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Agtergrond
ln die jaar 67 v.C. het twee eksterne faktore die veiligheid van Rome en sy provin- 
sies in Klein-Asië bedreig: georganiseerde seerowery en die derde Mithridatiese oor- 
log. Die seerowers het Rome se koringtoevoer en die algemene seeverkeer byna 
tot stilstand gebring, terwyl koning Mithridates VI van Pontus hom ten doel gestel 
het om Rome se invloed en teenwoordigheid in Klein-Asië te beëindig, en veral sy 
oë gerig het op Rome se rykste provinsie in Klein-Asië, naamlik Asia.

Om die seerowers die hoof te bied, stel ’n volkstribuun, A. Gabinius, in hierdie jaar 
’n wet voor (Lex Gabinia) wat aan die beroemde generaal, Cn. Pompeius, uitgebrei- 
de buitengewone magte verleen. Binne drie maande slaag Pompeius daarin om al 
die seerowers uit te wis. Die oorlog teen Mithridates en sy bondgenoot Tigranes sloer 
egter nog voort omdat die Romeinse generaal, L. Lucullus, wat tot dusver uiters ge- 
slaagd teen hulle opgetree het, teruggeroep word en sy opvolgers, M. Acilius en Q. 
Marcius Rex hulleself onbekwaam betoon om op sy suksesse voort te bou. Gevolg- 
lik neem die bedreiging vir die Romeinse provinsies in Klein-Asië vroeg in 66 v.C. 
ernstige afmetings aan. Daar Pompeius na sy oorwinning oor die seerowers, in hier- 
die stadium in Cilicië in die Oos-Middellandse See vertoef het, was die oplossing 
van Rome se probleem voor die hand liggend: die opperbevel in die oorlog teen Mithri- 
dates moes aan Pompeius opgedra word. Die volkstribuun, C. Manilius, stel dus in 
66 ’n wet (Lex Manilia) met hierdie strekking voor waardeur Pompeius soortgelyke 
buitengewone magte as die wat deur die Lex Gabinia van die vorige jaar aan hom 
toegesê is, sou verkry. Sterk teenkanting van die konserwatiewe element in die se- 
naat word uitgespreek by monde van Q. Catulus en Q. Hortensius, Cicero se groot 
mededinger op die gebied van die redenaarskuns. As onlangs verkose praetor steun 
Cicero die voorgestelde wet, en met sy Pro lege Manilia, sy eerste openbare toe- 
spraak aan die volksvergadering, bepleit hy die aanname daarvan. Die maatreël is 
sonder stryd aangeneem, en daarmee het Cicero enersyds vir Hortensius die loef 
afgesteek en andersyds die goeie gesindheid van die invloedryke Pompeius verkry. I

I 1. Vir my, burgers van Rome, was julle groot vergadering hier nog altyd 
die alleraangenaamste gesig om te aanskou. Ek het ook steeds geglo dat 
hierdie verhoog die mees onderskeidende plek2 is vir onderhandelinge met 
die volk, en die eervolste om ’n toespraak op te lewer. Maar hoewel ek so 
gedink het, is ek nogtans tot dusver weggehou van hierdie poort na roem 
wat nog altyd oop was vir iedere voortreflike burger. Dit was egter nie my 
eie begeerte wat my weggehou het nie, maar wel die lewensplan wat ek 
sedert my mondigwording gevolg het. Want aangesien ek vanweë my jeug-



1 3 2  VERTALINGS

dige ouderdom dit nog nie voorheen gewaag om hierdie plek van gesag te 
betree nie, en ek besluit het dat niks hier aangebied behoort te word as dit 
nie met aanleg voltooi, en met toewyding noukeurig afgewerk is nie, was 
ek van mening dat al my tyd aan my vriende in hul tye van nood gewy 
moes word.

2. En so was hierdie verhoog nog nooit sonder geskikte manne om julle 
belange te verdedig nie, en het my arbeid wat op onbesproke wyse en on- 
baatsugtig beperk was tot die gevare van privaat individue, die ruimste be- 
loning kragtens julle uitspraak ontvang. Want toe ek ten gevolge van die 
uitstel van die verkiesing driemaal deur al die centurieë3 eerste4 as praetor 
aangekondig is, het ek maklik begryp, burgers van Rome, wat julle van my 
gedink het en wat julle as voorbeeld aan ander voorgeskryf het. Ek het tans 
soveel invloed as wat julle deur die toesegging van ereampte aan my wou 
verleen, en soveel vaardigheid om met die volk te kan onderhandel as wat 
die feitlik daaglikse oefening in die redevoeringskuns kon toebedeel aan 
iemand wat oplettend is vanweë sy ervaring in die hof. Daarom sal ek be- 
slis al die invloed wat ek het, aanwend by hulle wat dit aan my gegee het. 
Ek sal ook alles wat ek met redevoering kan bereik, by voorkeur bewys aan 
die mense wat van oordeel was dat ’n beloning ook aan daardie vaardig- 
heid toegeken moet word.

3. En ek sien dat ek tereg bly moet wees oor veral die feit dat daar vir my 
by hierdie ongewone5 manier van redevoering van hierdie plek af, 'n onder- 
werp van so ’n aard gebied is dat woorde niemand kan ontbreek nie. Want 
ek moet praat oor die unieke en buitengewone militêre bekwaamheid6 van 
Gnaeus Pompeius, en dis moeiliker om ’n einde as ’n begin vir ’n toespraak 
oor hierdie onderwerp te vind. Dus hoef ek in my rede nie soseer na ’n vol- 
heid van stof as na ’n perk te soek nie. II

II 4. Maar dat my toespraak mag begin by die omstandighede waardeur hierdie 
hele aangeleentheid veroorsaak is: ’n ernstige en gevaarlike oorlog word 
teen julle belastingpligtige state en bondgenote gevoer deur twee uiters mag- 
tige konings, Mithridates7 en Tigranes. Een van hulle is onoorwonne ge- 
Iaat, die ander een is uitgetart, en nou is hulle van mening dat daar vir hulle 
’n geleentheid gebied is om Asia in besit te neem. Daagliks word daar uit 
Asia briewe gebring aan Romeinse ridders -  baie vooraanstaande mense 
-  van wie groot somme geld wat by die invordering van julle belastings 
gebruik word, op die spel is. Weens my nou verbintenis8 met daardie orde, 
het hulle die algemene toestand en die gevare vir hulle eie belange aan my 
gerapporteer.
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5. Hulle rapport kom op die volgende neer: ’n hele aantal dorpies van 
Bithynië8 9, tans een van julle provinsies, is tot op die grond afgebrand; 
Ariobarzanes10 se koninkryk wat aan julle belastingpligtige state grens, is 
geheel en al in die vyand se mag; nadat Lucius Lucullus" groot suksesse 
behaal het, is hy besig om hom aan daardie oorlog te onttrek; die man wat 
hóm opgevolg het, is nie genoegsaam toegerus om so ’n groot oorlog te 
voer nie; een man word deur al die bondgenote en Romeinse burgers as 
opperbevelhebber vir daardie oorlog geëis en dringend verlang; hierdie self- 
de enkele man word deur die vyand gevrees, en niemand anders behalwe 
hy nie.

6. Julle sien wat die toedrag van sake is: oorweeg nou wat gedoen moet 
word. Eerstens, skyn dit my, moet ek oor die aard van die oorlog praat, 
vervolgens oor die omvang daarvan, en dan oor die keuse van ’n opperbe- 
velhebber. Die oorlog is van so ’n aard dat dit julle gemoedere in die hoog- 
ste mate behoort op te wek en aan te vuur tot geesdrif om dit enduit te voer. 
In hierdie oorlog gaan dit om die Romeinse volk se roem wat as iets groots 
in alle opsigte, maar allergroots in militêre aangeleenthede deur julle voor- 
vaders aan julle nagelaat is; dit gaan om die veUigheid van ons bondgenote 
en vriende, ’n saak waarvoor juUe voorvaders taUe groot en swaar oorloë 
gevoer het; dit gaan om die sekerste en omvangrykste belastings van die 
Romeinse volk, en as dít verloor is, sal juUe sowel die sierade van vrede 
as die hulpbronne van oorlog ontbeer; dit gaan om die besittinge van baie 
Romeinse burgers na wie se belange juUe moet omsien, sowel ter wille van 
huUeself as ter wiUe van die staat12.

III 7. En aangesien juUe nog altyd meer as ander volke na roem gestreef het 
en versot was op lof, moet juUe daardie smet uitwis wat in die vorige13 Mithri- 
datiese oorlog opgedoen is, ’n smet wat reeds diep ingewortel is en alte lank 
aan die naam van die Romeinse volk gekleef het. Want die man wat Ro- 
meinse burgers in soveel state dwarsoor Asia met ’n enkele boodskap en 
’n enkele aanwysing in ’n brief bestem het om op een dag14 vermoor en 
afgemaai te word, is nie alleen tot nog toe nie gestraf soos sy misdaad ver- 
dien nie, maar sedert daardie tyd regeer hy reeds twee-en-twintig jaar lank. 
En hy regeer op so 'n wyse dat hy nie verkies om in die skuilhoeke van 
Pontus of Cappadocië weg te kruip nie, maar om uit sy erflUce koninkryk 
te voorskyn te tree en sy verblyf in julle belastingpUgtige state, dit wU sê, 
in die helder Ug van Asia te maak.

8. Inderdaad het ons generaals tot dusver op so ’n wyse met daardie ko-
ning die stryd gevoer, dat hulle die onderskeidingstekens van ’n oorwin-
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ning oor hom teruggebring het, maar nie die oorwinning self nie. Lucius 
Sulla15 en Lucius Murena16, twee baie dapper manne en voortreflike gene- 
raals, het vanweë hul oorwinnings oor Mithridates triomfoptogte gehou, 
maar hulle het op so ’n wyse oor hom getriomfeer dat hy, ofskoon verdryf 
en oorwonne, steeds bly regeer het. Nietemin, ons moet seer seker aan daar- 
die generaals lof toeswaai vir wat hulle gedoen het, en hulle vergewe vir 
wat hulle nagelaat het om te doen, omdat die staat vir Sulla, en Sulla vir 
Murena van daardie oorlog af teruggeroep het.

IV 9. Mithridates het egter die hele tyd wat vir hom gelaat is17, nie benut vir 
die uitwissing van herinneringe aan die laaste oorlog nie, maar vir voorbe- 
reiding van ’n nuwe. Hy het ontsaglike vlote gebou en toegerus, en leërs 
van ’n geweldige omvang uit elke moontlike staat wat hy kon, byeenge- 
bring. Daarna het hy voorgegee dat hy teen sy bure, die volkere van die 
Bosporus, oorlog voer, en gesante en briewe tot so ver as Spanje gestuur 
na daardie leiers18 met wie ons toe oorlog gevoer het. Sy doel was dat wan- 
neer die oorlog deur twee leërmagte van die vyand met ’n gemeenskaplike 
doel op land en ter see gevoer word op twee plekke wat baie ver van me- 
kaar en in teenoorgestelde rigtings geleë is, julle om wêreldheerskappy moes 
veg terwyl julle deur ’n stryd aan twee ffonte gekwel word.

10. Nietemin, die gevaar aan die een ffont19 -  dié van Sertorius en Spanje 
-  wat baie meer ondersteuningsmiddele en krag gehad het, is deur die geïn- 
spireerde planmatigheid en buitengewone miltiêre bekwaamheid van Gnaeus 
Pompeius afgeweer. Aan die ander front20 is die kampanje deur Lucius Lu- 
cullus, ’n man van baie hoë aansien, op so ’n wyse aangevoer, dat dit voor- 
kom asof sy aanvanklike groot en roemryke prestasies nie aan goeie geluk 
nie, maar aan sy dapperheid toegeskryf moet word -  die jongste gebeurte- 
nisse egter, dié wat onlangs plaasgevind het, nie aan sy foute nie, maar 
aan sy ongeluk. Maar ek sal op ’n ander plek van Lucius Lucullus iets sê, 
en ek sal dit op so ’n wyse sê, burgers van Rome, dat dit nie sal lyk asof 
my woorde hom egte lof ontneem, of hom valse lof toedig nie.

11. Kyk nou hoe julle na julle mening behoort te voel oor die prestige en 
roem van julle ryk, aangesien dit die eerste deel van my toespraak uitmaak.

V Ons voorvaders het dikwels oorlog gevoer omdat ons handelaars of skeeps- 
eienaars ’n bietjie aan die onregverdige kant behandel was: en júlle, wat 
behoort júlle gevoelens te wees, vra ek, wanneer soveel duisende Romeinse 
burgers ten gevolge van een enkele bevel terselfdertyd vermoor is? Omdat
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ons gesante21 ’n bietjie te hooghartig aangespreek is, was dit ons vadere 
se wens dat Korinthe, die lig van die ganse Griekeland, uitgedelg moes word: 
sal júlle dit dan duld dat daar nie wraak geneem word op daardie koning 
wat ’n onderbevelhebber22 van die Romeinse volk -  een met konsulsrang 
-  met kettings en géselhoue en elke soort marteling gefolter en gedood het 
nie? Húlle het dit nie geduld dat die vryheid van Romeinse burgers ingeperk 
word nie: sal júlle onverskillig daarteenoor staan as die lewe van ’n Ro- 
meinse burger geneem is? Húlle het ons gesantereg gewreek toe dit slegs 
deur 'n woord geskend is: gaan júlle ’n gesant wat met elke soort foltering 
gedood is, ongewreek Iaat?

12. Vir ons voorvaders was dit die allerskoonste prestasie om aan julle ’n 
roembelaaide ryk na te laat. Sorg dan dat dit nie vir julle die grootste skan- 
de mag wees om nie te kan beskerm en beveilig wat julle ontvang het nie. 
Hoe dan nou? Met watter gesindheid, vra ek, behoort julle dit te duld dat 
ons bondgenote se veiligheid in opperste gevaar en in ’n baie groot krisis 
geplaas word? Koning Ariobarzanes, 'n bondgenoot en vriend van die Ro- 
meinse volk, is uit sy koninkryk verdryf; twee konings wat nie alleen fel 
vyandig teenoor júlle staan nie, maar ook teenoor julle bondgenote en vrien- 
de, bedreig die hele Asia; al die state in die ganse Asia en Griekeland word 
deur die geweldige omvang van die gevaar gedwing om gretig op julle by- 
stand te wag; hulle waag dit nie om ’n bepaalde generaal van julle te eis 
nie, veral daar julle reeds ’n ander23 een gestuur het, en huUe glo ook dat 
hulle dit nie sonder die uiterste gevaar kan doen nie.

13. HuUe sien en voel dieselfde as wat juUe sien en voel: daar is één man 
in wie al die nodige eienskappe in die hoogste mate aanwesig is; hy is in 
die nabyheid en daarom ontbeer huUe hom met des te groter leedwese; hoewel 
hy gekom het om die see-oorlog24 te voer, is die aanslae van die vyand nog- 
tans bloot deur sy aankoms en sy naam gestuit en vertraag. Aangesien hier- 
die mense nie vryelik kan praat nie, rig hulle stilswyend ’n versoek aan jul- 
le om hulle ook, net soos in die geval van die bondgenote van die ander 
provinsies, werd te ag om huUe veiligheid aan so ’n man toe te vertrou. 
En nog te meer versoek hulle dit omdat die ander manne wat ons met miU- 
têre gesag na ’n provinsie stuur van so ’n stempel is dat hulle eie aankoms 
in die stede van ons bondgenote nie veel van ’n vyandelike inname verskil 
nie, selfs al verdedig huUe dit teen ’n vyand. Van Pompeius het hulle tevore 
gehoor, nou sien hulle hom met eie oë as iemand met sulke groot selfbe- 
heersing en soveel menslikheidsgevoel, dat dit lyk asof diegene by wie hy 
die langste vertoef, die gelukkigste is.
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14. As ons voorvadere dus ter wille van hulle bondgenote oorlog gevoer 
het teen Antiochus25, Philippus26, die Aetoliërs27 en die Puniërs28, hoewel 
hulle self deur geen onreg getart was nie, met hoeveel meer toewyding be- 
hoort julle wat wel deur onreg getart is, julle bondgenote se veiligheid tesa- 
me met die eer van julle ryk te verdedig, veral waar dit gaan om julle groot- 
ste belastingbronne? Want die belastings van die ander provinsies, burgers 
van Rome, is so gering dat ons nouliks daarmee tevrede kan wees vir die 
blote beskerming van die provinsies self. Maar Asia is so ryk en vrugbaar 
dat dit maklik alle ander lande oortref in die ryke opbrengs van sy 
landbougrond, die verskeidenheid van sy opbrengste, die omvangrykheid 
van sy weidings en die talrykheid van sy uitvoergoedere. Daarom, burgers 
van Rome, as julle die dinge wil behou wat nuttig is in oorlog en eervol in 
vrede, moet julle hierdie provinsie verdedig, nie alleen teen ’n ramp nie, 
maar ook teen die vrees vir ’n ranrp.

15. In ander gevalle word skade immers eers dan opgedoen wanneer ’n 
ramp klaar toegesak het, maar in die geval van belastinginkomstes bring 
nie alleen die intrede van onheil ’n ramp mee nie, maar ook die blote vrees 
daarvoor. Want wanneer die vyand se magte nie ver weg is nie, selfs al 
word daar geen inval gemaak nie, word die weidings nietemin verlaat en 
die landbou aan sy lot oorgelaat, en kom die handelsskeepvaart tot ’n stil- 
stand. En so kan daar geen belastinginkomste uit hawegelde, of tiendes of 
weidingheffings beveilig word nie. Daarom word die hele jaar se inkomste 
dikwels verloor as gevolg van een enkele gerug van gevaar, of een enkele 
skrikbeeld van oorlog.

16. Hoe dink julle dus, vra ek, voel daardie mense wat die belastings vir 
ons betaal, of hulle wat dit administreer en invorder, wanneer twee konings 
met baie groot leërmagte daar naby aanwesig is; wanneer een enkele roof- 
tog van vyandelike ruitery die belastinginkomste van ’n hele jaar in ’n baie 
kort tydjie kan wegraap-, wanneer die belastinggaarders glo dat hulle die 
geweldige personeelgroepe wat hulle by die weidings, op die landerye, in 
die hawens en by die kuswagstasies in diens het, onder groot gevaar aan- 
hou? Dink julle dat julle voordeel uit daardie dinge kan trek as julle nie die 
mense wat vir julle tot voordeel is, nie alleen teen ’n ramp beveilig nie, maar 
soos ek tevore gesê het, ook bevry van die vrees vir ’n ramp nie?

17. En ook die volgende punt moet julle nie geringag nie -  toe ek oor die 
aard van die oorlog begin praat het, was ek van plan om dit laaste te noem 
omdat dit betrekking het op die eiendom van baie Romeinse burgers: hier- 
die belastinggaarders, burgers van Rome, moet julle ooreenkomstig julle wys-
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heid deeglik in aanmerking neem. Want eerstens het die belastinggaarders 
-  baie eerbare en uiters vermoënde manne -  hulle geldsake en middele in 
daardie provinsie saamgetrek, en die belange en rykdomme van hierdie ein- 
ste mense behoort julle sorg bloot om hulle eie ontwil te geniet. En as ons 
die belastings inderdaad nog altyd as die spiere van ons staat beskou het, 
dan sal ons tereg daardie orde wat die invordering daarvan bedryf, die stut 
van die ander ordes noem.

18. Tweedens, sommige wakker en ywerige manne uit die ander stande 
dryf self in Asia handel, en ander van hulle het groot somme geld in daardie 
provinsie belê. Julle behoort julle oor hulle in hul afwesigheid te bekommer! 
Julle is dit dus aan julle menslikheidsgevoel verskuldig om ’n groot aantal 
burgers teen 'n ramp te beskerm, en aan julle wysheid om in te sien dat 
’n ramp vir ’n groot aantal burgers nie van ramp vir ons staat geskei is 
nie. Want eerstens is dit beslis van min belang dat ons later deur ’n oorwin- 
ning die verlore belastings vir die belastinggaarders terugwen. Ten gevolge 
van hulle rampspoed sal daardie selfde mense immers nie die vermoë hê 
om dit weer op te koop nie, en ander sal uit vrees geen begeerte daarvoor 
hê nie.

19. Verder, wat die einste Asia en daardie einste Mithridates ons aan die 
begin van die oorlog in Asia29 geleer het, dit voorwaar, behoort ons wat 
deur rampspoed geleer is, ongetwyfeld goed te onthou. Want ons weet dat 
toe taUe mense by ’n vorige geleentheid groot somme geld in Asia verloor 
het, die kredietwese in Rome ineengestort het omdat die betaling van skuld 
gestaak is. Dit is immers nie moontlik dat baie mense in een staat hulle geld 
en lykdomme verloor, sonder dat huUe nog meer mense saam met hulle in 
dieselfde verderf insleep nie. Beskerm ons staat teen hierdie gevaar, en glo 
my — julle sien dit self — die krediet- en geldwese wat in Rome, wat hier 
in die Forum gevestig is, is vasgeknoop aan die geldwese daar in Asia en 
hang daarmee saam; dis nie moontlik dat dit daar ineenstort, en nie ook 
hier van dieselfde skudding wankel en verval nie. Kyk derhalwe of juUe durf 
aarsel om julle met alle geesdrif toe te lê op daardie oorlog waarin die roem 
van julle naam, die veiligheid van ons bondgenote, juUe grootste belasting- 
bronne en die rykdomme van talryke burgers tesame met ons staat verde- 
dig moet word.

VIII 20. Aangesien ek tot dusver oor die aard van die oorlog gepraat het, sal 
ek nou ’n paar woorde oor die omvang daarvan sê. Die volgende kan im- 
mers gesê word: die oorlog is van so ’n dringende aard dat dit gevoer móét 
word, maar dit is nie so ernstig dat ons baie bang hoef te wees daarvoor
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nie. En in hierdie verband moet ek ten sterkste daarop bedag wees dat julle 
nie dalk meen julle moet daardie dinge geringskat, waarvoor uiters noukeurige 
voorsorg getref behoort te word nie. En sodat almal mag verstaan dat ek 
soveel loP° aan Lucius Lucullus toebedeel as wat aan ’n dapper man, 'n 
wyse persoon en groot generaal verskuldig is, verklaar ek: Mithridates het 
by Lucullus se aankoms geweldige groot magte gehad wat met alle middele 
voorsien en toegerus was; ’n uiters beroemde stad van Asia, een wat ons 
uiteraard vriendskaplik gesind is, die stad van die Cyziceni31, is deur die 
koning self met ’n groot oormag beleër en met die grootste geweld aange- 
val; Lucius Lucullus het hierdie stad deur sy militêre bekwaamheid, volhar- 
ding en oorleg bevry van die allergrootste gevare van ’n beleëring.

21. ’n Groot, goed toegeruste vloot wat onder aanvoering van Sertorius 
se manne, en aangevuur deur partydigheid en haat ylings op Italië afgepyl 
het, is deur hierdie selfde generaal oorwin en tot sink gebring; daarbene- 
wens is groot troepemagte van die vyand in menige geveg vemietig, en Pon- 
tus wat voorheen vir die Romeinse volk van geen kant af toeganklik was 
nie, is vir ons legioene oopgestel; Sinope en Amisus32, dorpe waarin die 
koning se paleise, toegerus met en propvol allerhande benodigdhede gestaan 
het, en talryke ander stede van Pontus en Cappadocië is bloot deur sy aan- 
tog en aankoms verower; die koning is ontroof van sy vaderlike en voorva- 
derlike koninkryk en het hom as smekeling na ander konings en ander vol- 
kere begewe; en al hierdie dinge is volbring terwyl die bondgenote van die 
Romeinse volk in veiligheid verkeer het en ons belastingbronne onaangetas 
was. Ek meen dat dít genoeg lof is, en dat dit op so’n wyse uitgespreek 
is, burgers van Rome, dat julle sal begryp dat Lucius Lucullus deur nie een 
van daardie manne wat hierdie wet en saak opponeer, op dieselfde wyse 
van hierdie verhoog af lof toegeswaai is nie.

22. Daar mag dalk nou gevra word hoe die res van die oorlog onder hier- 
die omstandighede nog ernstig kan wees. Verneem dit dan, burgers van 
Rome, want ek het die indruk dat dit nie sonder rede gevra kan word nie. 
Allereers het Mithridates op dieselfde manier uit sy koninkryk gevlug as waar- 
op die berugte Medea33 na bewering eens op ’n tyd uit daardie selfde Pon- 
tus gevlug het. Mense verkondig dat die voortvlugtende Medea haar broer 
se liggaamsdele rondgestrooi het op die roetes waarlangs haar vader haar 
sou agtervolg, sodat die versameling van die verspreide dele, en ook haar 
vader se droefheid die spoed van sy agtervolging kon vertraag. So het Mithri- 
dates op sy vlug ’n ontsaglike voorraad goud en silwer en allerhande kos- 
baarhede, sowel dié wat hy van sy voorvaders ontvang het as dié wat hy 
self in die vorige oorlog uit die ganse Asia geroof en in sy koninkryk opge-
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hoop het, volledig in Pontus agtergelaat. Onderwyl ons soldate dit alles naars- 
tiglik vergader het, het die koning self uit hulle hande ontvlug. So het droef- 
heid die vader in sy gretige agtervolging vertraag, en blydskap ons soldate.

23. Tigranes, die koning van Armenië, het Mithridates as ’n verskrikte vlug- 
teling ontvang, hom bemoedig in sy wanhoop aan sy geluk, hom opgebeur 
in sy neerslagtigheid en die ongelukkige man nuwe lewe en krag ingeblaas. 
Toe Lucius Lucullus daarna met sy leër in Tigranes se koninkryk opdaag, 
is selfs nog meer volkere teen ons generaal opgesweep. Vrees is immers 
ingeboesem by daardie stamme wat na die mening van die Romeinse volk 
nooit deur oorlog getart en ook nooit gesteur moes word nie. Daarbenewens 
het ’n ander ernstige en hardnekkige geloof in die gemoedere van die bar- 
baarse volkere posgevat, naamlik dat ons leër na daardie streke gebring is 
met die doel om hul rykste en allerheiligste tempel34 te plunder. So is tal- 
ryke groot stamme deur ’n heel nuwe skrikbeeld en vrees opgerui. Maar 
hoewel ons leër ’n stad in Tigranes se koninkryk ingeneem, en gunstige 
gevegte gelewer het, het ontsteltenis nietemin opgevlam omdat die oorlogs- 
terrein te ver weg geleë was, en die soldate na hulle dierbares verlang het.

24. Daaroor wil ek hier nou niks meer sê nie, want die uiteinde was dat 
’n spoedige terugkeer van daardie plekke af, eerder as ’n verdere opmars 
deur ons soldate geëis is. Mithridates het egter reeds sy weermag versterk 
met behulp van troepesametrekkings uit sy eie koninkryk, en hy is byge- 
staan deur talryke vreemde hulptroepe van baie konings en nasies. Want 
ons het mos gehoor dat dit feitlik altyd so gebeur dat die verpletterde geluk 
van konings maklik talle magtige mense tot meegevoel beweeg, en veral 
mense wat self konings is of in ’n koninkryk lewe, met die gevolg dat hulle 
die woord “ koning” as iets groots en heiligs beskou.

25. Dus kon Mithridates as oorwonnene soveel verrig soos wat hy as on- 
gedeerde nooit durf wens het nie. Want nadat hy na sy koninkryk terugge- 
keer het, was hy nie tevrede met wat hom bo verwagting te beurt geval 
het nie -  naamlik dat hy ooit weer sy land kon bereik nadat hy daaruit ver- 
jaag is -  maar ’n aanval gedoen35 op ons roemryke en seëvierende leër. 
Vergun my in hierdie stadium, burgers van Rome, om ons rampspoedige 
nederlaag stilswyend oor te slaan, soos die digters36 wat oor die geskiede- 
nis van Rome skryf gewoonlik maak. Daardie nederlaag was so groot dat 
dit nie ’n boodskapper uit die geveg was nie, maar ’n gerug uit praatjies 
van die inwoners wat dit tot ons generaal se ore gebring het.

26. Hier, juis in daardie ellende en allerernstigste terugslag van die oorlog
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het Lucius Lucullus wat darem tog dalk daardie verliese in ’n mate kon goed- 
maak, 'n deel van sy soldate wat reeds hulle dienstermyn voltooi het, ont- 
slaan, en ’n deel aan Manius Glabrio37 oorhandig. Julle het hom met jul be- 
vel daartoe gedwing omdat julle geglo het dat daar vanweë die lank bestaande 
presedent ’n perk gestel moet word aan die duur van sy militêre opperbe- 
vel. Ek slaan doelbewus baie dinge oor, maar julle moet julle eie afleiding 
maak en duidelik insien welke afmetings daardie oorlog na julle mening aan- 
geneem het, wat twee uiters magtige konings gesamentlik voer, opgesweepte 
stamme opnuut begin, onverswakte volke onderneem, en wat ons nuwe 
generaal38 nou oorneem nadat die ou leër verslaan is.

27. Ek meen ek het genoeg gesê om te bewys waarom hierdie oorlog juis 
vanweë sy aard onvermydelik, en vanweë sy omvang gevaarlik is. Klaar- 
blyklik bly daar nog oor dat ek oor die keuse van ’n generaal vir daardie 
oorlog, en oor sy aanstelling aan die hoof van sulke groot ondernemings 
moet praat. Ek wou, burgers van Rome, dat julle so ’n oorvloed aan dapper 
en regskape manne gehad het dat die beraadslaging oor wie na juUe mening 
by grootste voorkeur in bevel van sulke groot ondernemings en so ’n om- 
vangryke oorlog geplaas moet word, vir juUe moeilik sou wees. Maar nou, 
aangesien Gnaeus Pompeius die enigste man is wat deur militêre bekwaam- 
heid die roem oortref, nie alleen van die mense wat tans lewe nie, maar 
ook van hulle wat ons uit die oudheid onthou, wat is daar dan wat eni- 
giemand twyfelmoedig sou kon stem in hierdie aangeleentheid?

28. Want ek reken so: in ’n uitmuntende generaal behoort hierdie vier eien- 
skappe aanwesig te wees, naamlik, kennis van krygswese, militêre be- 
kwaamheid, aansien en goeie geluk. Wie het dan ooit meer kennis van die 
krygswese gehad, of behoort meer te gehad het as hierdie man? Tydens ’n 
baie groot oorlog39 met uiters gedugte vyande het hy van die skoolbanke 
en sy jeugonderrig af na sy vader se leër40 en ’n rrúlitêre opleiding vertrek; 
aan die einde van sy kinderjare was hy ’n soldaat in die leër van ’n uitmun- 
tende generaal, en as jongman self generaal41 van ’n baie groot leër; hy 
het meer dikwels teen 'n staatsvyand die stryd gevoer as wat enigiemand 
teen ’n persoonlike vyand geveg het, meer oorloë gevoer as waar die res 
van gelees het, meer openbare ampte beklee as wat ander begeer het. Sy 
jeugjare is tot ’n kennis van die krygswese geskool, nie deur ander mense 
se voorskrifte nie maar deur sy eie bevelvoerings, nie deur terugslae in oor- 
log nie maar deur oorwinnings, nie deur kampanjes nie maar deur segetog- 
te! Watter soort oorlog kan daar ten slotte wees waarin die lot van ons staat 
hom nie gebrei het nie? Die burgeroorlog42, die oorlog in Affika43, die 
Transalpynse44 die Spaanse45, die Slawe-46 en die See-oorlog47, al hierdie
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verskillende en uiteenlopende soorte oorloë en vyande, oorloë wat nie al- 
leen deur hierdie een man gevoer is nie maar ook afgehandel is, toon dat 
daar geen aspek binne militêre ervaring geleë is wat aan die kennis van hierdie 
man sou kon ontsnap nie.

XI 29. Watter woorde kan ’n mens dus vind wat reg laat geskied aan Gnaeus 
Pompeius se militêre bekwaamheid? Wat sou enigiemand nog kon bysê wat 
daardie man waardig is, of nuut is vir julle, of waarvan niemand nog ge- 
hoor het nie? Want die deugdelike eienskappe wat 'n generaal behoort te 
hê, is nie slegs daardies wat algemeen as sodanig beskou word nie, naam- 
lik daadkrag in ondernemings, dapperheid in gevare, ywer in handeling, 
spoed in uitvoering, wysheid in beplanning. AI hierdie eienskappe besit daar- 
die enkele man in ’n mate waarin alle ander generaals wat ons al gesien 
of van gehoor het, hulle nie besit het nie.

30. Getuie daarvan is Italië wat die beroemde oorwinnaar Lucius Sulla self 
erken het, deur die steun van hierdie man bevry is; getuie is Sicilië wat hy 
gered het toe dit aan alle kante deur talle gevare omring was — nie met die 
verskrikking van oorlog nie maar met die spoed van sy strategie; getuie is 
Affica wat deur groot magte van die vyand oorval is maar spoedig van daar- 
die einste vyand se bloed gestroom het; getuie is Gallië waardeur daar vir 
ons legioene ’n pad na Spanje oopgestel is ten gevolge van die totale ver- 
nietiging van die Galliërs; getuie is Spanje wat baie dikwels gesien het hoe 
ontelbare vyande deur hierdie man oorwin en neergevel is; getuie is Italië 
telkens weer, wat van hierdie man in sy afwesigheid dringend hulp gesmeek 
het toe dit deur die afgryslike en gevaarvolle Slawe-oorlog benou is — ’n 
oorlog wat deur sy verwagte koms verswak en verklein, en deur sy aan- 
koms uit die weg geruim en begrawe is.

31. Tans, voorwaar, is reeds alle kuste en alle vreemde volke en nasies 
my getuies, en ten slotte alle seë, sowel in hul ganse uitgestrektheid as in 
alle baaie en hawens aan die afsonderlike kuste. Want watter plek aan die 
ganse seekus het deur die onlangse jare heen so ’n sterk gamisoen gehad 
dat dit veilig was, of was so weggesteek dat dit onopgemerk gebly het? Wie 
het ’n seereis onderneem wat homself nie aan die gevaar van dood of sla- 
werny blootgestel het nie, aangesien hy óf in die winter óf met die see oor- 
trek van seerowers moes reis? Hierdie oorlog, so groot, so smadelik, so lang- 
durig, so wyd vertak en versprei -  wie sou ooit gedink het dat dit deur al 
ons generaals saam in een jaar, of deur een generaal in al sy lewensjare 
afgehandel kon word?
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32. Watter provinsie het julle deur die onlangse jare heen gevrywaar teen 
die seerowers? Watter belastingbron was vir julle veilig? Watter bondgenoot 
is deur julle beskerm? Vir wie was julle ’n beskutting met julle vlote? Hoeveel 
eilande dink julle is verlaat, hoeveel stede van julle bondgenote uit angs op- 
gegee of deur die seerowers ingeneem?

XII Maar waarom maak ek melding van gebeure ver van hier? Eertyds was dit 
— maar dit is nie meer nie — die besondere kenmerk van die Romeinse volk 
om ver van die huis af oorlog te voer en met die bolwerke van hulle ryk 
die voorspoed van hulle bondgenote te beskerm, en nie hulle eie huise nie. 
Sal ek sê dat die see deur die afgelope jare heen vir ons bondgenote gesluit 
was, as julle eie leërs nooit van Brundisium af oorgevaar het behalwe in 
die middel van die winter nie? Sal ek kla omdat boodskappers wat van vreem- 
de nasies af na julle toe op pad was, gevange geneem is, as gesante van 
die Romeinse volk losgekoop moes word? Sal ek sê dat die see nie vir han- 
delaars veilig was nie, as twaalf liktorsbyle48 in die mag van die seerowers 
geval het?

33. Sal ek julle daaraan herinner dat Cnidus49 of Colophon of Samos, hoogs- 
beroemde stede, en ontelbare ander ingeneem is, as julle weet dat julle eie 
hawens en daardie hawens waardeur julle leef en asemhaal in die mag van 
die seerowers was? Of weet julle dalk nie dat die druk besoekte hawe van 
Cajeta50 propvol skepe ten aanskoue van die praetor deur die seerowers ge- 
plunder is nie? Ook nie dat die kinders van die einste man wat vroeër teen 
die seerowers oorlog gevoer het, deur die seerowers uit Misenum51 ontvoer 
is nie? Want waarom sal ek kla oor die teenslag te Ostia52, en oor daardie 
skandvlek vir ons staat toe die vloot waaroor ’n konsul van die Romeinse 
volk in bevel gestel was, feitlik voor julle oë deur die seerowers gevang en 
gesink is? By die onsterflike gode! Was dit moontlik dat die ongelooflike en 
godgegewe militêre bekwaamheid van een man binne so ’n kort tydjie so- 
veel lig gebring het vir ons staat, dat julle wat nog onlangs die vyand se 
vloot voor die monding van die Tiber gesien het, nou hoor dat daar geen 
skip van die seerowers binne die Straat van Gibraltar is nie?

34. En hoewel julle self sien met welke spoed hierdie dinge uitgevoer is, 
moet ek daardie aspek nietemin nie uit my toespraak laat nie. Want wie 
was al ooit in staat om in sy ywer om ’n taak uit te voer of wins na te jaag, 
in so ’n kort rukkie soveel plekke te besoek en sulke lang reise af te lê, en 
so vinnig as wat so ’n magtige oorlogsstorm onder leiding van Gnaeus Pom- 
peius oor die see getrek het? Toe die see nog nie geskik was vir seevaart 
nie het hy Sicilië besoek, Affica verken, met sy vloot in Sardinië geland,
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en hierdie drie graanbronne van ons staat met uiters sterk garnisoene en 
vlote beskut.

35. Toe hy vandaar na Italië terugkeer nadat hy die twee Spanjes en Trans- 
alpynse Gallië met garnisoene en vlote versterk, en insgelyks skepe na die 
kus van die Illiriese53 see en na Achaia en die ganse Griekeland gestuur, 
en die twee seë53 van Italië van uiters groot vlote en allersterkste garnisoene 
voorsien het, het hy self op die nege-en-veertigste dag vandat hy van Brun- 
disium af vertrek het, die hele Cilicië by die ryk van die volk van Rome inge- 
lyf. Al die seerowers, waar hulle ook al was, is deels gevange geneem en 
gedood, en deels het hulle hulle aan die gesag en mag van hierdie een man 
oorgegee. Toe die Kretensers gesante en bemiddelaars tot sover as Pamphylië 
na hom stuur, het hierdie selfde man hulle nie hulle hoop op oorgawe ont- 
neem nie maar gyselaars geëis. So het Gnaeus Pompeius so’n belangrike 
oorlog, so lank uitgerek, so ver en wyd versprei, ’n oorlog waardeur alle 
volke en nasies benou is, aan die einde van die winter voorberei, met die 
ingang van die lente ondemeem en teen die middel van die somer afgehandel.

XIII 36. Dít is sy godgegewe en ongelooflike bekwaamheid as generaal. Hoe 
nou? Sy ander goeie eienskappe wat ek flussies begin vermeld het, hoe groot 
en hoe veelvuldig is hulle nie! Want dit is nie alleen die bekwaamheid om 
oorlog te voer wat by die voortreflike en volmaakte generaal gesoek moet 
word nie, maar taUe buitengewone kwaliteite is die ondersteuners en bege- 
leiers van hierdie bekwaamheid. Maar allereers, hoe groot behoort die inte- 
griteit van generaals te wees! En verder, hoe groot huUe selfbeheersing in 
alle aangeleenthede! Hoe groot hulle betroubaarheid, inskiklikheid, begaafd- 
heid en wellewendheid! Laat ons kortliks in oënskou neem hoedanig dit met 
hierdie eienskappe gesteld is by Gnaeus Pompeius. Want hulle almal, bur- 
gers van Rome, is in die hoogste mate in hom aanwesig, maar deur ’n ver- 
gelyking met die einskappe van ander kan hulle beter herken en begryp word 
as bloot op sigself.

37. Want welke generaal in wie se leër die poste van centurio’s te koop 
is en te koop was, kan ons as van enige aansien beskou? Watter grootse 
en verhewe gedagtes kan ons glo, koester daardie man met betrekking tot 
ons staat as hy geld wat uit die staatskas getrek was vir die administrasie 
van ’n oorlog, onder sy amptenare verdeel het uit ambisie om ’n provinsie 
te bekom, of dit van gierigheid in Rome teen rente agtergelaat het? Julle af- 
keurende gemompel, burgers van Rome, skep die indruk dat julle juUe her- 
inner wie hierdie dinge gedoen het. Ek noem egter niemand se naam nie; 
daarom sal niemand vir my kan kwaad wees nie, tensy hy vooraf ’n selfbe-
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kentenis sou wou aflê. Wie weet dus nie watter geweldige skades ons leërs 
vanweë hierdie gierigheid van ons generaals meebring, waar hulle ook al 
aanland nie?

38. Dink terug aan die marse wat ons generaals die afgelope aantal jare 
in Italië deur die platteland en dorpe van Romeinse burgers onderneem het: 
dan sal julle makliker besluit wat julle kan dink onder vreemde nasies ge- 
beur. Hoe meen julle: is daar in die afgelope aantal jare meer stede van die 
vyand deur die wapens van julle soldate verwoes, of meer state van julle 
bondgenote deur hulle winterkwartiere? Want daardie generaal wat hom- 
self nie beteuel nie, kan ook nie sy leër beteuel nie, en die een wat nie wil 
hê ander moet streng regters teenoor hom wees nie, kan nie streng wees 
in sy eie regspleging nie.

39. Is ons dan onder hierdie omstandighede verbaas dat hierdie man ons 
ander generaals so ver oortref? Daar word immers gesê dat sy legioene op 
so ’n wyse in Asia aangekom het dat nie alleen ’n hand van so ’n groot 
leër nie, maar selfs nie 'n voetspoor daarvan enigiemand wat die wapen 
neergelê het, leed aangedoen het nie. En verder word daar daagliks berigte 
en briewe deurgebring wat aandui hoe sy soldate oorwinter. Nie alleen word 
niemand gedwing om onkoste tot ’n soldaat se voordeel aan te gaan nie, 
maar dit word selfs vir niemand wat dit graag wil doen, toegelaat nie. Want 
ons voorvadere wou hê dat daar in die huise van ons bondgenote en vrien- 
de ’n skuilplek teen die winter moet wees, nie vir hebsug nie.

XIV 40. Maar kom, neem nou in oënskou welke selfbeheersing hy in ander dinge 
openbaar. Hoe meen julle het hy daardie ontsaglike spoed en so 'n onge- 
looflike seereis verwesenlik? Want dit was nie die buitengewone krag van 
sy roeiers, of een of ander ongehoorde stuurmanskuns, of enige onbekende 
winde wat hom so vinnig na die uiteindes van die aarde gevoer het nie. 
Hy kon dit regkry omdat die dinge wat ander generaals gewoonlik vertraag, 
hom nie opgehou het nie: hebsug het hom nie van sy voorgenome koers 
na een of ander buit, begeerte het hom nie na plesier, natuurskoon nie na 
die genot daarvan, die roem van ’n stad nie na kennismaking, en verder 
het selfs arbeid hom nie na rus weggelok nie. Laastens: die beelde en skil- 
derye en ander sierade van die Griekse dorpe, wat die ander geglo het hulle 
moes wegvoer, het hy geoordeel hoef nie eers deur hom besoek te word nie.

41. Gevolglik beskou almal in daardie omgewing vir Gnaeus Pompeius van- 
dag nie as iemand wat van hierdie stad af uitgestuur is nie, maar as iemand 
wat uit die hemel geval het. Nou begin hulle uiteindelik te glo dat daar in
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van alle volke. Om dus nie meer te sê, en ook nie met voorbeelde uit die 
loopbane van ander mense te bevestig hoeveel gewig gesag in oorlog dra 
nie, rnoet ons voorbeelde van elke soort onderskeiding uit die lewe van 
dieselfde Gnaeus Pompeius neem.

Op die dag toe hy deur julle in bevel van die see-oorlog geplaas is, het daar 
vanweë die hoop wat op een enkele man gevestig is, en ook vanweë sy 
roem, skielik so ’n sterk daling in die prys van koring gevolg op die aller- 
grootste skaarste en duurte van graanvoorrade, soos wat ’n Iangdurige vrede 
na ’n allerrykste opbrengs van die landerye nouliks sou kon bewerkstellig het.

45. Verder: nadat ramp ons in Pontus oorval het ten gevolge van daardie 
geveg waarteen ek julle ’n rukkie tevore teen my sin gewaarsku55 het, toe 
ons bondgenote in groot vrees verkeer, en die middele en moed van die vyand 
aangegroei het en Asia nie sterk genoeg beskerming geniet het nie, sou jul- 
le daardie provinsie verloor het, burgers van Rome, as die goeie geluk van 
die Romeinse volk nie vir Gnaeus Pompeius juis op die kritieke oomblik in 
daardie periode asof deur goddelike beskikking na daardie gebiede gebring 
het nie. Sy aankoms het enersyds vir Mithridates in sy opgeblasenheid oor 
sy ongewone oorwinning aan bande gelê, en andersyds vir Tigranes wat 
Asia met groot magte bedreig het, teëgehou. En sal enigjemand twyfel aan 
wat hy wat soveel deur sy aansien bereik het, met sy militêre bekwaamheid 
sal bereik? Of hoe maklik hy ons bondgenote en belastingbronne sal beveilig 
met militêre oppergesag en ’n leër, as hy hulle bloot met sy naam en repu- 
tasie kon beskerm het?

XVI 46. Maar kom, die feit dat al die vyande van die Romeinse volk hulle in 
so ’n kort rukkie vanuit sulke verafgeleë plekke wat in sulke teenoorgestel- 
de rigtings lê, aan hierdie enkele man oorgegee het, toon duidelik hoe groot 
dié man se aansien onder hulle is. Ook word dit bewys deur die feit dat hoewel 
daar ’n generaal56 en leër van ons op hulle eiland was, die gesante van die 
Kretensiese statebond tot amper aan die uiteindes57 van die aarde na Gnaeus 
Pompeius gekom, en verklaar het dat al die state van die Kretensers hulle 
aan hom wou oorgee! Wat? Het daardie einste Mithridates dan nie ’n ge- 
sant tot so ver as Spanje na die einste Gnaeus Pompeius gestuur nie? Diege- 
ne vir wie dit ’n teer punt was dat die man vir wie Pompeius nog altyd as 
’n gesant beskou het, by grootste voorkeur na hóm gestuur was, het ver- 
kies om daardie man eerder as ’n spioen as 'n gesant58 te beskou. Julle is 
dus nou in staat om te besluit, burgers van Rome, hoeveel gewig julle moet 
meen hierdie aansien wat agterna deur sy groot oorlogsprestasies en deur
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julle besluite nog verder vergroot is, onder daardie konings gaan dra, en 
hoeveel onder vreemde volke.

47. Wat nou nog oorbly, is dat ek moet praat oor goeie geluk wat niemand 
in sy eie geval kan waarborg nie, maar wat ons tog in die geval van iemand 
anders mag onthou en vermeld. Ek sal skroomvallig net ’n paar woorde 
sê, soos dit paslik is vir mense wanneer hulle oor die mag van die gode 
praat. Want ek reken so: aan Maximus59, Marcellus, Scipio, Marius en an- 
der groot generaals, is daar betreklik dikwels gesagvoerings opgedra en leërs 
toevertrou, nie alleen vanweë hulle militêre bekwaamheid nie, maar ook van- 
weë hulle goeie geluk. Want 'n sekere mate van goeie geluk is gewis deur 
goddelike beskikking aan sekere voortreflike manne verleen om grootheid 
en roem te bereik en om belangrike ondernemings geslaagd uit te voer. Maar 
ek sal met so ’n beheersheid praat oor die goeie geluk van die ntan ont wie 
dit hier gaan, dat ek nie sal beweer dat goeie geluk in sy eie hande Iê nie, 
maar dat dit sal lyk asof ons die verlede onthou en ons hoop op die toekoms 
vestig. Ek wil immers nie hê dat my toespraak vir die onsterflike gode aan- 
stootlik of ondankbaar voorkom nie.

48. Dus gaan ek nie met ophef verkondig welke groot dinge hy in vrede 
en oorlog op land en ter see verrig het nie. Ook nie met welke groot geluk 
hy dit gedoen het, sodat nie alleen sy medeburgers altyd met sy wense saam- 
gestem, ons bondgenote daaraan voldoen, en ons vyande dit gehoorsaam 
het nie, maar dat selfs die winde en storms daaraan toegegee het. Ek sal 
slegs dít baie kortliks sê: niemand was nog ooit se vermetel om in stilte so- 
veel en sulke groot gunste van die onsterflike gode te begeer, as wat hulle 
aan Gnaeus Pompeius verleen het nie. En dat dit sy besondere en voortdu- 
rende deel mag wees, burgers van Rome, behoort julle, soos julle wel doen, 
te begeer en te wens, sowel ter wille van ons gemeenskap en staat se veilig- 
heid as ter wille van die man self.

49. Derhalwe is die oorlog so dringend dat dit nie verontagsaam kan word 
nié, en so omvangryk dat dit met die grootste noukeurigheid gevoer moet 
word. En julle is in staat om ’n generaal aan die hoof daarvan aan te stel 
in wie voortreflike krygskennis, uitsonderlike militêre bekwaamheid, skit- 
terende aansien en buitengewone goeie geluk setel. Weifel julle dan, bur- 
gers van Rome, om hierdie so grote seën wat deur die onsterflike gode aan 
julle toegereik en geskenk is, aan te wend vir die behoud en uitbouing van 
ons staat?
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XVII 50. Maar as Gnaeus Pompeius op die huidige oomblik ’n burger in private 
hoedanigheid in Rome was, sou hy nogtans vir so ’n belangrike oorlog ge- 
kies en daarheen gestuur moes word. En aangesien ook hierdie gunstige 
geleentheid nou by die ander groot voordele gevoeg is, naamlik dat hy juis 
in daardie omgewing aanwesig is, reeds ’n leër het, en onmiddellik nog leërs 
kan oorneem by ander generaals wat leërs het, waarom wag ons? Of waar- 
om sou ons nie onder leiding van die onsterflike gode ook hierdie oorlog 
teen ’n koning toevertrou aan dieselfde man aan wie voorheen ander oorloë 
tot hoogste heil van ons staat toevertrou is nie?

51. Maar daar sal gesê word Quintus Catulus60, ’n uiters deurlugtige man, 
iemand wat baie lief is vir ons staat en met julle belangrikste eerbewyse 
beloon is, en so ook Quintus Hortensius61, ’n man wat met die hoogste on- 
derskeidings van ereamp, rykdom, deugsaamheid en talent bedeel is, stem 
nie saam met hierdie sienswyse nie. Ek erken dat hulle gesaghebbende me- 
ning by baie geleenthede uiters groot gewig by julle gedra het, en dat dit 
ook gewig behoort te dra. Maar hoewel julle bekend is met die teenoorge- 
stelde62 menings van uiters dapper en deurlugtige manne62, kan ons daar- 
die menings in hierdie saak nogtans ’n wyle oorslaan, en die waarheid deur 
’n beskouing van die feite opspoor. En dit kan des te makliker gedoen word 
omdat my genoemde opponente toegee dat alles wat ek tot dusver gesê het, 
waar is, naamlik dat die oorlog sowel dringend as belangrik is, en dat alle 
voortreflike eienskappe slegs in Pompeius aanwesig is.

52. Wat sê Hortensius dan? As alle magte aan een man toegewys moet 
word, dan verdien Pompeius dit die meeste, maar alles behoort nietemin 
nie aan een man oorgedra te word nie. Daardie taal het nou al uit die mode 
geraak, en is veel eerder deur feite as deur woorde weerlê. Want die einste 
jy, Quintus Hortensius, het ooreenkomstig jou voortreflike woordrykheid 
en uitsonderlike redenaarstalent baie dinge op waardige en elegante wyse 
in die senaat teen daardie dapper man, Aulus Gabinius63, gesê toe hy sy 
wetsvoorstel in verband met die aanstelling van een opperbevelhebber teen 
die seerowers aangekondig het, en jy het ook van hierdie einste platform 
af ’n lang toespraak teen daardie wet gehou.

53. Wat? By die onsterflike gode, as jou mening destyds meer gewig by 
die Romeinse volk gedra het as die heil en werklike belang van die Romein- 
se volk self, sou ons dan vandag hierdie roem en hierdie heerskappy oor 
die ganse wêreld besit het? Of het dit dalk destyds vir jou na heerskappy 
gelyk toe gesante van die Romeinse volk, quaestors en praetors, gevange 
geneem is; toe ons van sowel private as openbare verkeer uit al die provin-
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sies afgesny was; toe al die seë vir ons so geslote was dat ons reeds nie 
meer ’n private of openbare aangeleentheid oorsee kon onderneem nie?

XVIII 54. Watter staat was daar ooit voorheen -  ek praat nie van die Atheense 
staat wat die see na bewering eertyds oor 'n taamlike wye gebied beheers 
het nie; nie van die Karthagers s’n, wat uiters veel met hulle vloot en see- 
wese vermag het nie; nie van die Rhodiërs64 s’n, wie se vaardigheid en roem 
as seemanne tot in ons tyd voortgeduur het nie -  welke staat, sê ek, was 
voorheen so swak, watter eiland so onbeduidend dat dit nie uit eie krag sy 
hawens en landerye en een of ander deel van sy gebied of seekus kon ver- 
dedig nie? Maar waaragtig, voor die wet van Gabinius moes daardie Ro- 
meinse volk wie se naam onoorwinlik in seeslae gebly het tot in ons tyd, 
etlike opeenvolgende jare lank ’n groot deel, inderdaad verreweg die groot- 
ste deel, nie alleen van sy welvaart nie, maar ook van sy aansien en heer- 
skappy ontbeer.

55. Ons wie se voorvaders met hul vloot die konings Antiochus65 en Per- 
seus66 oorwin, en die Karthagers67, uiters ervare mense en ten beste toege- 
rus in die seewese, in alle seeslae verslaan het, ons, sê ek, kon reeds nê- 
rens meer die gelykes van die seerowers wees nie. Ons wat voorheen nie 
alleen Italië beveilig het nie, maar die veiligheid van al ons bondgenote aan 
die verste kuste met die aansien van ons ryk kon waarborg, destyds toe 
die eiland Delos68 -  so ver van ons in die Egeïese See geleë, en waar almal 
van oral af met hul vragte handelsware gewoonlik besoek afgelê het -  niks 
te vrees gehad het nie ofskoon dit volgestop was van rykdomme, en klein 
en sonder ’n verdedigingsmuur; ons, sê ek, moes nie alleen ons provinsies, 
die seekuste van Italië en ons hawens ontbeer nie, maar selfs reeds die Via 
Appia69! En in daardie tye het amptenare van die Romeinse volk nie skaam 
gekry om op hierdie einste verhoog te klim nie, hoewel ons voorvaders dit 
versier met skeepstrofeë70 en buit uit vyandelike vlote vir ons nagelaat het.

XIX 56. Die Romeinse volk, Quintus Hortensius, het destyds aangeneem dat 
jy en die ander wat dieselfde mening gehuldig het, met goeie bedoeling en 
uit oortuiging gepraat het. Maar in ’n saak waar ons gemeenskaplike heil 
op die spel was, het dieselfde Romeinse volk verkies om hom eerder deur 
sy verontwaardiging as deur julle aandrang te laat lei. En so het een wet, 
een man, een jaar ons nie alleen van daardie ellende en skande bevry nie, 
maar dit ook bewerk dat ons uiteindelik inderdaad as heersers oor alle vol- 
kere en nasies op Iand en ter see gesien kon word.
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57. En daarom lyk dit vir my selfs nog meer onverdiend dat daar tot dus- 
ver teenkanting gekom het -  sal ek sê teen Aulus Gabinius of teen Gnaeus 
Pompeius, of, wat nader aan die waarheid is, teen beide? -  om te belet dat 
Aulus Gabinius as Gnaeus Pompeius se onderbevelhebber aangestel word, 
ofskoon laasgenoemde dit dringend versoek en geëis het. Is die man wat 
vir so ’n belangrike oorlog ’n onderbevelhebber eis wat hy wil hê, dan nie 
geskik om sy versoek toegestaan te kry nie, terwyl ander generaals die on- 
derbevelhebbers wat hulle wou hê, saamgeneem het om ons bondgenote 
te plunder en ons provinsies te beroof? Of behoort die man deur wie se wet 
veiligheid en aansien tot stand gebring is vir die Romeinse volk en alle an- 
der volkere, geen deel te hê aan die roem van daardie veldheer en daardie 
leër wat op sy voorstel en op eie gevaar af, op die been gebring is nie?

58. Kon Gaius Falcidius, Quintus Metellus, Quintus Caelius Latiniensis en 
Gnaeus Lentulus71 — ek noem hulle almal om eer aan hulle te bewys — dan 
maar as onderbevelhebbers dien die jaar nadat hulle volkstribune was, ter- 
wyl mense net in Gabinius se geval so nougeset is! Hy behoort in hierdie 
oorlog wat kragtens die wet van Gabinius gevoer word, by hierdie gene- 
raal, en by hierdie leër wat hyself deur julle bemiddeling op die been ge- 
bring het, selfs buitengewone regte te geniet het! Ek hoop die konsuls sal 
by die senaat ’n voorstel indien oor sy aanstelling as onderbevelhebber. As 
húlle aarsel of teësinnig sal wees, verklaar ek openlik dat ék dit sal indien, 
en niemand se vyandige verordening sal my in my vertroue op julle, belet 
om die reg72 en voorreg wat julle toegestaan het te verdedig nie. En ek sal 
ook aan niks gehoor gee nie behalwe aan die veto, en wat dit betref, sal 
die manne wat daarmee dreig, na my oordeel self terdeë besin oor wat toe- 
laatbaar is. Ek is inderdaad daarvan oortuig, burgers van Rome, dat slegs 
Aulus Gabinius met Gnaeus Pompeius geassosieer kan word in die see-oorlog 
en sy ander kiygsprestasies, aangesien Gabinius die oorlog wat gevoer moes 
word, met julle stemme aan Pompeius as enigste bevelvoerder opgedra het, 
en Pompeius die oorlog wat aan hom opgedra was, onderneem en afgehan- 
del het.

XX 59. Wat nou nog oorbly, lyk dit my, is dat ek moet praat oor die aansien 
en opvatting van Quintus Catulus. Toe hy julle gevra het op wie julle jul 
hoop gaan vestig indien julle alles op Gnaeus Pompeius alleen plaas en iets 
dan met hom sou gebeur, het hy ryke vrug vir sy mannemoed en waardig- 
heid ontvang toe julle feitlik eenstemmig gesê het julle sal julle hoop juis 
dán op hom vestig. En Pompeius is voorwaar so ’n man dat geen aange- 
leentheid so groot of so moeilik is dat hy dit nie omsigtig kan lei, onbaat- 
sugtig daaroor toesig kan hou en met militêre bekwaamheid kan deurvoer
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nie. Maar juis in hierdie punt verskil ek baie sterk van Catulus, want hoe 
onsekerder en kortstondiger die menslike lewe is, des te meer behoort die 
staat die lewe en bekwaamhede van 'n voortreflike man te benut solank 
as wat die onsterflike gode dit toelaat.

60. Maar, meen Catulus, daar mag niks nuuts in stryd met die presedente 
en gebruike van ons voorvaders geskep word nie. Ek sal nie in hierdie sta- 
dium melding maak van die feit dat ons voorvaders altyd in vredestyd die 
gewoonte gehoorsaam, maar hulle in oorlog deur eiebelang laat lei het, en 
altyd die beginsels vir nuwe besluite by nuwe tydsgebeure aangepas het nie. 
Ek sal nie melding maak daarvan dat twee baie groot oorloë, die Puniese 
en die Spaanse73, deur een veldheer beëindig is, en dat twee uiters magtige 
stede wat ons heerskappy in die hoogste mate bedreig het, Karthago en Nu- 
mantia, deur dieselfde Scipio74 verwoes is nie. Ek sal nie daaraan herinner 
dat julle en jul voorvaders dit onlangs goedgevind het dat die hoop van ons 
ryk op Gaius Marius75 alleen geplaas word, en dat dieselfde man teen Ju- 
gurtha, dieselfde man teen die Cimbriërs, dieselfde man teen die Teutone 
die oorlog sou lei nie. Dink terug aan hoeveel nuwe maatreëls met volle goed- 
vinde van Quintus Catulus juis in die geval van Gnaeus Pompeius ingevoer 
is -  in wie se geval Quintus Catulus geen nuwe presedent geskep wil hê nie!

XXI 61. Wat was so sonder presedent as d a t’n baie jong man as burger in pri- 
vate hoedanigheid, in ’n moeilike tyd vir ons staat ’n leër76 op die been ge- 
bring het? Hý het een op die been gebring. As om in bevel daarvan te wees? 
Hý was in bevel. As om onder sy leiding volslae sukses te behaal? Hý het 
dit behaal. Wat was so strydig met die gewoonte as dat militêre opperbevel 
en ’n leër gegee is aan ’n bloedjong man wie se ouderdom ver tekortgeskiet 
het vir toelating tot die senatoriale rang77, en dat Sicilië en Africa, en die 
oorlog wat in laasgenoemde provinsie gelei moes word, aan hom toever- 
trou is? In hierdie provinsies het hy buitengewone onkreukbaarheid, waar- 
digheid en bekwaamheid aan die dag gelê; in Affica het hy ’n baie groot 
oorlog afgehandel en ’n seëvierende leër huis toe gebring. Maar wat is so 
ongehoord as dat 'n Romeinse ridder ’n triomfoptog78 hou? Dog ook daar- 
die skouspel het die Romeinse volk belewe! Maar meer nog, ons volk het 
ook geglo almal moes dit geesdriftig bywoon en saamvier.

62. Wat is so ongewoon as dat ’n Romeinse ridder as ’n prokonsul79 na 
’n baie groot en uiters gevaarvolle oorlog gestuur is, hoewel daar twee deur- 
lugtige en dapper konsuls beskikbaar was? Hý is gestuur. Altans, toe iemand 
by daardie geleentheid in die senaat gesê het dat ’n burger in private hoeda- 
nigheid nie in die plek van ’n konsul gestuur behoort te word nie, het Lu-



1 5 4  VERTALINGS

cius Philippus80 na bewering geantwoord: “ Na my mening stuur ek hom 
nie in die plek van een konsul nie, maar in die plek van albei konsuls” . 
Soveel hoop dat hy vir die staat sukses sou behaal is daar op hom gevestig, 
dat die funksie van twee konsuls aan die bekwaamheid van een enkele jonge- 
ling toevertrou is. Wat is so uitsonderlik as dat hy kragtens ’n senaatsbe- 
sluit van die wette vrygestel en konsul81 gemaak is voordat dit kragtens die 
wette vir hom toelaatbaar was om enige ander82 amp te beklee? Wat is so 
ongelooflik as dat 'n Romeinse ridder kragtens ’n senaatsbesluit ’n tweede83 
maal ’n triomfoptog gehou het? Alles wat sedert menseheugenis sonder pre- 
sedent ingestel is in die geval van alle mense tesame, is nie soveel as dié 
waarvan ons in die geval van hierdie een man getuie is nie.

63. En al hierdie voorbeelde, so talryk, so belangrik en so sonder prese- 
dent soos wat hulle is, het in die geval van een en dieselfde man voortge- 
vloei uit die gesag van Quintus Catulus en die ander deurlugtige manne van 
sy stand.

XXII Daarom moet hulle oppas dat dit nie uiters onregverdig en ondraaglik gaan 
wees dat julle hulle gesag met betrekking tot Gnaues Pompeius se aansien 
nog altyd aanvaar het, maar dat hulle julle oordeel oor dieselfde man, en 
die gesag van die Romeinse volk verwerp nie. Veral moet hulle daarop be- 
dag wees omdat die Romeinse volk nou sy gesag in die geval van hierdie 
man uit eie reg kan verdedig, selfs teen enigeen wat nie daarmee saamstem 
nie. Want ten spyte van die protes van daardie selfde manne, het juUe hom 
alleen uit al die kandidate gekies, om hom aan die hoof van die oorlog teen 
die seerowers te kon stel.

64. As juUe dit sonder oorleg gedoen, en die belange van die staat nie ge- 
noegsaam in ag geneem het nie, dan poog daardie manne tereg om juUe 
politieke geneenthede met hulle raadgewings te lei. Maar as juUe destyds 
’n dieper insig gehad het in staatsaangeleenthede en ten spyte van huUe 
weerstand deur juUe eie toedoen eer aan ons ryk, en veiUgheid aan die gan- 
se wêreld gebring het, moet daardie hoë here eindelik ten laaste erken dat 
huUe en aUe ander van huUe sienswyse, die gesag van die gesamentlike Ro- 
meinse volk moet gehoorsaam.

En in hierdie oorlog in Asia, teen konings gevoer, word nie slegs daardie 
militêre bekwaamheid wat enig in Gnaeus Pompeius is nie, maar ook ander 
groot en veelvuldige geestelike deugde vereis. Dit is moeUik vir ’n opperbe- 
velhebber wat deur ons gestuur is, om hom in Asia, Cilicië, Sirië en die ko- 
ninkryke van die binnelandse volkere so besig te hou dat hy oor niks an-
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ders as die vyand en roem dink nie84. Verder, selfs al is daar sommiges wat 
uit eergevoel en selfbeheersing matiger is in hulle optrede, dink niemand 
nogtans dat hulle werklik matig is nie: so groot is die aantal hebsugtiges.

65. Woorde kan nie uitdruk, burgers van Rome, hoe seer ons gehaat is 
onder vreemde volkere vanweë die onverantwoordelike onregverdigheid van 
diegene wat ons deur die laaste jare heen met militêre bevel na hulle ge- 
stuur het nie. Want welke heiligdom in daardie lande meen julle was vir 
ons amptenare heilig, watter staat onskendbaar, welke woning genoegsaam 
gesluit en verskans? Reeds soek hulle na ryk en bemiddelde stede waarteen 
’n voorwendsel vir oorlog ingebring kan word uit gretigheid om dit te plunder.

66. Ek sou graag hierdie dinge met Quintus Catulus en Quintus Horten- 
sius, voortreflike en hoogsberoemde manne, onder vier oë wou bespreek. 
Hulle is immers bewus van ons bondgenote se wonde-, hulle sien die mense 
se rampspoed en hoor hul klagtes. Dink julle dat julle ons leër uitstuur om 
ons bondgenote teen hul vyande te verdedig, of eerder teen ons bondgeno- 
te en vriende onder voorwendsel dat dit teen vyande is? Watter staat is daar 
in Asia wat die aanmatiging en astrantheid, nie slegs van ’n bevelhebber 
of onderbevelhebber nie, maar van een enkele krygstribuun kan verdra?

XXIII Daarom, selfs indien julle iemand het wat mag lyk of hy die koning se leërs 
in ’n gereëlde geveg kan oorwin, sal hy nogtans nie die geskikte man wees 
om na die oorlog teen die konings in Asia gestuur te word nie, tensy hy 
ook ’n man sal wees wat homself van ons bondgenote se geld kan weer- 
hou, en wat sy hande, oë en sinne van huUe vrouens en kinders, en van 
die sierade in hul heUigdomme en dorpe, en van die goud en koninklike skatte 
kan afhou.

67. Dink juUe daar is enige vreedsame staat wat ryk is? Dat daar enige ryk 
staat is wat vir daardie manne vreedsaam lyk? Die seekus, burgers van Rome, 
het na Gnaeus Pompeius verlang, nie slegs vanweë sy krygsroem nie, maar 
ook vanweë sy selfbeheersing. Want dit het gesien hoe die praetors met 
uitsondering van enkeles, jaar na jaar uit openbare geld verryk is, en dat 
ons niks anders met ons sogenaamde vlote bereik het nie as dat ons klaar- 
blykUk deur groter skande getref is deurdat ons nog meer verliese gely het. 
Daardie here wat meen dat die opperbevel nie aan een man oorgedra moet 
word nie, weet natuurUk nie met watter gierigheid, teen welke onkostes en 
onder watter voorwaardes ons amptenare vandag na die provinsies affeis 
nie. Net asof ons nie vir Gnaeus Pompeius sowel deur sy eie deugde as die 
gebreke van ander, vir ’n groot man aansien nie!
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68. Aarsel daarom nie om alles aan hierdie man alleen toe te vertrou nie: 
deur die loop van soveel jare is hy die enigste generaal bevind oor wie ons 
bondgenote hulle verheug wanneer hy met sy leër in hulle stede aangekom 
het.

En as julle meen, burgers van Rome, dat ons saak deur gesaghebbende me- 
nings gesteun moet word, dan het julle ’n segsman in Publius Servilius85, 
’n man met die allergrootste ervaring in oorloë van alle soort en in allerbe- 
langrikste aangeleenthede; sy krygsprestasies op land en ter see was so aan- 
sienlik dat niemand vir julle ’n gewigtiger segsman behoort te wees wan- 
neer julle oor ’n oorlog beraadslaag nie. Daar is ook Gaius Curio86, ’n man 
wat beloon is met julle grootste eerbewyse, uiters belangrike krygspresta- 
sies gelewer het en bedeel is met die hoogste begaafdheid en wysheid. Daar 
is Gnaeus Lentulus87 in wie julle almal weet daar baie groot insig en ge- 
strengheid setel, ooreenkomstig die uiters belangrike ereampte waarin julle 
hom aangestel het. Daar is Gaius Cassius88, 'n uitsonderlik regskape, be- 
kwame en standvastige man. Oorweeg derhalwe of dit lyk asof ons met die 
gesaghebbende menings van hierdie manne in staat is om ’n bevredigende 
antwoord te gee op die argumente van hulle wat nie met ons saamstem nie.

XXIV 69. In hierdie omstandighede, Gaius Manilius, loof ek eerstens sowel jou 
wet as jou bedoeling en mening, en ek keur dit met die grootste nadruk goed; 
tweedens spoor ek jou aan om met die steun van die Romeinse volk by jou 
mening te bly, en nie die geweld of dreigemente van enigiemand te vrees 
nie. In die eerste plek glo ek jy het genoeg moed en deursettingsvermoë; 
tweedens, waar ons hier so ’n groot menigte, vervul met soveel geesdrif 
teenwoordig sien, soos wat ons nou ’n tweede keer sien by die aanstelling 
van dieselfde man in die opperbevel, wat is dan die rede waarom ons sou 
twyfel aan ons saak of aan ons vermoë om ons saak deur te voer? Van my 
kant af, egter, belowe en bied ek aan jou en die Romeinse volk al die ywer, 
insig, werkkrag en aanleg wat ek het, ook alles waartoe ek uit hoofde van 
die Romeinse volk se eerbewys en my mag as praetor in staat is, en alles 
wat ek deur eie aansien, geloofwaardigheid en standvastigheid vermag -  
dit alles om hierdie saak deur te voer!

70. En ek roep al die gode tot getuie, veral hulle wat oor hierdie gewyde 
plek waak en die harte van almal wat ’n openbare loopbaan begin, diep 
deurgrond: ek doen dit op niemand se versoek nie; ek doen dit ook nie om 
te kan glo dat Gnaeus Pompeius se guns deur hierdie saak vir my gewen 
word nie; ook nie om vir my deur die invloedryke posisie van enigiemand 
beskerming teen gevare, of hulpmiddele vir die verkryging van ereampte
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te soek nie. Want in die beskutting van my regskapenheid sal ek gevare 
maklik afweer -  vir sover ’n inens dit behoort te waarborg. Maar 'n ereamp 
sal ek nie van 'n enkeling, en ook nie hier van die rostra af bekom nie, maar 
deur daardie einste moeitevolle lewensplan89 van my, indien julle goeie wil 
dit sal toelaat.

71. Daarom verseker ek julle, burgers van Rome, dat ek alles wat ek in 
hierdie saak op my geneem het, geheel en al in belang van die staat op my 
geneem het. In plaas daarvan dat ek skynbaar vir myself die een of ander 
guns gesoek het, besef ek veeleer dat ek my ook vyandskappe, deels be- 
dektes en deeis openUkes, op die hals gehaal het, wat vir my onnodig, maar 
vir julle nie sonder nut is nie. Toegerus met my huidige ereamp en beloon 
deur sulke groot eerbewyse van juUe kant af, het ek egter besluit, burgers 
van Rome, dat ek aan julle wil, aan die waardigheid van ons staat en die 
veiligheid van ons provinsies en bondgenote voorkeur behoort te gee bo al 
my persoonUke voordele en belange.


