemaak op sy Romeinse burgerskap. 
Die praetor Q. Metellus Pius, ’n vriend van Archias, het hom dus op grond van sy 
burgerskap van Herakleia en sy vaste verblyf in Rome, in 89 as ’n Romeinse burger 
geregistreer. Direk hierna het Archias die volle naam Aulus Licinius Archias aange- 
neem om eerte betoon aan die gens Licinius, waarvan die Luculli ’n deel gevorm het.

Sewe-en-twintig jaar lank (89 -  62) deel Archias in die voorregte wat Romeinse bur- 
gerskap bied. Hy geniet hoë aansien en vergesel Lucius Licinius Lucullus, die oud- 
ste seun in die Luculli-gesin onder wie se beskerming hy gestaan het, op hierdie 
beroemde generaal se veldtogte teen Mithridates in die derde Mithridatiese oorlog 
(74_64). Al geruime tyd, egter, het daar afguns bestaan tussen Lucullus, die eint- 
like oorwinnaar van Mithridates, en Pompeius aan wie die opperbevel in die derde 
Mithridatiese oorlog deur die Lex Manilia (vgl. “ Ter ondersteuning van Manilius se
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wet”  hierna) opgedra is na die terugroeping van Lucullus. Kleinlike politieke intriges 
deur Pompeius se ondersteuners in die senaat het meegebring dat Lucullus sy wel- 
verdiende triomfoptog eers drie jaar na sy terugroeping, dit wil sê aan die begin van 
63 kon vier. Daarbenewens was dit ’n bekende metode van die vyande van ’n promi- 
nente man in Rome, om hom te treiter deur geregtelike vervolgings teen sy vriende 
in te stel. En dit is presies wat met Archias gebeur het. Om Lucullus ’n klap te gee, 
kla sy vyande vir Archias in 62 aan dat hy wederregtelik die voorregte van Romeinse 
burgerskap geniet terwyl hy in werklikheid geen Romeinse burger is nie, maar ’n 
vreemdeling. Hulle grond die aanklag op die Lex Papia wat die tribuun C. Papius 
in 65 deurgevoer het, en waarkragtens alle vreemdelinge wat van buite Rome af- 
komstig was, uit Rome verban is. Papius se bedoeling was die verbanning van vreem- 
delinge in die geledere van die gepeupel wat onder leiding van Catilina en sy tra- 
wante in daardie jaar sulke wanorde in Rome geskep het dat ordelike regering haas 
onmoontlik geword het.

In 62 word Archias dus voor die hof gedaag. Die aanklaer was ene Grattius, ’n man 
van wie niks verder bekend is nie. Cicero onderneem die verdediging voor ’n reg- 
bank waarvan sy broer Quintus die voorsittende regter was. Die redes waarom Cice- 
ro die taak onderneem het, was enersyds polities en andersyds persoonlik. Eerstens 
wou hy sy ondersteuning te kenne gee vir L. Lucullus en sy aanhangers in die se- 
naat, wat ordelike konstitusionele regering voorgestaan het, en terselfdertyd sy af- 
keer toon van Pompeius se ondersteuners wat voorgegee het dat hulle konserwa- 
tiewe aristokrate was, maar in werklikheid demagogisme en gewelddade deur die 
gepeupel as middele gebruik het om hul doel te bereik. Bowendien het Pompeius 
se vriende vir Cicero na die beëindiging van sy konsulaat in 63 fel aangeval oor sy 
hantering van die Catilinariese sameswering, en probeer om Pompeius diktator te 
maak met die doel om Cicero en die senaat te straf. 'n Voor die hand liggende per- 
soonlike rede was die hoë agting wat hy vir Archias as digter en hoogs gekultiveerde 
mens gekoester het. Hierby kan ons vermoed dat hy graag vir Archias onder verplig- 
ting teenoor hom wou plaas sodat die digter nie kon weier om ’n gedig in Grieks 
te skryf ter ophemeling van sy prestasies as konsul nie — ’n onderwerp wat Cicero 
baie na aan die hart gelê het, en waaroor hyself ’n gedig in sowel Latyn as Grieks 
geskryf het.

Grattius het Archias in hoofsaak op twee gronde aangeval:

(1) Hy kan nie dokumentêre bewys lewer dat hy kragtens die Lex lulia of die Lex 
Plautia Papiria geregtig was op burgerskap nie aangesien die argiewe van Hera- 
kleia waar hy kwansuis as burger geregistreer was, gedurende die Bondgenote- 
oorlog afgebrand het.

(2) Sy naam verskyn op geen sensuslys nie.

Op die eerste aantyging antwoord Cicero met die getuienis van die afgesante van 
Herakleia en dié van M. Lucullus, die jonger broer in die Luculli-gesin, wat self teen- 
woordig was toe Archias die burgerskap van Herakleia verkry het. Ten opsigte van
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die tweede klag wys Cicero daarop dat die sensors van 89, P. Licinius Crassus en 
L. lulius Caesar, geen sensusopname gemaak het nie, en dat Archias tydens albei 
die daaropvolgende sensusopnames in 86 en 70, saam met L. Lucullus in die Ooste 
was. Sy naam sal dus nie op die sensuslys verskyn nie. Vanselfsprekend is Archias 
vrygespreek.

Dit is opmerklik welke klein deeltjie die bespreking van die wetlike geskilpunte uit- 
maak in hierdie rede van Cicero. Moontlik is dit breedvoeriger behandel in die rede 
wat hy mondeling tydens die verhoor gelewer het (vgl. Nota 1 by afdeling 10.5).

Dit is egter ook moontlik dat hy by gebrek aan die noodsaak om subtiele regspunte 
indringend te behandel, gebruik gemaak het van die geleentheid om vir ons, met 
Archias as vertrekpunt, so ’n mooi beeld van die waarde van die letterkunde en van 
die mens wat van letterkunde deurdrenk is, te skilder.

I 1. As ek enige talent besit, regters — ek besef hoe gering dit is — of enige 
vaardigheid in die redenaarskuns — ek ontken nie dat ek enigermate bedrewe 
is daarin nie -  of enige kennis van die teoretiese beginsels van hierdie kuns, 
voortspruitend uit die ywerige bestudering van die allerbeste letterkunde -  
ek erken dat ek geen oomblik van my lewe afkerig was daarvan nie — dan 
is Aulus Licinius, die aangeklaagde hier, die eerste persoon wat as ’t ware 
deur ’n onvervreembare reg, die rente op al daardie vaardighede van my moet 
vorder. Want so ver as wat my gees kan terugblik oor die ruimte van ver- 
gange tyd, en die herinnering aan my vroegste jeug kan oproep en terugdink 
aan alles van toe af tot nou, sien ek dat hierdie man daar was as my leier 
na sowel die aanvaarding as die betreding van die weg van my studies. Want 
as my stem wat deur die aanmoediging en voorskrifte van hierdie man ge- 
vorm is, by geleentheid etlike mense se redding was, dan moet ek voorwaar, 
sover as wat dit in my vermoë lê, hulp en redding bring aan juis hierdie man 
van wie ek daardie vermoë ontvang het waarmee ek sommige kon help en 
andere kon red. 2 * *
2. En sodat niemand dalk verbaas sou staan dat ek dit so sterk stel nie, daar 
hierdie man ’n ander geestesgawe besit en nie my kennis en skoling in die
redenaarskuns nie, moet ek sê, ook ek was nooit volledig net aan my eie studie- 
rigting toegewy nie. Want alle vertakkinge van kuns en wetenskap wat op 
kultuur betrekking het, het ’n gemeenskaplike band en word asof deur bloed-
verwantskap aan mekaar gebind.



1 1 8  VERTALINGS

II 3. Laat dit egter vir niemand van u vreemd voorkom dat ek by 'n formele 
proses in ’n openbare geregshof, wat voor ’n praetor van die Romeinse volk 
-  ’n voortreflike man -  en voor uiters streng regters by so ’n groot byeen- 
koms en samedromming van mense gevoer word, hierdie vorm van redevoering 
aanwend wat nie alleen afwyk van die gebruik in geregshowe nie, maar ook 
van die soort rede wat in die forum gehou word. Ek versoek u om in hierdie 
proses ’n vergunning aan my te maak, wat by die aard van die aangeklaagde 
hier pas, en na ek glo, nie vir u lastig is nie: wanneer ek ter verdediging van 
’n voortreflike digter en hoogsgeleerde mens praat voor hierdie versameling 
literatuurbegeesterde toehoorders, voor kultuurbewuste mense soos u, en ten 
slotte voor hierdie regter wat die verhoor as voorsitter lei, moet u my asse- 
blief vergun om ietwat vrymoediger oor kultuur- en letterkundige belangstel- 
linge te praat, en om in die geval van so ’n persoonlikheid wat vanweë sy 
rustige lewe en studie baie min ervaring van die gevare in ’n geregshof het, 
’n byna nuwe en ongewone vorm van redevoering aan te wend.
4. En as ek voel dat u my die guns verleen en toestaan, sal ek dit beslis be- 
werkstellig dat u meen hierdie Aulus Licinius moet nie alleen nie uit die bur- 
gerlys uitgesluit word nie, aangesien hy wel ’n burger is, maar ook dat hy 
daarin opgeneem moes gewees het indien hy nie reeds ’n burger was nie.

III Want sodra Archias sy kinderskoene ontgroei, en hy afskeid geneem het van 
daardie vakke waardeur kinderjare gewoonlik tot kultuurbewustheid gevorm 
word, het hy hom na ’n studie van die skryfkuns gewend. Hy het begin te 
Antiochië — daar is hy immers uit ’n hoë stand gebore — voorheen ’n digbe- 
volkte, welvarende stad, ryk aan hoogsgeleerde mense en die skone kunste 
en wetenskappe, en hier het hy almal spoedig deur die roem van sy talent 
begin oortref. Daarna is daar soveel ophef gemaak van sy aankoms in ander 
dele van Asia en die hele Griekeland, dat sy verwagte koms die faam van sy 
talent in die skadu gestel het, en die bewondering vir sy persoon weer sy ver- 
wagte koms. 5 * *
5. In daardie stadium was Italië vol Griekse kuns en wetenskap; hierdie stu-
dies is destyds in Latium met groter ywer beoefen as wat tans in dieselfde 
dorpe die geval is, en hier in Rome is hulle vanweë die rustige toestand van
ons staat ook nie verwaarloos nie. En so het die burgers van Tarentum en 
Locri en Regium en Neapolis aan hierdie man hulle burgerskap en ander voor- 
regte geskenk, en almal wat enigsins ’n oordeel oor talentvolheid kon vel, 
was daarvan oortuig dat hy kennismaking met hulle en hulle gasvryheid ver- 
dien. Toe hy vanweë hierdie groot gevierdheid reeds by verafgeleë volke be- 
kend was, het hy na Rome gekom tydens die konsulaat van Marius en Catulus2.



Pleitrede vir die digter Archias 119

Hy het dus heel aan die begin twee manne as konsuls aangetref, van wie die 
een geweldige krygsprestasies kon bied om oor te skryf, en die ander sowel 
krygsprestasies as belangstelling3 en 'n gewillige oor. Hoewel Archias toe nog 
die seunstoga gedra het, het die Luculli hom onmiddellik in hulle huis opge- 
neem. Nie alleen die luister van sy talent en geleerdheid nie, maar ook die 
luister van sy geaardheid en deugsaamheid het meegebring dat dieselfde fa- 
milie wat hierdie man eerste in sy jeug bygestaan het, sy grootste vriende 
sou wees in sy ouderdom.
6. In daardie dae was hy gewild by Quintus Metellus4, die beroemde oorwin- 
naar van Numidië, en sy seun Pius; het Marcus Aemilius5 dikwels na sy voor- 
dragte geluister; het hy met Quintus Catulus, sowel die vader as die seun, 
verkeer-, is hy hoog geag deur Lucius Crassus6. Daar hy noue betrekkinge ge- 
handhaaf het met die Luculli7, Drusus8, die Octavii9, Cato10 en die hele familie 
van die Hortensii, het hy baie hoë aansien geniet, want nie alleen mense wat 
daarna gestreef het om iets te weet en te hoor, het hom hooggeag nie, maar 
ook diegene wat dit moontlik net voorgegee het.

IV Na ’n redelike lang tussenperiode toe hy saam met Marcus Lucullus na Sicilië 
afgereis, en weer saam met dieselfde Lucullus uit daardie provinsie vertrek 
het, het hy intussen in Herakleia aangekom. Aangesien hierdie stadstaat ’n 
verdrag met Rome gehad het wat aan sy burgers presies dieselfde status as 
die van Romeinse burgers verleen het, wou hy hom as burger van daardie 
staat laat registreer. Daar sy persoon sonder meer waardig geag is, het hy 
hierdie vergunning toe deur Lucullus se aansien en invloed van die burgers 
van Herakleia verkry.
7. Kragtens die wet van Silvanus en Carbo11 is Romeinse burgerskap gegee 
aan almal "WAT IN VERDRAGSTATE AS BURGERS GEREGISTREER WAS, 
OP VOORWAARDE DAT HULLE OP DIE TYDSTIP TOE DIE WET DEURGE- 
VOER IS VASTE VERBLYF IN ITALIË GEHAD HET, EN HULLE HUL BINNE 
SESTIG DAE BY ’N PRAETOR AANGEMELD HET” . Aangesien die beskul- 
digde reeds baie jare lank sy vaste verblyf in Rome gehad het, het hy hom 
by die praetor, Quintus Metellus4, ’n baie goeie vriend van hom, aangemeld.
8. As ons oor niks anders as burgerreg en die wet praat nie, dan sê ek niks
meer nie; my saak is klaar gepleit. Want welke van hierdie feite kan weerlê 
word, Grattius? Sal jy ontken dat hy destyds in Herakleia geregistreer is? ’n 
Man met baie groot invloed, gewetensgetrouheid en geloofwaardigheid is hier 
aanwesig, naamlik Marcus Lucullus. Hy beweer dat hy dit nie vermoed nie, 
maar weet, dat hy nie daarvan gehoor het nie, maar gesien het, dat hy nie
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net teenwoordig was nie, maar dit self deurgevoer het. Hier is afgesante van 
Herakleia aanwesig, manne van die hoogste rang, wat met opdragte en ampte- 
like getuienis vir hierdie verhoor gekom het, en wat verklaar het dat die be- 
skuldigde in Herakleia geregistreer is. Verlang jy in hierdie stadium die ampte- 
like burgerlyste van Herakleia, wat ons almal weet in die Bondgenote-oorlog 
met die afbrand van die argief verlore gegaan het? Dit is belaglik om niks ten 
antwoord te sê op bewyse wat ons het nie, en te soek na wat ons nie kan 
hê nie; om doelbewus te swyg oor wat mense kan onthou, maar die geheue 
van dokumente dringend te eis; om dinge wat geensins verdraai kan word 
nie van die hand te wys, en burgerlyste wat jy tegelyk beweer gewoonlik ver- 
vals word, te verlang hoewel jy die gewetensgetrouheid van ’n baie gesiene 
man en die eed en geloofwaardigheid van ’n uiters onkreukbare vrystad tot 
jou beskikking het.
9. Of het hy wat soveel jare voor die verlening van die burgerreg, die vaste 
tuiste van al sy besittinge in Rome gevestig het, dan nie vaste verblyf in Rome 
gehad nie? Of het hy hom dan nie aangemeld nie? Inteendeel, hy staan aan- 
gemeld in daardie lyste wat die enigste lyste uit die destydse registrasie deur 
die praetorsgilde is, wat die outoriteit van amptelike lyste besit.

V Want aangesien die lyste van Appius10 * 12 na bewering bra nalatig bewaar is, 
en Gabinius13 se ligsinnigheid voordat hy gestraf is, en sy gevoelige verlies 
na sy veroordeling, alle vertroue in die burgerlyste vemietig het, was Metel- 
lus, die onberispelikste en eerbaarste van alle mense, so noukeurig dat hy 
na die praetor, Lucius Lentulus14, en die regters gegaan, en gesê het dat hy 
ontstel was deur die uitwissing van ’n enkele naam. U sien dus geen uitwis- 
sing by die naam van Aulus Licinius in hierdie lyste nie.
10. Welke rede is daar in hierdie omstandighede waarom u sou twyfel aan
sy burgerskap, veral daar hy ook in ander stadstate as burger geregistreer
is? Wanner mense in Magna Graeciais immers aan talle middelmatig-begaafdes, 
en aan persone wat óf met geen, óf slegs ’n beskeie kunstalent bedeel is, bur- 
gerskap verleen het sonder om daaruit voordeel te wil trek, dan glo ek graag 
dat die inwoners van Regium of Locri of Neapolis of Tarentum aan hierdie 
man wat vanweë sy begaafdheid met die hoogste roem bedeel is, geweier het 
wat hulle gewoonlik ryklik aan teaterartieste geskenk het! Wat? Wanneer an- 
dere nie alleen ná die verlening van burgerreg nie, maar selfs ná die wet van 
Papius op een of ander wyse in hulle vrystede se burgerlyste ingesluip het, 
sal hierdie man wat nie eers gebmik maak van daardie lyste waarop hy gere- 
gistreer is nie omdat hy altyd ’n burger van Herakleia wou wees, dan ver- 
werp word?
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11. Jy vra Rome se sensuslyste. Ja wel, dit is mos ’n geheim dat my ldiënt 
by die laaste sensus saam met die hoogsberoemde generaal Lucius Lucullus 
by sy leër was, dat hy by die vorige een saam met dieselfde man, toe quaestor, 
in Asia was, en dat geen opname van enige deel van die volk gemaak is by 
die eerste een toe Julius en Crassus die sensors was nie. Maar aangesien die 
sensus nie die reg op burgerskap bevestig nie, maar slegs aandui dat iemand 
wat in die lys opgeneem is, reeds op daardie tydstip die regte van ’n burger 
uitgeoefen het, sê ek: in daardie tye het die man vir wie jy beskuldig dat hy 
selfs nie eers na sy eie oordeel die regte van Romeinse burgers gedeel het nie, 
sowel herhaaldelik'n testament volgens ons wette gemaak, as erflatings van 
Romeinse burgers in ontvangs geneem het, en is hy deur die prokonsul Lu- 
cius Lucullus by die staatskas aangemeld as ’n ontvanger van vergoedings.

Soek bewyse, as jy lcan, want nooit sal my kliënt óf na sy eie, óf na sy vrien- 
de se oordeel, van skuld oortuig word nie.

12. Jy sal ons vra, Grattius, waarom ons so seer behae skep in hierdie man. 
Dis omdat hy aan ons die oord verskaf waar ons gees verkwik kan word na 
die lawaai van die forum, en ons ore wat deur gekyf vermoei is, kan uitrus. 
Of dink jy dalk dit is moontlik om onsself te voorsien van die stof om dag 
na dag in so ’n groot verskeidenheid sake oor te praat, as ons nie ons gees 
met skoling in die letterkunde vorm nie, of dat ons gees sulke groot spanning 
kan verduur as ons dit nie deur dieselfde skoling in die letterkunde laat ont- 
span nie. Maar ek erken dat ek toegewy is aan dergelike studies. Laat ander 
mense hulle skaam as hulle hulself so diep in hul geleerdheid begrawe het 
dat hulle niks tot gemeenskaplike nut daaruit kan bydra, en ter aanskouing 
na die lig kan uitbring nie. Waarom sou ek my egter skaam, regters, ek wat 
soveel jare lank so lewe dat my ontspanning my nog nooit weggesleep, of 
dat my plesier my nooit weggeroep het van die nood of voordeel van eni- 
giemand, of, ten slotte, dat my slaap my vertraag het om bystand te lewer nie. 13 * *

13. Wie sou my dan tog kan verwyt, of wie sou die reg hê om vir my kwaad
te wees as ek ter beoefening van my studies net soveel tyd vir myself neem
as wat aan andere gegun word om hulle eie belange te behartig, om op fees- 
dae die spele in groot getalle by te woon, om ander genietinge en bloot rus 
vir siel en liggaam te smaak -  net soveel tyd as wat andere bestee aan 
uitgerekte16 gasmale, of, ten slotte, aan dobbel of balspel? Dit behoort des 
te meer aan my gegun te word omdat ook my vaardigheid in redevoering ten 
gevolge van hierdie studies in krag toeneem, en hoe groot of gering dit ook 
al is, dit het nog nooit my vriende in hul gevare in die steek gelaat nie. En
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as hierdie vermoë vir ietnand bra onbeduidend lyk, weet ek in ieder geval uit 
welke bron ek daardie dinge kan skep wat beslis die gewigtigste is.
14. Want as ek my nie van jongs af met die voorskrifte van baie leermees- 
ters en met baie lektuur oortuig het dat niks behalwe eer en roem in die lewe 
nagestreef moet word nie, en dat ’n mens in die strewe daarna alle liggaam- 
like marteling en alle gevare van dood en verbanning as van min belang moet 
beskou, sou ek my nooit ter wille van u heil aan soveel en sulke groot worste- 
linge, en aan hierdie daaglikse aanslae16 17 van goddelose mense blootgestel het 
nie. Maar alle boeke is vol van sulke voorskrifte, die woorde van filosowe 
is vol daarvan, en die oudheid is vol voorbeelde waar die voorskrifte uitge- 
voer is. En dit alles sou in duisternis gelê het as die lig van die letterkunde 
nie toegetree het nie. Hoeveel aanskoulik geskilderde beelde van allerdapper- 
ste ntanne, nie slegs om na te kyk nie maar ook om na te boots, het sowel 
Griekse as Latynse skrywers nie vir ons nagelaat nie! In die uitvoering van 
my amptelike plig het ek my hierdie beelde altyd voor oë gehou en my hart 
en gees bloot deur die gedagte aan hierdie uitnemende mense probeer vorm.

VII 15. Iemandsal vra: “ Wat? Is daardie voortreflike manne wie se deugde deur 
die letterkunde oorgelewer is, self onderrig deur daardie selfde letterkundige 
skoling wat jy met lofbetuigings verhef?’ ’ Dit is moeilik om dit in verband met 
almal te bevestig, maar ek is seker van wat ek moet antwoord. Ek gee toe 
dat daar baie mense met voortreflike inbors en deugdelikheid bestaan het, son- 
der ’n geleerdheid, en wat deur die amper goddelike aanleg van juis hul ka- 
rakter, uit eie krag sowel selfbeheersd as besonne te voorskyn getree het. En 
ek voeg nog dit by, dat karakter sonder geleerdheid meer dikwels as geleerd- 
heid sonder karakter in staat was om mense lof te laat inoes en deug te laat 
beoefen. En insgelyks beweer ek die volgende met nadruk: wanneer ’n be- 
paalde wetenskaplike metode en die vorming wat deur geleerdheid meegebring 
word ook nog by 'n uitnemende en luisterryke karakter bykom, dan kom daar 
gewoonlik iets buitengewoon voortrefliks te voorskyn.
16. In hierdie groep val daardie glorieryke mens, Afficanus18, vir wie ons 
vadere nog gesien het; in hierdie groep val Gaius Laelius19 en Lucius Furius20,
uiters besonne en selfbeheersde mense; in hierdie groep val die uiters daad-
kragtige, en geleerdste man van daardie tye, Marcus Cato21 die ouere. Voor- 
waar, as hulle geensins deur die letterkunde gehelp is om deug te absorbeer 
en te beoefen nie, sou hulle hul nooit tot die bestudering daarvan gewend het 
nie. En al sou ons nie die belofte van hierdie groot wins gehad het nie, en 
al was genot die enigste ding wat met hierdie studies nagestreef word, sou 
u na my mening nogtans geoordeel het dat dit 'n baie menswaardige en uiters



Pleitrede vir die digter Archias 123

beskaafde geestesontspanning is. Want ander soorte ontspanning pas nie by 
alle tye of alle ouderdomme of alle plekke nie. Maar hierdie studies prikkel 
die jeug, behaag die ouderdom, versier voorspoed, bied ’n toevlug en ver- 
troosting in teenspoed, verskaf genot tuis, is nie hinderlik in die vreemde nie, 
waak die nag deur saam met ons, reis saam met ons in die buiteland, en leef 
saam met ons op die platteland.

17. En as ons hierdie studies nie self kon aanraak, en ook nie met ons eie 
sinne kon proe nie, moet ons hulle nogtans bewonder, selfs wanneer ons hul- 
le slegs in andere gesien het.

VIII Wie van ons was so onbeskaafd en hard van hart dat hy nie onlangs deur 
die dood van Roscius22 ontroer is nie? Hoewel hy as ’n ou man gesterf het, 
het ons vanweë die uitnemendheid en bekoorlikheid van sy kuns geglo dat 
hy geensins moes gesterf het nie. Dus het hy bloot met die beweeglikheid van 
sy liggaam soveel geneentheid vir homself by ons almal gewen; sal ons dan 
die ongelooflike beweeglikheid van die gees en die vlugheid van genie ge- 
ringskat?

18. Hoevaal maal het ek nie hierdie Archias gesien nie, regters -  ek sal im- 
mers u welwillendheid benut aangesien u my by hierdie vreemde vorm van 
redevoering so opmerksaam u aandag skenk -  hoeveel maal het ek nie ge- 
sien dat hierdie man ’n groot aantal uitmuntende verse impromptu voordra 
oor juis dié gebeurtenisse wat toe aan die gang was, hoewel hy geen enkele 
letter neergeskryf het nie? Hoeveel maal het ek hom nie sien teruggaan, en 
dieselfde stof in gewysigde woorde en gedagtes herhaal nie! Wat hy egter 
sorgvuldig en na rype oorweging neergeskryf het, het ek gesien, het soveel 
byval gevind dat hy die roem van die antieke skrywers ingehaal het. Sou ek 
hierdie man dan nie liefhê, nie bewonder, en nie meen dat ek hom op elke 
moontlike wyse moet beskerm nie? En eweso het ons van voortreflike en 
hoogsgeleerde23 mense verneem dat die studie van ander wetenskappe op on- 
derrig, reëls en bedrewenheid berus, maar dat die digter se sterkte in eie na- 
tuurlike aanleg lê, dat hy deur eie geesteskragte aangedryf, en asof met god- 
delike besieling vervul word. Daarom word digters deur ons Ennius24 met vol- 
le reg ‘heilig’ genoem, omdat dit skyn asof hulle as ’t ware as 'n genadege- 
skenk van die gode aan ons toevertrou is. 19 * *

19. Laat hierdie naam “ digter” , wat nog nooit deur enige onbeskaafde volk
ontwy is nie, dus ook onaantasbaar wees by u, regters, u wat hoogsbeskaaf-
de mense is. Rotse en woestenye antwoord op sy roepstem; woeste wilde diere
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word dikwels geroer deur sang en gaan staan stil: sou ons wat in die edelste 
dinge onderrig is dan nie deur die digterwoord ontroer word nie? Die gemeen- 
skap van Kolophon25 beweer dat Homeros hulle burger is; die van Chios maak 
aanspraak op hom as hulle s ’n; die Salaminiërs eis hom op; die manne van 
Smyrna gee die versekering dat hy inderdaad hulle burger is, en het daarom 
selfs ’n heiligdom tot sy eer in hulle stad gewy; en nog uiters baie ander baklei 
en twis onder meer oor hom.

IX Daardie gemeenskappe het dus ’n vreemdeling, selfs na sy dood, vir hulleself 
toegeëien, net omdat hy ’n digter was; sou ons hierdie man verwerp wat nog 
lewe, en wat kragtens sy eie wil en ons wette óns burger is, veral daar Archias 
lank reeds ál sy ywer en ál sy talente aangewend het om die Ioflike roem van 
die Romeinse volk te prys? Want as jong man het hy hom met die Cimbriër- 
oorlog besig gehou, en daarmee genoeë verskaf aan selfs die bekende Gaius 
Marius wat skynbaar effens ongevoelig gestaan het teenoor hierdie studies.
20. En niemand is immers so afkerig van die Muses dat hy hom nie graag 
sou laat welgeval dat onverganklike verheerliking van sy arbeid in verse vas- 
gelê word nie. Toe die beroemde Themistokles26, die grootste Athener, gevra 
is na welke voordragkunstenaar of na welke sanger se stem hy die graagste 
geluister het, beweer hulle het hy geantwoord: “ Die stem van die persoon 
deur wie my deug die beste verkondig word’ ’. Daarom het die bekende Ma- 
rius insgelyks buitengewone waardering gehad vir Lucius Plotius27 omdat hy 
gemeen het sy krygsdade kon deur hierdie talentvolle digter geprys word.
21. Ewenwel, die ernstige en moeilike Mithridatiese28 oorlog wat met groot 
afwisseling van sukses en teenslag op land en ter see gevoer is, is in sy geheel29 
aanskoulik deur die aangeklaagde beskryf. En daardie boeke verleen luister, 
nie alleen aan Lucius Lucullus, ’n baie dapper en hoogsberoemde man nie, 
maar ook aan die naam van die Romeinse volk. Onder Lucullus se bevel het 
die Romeinse volk immers die land Pontus toeganklik gemaak, wat voorheen 
enersyds deur sy koning se strydkragte en andersyds deur sy natuurlike lig- 
ging self omskans was. Onder leiding van dieselfde man het die leër van die 
Romeinse volk met ’n beskeie mag die ontelbare troepemagte van die Arme- 
niërs verslaan. Dit is die roem van die Romeinse volk dat die goed bevriende 
stad van die Cyziceners deur die krygslis van dieselfde man aan al die aan- 
valle van die koning, en aan die muil en kake van die ganse oorlog ontruk 
en dus gered is. Ons roemryke prestasie, daardie ongelooflike seeslag by Te- 
nedos waar Lucius Lucullus aan die geveg deelgeneem het, toe die vloot van 
die vyand gesink is nadat sy admiraals gedood is, sal altyd op almal se lippe 
wees en vermeld word. Die segetekens behoort aan ons, aan ons die gedenk-
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tekens, aan ons die triomfoptogte. Die roem van die Romeinse volk word ver- 
kondig deur die manne wie se talente hierdie dinge bekendmaak.
22. Ons Ennius was dierbaar vir die ouer Africanus, en daarom is sy beeld, 
so word geglo, ook op die graftombe van die Scipione30 uit marmer opgerig. 
Maar deur daardie lofbetuigings word gewis nie alleen die gepresene self nie, 
maar ook die naam van die Romeinse volk vereer. Cato, die oorgrootvader 
van Cato hier teenwoordig, word tot in die hemel verheP1; groot eer word 
daardeur aan die prestasies van die Romeinse volk toegevoeg. Ten slotte, al 
daardie beroemde manne, die Maximi, die Marcelli en die Fulvii word nie son- 
der gemeenskaplike lof aan ons almal deur Ennius verheerlik nie.

X Dus het ons voorvadere die man wat dit volbring het, 'n vreemdeling uit Ru- 
diae, in burgerskap opgeneem; sou ons dan hierdie burger van Herakleia, wat 
in baie stede gretig as burger gesoek, maar in ons stad deur die wette inge- 
burger is, uit ons burgerskap werp?
23. Want as iemand meen dat daar uit Griekse verse ’n kleiner wins aan roem 
as uit Latynse verse verkry word, dan maak hy ’n baie groot fout, omdat 
Grieks feitlik by alle volke gelees, terwyl Latyn beperk word tot die grense 
van sy spraakgebied32 wat heel klein is. As ons krygsprestasies dus slegs deur 
die grense van die aarde beperk word, behoort ons te verlang dat ons roem 
en faam deurdring tot daar waar die spere van ons troepe aangeland het. Hier- 
die dinge is immers eervol vir juis die volkere oor wie se dade daar geskryf 
word, maar dit is sekerlik ook vir diegene wat hulle lewe op die spel plaas 
ter wille van roem, die grootste aansporing om gevare en swoeë te trotseer.
24. Hoeveel skrywers het die groot Alexander na bewering nie om hom ge- 
had om sy dade te boekstaaf nie! En tog het hy, toe hy te Sigeon33 by die 
graf van Achilles gestaan het, uitgeroep: “ 0  gelukkige jongman, jy wat vir 
Homeros gevind het om jou dapperheid te prys!” En dit het hy tereg gesê. 
Want as die llias nie bestaan het nie, sou dieselfde grafheuwel wat sy lyk be- 
dek het, ook sy naam begrawe het. Wat? Het ons groot Pompeius wie se goeie 
geluk net so groot as sy dapperheid was, dan nie aan Theophanes34 uit Myti- 
lene, die beskrywer van sy dade, in ’n vergadering van soldate die burgerreg 
geskenk nie? En het ons dapper manne -  dapper, maar tog ruwe soldate — 
aangegryp deur die bekoring van roem, dit dan nie met luide geskree goedge- 
keur asof hulle deelgenote aan dieselfde lot was nie? 25 *
25. Ek sou dus meen dat Archias dit wel kon bewerkstellig het om die bur-
gerreg as ’n geskenk van een of ander generaal te verkry, indien hy nie krag-
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tens ons wette reeds 'n Romeinse burger was nie. Ek veronderstel dat toe 
Sulla aan Spanjaarde en Galliërs burgerreg geskenk het, hy die beskuldigde 
hier sou verwerp het indien hy om burgerreg aansoek gedoen het! Toe 'n slegte 
digter uit die volk vir Sulla ’n geskrif in die hand stop -  naamlik ’n epigram 
wat hy oor hom gedig het, ’n epigram slegs omdat dit effens langer alterna- 
tiewe verse35 vertoon het — het ons gesien dat hy onmiddellik opdrag gee dat 
’n beloning uit die goedere wat hy op daardie oomblik besig was om te 
verkoop36, aan die man gegee moet word, op voorwaarde egter, dat hy daar- 
na niks weer sou skryf nie. Sou die man wat die ywer van ’n slegte digter 
tog ’n beloning werd geag het, dan nie hierdie man se talent en bekwaamheid 
en rykdom van gedagte in die skryfkuns probeer verkry het nie?
26. Wat? Sou hy nie in eie persoon, en ook nie deur bemiddeling van die 
Luculli sy aansoek om burgerreg toegestaan gekry het deur Quintus Metellus 
Pius, sy vertroude vriend wat aan baie mense die burgerreg geskenk het nie? 
Veral daar laasgenoemde so sterk begeer het dat sy dade beskryf moet word, 
dat hy selfs na die voordrag van digters wat in Corduba37 gebore is en ’n bom- 
bastiese, vreemde uitspraak gehad het, geluister het.

XI Want iets wat nie verberg kan word nie, moet ook nie ontveins nie, maar 
openlik toegegee word: die verlange na lof sleur ons almal mee, en alle voor- 
treflike mense word ten sterkste aangedryf deur roem. Bekende filosowe skryf 
self hulle eie naam, selfs op die boekies wat hulle oor die veragting van roem 
skryf. Juis daar waar hulle Iofprysing en beroemdheid verag, begeer hulle dat 
met lof van hulle gepraat, en dat hulle met eer vermeld word.
27. Decimus Brutus38, byvoorbeeld, ’n voortreflike man en veldheer, het die 
ingange van sy tempels en gedenktekens versier met die verse van Accius39, 
sy vertroude vriend. Maar nou ook: die held Fulvius40 wat met Ennius in sy 
gevolg teen die Aetoliërs geveg het, het nie geaarsel om Mars se buit aan die 
Muses te wy nie. In daardie stad waarin veldhere byna nog gewapen eer be- 
toon het aan die naam van digters en die heiligdomme van die Muses, be- 
hoort regters in vredesdrag41 dus nie terug te deins vir die verering van die 
Muses en die redding van digters nie.

\

28. En sodat u dit gewilliger mag doen, regters, gaan ek nou my eie gevoelens 
aan u openbaar en 'n bekentenis aan u maak oor my dalk alte vurige dog 
eerbare verlange na roem. Want die dinge wat ek gedurende my konsulaat 
met u bystand gedoen het vir die behoud van hierdie stad en ryk, die lewe 
van ons burgers en ons politieke bestel as geheel, het Archias in verse begin 
vermeld. En nadat ek hierdie verse gehoor het, het ek hom aangemoedig42
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om die werk te voltooi omdat die tema vir my groots en aangenaam gelyk 
het. Verdienstelikheid hunker immers na geen ander loon vir swaarkry en ge- 
vare, as juis die loon van lof en roem nie. En as hierdie loon weggeneem word, 
regters, welke rede is daar dan waarom ons onsself op hierdie lewensbaan, 
so klein so kort, sou aftob in sulke moeitevolle arbeid?
29. As ons gees geen voorgevoel van die toekoms gehad het nie, en al sy 
gedagtes begrens het met dieselfde grense waarmee ons lewenstyd afgeba- 
ken is, sou hy homself gewis nie gebreek het met sulke moeitevolle arbeid, 
en ook nie beklem geword het deur soveel sorge en slapelose nagte, en nie 
soveel keer om die lewe self geveg het nie. Nou woon daar in elke voortreflike 
meris ’n bepaalde deug wat sy gees dag en nag met die prikkels van begeerte 
na roem aandryf, en maan dat ons nie moet afstand doen van die vermelding 
van ons naam wanneer ons afstand doen van ons lewenstyd43 nie, maar dat 
ons dit so lank as die ganse toekoms moet laat voortduur.

XII 30. Of lyk dit asof ons almal wat by die politiek en die gevare en swaarkry 
van die lewe betrokke is, so kleinsielig is dat ons sou meen alles sal terselfdertyd 
saam met ons tot niet gaan, ofskoon ons tot op die laaste oomblik nooit rus- 
tig en vry asemgehaal het nie? Talle deurlugtige mense het met geesdrif beelde 
en portrette nagelaat, afbeeldinge, nie van hulle siele nie, maar van hul ligga- 
me. Maar behoort ons nie veel eerder te verkies om ’n beeltenis van ons in- 
sigte en deugde, gevorm en afgewerk deur die grootste talente, na te laat nie? 
Inderdaad het ek geglo dat ek alles wat ek verrig het, reeds toe ek nog besig 
was om dit te verrig, uitgestrooi en gesaai het sodat die hele wêreld dit ewig 
mag onthou. Maar of ek na my dood onbewus sal wees hiervan, en of dit 
nog ’n deel van my gees sal bereik soos die wysste filosowe gemeen het, ek 
skep ten minste nou beslis behae in so ’n gedagte en hoop.
31. Red dus die man, regters, wie se regskapenheid u deur sowel die aan- 
sien van sy vriende as die lang tydperk van hul vriendskap bevestig sien; wie 
se genialiteit so groot is as wat u dit behoort te takseer wanneer u sien dat 
talentvolle44 manne van die hoogste rang hulle daarom bemoei het; wie se 
saak sodanig is dat dit deur die begunstiging van die wet45, die gesag van 
’n vrystad46, die getuienis van Lucullus46 en die burgerlyste van Metellus47 
gestaaf word. In hierdie omstandighede, regters, versoek ek u -  indien daar 
nie alleen ’n menslike nie, maar ook ’n goddelike aanbeveling in sulke groot 
talente behoort te lê — om die man wat u, u veldhere en die oorlogsprestasies 
van die Romeinse volk nog altyd geprys het, en belowe om ook aan die on- 
langse binnelandse gevare waaraan u en ek blootgestel was die ewigdurende 
getuienis van sy lof te lewer, op so ’n wyse onder u beskerming te neem dat



1 2 8  VERTALINGS

dit mag blyk dat hy eerder opgebeur is deur u mensliewendheid as benadeel 
deur u hardheid. Hy is immers een van daardie mense wat altyd by almal 
as heilig beskou, en ook so genoem is.
32. Ek vertrou, regters, dat wat ek na gewoonte kort en duidelikoor die saak 
gesê het, u almal se goedkeuring weggedra het. Wat ek strydig met die ge- 
bruik van die forum en die gereg oor die aangeklaagde se talent, en in die 
algemeen oor die digtersberoep gesê het, hoop ek, regters, is deur u in ’n goeie 
gees opgeneem. Deur hom wat voorsit48 by hierdie verhoor, weet ek gewis, 
is dit so opgeneem.


