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Agtergrond
(Vir die historiese agtergrond van hierdie rede word die leser verwys na die INLEIDING, 
pp. 16-17 .)

Na Antonius se felle aanval op hom in die senaat op 19 September 44 v.C., antwoord 
Cicero met hierdie smaadrede. In die eerste deel (§3-43 ) weerlê hy Antonius se 
beskuldigings teen hom. In die tweede deel (§43-111) val hy Antonius aan in die 
skerpste taal, en wys op sy foute en skanddade dwarsdeur sy lewe.

Cicero was verstandig genoeg om dit nie werklik in die senaat te lewer nie — dit 
is eers later gepubliseer. Ongetwyfeld het juis hierdie rede grootliks gelei tot sy dood 
op 7 Desember 43 v.C.

I 1. Aan welke beskikking van my lot, geagte senatore, sal ek dit toe-
skryf dat niemand in die afgelope twintig jaar ’n staatsvyand was, wat 
my nie ook terselfdertyd die oorlog aangesê het nie? En dit is beslis nie 
nodig dat ek enigiemand by name noem nie: roep hulle maar self in u 
eie gedagtes voor die gees. Aan my het hulle meer voldoening betaal 
as wat ek kon wens. Ek verbaas my, Antonius, dat jy nie sidder vir die 
dood van hulle wie se dade jy naboots nie. En tog was ek in die geval 
van die ander nie so verbaas oor hierdie soort optrede nie. Immers, geen- 
een van hulle was my persoonlik uit vrye wil vyandiggesind nie: almal 
is ter wille van die staat deur my aangeval. Maar jy, hoewel nie eers 
deur ’n enkele woord gekrenk nie, het my uit eie beweging met laster- 
taal aangeval sodat jy vermeteler as Catilina en kranksinniger as Clodius2 
kon voorkom. Daarby het jy gemeen dat jou vervreemding van my ’n 
aanbeveling vir jou sou wees in die oë van dislojale burgers.

2 . Wat moet ek dink? Dat ek verag word? Ek sien niks in my lewe of 
invloed of prestasies of middelmatige redenaarstalent waarop Antonius 
kan neersien nie. Of het hy dalk geglo dat ek in die senaat baie maklik 
swartgesmeer kon word? Maar hierdie liggaam het aan talle deurlugtige 
burgers die getuigskrif gegee dat hulle ons staat goed gelei het, maar 
alleen aan my dat ek hom gered het. Of wou hy dalk in ’n redenaars- 
wedstryd met my meeding? Dit is voorwaar ’n voorreg. Want wat bied 
my ryker en oorvloediger stof as om ten behoewe van myself en teen
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Antonius te praat? Stellig is die rede dit: hy het gedink hy kon nie aan 
mense soos hy bewys dat hy ’n vyand van ons vaderland is, tensy hy 
ook my vyand is nie.

3 . Voor ek hom met betrekking tot die ander punte antwoord, sal ek 
’n paar woorde sê oor ons vriendskap waarvan hy my beskuldig het as 
sou ek dit verbreek het. Dit beskou ek immers as ’n baie ernstige aanklag.

II Hy het gekla dat ek by een of ander geleentheid teen sy belange in die 
hof opgetree het.3 Moes ek dan nie ten behoewe van ’n vertroude vriend 
en verwant teen ’n vreemdeling optree nie? Nie optree teen invloed wat 
nie deur die belofte van verdienstelikheid verwerf is nie, maar deur jeug 
en aantreklikheid? Nie optree teen ’n onreg wat die verweerder deur die 
guns van ’n uiters onregverdige tribuun se veto gehandhaaf het, en nie 
deur die praetoriese4 reg nie? Maar ek dink die rede waarom jy hierdie 
aangeleentheid opgehaal het is om jouself bemind te kon maak by die 
laagste orde5, aangesien almal onthou het dat jy die skoonseun van ’n 
vrygelatene was, en jou kinders die kleinkinders van ’n vrygelatene, Quin- 
tus Fadius6. Maar jy het jouself tog seker aan my leiding toevertrou -  
so het jy immers gesê -  en dikwels my huis besoek. Voorwaar, as jy 
dit gedoen het, sou jy beter gesorg het vir jou goeie naam, en ook beter 
vir jou sedes. Maar jy het dit nie gedoen nie, en as jy sou wou, sou Gaius 
Curio7 jou ook nie toegelaat het om dit te doen nie.

4 . Jy het gesê jy het om my ontwil afstand gedoen van jou kandidatuur 
vir die augursamp8. 0 , die ongelooflike vermetelheid! 0 , die skaamte- 
loosheid wat verdien om aan die kaak gestel te word! Want van die oom- 
blik af dat Gnaeus Pompeius en Quintus Hortensius9 my as lid voorge- 
stel het omdat die hele kollege my as ’n lid wou hê -  dit was immers 
ook nie toelaatbaar om deur meer as twee genomineer te word nie — 
was jy bankrot, en het jy gemeen jy sou op geen manier veilig wees ten- 
sy ons staat omvergewerp word nie. Maar was jy op daardie tydstip toe 
Curio nie in Italië was nie, in staat om na die augursamp te streef, of 
sou jy, toe jy augur geword10 het, die stemme van een stam sonder Curio 
kon verwerf het? Selfs sy vriende is vir geweldpleging veroordeel omdat 
hulle hul alte geesdriftig vir jou beywer het.

III 5. Ewenwel, ek het ’n weldaad van jou benut. Watter weldaad? Tog 
het ek juis daardie een waarvan jy melding maak, altyd openlik erken. 
Ek het verkies om te erken dat ek jou iets verskuldig is, eerder as om 
vir iemand met gebrek aan insig nie dankbaar genoeg te lyk nie. Maar
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watter weldaad? Dat jy my nie in Brundisium" vermoor het nie? Die man 
wat die seëvierende Caesar persoonlik -  hy wat aan jou van al sy struikro- 
wers, soos jy self gewoonlik gespog het, die oppergesag oorgedra het
— ongedeerd wou hê en beveel het om na Italië te gaan, sou jy hóm ver- 
moor het? Veronderstel jy sou dit kon doen. Wat is ’n weldaad van 
struikrowers anders, geagte senatore, as dat hulle ’n mens daaraan kan 
herinner dat hulle die lewe geskenk het aan diegene aan wie hulle dit 
nie ontruk het nie? Maar as dit ’n weldaad was, sou die moordenaars 
van die man deur wie hulle gered was -  en jyself noem hulle gewoonlik 
uiters beroemde manne -  nooit sulke groot roem behaal het nie. Maar 
wat se soort weldaad is dit dat jy jouself weerhou het van ’n goddelose 
misdaad? En in hierdie omstandighede moes dit vir my nie so weldadig 
voorgekom het dat jy my nie vermoor het nie, maar eerder be- 
treurenswaardig dat jy dit straffeloos kon doen.

6 . Maar laat ons dit as ’n weldaad beskou, aangesien geen groter wel- 
daad van ’n struikrower ontvang kon word nie: waarin kan jy my on- 
dankbaar noem? Moes ek dalk nie gekla het oor die vernietiging van ons 
staat, om nie die indruk van ondankbaarheid teenoor jou te geskep het 
nie? Maar daardie jammerlike en inderdaad smartlike klag12 van my -  
ek was daartoe verplig uit hoofde van hierdie rang13 waarin die senaat 
en die Romeinse volk my geplaas het — wát het ek daarin op beledigen- 
de wyse gesê, wát nie met selfbeheersing, wát nie op vriendelike toon 
nie? Voorwaar, watter selfbeheersing het dit nie beteken om myself te 
weerhou van skeldtaal terwyl ek oor Marcus Antonius kla nie! Veral daar 
jy die reste van ons staat vernietig het; daar alles14 by jou huis in die 
mees skaamtelose handeldrywery te koop aangebied is; daar jy erken 
het dat die wette15 wat nooit afgekondig is nie, sowel in jou eie belang 
as deur jouself voorgestel is; daar jy as augur die waarneming van voor- 
tekens, en as konsul die veto afgeskaf het; daar jy op die allerskandalig- 
ste wyse dig omring was deur gewapende begeleiers; daar jy, uitgemer- 
gel deur wyn en ontug, dag na dag alle denkbare vieslikhede onderneem 
het in jou skaamtelose huis.

7. Maar ek -  asof my stryd teen Marcus Crassus was teen wie ek me- 
nigmaal fel gestry het, en nie teen een uiters gemene swaardvegter nie
-  het in my ernstige klag in belang van ons staat niks oor die man gesê 
nie. Ek sal dit dus vandag bewerk dat hy besef watter groot weldaad 
hy toe van my ontvang het.

IV Maar die vent, oningewy in wellewendheid en onkundig omtrent ons ge-
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lus was tevrede daarmee, asook Decimus Silanus en Lucius Murena wat 
toc23 die aangewese konsuls was. Dieselfde stand van sake wat vir die 
oud-konsuls bevredigend was, was ook bevredigend vir Marcus Cato24 
wat homself met sy heengaan uit die lewe baie onaangename dinge ge- 
spaar het, veral dat hy jou nie as ’n konsul gesien het nie. Maar in die 
besonder het Gnaeus Pompeius my konsulaat goedgekeur. Die oomblik 
toe hy my na sy vertrek uit Sirië25 sien, het hy my omhels en gelukge- 
wens en gesê dat hy ten gevolge van my weldaad weer sy vaderland 
sou sien. Maar waarom noem ek enkelinge? Die volgepakte senaat was 
so tevrede dat daar niemand was wat nie aan my soos aan ’n vader26 
dank betuig het, en wat nie sy lewe, sy besittinge, sy kinders en ons 
staat tot my krediet geboek het nie.

VI 13. Maar aangesien ons staat beroof is van daardie manne wat ek ge-
noem het -  so baie en sulke voortreflikes -  laat ons nou by die lewen- 
des kom, van wie twee uit die getal oud-konsuls nog oorbly. Nadat ek 
daardie maatreëls uitgevoer het wat jy afkeur, het Lucius Cotta, ’n man 
met baie groot aanleg en insig, in uiters luisterryke woorde ’n dankfees 
tot my eer verorden, en juis daardie oud-konsuls wat ek flus genoem 
het, en die hele senaat het daarmee saamgestem. Dit is 'n eer wat vóór 
my, sedert die stigting van ons stad, nog aan niemand in siviele hoeda- 
nigheid verleen is nie.

14. Met hoe ’n kragtige toespraak, met welke fermheid, met watter ge- 
strengheid het Lucius Caesar, jou oom, nie sy stem uitgebring teen sy 
suster se man, jou stiefvader28 nie! Toe jy Lucius Caesar as die ontwer- 
per en leermeester van al jou planne en jou hele lewe behoort te gehad 
het, het jy verkies om eerder die ewebeeld van jou stiefvader as van jou 
oom te wees. Hoewel geen verwant van hom nie, het ek as konsul hier- 
die man se raad gebruik. Het jy, die seun van sy suster, ooit enigiets 
in verband met politieke aangeleenthede na hom verwys? Maar na wie 
verwys hy dit? 0  onsterflike gode! Natuurlik na hulle van wie se ver- 
jaarsdae ons selfs moet hoor. 15 * *

15. Vandag kom Antonius nie af29 nie. Waarom? Hy gee ’n verjaars-
dagmaal in sy tuine. Vir wie? Ek sal niemand by name noem nie: neem
aan dit is vir ’n Phormio, vir ’n Gnatho, of selfs vir ’n Ballio30. 0  die 
skandelike afskuwelikheid van die man! 0  die ondraaglike skaamteloos- 
heid, gemeenheid en wellus! Nieteenstaande die feit dat die hoofsena- 
tor, ’n uitsonderlike burger, so na aan jou verwant is, sou jy niks in 
verband met die politiek na hom verwys nie? Sou jy dit verwys na hulle
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wat geen besittinge van hulle eie het nie, maar wat joune uitdrink? ]oú 
konsulaat is natuurlik heilsaam vir Rome, en myne was verderflik.

Het jy jou eergevoel tesame met jou eerbaarheid dermate verloor dat jy 
so'n iets durf sê het in daardie tempel waarin ek gewoonlik die senaat 
wat destyds die magtige leier van die wêreld was, om raad gevra het, 
maar waarin jy die aUergrootste skurke met swaarde in die hand opge- 
stel het?

16. Jy het dit boonop gewaag -  wat is daar egter wat jy nie waag nie? 
-  om te sê dat die hang van die Capitolynse heuwel tydens my konsu- 
laat van gewapende slawe gewemel het. Ek veronderstel ek het die se- 
naat geweld aangedoen sodat daardie goddelose senaatsbesluite uitge- 
voer kon word! Ag, ellendeling, of daardie dinge nie aan jou bekend is 
nie -  jy ken immers niks goeds nie -  en of hulle wel is, hoe kon jy so 
skaamteloos praat in die teenwoordigheid van sulke mense? Want wat- 
ter Romeinse ridder, welke adellike jongman behalwe jy, watter lid van 
enige stand, wat onthou het hy is ’n Romeinse burger, het hom nie teen 
die hang van die Capitolynse heuwel bevind nie? En wie het hom nie 
vir krygsdiens aangemeld toe die senaat in hierdie tempel vergader was 
nie? Trouens, daar was nie genoeg klerke nie, en die lyste kon nie al 
die vrywilligers se name bevat nie.

17. Want toe misdadigers31 hul skuld in verband met die vernietiging 
van hul vaderland bely het nadat hulle daartoe gedwing is deur die inlig- 
ting van hul medepligtiges, hul eie handskrif, en as ’t ware deur die stem 
van hul briewe, en erken het dat hulle eenparig besluit het om ons stad 
aan die brand te steek, ons burgers te vermoor, Italië te verwoes en ons 
staat uit te wis, wie kon daar gewees het wat nie aangevuur sou word 
om ons gemeenskaplike veiligheid te verdedig nie? Veral toe die senaat 
en die Romeinse volk so ’n leier gehad het, dat dieselfde met jou sou 
gebeur het as wat hulle te beurt geval het as daar nóú een soos hy was! 
Hy sê die lyk van sy stiefvader is nie deur my oorhandig om begrawe 
te word nie. Dít, voorwaar, het selfs Publius Clodius nooit gesê nie, en 
omdat ek tereg sy vyand was, is ek jammer dat jy hom reeds in alle ver- 
grype die loef afgesteek het. 18 * * *

18. Maar hoe het jy op die gedagte gekom om my daaraan te herinner
dat jy aan huis van Publius Lentulus grootgemaak is? Of was jy dalk
bang ons sou dink jy kon nie van nature tot so’n skurk ontwikkel het,
as opvoeding nie ook nog bygekom het nie?
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VIII Tog was jy so onnosel dat jy in jou hele toespraak met jouself baklei 
het, dat jy dinge gesê het wat nie alleen onsamehangend was nie, maar 
volkome verbandloos en teenstrydig. Gevolglik was jou stryd nie soseer 
teen mý as teen jouself nie. Jy het deurentyd erken dat jou stiefvader 
by so'n ontsaglike misdaad betrokke was, maar jy het beswaar gehad 
dat hy gestraf is. Wat dus by uitstek my verantwoordelikheid was, het 
jy geloof; wat geheel en al die senaat s ’n was, het jy afgekeur. Want 
die arrestasie van die skuldiges was my verantwoordelikheid, en die straf 
die senaat s ’n. Die welsprekende kêrel besef nie dat die man32 teen wie 
hy praat, deur hom geprys, en hulle32 in wie se teenwoordigheid hy praat, 
sterk berispe word nie.

19. Verder, hoeveel, ek sê nie roekeloosheid nie (hy wil immers graag 
roekeloos wees) maar dwaasheid (wat hy allermins bedoel) is dit nie om 
melding te maak van die hang van die Capitolynse heuwel wanneer ge- 
wapende manne tussen ons banke rondbeweeg, wanneer manne in hierdie 
heiligdom van die godin Eendrag met swaard in die hand opgestel staan? 
En dit, o onsterflike gode, in die heiligdom waarin daar tydens my kon- 
sulaat heilsame besluite uitgespreek is waardeur ons tot vandag bly lewe 
het! Beskuldig die senaat; beskuldig die ridderorde wat toe eng verbon- 
de was met die senaat; beskuldig al die stande en al die burgers, solank 
jy net erken dat hierdie liggaam33 op juis hierdie oomblik deur Ituraeërs34 
omsingel word. Jy sê hierdie dinge so skaamteloos, nie vanweë jou roeke- 
loosheid nie, maar omdat jy nie die ontsaglike teenstrydigheid van dinge 
raaksien nie. Jy begryp voorwaar niks. Want wat is gekker as om 'n 
ander te verwyt oor wapens wat vir ons staat redding gebring het, wan- 
neer jyself wapens opgeneem het wat hom in die verderf gestort het?

20 . Maar in ’n stadium35 wou jy ook geestig wees. Goeie gode, hoe min 
het dit by jou gepas! Jy kon immers ’n bietjie gevatheid by jou komediant- 
vrou oorgeneem het. “ Laat wapens wyk voor die toga.” 36 Nouja? Het 
die wapens dan nie destyds gewyk nie? Maar daama het die toga voor 
jóú wapens gewyk. Laat ons dus vra of dit beter is dat die wapens van 
skurke voor die vryheid van die Romeinse volk wyk, of dat ons vryheid 
voor jou wapens wyk. En wat my poësie betref, sal ek jou ook nie ver- 
der antwoord nie. Ek sal net kortliks sê dat jy geen begrip daarvan het 
nie, en ook totaal niks van enige letterkunde nie. Daarbenewens het ek 
nog nooit ons staat of my vriende in die steek gelaat nie, en dit tog deur 
bykomende arbeid met elke soort geskrif bewerkstellig dat my nagwake 
en wetenskaplike studies sowel ’n mate van nut vir die jeug, as ’n mate
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van eer aan die Romeinse volk gebring het. Maar sulke dingetjies pas 
nie by hierdie geleentheid nie: laat ons gewigtiger sake in oënskou neem.

IX 21. Jy het gesê Publius Clodius is op my aanstigting doodgemaak. Wat 
sou die mense wel gedink het as hy by daardie geleentheid vermoor was 
toe jy hom in die forum ten aanskoue van die Romeinse volk swaard 
in die hand agtervolg het? Jy sou daar korte mette met hom gemaak het 
as hy nie die trappe van ’n boekverkoper se winkel opgestorm, dit ver- 
skans, en jou aanslag gestuit het nie! Ek erken, ek het jou daarin inder- 
daad gesteun; dat ek jou daartoe oorreed het, beweer selfs jý nie. Maar 
vir Milo kon ek nie eers steun nie; hy het immers klaargespeel met Clo- 
dius voordat iemand ’n vermoede gehad het dat hy dit sou doen. Maar 
ek het hom mos daartoe oorreed! Natuurlik, Milo se geestesgesteldheid 
was mos sodanig dat hy geen diens aan die staat kon bewys sonder 
iemand om hom aan te por nie. Maar ek was bly daaroor. Nouja? Moes 
ek dan alleen bedroef wees by so’n groot vreugde van ons ganse burgery?

2 2 . En tog was daar ’n ondersoek in verband met Clodius se dood — 
weliswaar nie verstandig genoeg gereël nie. Want watter doel het dit ge- 
dien dat ’n ondersoek in verband met iemand wat ’n mens vermoor het, 
kragtens ’n nuwe wet gehou word wanneer 'n ondersoek reeds krag- 
tens wet ingestel was? Ewenwel, ’n ondersoek is ingestel. Het jý dus 
opgeduik om na soveel jare ’n aantyging teen my te maak, wat niemand 
teen my gemaak het toe die saak onder behandeling was nie?

23 . Maar met betrekking tot die feit dat jy durf sê het -  en dit in ’n 
woordryke verklaring -  dat Pompeius deur my bemoeiing van Caesar 
se vriendskap vervreem is, en dat ek om daardie rede te blameer is vir 
die ontstaan van die burgeroorlog: daarin het jy jou vergis, inderdaad 
nie in die kwessie as geheel nie, maar, en dit is die belangrikste, in die 
chronologiese volgorde.

X Tydens die konsulaat van Marcus Bibulus37, ’n uitmuntende burger, het 
ek geen steen onaangeroer gelaat nie en met alles waartoe ek in staat 
was hard probeer om vir Pompeius van sy bondgenootskap met Caesar 
te laat afsien. Hierin was Caesar suksesvoller. Hy persoonlik het immers 
vir Pompeius vervreem van my vertroulike omgang met hom. Maar na- 
dat Pompeius homself geheel en al aan Caesar oorgegee het, waarom 
sou ek probeer het om hom van laasgenoemde weg te trek? Om daarop 
te hoop, sou die kenmerkgewees het van ’n dwaas; om hom te oorreed, 
dié van ’n onbeskaamde.
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24. By twee geleenthede het ek egter vir Pompeius iets aangeraai wat 
teen Caesar gemik was. Ek sou wou hê jy moet dit kritiseer, as jy kan: 
die een, dat hy nie Caesar se opperbevel38 met vyf jaar moes verleng 
nie; die tweede, dat hy nie moes toelaat dat 'n wet deurgevoer word 
wat daarop gemik was dat Caesar se kandidatuur39 in sy afwesigheid 
in ag geneem sou word nie. En as ek hom tot enigeen van die twee kon 
oorreed het, sou ons nie in hierdie ellendes verval het nie. Toe Pompeius 
reeds sowel ál sy eie as ons staat se magsmiddele aan Caesar oorgedra 
het, en hy te laat begin besef het wat ek lank tevore voorsien het, en 
toe ek bemerk dat 'n goddelose oorlog oor ons staat gebring word, het 
ek eweneens nooit opgehou om vrede, eensgesindheid en versoening aan 
te raai nie. My woorde is aan baie bekend: “ Ek wou, Gnaeus Pompeius, 
dat jy óf nooit met Caeaser ’n bondgenootskap gesluit, óf dit nooit ver- 
breek het nie! Die een alternatief sou ’n kenmerk gewees het van jou 
karakter, die ander van jou insig.’ ’ Dit, Marcus Antonius, was nog al- 
tyd my leidende begjnsels sowel ten opsigte van Pompeius as ons staat. 
En as hulle ’n uitwerking gehad het, sou ons staat staande gebly het, 
en jy sou vanweë jou skanddade, armoede en berugtheid ten gronde ge- 
gaan het.

XI 25 . Maar hierdie dinge is ou beskuldigings; die een dat Caesar op my
aanstigting vermoor is, is egter nuut. Teen hierdie tyd vrees ek, geagte 
senatore, dat dit mag lyk -  en dit is uiters skandalig — asof ek vir my 
’n skynverdediger aangestel het wat my nie slegs met my eie roemryke 
dade vereer nie, maar selfs met die van andere. Want wie het my naam 
onder die van die deelnemers aan daardie allerroemrykste daad gehoor? 
Maar wie se naam is geheim gehou as hy in daardie groep was? Geheim 
gehou, sê ek? Wie s ’n is nie onmiddellik openbaar gemaak nie? Ek sou 
eerder sê party mense het daarmee gespog, om die indruk te verwek dat 
hulle in die vennootskap was hoewel hulle nie medepligtig was nie. Dít 
eerder, as dat iemand wat wel medepligtig was sy naam verswyg wou hê!

2 6 . Verder, hoe waarskynlik is dit dat my naam onopgemerk kon bly 
tussen soveel betrokkenes, deels onbekendes en deels jongmanne, wat 
niemand se naam geheim gehou het nie? Maar indien daardie manne wat 
die daad gepleeg het, raadgewers vir die bevryding van ons vaderland 
nodig gehad het, sou ék dan die Brutusse40 aangedryf het? Hulle albei 
het immers dag na dag die borsbeeld van Lucius Brutus40 voor oë ge- 
had, en een van hulle41 ook dié van Ahala41! Sou hierdie manne met sulke 
voorouers dus eerder by vreemdelinge as by hul eie familie raad gevra 
het, en eerder by die buitewêreld as by hulle eie huis? Wat? Ek veron-
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derstel Gaius Cassius42 wat uit daardie familie stam wat enersyds nie die 
oorheersing, en andersyds nie die invloed van enigiemand anders kon 
verduur nie, het my as sy raadgewer nodig gehad: selfs sonder sy be- 
roemde helpers sou hy mos die taak43 aan die monding van die Kydnos- 
rivier in Cilicië afgehandel het, indien Caesar op die oewer geland het 
waarop hy besluit het, en nie op die teenoorgeleë een nie.

27 . Was dit my raad wat vir Gnaeus Domitius44 aangevuur het om ons 
vryheid te herwin, en nie die ondergang van sy vader, ’n baie beroemde 
man, nie die dood van sy oom en die verlies van sy eie aansien nie? Of 
het ek dalk vir Gaius Trebonius oorreed? Ek sou selfs nie gewaag het 
om hom raad te gee nie! En aan hom is ons staat selfs nog groter dank 
verskuldig daar hy die vryheid van die Romeinse volk bo die vriendskap 
van een man gestel, en verkies het om eerder die verdrywer van tirannie 
as 'n deelgenoot daarvan te wees. Of het Lucius Tillius Cimber dan my 
raad gevolg? Ek het my eerder verbaas dat hy daardie daad verrrig het, 
as dat ek geglo het hy sou dit doen -  verbaas omdat hy nie aan weldade 
aan homself gedink het nie, maar aan sy vaderland. Verder, die twee 
Servilii -  sal ek hulle Cascas of Ahalas noem? -  meen jy ook hulle is 
deur my oorreding aangevuur, eerder as deur liefde vir hulle land? Dit 
sou te lank neem om die res deur te gaan, maar dat daar so baie was, 
is heerlik vir ons staat en roemryk vir hulleself.

28 . Onthou tog hoe die skerpsinnige kêrel my van my skuld oortuig het. 
“ Direk na Caesar vermoor is” , het hy gesê, “ het Brutus onmiddellik 
die bloedbesmeerde dolk hoog in die lug gelig, Cicero by name aange- 
roep, en hom gelukgewens met die herwinning van die vryheid’ ’ . Waar- 
om allereers vir my? Omdat ek iets daarvan geweet het? Waarskynlik 
was die rede om my aan te spreek dít: toe hy ’n daad volbring het wat 
volkome gelykwaardig is aan die dinge wat ek verrig het, het hy my al- 
lereers tot getuie geroep dat hy my mededinger was in roemryke dade.

2 9 . Maar jy, onnoselste van alle mense, begryp jy nie dat as dit ’n mis- 
daad is om te gewens het dat Caesar vermoor word -  jy beskuldig my 
mos daarvan -  dit dan ook ’n misdaad is om bly te gewees het oor Caesar 
se dood nie? Wat is immers die verskil tussen die een wat ’n daad aan- 
beveel en een wat dit goedkeur? Of watter verskil maak dit of ek wou 
hê dat dit gedoen moes word, en of ek my verheug nadat dit gedoen 
is? Is daar dus enigiemand (behalwe diegene wat bly was dat Caesar as 
koning regeer het) wat óf nie wou hê dat dit gebeur nie, óf dit afgekeur 
het nadat dit gebeur het? Derhalwe is ons almal skuldig. Want alle goeie
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burgers het vir Caesar vermoor, sover as wat dit in hulleself geleë was. 
By sommiges het die voorneme ontbreek, by ander die moed, en by nog 
ander die geleentheid; die wil by niemand nie.

30 . Let dan nou op die stompsinnigheid van die man, of sal ek sê, van 
die skaap. Want hy het die volgende gesê: “ Brutus, en ek noem sy naam 
om hom eer te bewys, het die bloedbevlekte dolk vasgehou en hard na 
Cicero geroep. Daaruit moet afgelei word dat hy medepligtig was” . Dus 
noem jy my ’n misdadiger omdat jý vermoed dat ék iets vermoed het, 
maar die man wat die dolk druppend van bloed voor hom gehou het, 
hý word deur jou genoem om aan hom eer te bewys? Laat dit so wees; 
laat jou woorde sulke stompsinnigheid bevat. Hoeveel groter is dit nie 
in jou dade en opvattinge nie! Besluit ten slotte, meneer die konsul, wat 
jy van die saak van die Brutusse, Gaius Cassius, Gnaeus Domitius, Gaius 
Trebonius en die ander wil dink. Slaap jou roes uit, sê ek, en word nug- 
ter. Of moet ons dalk fakkels bring om jou wakker te maak waar jy sor- 
geloos slaap oor so’n belangrike saak? Sal jy dan nooit verstaan dat jy 
moet besluit of die manne wat daardie daad volvoer het, moordenaars 
of beskermers van ons vryheid is nie?

XIII 3 1 . Lê jou dan ’n wyle daarop toe, en wees vir ’n oomblik ontvanklik 
vir die denke van ’n nugter mens. Ek wat ’n intieme vriend van hulle 
is -  soos ek self toegee — en hul mededader — soos ek deur jou beskul- 
dig word — sê daar is geen middeweg nie. Ek erken dat as hulle nie die 
bevryders van die Romeinse volk en die redders van ons staat is nie, 
hulle erger as sluipmoordenaars, erger as moordenaars, erger selfs as 
vadermoordenaars is, indien dit naamlik afgrysliker is om die vader van 
jou vaderland te vermoor as om jou eie vader te vermoor. Jy, wyse en 
besonne kêrel, wat noem jy hulle? As jy hulle vadermoordenaars noem, 
waarom het jy altyd hulle name in sowel hierdie liggaam as voor die volk 
genoem om aan hulle eer te bewys? Waarom is Marcus Brutus op jou 
voorstel van die wetlike voorskrifte45 vrygestel as hy meer as tien dae 
van die stad afwesig sou wees? Waarom is die Apollo-spele46 met onge- 
looflike eerbetoon aan Marcus Brutus gevier? Waarom is daar provinsies47 
aan Brutus en Cassius toegeken, waarom is hul quaestors48 vermeerder, 
waarom is die getal onderbevelhebbers48 vergroot? A1 hierdie dinge is 
gewis joú werk. Hulle is dus nie moordenaars nie. Gevolglik is hulle na 
jou oordeel ons bevryders, aangesien daar beslis geen derde moontlik- 
heid kan wees nie.

3 2 . Wat makeer? Ek maak jou tog nie deurmekaar nie? Want dalk be-
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gryp jy dinge wat effens sonder logiese verband gestel word, nie goed 
genoeg nie. Maar nogtans is die hoofpunt van my slotsom dit: aange- 
sien jy hulle van misdaad vrygespreek het, verdien hulle ook na jou oor- 
deel die allerrykste belonings ten sterkste. Derhalwe trek ek nou my woor- 
de terug49. Indien iemand dalk sou vra of wat jy my voor die kop gegooi 
het waar is, sal ek aan hulle skryf om dit aan niemand te ontken nie. 
My vrese is egter dit: óf die feit dat dit vir my geheim gehou is, is vir 
huUeself nie eerbaar nie, óf die feit dat ek genooi was en daarvoor terug- 
gedeins het, is vir my uiters skandelik. Immers, welke grootser daad is 
al ooit verrig, by die heilige Jupiter! nie alleen in hierdie stad nie maar 
in die hele wêreld? Watter daad is roemryker of kan om beter redes toe- 
vertrou word aan die ewigdurende herinnering van die mensdom? Sluit 
jy my in in die vennootskap van die volvoerders van hierdie plan, as ’t 
ware soos in die Trojaanse perd saam met die aanvoerders?

3 3 . Ek weier nie; ek bedank jou selfs -  met welke bedoeling jy dit ook 
al doen. Want die daad is so groots dat ek die haat wat jy teen my wil 
aanstook, geringer ag as die roem daaraan verbonde. Is daar immers 
’n gelukkiger lot vir die mense wat jy openlik verkondig deur jou uit die 
land gedryf en verban is50? Watter plek is óf so verlate óf so onbeskaaf, 
dat dit die indruk gee asof dit daardie mense nie aanspreek en vriendelik 
ontvang wanneer hulle sy gebied betree het nie? Welke bevolking is so 
onverfynd dat hulle nie glo hulle het die grootste beloning van hul lewe 
ontvang, wanneer hulle dié mense te sien gekry het nie? Wat meer is, 
watter nageslag sal so vergeetagtig, watter skriftelike optekening so on- 
dankbaar gevind word, dat dit nie hulle roem met ewige herinnering sal 
vereer nie? Voorwaar, neem my maar op in so’n groep.

XIV 3 4 . Maar ek vrees daar is een saak waarvan jy nie hou nie. Want as 
ek een van hulle was, sou ek nie alleen die tiran nie, maar ook alle tiran- 
nie uit ons staat verwyder het. En as dit mý griffel was daardie, soos 
die mense sê, glo my, sou ek nie slegs een bedryf nie, maar die hele 
toneelstuk voltooi51 het. En tog, as dit 'n misdaad is om te wou hê dat 
Caesar vermoor moes word, om hemelswil, Antonius, kyk wat daar vir 
jou voorlê! Dit is alom bekend dat jy so’n iets te Narbo52 saam met Gaius 
Trebonius beplan het, en ons het gesien dat jy vanweë jou verbintenis 
met die plan deur Trebonius eenkant toe geroep word die oomblik toe 
Caesar doodgemaak is. Maar ek loof jou -  kyk op hoe ’n vriendskaplike 
voet verkeer ek met jou — omdat jy eenmaal aan iets goeds gedink het; 
omdat jy dit nie onthul het nie, bedank ek jou; omdat jy dit nie gedoen 
het nie, vergewe ek jou. Daardie daad het ’n man gevra.



1 7 4  VERTALINGS

3 5 . Maar as iemand jou hof toe sou neem en gebruik sou maak van 
die bekende vraag van Cassius53, naamlik “ tot wie se voordeel was dit?’ ’, 
sorg dan om hemelswil dat jy nie in die verleentheid kom nie. En tog, 
soos jy dikwels gesê het, daardie daad was beslis tot voordeel van almal 
wat nie slawe wou wees nie, maar veral vir jou wat nie alleen geen slaaf 
is nie, maar wel ’n tiran; jy wat jouself van ’n ontsaglike skuldelas be- 
vry het by die tempel van Ops54; jy wat met behulp van dieselfde reke- 
ningstate ’n onberekenbare som geld verkwis het; jy na wie soveel arti- 
kels uit Caesar se huis weggedra is; jy in wie se huis daar ’n hoogs wins- 
gewende fabriek is vir vervalste aantekeninge en handtekeninge, ja, ’n 
allerskandaligste mark vir grond, dorpe, vrystellings van pligte en be- 
lastingverhogings.

3 6 . Welke omstandigheid kon immers jou armoede en skuld verlig, be- 
halwe die dood van Caesar? Jy kom my ietwat verward voor: is jy ’n 
bietjie bang dat dit mag lyk asof hierdie misdaad op jou betrekking het? 
Ek wil jou gerus stel: niemand sal dit ooit glo nie; dit lê nie in jou lyn 
om verdienstelik teenoor ons staat op te tree nie; die staat het deurlugti- 
ge manne as die ontwerpers van daardie allerskoonste daad. Ek sê maar 
net dat jy verheug was daaroor, en ek beskuldig jou nie dat jy dit gedoen 
het nie. Ek het op die ernstigste aantygings geantwoord: nou moet ek 
ook op die res antwoord.

XV 3 7 . Jy het my my verblyf in Pompeius se kamp55 en daardie hele perio- 
de voor die kop gegooi. Soos ek gesê het, indien my raad en invloed 
juis in daardie tyd die deurslag gegee het, sou jy vandag ’n bedelaar, 
en ons vry mense gewees het. Ook sou die staat nie soveel generaals 
en leërs verloor het nie. Want ek erken: toe ek voorsien dat die dinge 
wat gebeur het, sou gebeur, het ek in sulke diepe droefheid verkeer as 
waarin alle regskape burgers sou verkeer het indien hulle dieselfde voor- 
sien het. Ek het smarte gely, ja, smarte gely, geagte senatore, by die 
besef dat ons staat wat eenmaal deur u en my beleid gered is, binne ’n 
kort tydjie te gronde sou gaan. En ek was voorwaar ook nie so onkun- 
dig en onervare in landsake, dat ek geestelik gebroke was vanweë my 
hunkering na die lewe nie. Ek het immers geweet dit sou my met be- 
klemmende angs verteer solank dit voortduur, maar as ek dit neerlê sou 
ek van alle sorge bevry wees. Ek wou hê daardie voortreflike manne, 
die ligte van ons staat, moes bly lewe -  soveel oud-konsuls, soveel oud- 
praetors, soveel hoogagbare senatore, en verder nog die ganse fleur van 
ons adel en jeug, asook die leërs bestaande uit ons allerbeste burgers. 
As hulle bly lewe het, al was dit onder onregverdige vredesvoorwaardes
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XVI

-  vir my het vrede met medeburgers immers voordeliger gelyk as bur- 
geroorlog — sou ons vandag nog ons staat besit het.

38 . As hierdie mening geseëvier het, en as veral daardie mense aan wie 
se lewe ek gedink het, my nie teengestaan het omdat hulle deur hoop 
op vrede meegesleur was nie — om ander redes nou maar oor te slaan
— sou jy beslis nooit in hierdie liggaam, of liewer, nooit in hierdie stad 
'n plek gehad het nie. Maar my toespraak het mos Gnaeus Pompeius 
se goedgesindheid van my vervreem. Het hy dalk enigiemand hoër geag 
as vir my, of met enigiemand meer dikwels gesprekke of raad gewissel? 
En dit was inderdaad 'n groot ding om steeds by dieselfde gewoonte van 
vriendskaplike betrekkinge te bly al het ons oor die hoogste belang van 
ons staat verskil. Ek het altyd insae gekry in sy gevoelens en beskou- 
inge, en hy, aan die ander kant, in myne. Ek was altyd allereers bedag 
op die behoud van ons burgers sodat ons later aan ons aansien kon dink, 
maar hy eerder op onmiddellike aansien. Omdat elkeen van ons egter 
geweet het wat hy nastreef, was ons verskil juis daarom draagliker.

3 9 . Maar hulle wat hom op die vlug van Pharsalus na Paphos56 gevolg 
het, weet wat daardie unieke en byna goddelike man van my gedink het. 
Nooit het hy van my melding gemaak as dit nie eervol en vol allervrien- 
delikste gevoel van gemis was nie, terwyl hy toegegee het dat ek groter 
versiendheid gehad het en hy beter vooruitsigte. En durf jy my beskimp 
met die naam van daardie man as jy erken dat ek sy vriend, en jy die 
opkoper van sy goedere was?

Laat ons dan maar daardie oorlog waarin jy alte geseënd was, oorslaan. 
Ek sal selfs nie eers antwoord op jou bewering in verband met die grap- 
pe wat ek in die kamp gemaak het nie. Daardie kamp was inderdaad 
vol sorge, maar in welke verstoorde omstandighede mense ook al ver- 
keer, ontspan hulle tog dan en wan na die gees as hulle maar net mense is.

4 0 . Die feit, egter, dat een en dieselfde kêrel enersyds my droefheid, 
en andersyds my grapmakery afkeur, is ’n sterk bewys dat ek in albei 
gematig was. Jy het gesê daar kom geen erflatings57 vir my nie. Mag 
hierdie aantyging maar waar gewees het! Dan sou meer van my vriende 
en verwante nog gelewe het. Maar hoe het jy op daardie gedagte ge- 
kom? Ek het immers meer as twintig miljoen sestertii58 aan ontvangste 
uit erflatings geboek. En tog gee ek toe dat jy gelukkiger was op daardie 
gebied. Niemand behalwe 'n vriend het my sy erfgenaam gemaak nie, 
en gevolglik was daar ’n mate van hartseer verbonde aan daardie voor-
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deel -  as dit enige voordeel was. Maar ’n man vir wie jy nog nooit eers 
gesien het nie, Lucius Rubrius59 van Casinum, het jou sy erfgenaam 
gemaak.

41 . En voorwaar, kyk tog hoe hoog daardie man van wie jy nie weet 
of hy wit of swart was nie, jou geag het. Hy het sy eie broer se seun 
oor die hoof gesien; ’n Romeinse ridder van baie hoë aansien en ’n 
boesemvriend van hom, Quintus Fufius, se seun noem hy nie eers nie, 
ofskoon hy hom herhaaldelik in die openbaar as sy erfgenaam aange- 
wys het. Hy het jou vir wie hy nog nooit gesien, of beslis nog nooit ge- 
groet het nie, sy erfgenaam gemaak. As dit nie vir jou lastig is nie, sê 
my asseblief hoe Lucius Turselius60 se gesig gelyk het, hoe hy gebou was, 
in welke vrystad hy gewoon, en tot welke stam hy behoort het. “ Ek 
weet niks” , sal jy sê, “ behalwe welke landgoedere hy besit het” . Hy 
het dus sy broer onterf en jou sy erfgenaam gemaak. Daarbenewens het 
Antonius hom talryke vermoëns van wildvreemde mense toegeëien asof 
hy hul erfgenaam was, nadat hy die regte erfgename met geweld uit hul 
erfenis verdryf het.

4 2 . Intussen was ek baie verbaas dat jy vermetel genoeg was om mel- 
ding te maak van erflatings, terwyl jy self nie jou eie vader se erflating 
in besit geneem het nie.

XVII Was dit om hierdie aantygings te versamel, jou opperste dwaas, dat jy 
soveel dae lank die redenaarskuns in ’n ander man se villa61 geoefen het? 
Hoewel, soos jou beste vriende by herhaling sê, jy oefen om nugter te 
word, nie om jou verstand te skerp nie. Maar jy gebruik mos ’n onder- 
wyser62 om skerts in julle geselskap aan die gang te sit, ’n professor 
in die redenaarskuns volgens jou en jou drinkebroers se oordeel. Jy het 
hom ook verlof gegee om net wat hy wou teen jou te sê, ’n heeltemal 
gevatte kêrel -  maar dit is ’n maklike tema om spitsvondighede teen 
jou en jou kamerade kwyt te raak. Kyk tog welke verskil daar is tussen 
jou en jou grootvader63. Hy het rustig gesê wat dienlik was vir sy saak; 
jy sê op volle vaart dinge wat jou saak benadeel.

4 3 . Maar watter ontsaglike besoldiging is aan die professor gegee! 
Luister, luister, geagte senatore, en neem kennis van ons staat se won- 
de. Vyfhonderd hektaar vlaktegrond van Leontini64 het jy aan die retor 
Sextus Clodius toegedeel, en dit inderdaad belastingvry65, sodat jy teen 
so’n ontsaglike skade vir die Romeinse volk kon leer om niks te weet 
nie. Dít, allervermetelste kêrel, is tog seker nie ook kragtens Caesar se
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notas gedoen nie? Maar ek sal in 'n later stadium66 sowel oor die grond 
van Leontini as van Campanië praat -  grond wat hy aan ons staat ont- 
ruk, en met aUergemeenste besitters besoedel het. Aangesien ek voldoen- 
de op sy beskuldigings geantwoord het, moet ek nou sekere dinge oor 
my sedemeester en kleingeestige kritikus self sê. Tog sal ek nie alles ten 
volle meedeel nie, sodat ek telkens nuut bewapen kan kom indien ek 
weer en weer op lewe en dood moet veg, soos dit wel die geval gaan 
wees. Sy menigvuldige vergrype en sondes sal my ryklik geleentheid gee 
daarvoor.

XVIII 44 . Wil jy dus hê ons moet jou lewe van jou jongelingsjare af nagaan?
Ek dink so; laat ons dan van meet af aan begin. Herinner jy jou dat jy 
bankrot gespeel het toe jy nog onmondig67 was? “ Dit” , sal jy sê, “ was 
my pa se skuld” . Ek gee dit toe; dis immers ’n verweer vol kinderliefde. 
Een ding is egter kenmerkend van jou vermetelheid, en dit is dat jy in 
die “veertien rye” gaan sit het, terwyl ’n bepaalde plek kragtens Ros- 
cius68 se wet vir bankrot persone vasgestel was, afgesien daarvan of 
iemand deur ’n blaps van die noodlot of sy eie skuld bankrot geraak het. 
Jy het die manstoga geneem en onmiddellik ’n vrouekleed daarvan ge- 
maak. Eers was jy ’n allemansligtekooi met ’n vaste prys — en dit nie 
gering nie — vir jou skanddaad. Maar spoedig het Curio69 tussenbei ge- 
tree. Hy het jou van jou broodwinning as ligtekooi af weggeneem en jou 
in ’n bestendige en vaste huwelik betrek, net asof hy jou ’n vrouege- 
waad geskenk het.

4 5 . Nog nooit was ’n slaaf wat ter bevrediging van wellus gekoop is, 
so in die mag van sy baas as wat jy in Curio s ’n was nie. Hoeveel maal 
het sy vader jou nie uit sy huis gesmyt nie? Hoeveel wagte het hy nie 
uitgeplaas om te belet dat jy sy drumpel binnetree nie? Ten spyte daar- 
van is jy toe onder dekking van die nag deur die dakteëls neergelaat, 
terwyl wellus jou aanspoor en die loon jou aandryf. Daardie huis kon 
hierdie skanddade nie langer verduur nie. Besef jy dat ek van dinge praat 
wat my baie goed bekend is? Herinner jou daardie tyd toe Curio, die va- 
der, diep bedroef in sy bed gelê het terwyl sy seun hom voor my voete 
op die grond gewerp, en jou met trane in sy oë aan my beskerming op- 
gedra het. Hy het my gesmeek om hom teen sy vader te verdedig indien 
hy sesmiljoen70 sestertii van hom sou eis, want vir soveel, het hy gesê, 
het hy vir jou borg gestaan. Brandend van liefde het hy egter die per- 
soonÚke versekering gegee dat hy in ballingskap sou gaan omdat hy die 
gemis deur van jou geskei te wees, nie kon verduur nie.
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4 6 . Watter groot onheile het ek nie in daardie tyd vir ’n skitterende fa- 
milie gelenig, oftewel beëindig nie! Ek het die vader oorreed om sy seun 
se skuld te betaal, om die jongman met hul familiebesit te red omdat hy 
bedeel is met die allergrootste belofte van sowel gees as aanleg, en om 
hom kragtens sy vaderlike reg en gesag nie alleen intieme vriendskap 
nie, maar ook enige ontmoeting met jou te belet. As jy onthou het dat 
ek al hierdie dinge gedoen het, sou jy dit nog gewaag het om my met 
beledigende taal uit te daag as jy nie op die swaarde wat ons hier voor 
ons sien, vertrou het nie?

XIX 47 . Maar laat ons nou sy misdadige ontug oorslaam daar is sekere dinge 
wat ek nie op ’n fatsoenlike wyse kan vermeld nie. Jy sou dit egter met 
minder skroom kon doen omdat jy jouself skuldig gemaak het aan dinge 
wat jy nie van ’n vyand met skaamtegevoel sou kon aanhoor nie. Kyk 
egter nou na die oorblywende verloop van sy lewe wat ek net vinnig 
sal aanraak. My geheue haas my immers voort na dié dinge wat hy in 
die burgeroorlog te midde van die allergrootste ellendes van ons staat 
gedoen het, en na die dinge wat hy nog dag na dag doen. En ofskoon 
hierdie dinge veel bekender is aan u as aan my, versoek ek u nogtans 
om aandagtig daarna te luister — soos u wel doen. Want by sulke sake 
is dit nie alleen die kennis van die feite nie, maar ook die herinnering 
daaraan wat mense se gemoedere gaande behoort te maak. Nietemin glo 
ek ons moet die gebeure tussenin kortknip, om nie alte laat by die jongstes 
te kom nie.

4 8 . Die man wat melding maak van sy gunsbewyse aan my, was 'n 
boesemvriend van Clodius71 tydens sy tribunaat; hy was die fakkel van 
al die brandende hartstogte van daardie man in wie se huis hy ook reeds 
toe al ’n sekere ding72 in die skild gevoer het. Hyself weet baie goed waar- 
van ek praat. Daarna het die reis na Alexandrië gekom — teen die wil 
van die senaat, en teen staatsbelang en godsdienstige besware in. Maar 
hy het mos vir Gabinius73 as sy Ieier gehad, en saam met hóm kon hy 
uiters gevoeglik enige sonde doen. Wat was daarna die aard van sy te- 
rugkeer van daar af en hoe het dit verloop? Uit Egipte na die uiteindes 
van Gallië74, voor hy huis toe gekom het! Maar watter huis? Elkeen het 
immers in daardie dae75 sy eie huis besit, maar nêrens was daar een van 
jou nie. ’n Huis, sê ek? Welke oord was daar in die wêreld, waar jy jou 
voet op jou eie grond kon plaas, behalwe net Misenum76 wat jy gesa- 
mentlik met jou vennote besit het asof dit nog ’n Sisapo77 was?

XX 49 . Jy kom uit Gallië aan om na die quaestorsamp te ding. Wees man-
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moedig genoeg om te sê jy het eers jou moeder besoek voor jy na my 
toe gekom het. Ek het reeds vroeër ’n brief van Caesar ontvang met die 
versoek dat ek maar jou verskoning78 moes aanvaar, en daarom het ek 
nie toegelaat dat jy selfs praat van erkentlikheid nie. Daarna is ek deur 
jou geëer, en het ek jou bygestaan in jou kandidatuur vir die quaestor- 
skap. Inderdaad het jy op hierdie tydstip probeer om vir Publius Clodius 
-  met die goedkeuring van die Romeinse volk -  in die forum te ver- 
moor. En hoewel jy dit uit eie beweging probeer doen het, en nie op my 
aandrang nie, het jy nietemin ’n openlike verklaring gemaak met die strek- 
king dat jy my na jou mening nooit genoegdoening sou verskaf vir jou 
onregte teenoor my, tensy jy hóm doodgemaak het nie. En in hierdie 
verband wonder ek waarom jy sê Milo79 het daardie daad op my aan- 
drang gepleeg, terwyl ek jou nooit aangespoor het toe jy my uit eie be- 
weging daardie selfde diens aangebied het nie. En tog het ek verkies dat 
daardie daad eerder aan jou strewe na roem as aan my invloed toege- 
skryf word, as jy daarmee sou volhard het.

50 . Jy het quaestor80 geword: onmiddelik daarna het jy na Caesar ge- 
hardloop, sonder ’n senaatsbesluit81 sonder dat daar geloot81 is, sonder 
’n wettige81 reëling. Want na die ineenstorting van jou geldsake het jy 
mos gedink dit was die enigste toevlugsoord op aarde vir armoede, skuld 
en slegtigheid. Nadat jy jou daar volgelaai het met Caesar se kwistige 
geskenke en jou eie plunderinge -  as “ om jouself vol te laai’’ beteken 
“ om te plunder wat jy onmiddellik weer verkwis’’ -  het jy in armoede 
op die tribunaat82 losgestorm om in daardie amp, indien moontlik, net 
soos jou man83 te kon wees.

XXI Hoor nou, asseblief, nie van daardie oneerbare en onbeheersde dade wat 
hy persoonlik teen homself en die eer van sy huis gepleeg het nie, maar 
van die goddelose en misdadige dinge wat hy teen ons en ons hawe en 
goed, dit wil sê, teen ons staat as ’n geheel gedoen het. U sal immers 
vind dat al ons ongeluk aanvanklik uit die misdaad84 van hierdie man 
gespruit het.

51 . Want toe u op 1 Januarie tydens die konsulaat84 van Lucius Lentu- 
lus en Gaius Marcellus begeer het om ons wankelende en haas ineen- 
stortende staat te stut, en juis Gaius Caesar se belange wou dien mits 
hy gesonde verstand aan die dag sou lê, het Antonius sy verkoopte en 
verpande tribuunskap teenoor u planne gestel, en so sy nek blootgestel 
aan daardie byl waardeur menige vir geringer oortredings gesterf het. 
Teen jou, Marcus Antonius, het die senaat -  inderdaad toe nog onge-
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skonde omdat soveel leidende ligte nog nie uitgedoof was nie — daardie 
dekreet85 uitgevaardig wat volgens die gebruik van ons voorvaders ge- 
woonlik teen ’n burgerlike vyand uitgevaardig is. En jy het die vermetel- 
heid gehad om voor die senaat teen my te praat, ofskoon ek deur hierdie 
liggaam as die redder van ons staat, en jy as sy vyand beskou is? Die 
vermelding van daardie misdaad van jou is ’n tydlank gestaak, maar die 
herinnering daaraan is nie uitgewis nie. Solank die mensegeslag, solank 
die naam van die Romeinse volk bestaan -  en dit sal voorwaar ewigdu- 
rend wees as jy dit toelaat — sal daardie verderfbringende veto van jou 
vermeld word.

52 . Wat was die senaat so hartstogtelik, so onbesonne besig om te doen, 
toe jy as enkele jongman die hele liggaam verhinder het om oor die heU 
van ons staat te besluit -  en nie net eenmaal nie, maar herhaaldelik -  
en toe jy ook nie toegelaat het dat daar oor die bevoegdheid van die se- 
naat met jou onderhandel word nie? Want om wat anders het dit gegaan 
as dat jy nie moes verlang dat ons staat totaal uitgewis en omvergewerp 
word, toe nóg ons staatsleiers met hul versoeke, nóg die ouer mense 
met hul vermanings, nóg die volgepakte senaat met hul onderhandelings, 
jou van jou verkoopte en verpande mening kon afkry nie? Toe eers, na- 
dat talryke uitweë vooraf op die proef gestel is, is jy onvermydelik die 
wond toegedien wat aan enkeles voor jou toegedien is — en van hulle 
het nie een ongedeerd daarvan afgekom nie.

53 . Eers toe het hierdie liggaam wapens gereik aan die konsuls en die 
ander amptenare en maghebbers, om teen jou op te tree. En jy sou hieraan 
nie ontkom het, as jy jou nie na Caesar se leërmag begewe het nie.

XXII Jy, ek sê jy, Marcus Antonius, het eerste aan Gaius Caesar in sy begeer- 
te om totale verwarring te skep, ’n voorwendsel verskaf om oorlog teen 
sy vaderland te voer. Wat anders het Caesar immers gesê? Watter ander 
rede het hy vir sy allerwaansinnigste voorneme en daad aangevoer, as 
dat die veto geminag, die reg van die tribune afgeskaf, en Antonius deur 
die senaat aan bande gelê is? Hoe vals, hoe niksseggend hierdie aanty- 
gings was, slaan ek oor, veral aangesien daar vir niemand enige geldige 
rede hoegenaamd kan bestaan om wapens teen sy vaderland op te neem 
nie. Maar ek sê niks van Caesar nie: onbetwyfelbaar moet jy erken dat 
die oorsaak van ’n allerverderflikste oorlog in jou persoon geleë was.

54 . 0  ellendig is jy as jy dié dinge verstaan, en nog ellendiger as jy nie 
verstaan dat hierdie gebeurtenis in die letterkunde opgeteken, en aan
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die herinnering oorgelewer word, en dat selfs die nageslagte van alle eeue 
dit nooit sal vergeet nie. Hulle sal nooit vergeet dat die konsuls uit Italië 
verdryf is nie, en saam met huUe Gnaeus Pompeius wat die sieraad en 
lig van die Romeinse volk se oppergesag was; dat al die oud-konsuls 
wat gesond genoeg was om daardie rampspoedige vlug mee te maak, 
dat die praetors, die oud-praetors, die volkstribune, ’n groot deel van 
die senaat, die ganse jong geslag, ja, in een woord, dat ons staat ver- 
dryf en uit sy woonstede verban is!

55 . Net soos die oorsaak van bome en bosse in hul sade geleë is, so 
was jy dus die saad van hierdie aUersmartlikste oorlog. U is bedroef daar- 
oor dat drie leërs van die Romeinse volk vemietig is: Antonius het huUe 
vernietig. U mis u mees vooraanstaande burgers: ook hulle het Anto- 
nius aan u ontruk. Die invloed van hierdie liggaam is verpletter: Anto- 
nius het dit verpletter. Ten slotte, as ons alles wat ons sedertdien gesien 
het reg beoordeel -  en welke onheU het ons nie gesien nie? — sal ons 
dit op een man se rekening plaas: Antonius s ’n. Net soos Helena vir 
die Trojane die oorsaak van oorlog was, so was Antonius dit vir hierdie 
staat: die oorsaak van verderf en ondergang! Die res van sy tribunaat 
was net soos die begin daarvan. Hy het alles teweeggebring wat die se- 
naat onmoontlik gemaak het om gedoen te word, toe ons staat nog on- 
geskonde was. Ewenwel, vemeem nou van sy misdaad binne ’n misdaad.

XXIII 56 . Hy het talryke rampsaUge balUnge in hul burgerregte herstel: on- 
der huUe was daar geen melding van sy oom86 nie. Indien hy streng was, 
waarom nie teen almal nie? Indien genadig, waarom nie teenoor sy eie 
famUie nie? Maar ek praat nie nou van die ander nie: Antonius het vir 
Licinius Lenticula87, sy dobbelmaat wat vir dobbelary veroordeel was, 
in sy regte herstel -  asof dit voorwaar verbode was om saam met ’n 
veroordeelde te speel! Hy het dit egter gedoen om met behulp van die 
wet die bedrag88 wat hy met dobbelspel verloor het, te kon terugbetaal. 
Welke rede het jy aan die Romeinse volk gegee waarom hy in sy regte 
herstel moes word? Dat hy in sy afwesigheid aangekla is, veronderstel 
ek; dat hy veroordeel is sonder dat die verdediging aangehoor is; dat 
daar geen wettige uitspraak op die aanklag van dobbelary teen hom was 
nie; dat hy deur wapengeweld oorval is; laastens -  en dit is in die geval 
van jou oom gesê -  dat die hof omgekoop is? Nie een hiervan nie, maar 
wel: “ Hy is ’n goeie man, en ons staat waardig” . Dit is inderdaad glad- 
nie ter sake nie. Tog sou ek hom kon verskoon indien dit wel die geval 
was, aangesien dit mos niks beteken om veroordeel te gewees het nie. 
Erken iemand wat die gemeenste van aUe mense -  een wat nie geaarsel
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het om selfs in die forum met die dobbelsteen te speel nie en kragtens 
die wet op dobbelary veroordeel is -  in sy volle regte herstel het, dan 
nie self heel openlik wat sy eie liefhebbery is nie?

57 . Maar toe Caesar gedurende dieselfde tribunaat na Spanje89 vertrek, 
en Italië aan Antonius oorgelewer het om vertrap te word, hoe het hy 
nie kruis en dwars rondgereis, hoe het hy nie van vrystad na vrystad 
getrek nie! Ek weet ek is nou besig met dinge wat goed bekend is in die 
gesprekke van almal, en dat die dinge wat ek sê, en nog gaan sê, beken- 
der is aan almal wat toe in Italië was, as aan my wat nie daar was nie.90 
Ek sal nietemin die gebeure een vir een aandui, ofskoon my relaas geen- 
sins julle kennis van die feite sal kan bevredig nie. Het ons immers al 
gehoor dat daar ooit op aarde so’n ontsaglike skande, sulke uiterste ge- 
meenheid en so’n groot skanddaad bestaan het?

XXIV 58. Die volkstribuun het altyd op sy Keltiese strydwa gery; liktore91 met 
lourieromkransde roedebundels het dit gewoonlik vooruitgegaan, en tus- 
sen hulle is ’n aktrise in ’n oop drastoel saamgedra. Die gesiene vrybur- 
gers uit die dorpe, wat gedwonge nadergekom het om dit te ontmoet, 
het haar gewoonlik nie op haar bekende verhoognaam92 nie, maar as 
Volumnia begroet. Daarna het ’n wa met Antonius se handlangers, al- 
lergemeenste metgeselle, gevolg; die verstote moeder het na haar on- 
rein seun se vriendin gevolg, asof dié haar skoondogter was. 0  die 
rampspoedige vrugbaarheid van dié arme vrou! Die spore van hierdie 
skanddade het Antonius op al die vrystede, prefekture93, kolonies, kort- 
om, op die hele Italië afgedruk.

D ie fa sces  (d ie byle in roedebundels gew ikkel 
wat die liktore voor belangrike Rom einse am pte- 
na re uit ged ra  h et)
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59 . Kritiek op die res van sy dade, geagte senatore, is werklik moeilik 
en gevaarlik. Hy het deelgeneem aan die burgeroorlog; hy het hom ver- 
sadig met die bloed van medeburgers wat niks met hom gemeen gehad 
het nie. Hy was gelukkig, indien geluk moontlik is by ’n misdaad. Maar 
aangesien ons nie die oudgediendes te na wil kom nie — ofskoon die sol- 
date se saak van joune verskil: hulle het immers hul leier gevolg, maar 
jy het hom opgesoek -  sal ek nogtans niks oor die sóórt oorlog sê nie 
om te voorkom dat jy my by hulle gehaat maak. jy het as oorwinnaar 
van Thessalië af na Brundisium teruggekeer met die legioene. Daar het 
jy my nie vermoor nie. Wat ’n groot guns!, want ek erken jy kon dit 
gedoen het. Tog was nie een van die manne wat in daardie stadium in 
jou gevolg was, nie van oordeel dat ek gespaar moes word nie.

60 . Want so groot is mense se liefde vir hul vaderland, dat ek selfs vir 
jou legioene onaantasbaar was omdat hulle onthou het dat hul vader- 
land deur my gered is. Maar gestel jy het iets aan my geskenk deurdat 
jy my dit nie ontneem het nie, en dat ek my lewe uit jou hand hou omdat 
dit nie deur jou aan my ontruk is nie: het jou beledigings my toegelaat 
om hierdie genadedaad van jou te beskou soos wat ek dit probeer be- 
skou het, veral daar jy besef het dat jy hierdie dinge van my sou hoor?

XXV 61. Jy het na Brundisium toe gekom, altans na die skoot en omhelsing 
van jou balletdanseressie. Wat makeer? Ek lieg tog nie, of hoe? Hoe el- 
lendig is dit om nie iets te kan ontken wat uiters skandelik is om te er- 
ken nie! As jy jou nie geskaam het voor die inwoners van die vrystede 
nie, dan selfs ook nie voor die Ieër van oudgediendes nie? Want watter 
soldaat was daar wat haar nie in Brundisium gesien het nie? Watter een 
het nie geweet dat sy soveel dae gereis het om jou te kom gelukwens 
nie? Watter een was nie spyt dat hy so laat agtergekom het hoe ’n 
nikswerd mens hy gevolg het nie?

62 . Andermaal was daar ’n deurkruising van Italië met dieselfde aktri- 
se as jou metgesel. Weer eens ongevoelige en jammerlike inkwartiering 
van soldate in die dorpe, en in die stad ’n afskuwelike plundering van 
goud, silwer, en veral wyn. Daarby het nog gekom dat Antonius deur 
bemiddeling van sy vriende, en sonder Caesar se medewete -  omdat hy 
in Alexandrië was -  as bevelvoerder van die ruitery aangestel is. Toe 
het hy geglo hy kon uit eie reg met Hippias94 saamlewe en die lewering 
van kontrakperde95 aan die akteur Sergius oorlaat; toe het hy nie vir hom- 
self die huidige96 huis wat hy tans met moeite behou, uitgekies om in 
te woon nie, maar Marcus Piso s ’n. Waarom sou ek sy verordeninge
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vermeld, waarom sy plunderings, waarom die erflatings wat aan hom 
bemaak is, waarom die erflatings wat hy wederregtelik van ander afge- 
neem het? Sy armoede het dit genoodsaak; Ity het nie geweet waarheen 
om hom te draai nie. So’n groot erflating het hom nog nie van die kant 
van Lucius Rubrius97 te beurt geval nie, ook nie van die kant van Lucius 
Turselius97 nie. Hy het nog nie skielik as onverwagte erfgenaam in die 
plek getree van Pompeius en baie ander wat uit Rome afwesig was nie. 
Hy moes in die styl van rowers lewe, met die gevolg dat hy net soveel 
besit het as wat hy in staat was om te roof.

63 . Maar laat ons hierdie dinge wat van sy kragtiger boosaardigheid 
getuig, oorslaan: laat ons liewer praat van sy uiters afskuwelike soort 
ligsinnigheid. Met daardie keelgat van jou, daardie longe, daardie swaard- 
vegterskrag van jou hele liggaam, het jy met Hippias se troue soveel wyn 
gesuip dat jy die volgende dag ten aanskoue van die Romeinse volk moes 
braak. Wat ’n skandalige ding, nie alleen om te sien nie, maar ook om 
van te hoor! Wie sou dit nie as skandelik beskou het as dit tydens die 
banket juis by die lediging van jou ontseglike drinkbekers met jou ge- 
beur het nie? Tog het die bevelvoerder van die ruitery voor wie dit 'n 
skande sou wees om te hik, in ’n vergadering van die Romeinse volk 
en by die uitvoering van sy amptelike plig, gebraak en sy skoot en die 
hele tribune98 deurdrenk met-brokkies kos wat sterk na wyn geruik het. 
Maar dit erken hy self, is een van sy veragtelike dade: laat ons by die 
glansrykes kom.

A m pstoel (sella curulis)
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lings nie. In hierdie man se huis is daar vandag hole van ontug in plaas 
van slaapkamers, en vreetplekke in plaas van eetkamers. En tog ontken 
hy dit dadelik. Moenie ondersoek instel nie; hy het ’n brawe mens ge- 
word: hy het daardie aktrise van hom beveel om haar tassies te pak, 
haar die huissleutels kragtens die Twaalf Tafels104 ontneem, en haar uit 
sy huis gejaag. Hoe ’n beproefde burger het hy ineens geword, hoe voor- 
beeldig! Uit hierdie man se hele lewe is daar niks eerbaarder as dat hy 
van ’n aktrise geskei het nie.

70 . Maar hoe dikwels gebruik hy die uitdrukking, “ sowel ’n konsul as 
’n Antonius” — dit wil sê “ sowel ’n konsul as ’n uiters skaamtelose 
vent’ ', “ sowel ’n konsul as ’n uiters gemene mens’’ . Want wat anders 
beteken “ Antonius” ? As aansien immers in ’n naam aangedui was, glo 
ek, sou jou grootvader homself by geleentheid “ sowel ’n konsul as ’n 
Antonius” genoem het. Dit het hy homself nooit genoem nie. Ook my 
kollega in die konsulsamp, jou oom, sou homself so genoem het — be- 
halwe as jy die enigste Antonius is. Maar ek praat nie verder van daar- 
die sondes wat nie uitsluitlik eie is aan die rol waarin jy ons staat gekas- 
ty het nie. Ek kom terug op jou presiese rol, dit wil sê, op die burgeroor- 
log wat deur jou toedoen ontstaan het, en aangeblaas en onderneem is.

XXIX 71. Uit lafhartigheid en wellus, het jy jou aan hierdie oorlog onttrek105.
)y het burgerbloed geproe, of liewer, opgeslurp. In die slag by Pharsalus 
was jy in die voorste linie. Jy het Lucius Domitius106, ’n man van baie 
groot faam en hoë rang, vermoor. )y het ook nog talle ander wat uit 
die geveg gevlug het — manne vir wie Caesar dalk sou gespaar het, soos 
hy ’n aantal wel gespaar het -  agtervolg en op die allerwreedste manier 
neergevel. En watter rede het daar bestaan waarom jy nie vir Caesar 
na Africa gevolg het, nadat jy sulke groot prestasies van hierdie aard 
gelewer het nie, veral daar so ’n groot deel van die oorlog nog oorgebly 
het? Wat was dus jou verhouding met Caesar self na sy terugkeer uit 
Africa? In hoedanige tel was jy? Jy wat die betaalmeester was van hier- 
die veldheer, die bevelhebber van hierdie diktator se ruitery, sy 
regterhand107 in die oorlog, die leidsman van sy wreedheid, die deelge- 
noot aan sy oorlogsbuit, en soos jy self herhaaldelik gesê het, sy seun 
kragtens sy testament, jý is tot verantwoording geroep oor die geld wat 
jy verskuldig was vir die huis, die tuine en die opkoop van verbeurdver- 
klaarde goedere.

72 . Eers het jy heel parmantig geantwoord en -  om nie die indruk te 
skep dat ek alles tot jou diskrediet sê nie -  jy het amper billike en reg-
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verdige dinge kwytgeraak: ‘ ‘Van my eis Gaius Caesar geld? Waarom eer- 
der hy van my as ek van hom? Of het hy dalk sonder my oorwin? Maar 
dit kon hy beslis nie regkry nie. Ek het aan hom die voorwendsel vir 
burgeroorlog verskaf en verderflike wette voorgestel. Ek het die wapen 
opgeneem teen die konsuls en veldhere van die Romeinse volk, teen die 
senaat en die volk van Rome, teen my vaderlandse gode en altare en 
haarde, ja, teen my vaderland, Hy het tog seker nie vir homself alleen 
die oorwinning behaal nie, of hoe? Waarom sou mense wat gesamentlik 
’n misdaad gepleeg het, nie ook gesamentlik die buit deel nie?” Jy het 
jou regte geëis, maar wat het dit gehelp? Hy was magtiger as jy.

73. Hy het dus jou aansprake geïgnoreer en soldate na jou en jou borge 
gestuur. Toe, skielik, is daardie beroemde vendusielys108 deur jou te voor- 
skyn gebring. Hoe het die mense tog gelag! Om te dink dat dit so ’n 
yslike lang lys was, so ’n verskeidenheid, so ’n groot aantal eiendom- 
me, en daarvan was daar niks behalwe sy deel van Misenum wat die 
verkoper sy eie kon noem nie. Die verkoping was voorwaar ’n klaaglike 
skouspel: kledingstukke van Pompeius, nie veel nie, en dit nog besoedel; 
sekere ingeduikte silwervase van dieselfde man, en smerige slawe. Ge- 
volglik het dit ons hartseer gemaak dat daar nog iets van daardie be- 
roemde relikwieë was wat ons kon aanskou.

74 . Kragtens ’n verordening van Caesar het die erfgename van Lucius 
Rubrius egter hierdie verkoping verbied. Die deugniet was vas: hy het 
nie geweet waarheen om hom te draai nie. Inteendeel, juis op hierdie 
tydstip is ’n moordenaar wat deur daardie vent gestuur was, na bewe- 
ring in Caesar se huis betrap met ’n dolk in sy hand. En hieroor het Caesar 
in die senaat ’n klag gelê en openlik teen jou uitgevaar. Caesar vertrek 
na Spanje109 nadat hy jou vanweë jou armoede ’n paar dae uitstel ver- 
leen het. Selfs toe volg jy hom nie. Het jy wat so ’n vaardige swaard- 
vegter is, so gou jou ontslagstaf110 gekry? Sou iemand dus bang wees 
vir hierdie kêrel wat in belang van sy eie party, dit wil sê, in belang van 
sy eie fortuin so papbroekig was?

X X X  75. In ’n stadium het hy uiteindelik na Spanje vertrek, maar na hy be- 
weer, kon hy dit nie in veiligheid bereik nie. Hoe het Dolabella111 dit dan 
bereik? Daardie party, Antonius, moes jy óf nie ondersteun het nie, óf 
tot die bittereinde verdedig het toe jy dit wel ondersteun het. Driemaal 
het Caesar op lewe en dood teen medeburgers geveg: in Thessalië, Africa 
en Spanje. Dolabella was by al hierdie gevegte teenwoordig: in die Spaan- 
se oorlog is hy selfs gewond. As jy my mening vra, ek sou wou hê hy
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moes nie daar gewees het nie. Maar terwyl ’n mens sy aanvanklike be- 
sluit moet kritiseer, moet sy standvastigheid nogtans geloof word. Maar 
jy, wat is jy werd? Gnaeus Pompeius se seuns het daardie tyd in die eer- 
ste plek probeer om hul vaderland terug te wen. Ons aanvaar dit, toege- 
gee dat dit die gemeenskaplike mikpunt van hulle party was. In die tweede 
plek het hulle hul voorvaderlike gode, altare, haarde en eie familiewo- 
ning probeer herwin, dinge wat jy met geweld in besit geneem het. Toe 
hul wettige eienaars hierdie dinge met die wapen probeer terugkry -  
hoewel, welke geregtigheid kan daar te midde van die allergrootste on- 
geregtighede bestaan? — nietemin, wie was toe die meeste geregtig om 
teen Pompeius se seuns te veg? Wie? Jy, die opkoper van hul hawe en 
goed!

76 . Of was dit dalk reg dat Dolabella in jou plek in Spanje geveg, ter- 
wyl jy in Narbo die tafels van jou gashere bekots het? Maar watter te- 
rugkeer uit Narbo! Hy het my ook keer op keer gevra waarom ek so skielik 
in die middel van my reis omgedraai het. Onlangs112, geagte senatore, 
het ek die rede vir my terugkeer verduidelik. Indien ek kon, wou ek ons 
staat selfs nog voor 1 Januarie tot diens wees. Maar met betrekking tot 
jou vraag hoe ek teruggekeer het: eerstens, in die daglig, en nie in die 
donker nie; tweedens, met skoene en ’n toga aan, en nie met Galliese 
sandale en ’n mantel nie. Maar jy staar my dan aan en gee beslis die 
indruk asof jy woedend is! Voorwaar, jy sou jou dadelik met my versoen 
as jy kon weet hoe ek my skaam oor jou liederlike gedrag waaroor jy 
jouself nie skaam nie. Van al die skanddade van alle mense het ek nog 
geen skandeliker een gesien, en van geeneen gehoor nie. Ofskoon jy in 
jou eie oë die bevelvoerder van die ruitery was, en ofskoon jy na die 
konsulkamp vir die volgende jaar geding het — of liewer, gebedel het 
daarvoor — het jy geklee in Galliese sandale en ’n mantel deur die vry- 
stede en kolonies van Gallië gesnel, by wie ons in die ou dae toe daar 
nog geding is na die konsulaat en dit nie afgebedel is nie, gewoonlik gaan 
stemme werf het vir hierdie amp.

XX X I 77. Maar kyk na die man se karakterloosheid. Toe hy ongeveer vieruur 
die middag by die Rooi Rotse113 aankom, het hy hom in een of ander 
kroegie gaan verstop, en terwyl hy daar wegkruip, aangehou drink tot 
die aand toe. Vandaar het hy vinnig met ’n ligte eenperdkarretjie stad 
toe gery, en met toegewoelde kop by sy huis aangekom. “ Wie is dit?’ ’ 
vra die portier. “ ’n Bode van Marcus a f ’, antwoord hy. Dadelik word 
hy gebring na die vrou114 om wie se ontwil hy gekom het, en hy oorhan- 
dig aan haar ’n brief. Toe sy dit in trane lees — want dit was op ’n ver-
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liefde toon geskryf en die hoofboodskap daarvan was dat hy voortaan 
niks te doen sou hê met daardie aktrise nie; dat hy al sy liefde vir laas- 
genoemde laat vaar, en op die leseres oorgeplaas het -  toe die vrou nog 
oorvloediger trane stort, kon die jammerhartige kêrel dit nie verduur nie; 
hy het sy gesig ontbloot en haar om die nek geval. 0  die nikswerd vent! 
Want wat anders kan ek sê? Ek kan niks paslikers sê nie. Dus het jy 
ons stad deur 'n nag van verskrikking, en Italië deur angs van baie dae 
in verwarring115 gestort, sodat jou vrou jou, haar verwende skattebol116, 
op verrassende wyse te sien kon kry toe jy jouself onverwags aan haar 
vertoon het? Om daardie rede dus?

78. En tuis het jy inderdaad ’n rede gehad om terug te keer, naamlik 
die liefde, maar daarbuite ’n nog beskamender een, naamlik om te ver- 
hoed dat Lucius Plancus117 jou borge se eiendom verkoop. Maar toe ’n 
volkstribuun jou voor ’n openbare vergadering laat optree, en jy ver- 
klaar dat jy ter wille van jou persoonlike sake gekom het, het jy die volk 
selfs skerp geestig ten koste van jou gemaak. Maar dit is alte veel oor 
kleinigheidjies: laat ons by die belangriker dinge kom.

X XXll Toe Caesar uit Spanje aan die terugkeer was, het jy baie ver voortgeruk 
om hom te gaan ontmoet. Vinnig het jy gegaan, vinnig het jy terugge- 
keer, sodat hy jou kon leer ken, indien nou nie juis as ’n dapper man 
nie, dan tog wel as ’n flinke. Weer eens het jy -  ek weet nie hoe nie 
-  sy intieme vriend geword. Caesar het nou maar in die algemeen hier- 
die manier gehad: as hy besef het dat ’n man volkome geruïneer is deur 
skuld en in armoede verkeer, en dat die einste man ’n nikswerd, roeke- 
lose vent is, het hy hom graag in sy intieme vriendekring ontvang.

79. Daar jy ten beste aanbeveel was deur hierdie kwalifikasies, is jy 
op Caesar se bevel tot konsul verklaar, en inderdaad saam met homself. 
Ek kla nie oor Dolabella wat by daardie geleentheid eers aangepor en 
verlei, maar toe vir die gek gehou is nie. Wie weet nie hoe groot julle 
albei se verraad in hierdie aangeleentheid teen Dolabella was nie? Caesar 
het hom verlei om homself verkiesbaar te stel, maar hom die beloofde 
en gewaarborgde konsulaat ontfutsel en dit self oorgeneem; jy het jou 
goedkeuring geheg aan sy verraad. Nuwejaarsdag breek aan; ons word 
na die senaatsitting gedwing; daar het Dolabella veel uitvoeriger en be- 
ter voorbereid as wat ek nou is, teen Antonius uitgevaar.

80 . Maar goeie hemel, die dinge wat dié man in sy toorn gesê het! In 
die eerste plek, hoewel Caesar aangedui het dat hy voor sy vertrek vir
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Dolabella sou beveel om konsul te wees -  en hulle beweer hy was geen 
koning nie, hy wat altyd iets van daardie aard gedoen of gesê het -  maar 
hoewel Caesar so gesê het, het hierdie voortreflike augur118 toe gesê hy 
is bedeel met ’n priesterskap van so ’n aard dat hy die verkiesings met 
behulp van die waarneming van voortekens óf kon verhinder óf nietig 
verklaar, en hy het in volle erns die versekering gegee dat hy dit sou 
doen. Hoor eers die man se ongelooflike onnoselheid in hierdie 
aangeleentheid.

81 . Hoe dan nou? As jy nie augur was nie, maar konsul, sou jy minder 
in staat gewees het om te doen wat jy beweer het jy kragtens jou priester- 
like reg kon doen? Waarskynlik nog makliker. Want ons119 augurs besit 
slegs die reg van aankondiging118, maar die konsuls en die ander ampte- 
nare ook die reg van waarneming118. Toemaar, hy het dit uit onkunde 
gesê. Kennis van die wet moet ’n mens ook nie eis van ’n man wat nooit 
nugter is nie. Maar kyk na sy onbeskaamdheid. Baie maande tevore het 
hy in die senaat verklaar dat hy Dolabella se verkiesing óf met behulp 
van die voortekens sou verhinder, óf dit sou doen wat hy wel gedoen 
het120. Kan enigiemand voorspel welke beletsel daar in die voortekens 
gaan wees, behalwe die een wat vasbeslote was om wel tekens aan die 
hemel waar te neem? Maar dít word in die loop van ’n verkiesing deur 
die wette verbied, en as iemand tekens aan die hemel waargeneem het, 
moet hy dit nie aankondig terwyl die verkiesing aan die gang is nie, maar 
voordat dit gehou word. Ewenwel, onkunde sit hier aan sy onbeskaamd- 
heid vasgeknoop: hy weet nie wat ’n augur betaam, en hy doen ook 
niks wat ’n mens met eergevoel betaam nie.

82 . En dink nou aan sy konsulaat van daardie dag af tot en met 15 
Maart121. Watter laer amptenaar was al ooit so nederig, so kruiperig? 
Hy kon niks self doen nie; hy moes om alles vra; hy het sy kop by die 
agterkant122 van die draagstoel ingesteek en van sy kollega gunste ge- 
vra wat hy kon verkoop.

X X X lll Nou breek die dag van Dolabella se verkiesing aan. Die loting vir die 
centurie123 wat eerste moet stem, vind plaas; hy sit doodstil. Die uitslag 
word bekend gemaak; hy swyg. Die eerste klas124 word opgeroep, daar- 
na, soos gewoonlik, die ses benoemde riddercenturieë125, en toe die twee- 
de klas. En dit alles het gouer gebeur as wat ek dit gesê het.

83 . Toe die saak afgehandel is, sê ons voortreflike augur -  jy sou hom 
’n Gaius Laelius126 kon noem: “ Verdaging” . 0  die buitengewone skaam-
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teloosheid! Wat het jy dan gesien, wat het jy bemerk, wat het jy ge- 
hoor? Want jy het nie gesê dat jy tekens aan die hemel waargeneem het 
nie, en jy sê dit vandag ook nie. Daardie beletsel het hom dus voorge- 
doen, die een wat jy reeds op 1 Januarie voorsien het sou gebeur en wat 
jy so lank voor die tyd verkondig het. Derhalwe het jy, by Herkules, die 
voortekens valslik versin -  tot groot rampspoed vir jou, hoop ek, eerder 
as vir die staat! Jy het die Romeinse volk verstrik met ’n godsdienstige 
gebruik; as augur het jy aan ’n augur ongunstige voortekens vermeld, 
as konsul aan ’n konsul127. Ek wil nie meer sê nie, om nie die indruk 
te skep asof ek Dolabelia se ampshandeling wat noodwendig in een of 
ander stadium aan ons kollega128 voorgelê sal word, ondermyn nie.

84 . Maar hoor nou die aanmatiging en vermetelheid van die man. So- 
lank as wat jy dit so wil hê, is Dolabella ’n konsul in stryd met die voor- 
tekens; wanneer jy dit dan weer anders wil hê, is hy met inagneming 
van die voortekens verkies. As dit niks tel wanneer ’n augur ’n aankon- 
diging maak in die woorde waarin jy jou aankondiging gemaak het nie, 
erken dan dat jy nie nugter was toe jy “ Verdaag” gesê het nie. Maar 
as daar ’n ander betekenis in daardie woorde van jou skuil, eis ek as 
augur van my kollege om te weet wat dit is.

XXXIV Maar laat ek nou by die Lupercalia129 kom, om te verhoed dat my toe- 
spraak dalk een glorieryke daad uit die menigvuldige heldedade van Mar- 
cus Antonius oorslaan. Hy verberg dit nie, geagte senatore: hy is duide- 
lik verontrus; hy sweet, hy word bleek. Hy kan doen wat hy wil, solank 
hy nie braak soos hy in die Minuciese suilegang gedoen het nie. Watter 
verdediging kan daar wees vir so ’n ontsaglike skandaligheid? Ek wil 
graag hoor, sodat ek kan sien waar so ’n geweldige besoldiging aan sy 
onderwyser130 in welsprekendheid is, en waar die Leontynse vlakte130 
na vore kom.

85 . Jou kollega131 het op die rostra gesit, geklee in ’n purper toga, op 
’n goue stoel, sy kop omkrans. Jy stap met die trappe op, jy nader die 
stoel — ’n Lupercus was jy alleen op voorwaarde dat jy moes onthou 
jy was ook konsul — jy wys die kroon. ’n Kreun styg op uit die ganse 
forum. Waar het die kroon vandaan gekom? Jy het dit immers nie van 
die grond af opgetel nie, maar jou misdaad beplan en die ding voorbe- 
dag van jou huis af daarheen gebring. Onder roumisbaar van die volk 
het jy probeer om die kroon op sy kop te plaas; onder byval het hy dit 
van die hand gewys. Omdat jy die ontwerper was van die monargie, 
en die man wat jy as kollega gehad het as jou baas wou hê, is net jy
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dus bereid bevind, jou skurk, om uit te toets wat die Romeinse volk kon 
verduur en ly.

86 . Maar jy het selfs probeer om sy meegevoel te wen: jy het jou as 
smekeling voor sy voete gewerp. Wat het jy hom versoek? Om sy slaaf 
te wees? Jy moes dit slegs vir jou alleen versoek het, jy wat van jongs 
af so gelewe het dat jy jou alles laat welgeval het en sonder voorbehoud 
diensbaar was. Daardie opdrag het jy gewis nie van ons en die Romein- 
se volk gehad nie. Hoe skitterend was jou welsprekendheid toe jy die 
volk nakend132 toegespreek het! Wat is leliker, wat afskuweliker, wat 
verdien alle denkbare strawwe meer as daardie daad van jou? Jy wag 
tog nie tot ons jou met prikkels steek nie, of hoe? Hierdie toespraak van 
my verskeur en bespat jou met bloed -  as jy nog ’n greintjie gevoel het! 
Ek vrees ek verminder die roem van ons aansienlikste manne, maar nog- 
tans sal ek praat want ek word daartoe aangedryf deur smart. Wat is 
smadeliker as dat die man wat die kroon op Caesar se kop gesit het nog 
lewe, terwyl almal erken dat Caesar tereg vermoor is hoewel hy dit van 
die hand gewys het.

87 . Maar hy het boonop beveel dat die volgende by Lupercaliëdag in 
die kalender bygeskryf word: “ Marcus Antonius die konsul, het die ko- 
ningskap op bevel van die volk aan Gaius Caesar, die lewenslange dikta- 
tor, aangebied. Caesar wou dit nie aanneem nie” . Nou ja, nou is ek al- 
lermins verbaas dat jy ons rus verstoor; dat jy nie alleen ons stad nie, 
maar ook die daglig haat; dat jy saam met die mees verdorwe rowers 
suip, nie alleen gedurende die dag nie, maar die hele dag lank. Waar 
sal jy immers in vrede verwyl? Watter plek kan daar vir jou wees binne 
die sfeer van die wette en geregshowe wat jy so effektief as wat jy kon, 
met koninklike despotisme afgeskaf het? Is Lucius Tarquinius uitgedryf, 
en Spurius Cassius133, Spurius Maelius en Marcus Manlius doodgemaak 
met die doel dat ’n koning baie eeue daarna deur Marcus Antonius in 
Rome ingestel kon word134?

XXXV 88. Maar laat ons terugkom op die voortekens waaroor Caesar op 15 
Maart in die senaat sou praat. Ek vra jou: wat sou jy toe gedoen het? 
Wat my betref, ek het herhaaldelik gehoor dat jy voorbereid gekom het, 
daar jy aangeneem het dat ek ’n toespraak sou lewer oor die versinde 
voortekens wat desnietemin gehoorsaam moes word. Tot heil van ons 
staat is daardie dag deur die noodlot weggevee. Het Caesar se dood ook 
jou opvatting van die voortekens weggevee? Maar ek het nou by ’n tyd- 
vak gekom wat voorrang moet geniet bo daardie sake waarin my toe-
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spraak sy weg gebaan het135. Hoe het jy nie gevlug, hoe bang was jy 
nie op daardie glorieryke dag nie! Hoe het jy nie vanweë die bewustheid 
van jou misdade gewanhoop aan jou lewe, toe jy na daardie vlug heime- 
lik teruggekeer het na jou huis toe, danksy die vriendelikheid van hulle 
wat wou hê dat jy veilig moes wees solank jy maar net gesonde ver- 
stand aan die dag sou lê nie!

89 . 0  my vergeefse en immer alte ware voorspellings van die dinge wat 
sou kom! Toe ons beroemde bevryders wou hê dat ek na jou toe moes 
gaan om jou aan te moedig om ons staat te verdedig, het ek op die Capi- 
tolium herhaaldelik aan hulle gesê dat jy alles sou belowe solank jy bang 
was, maar dat jy die oomblik dat jy ophou vrees, presies jou vorige self 
sou wees. En so, terwyl die ander oud-konsuls aanhoudend na jou toe 
gegaan en teruggekeer het, het ek by my mening gebly. Ek het jou nie 
op daardie dag, en ook nie die volgende dag gesien nie, en ek het ook 
geglo dat geen vennootskap tussen voortreflike burgers en 'n allerbru- 
taalste vyand deur enige belofte bekragtig kon word nie. Twee dae later 
het ek na die tempel van Tellus136 gegaan, en dit inderdaad teen my sin, 
want gewapende manne het al die toegange beset.

90 . Watter dag was daardie nie vir jou nie, Antonius! Ofskoon jy skie- 
lik as my persoonlike vyand te voorskyn getree het, het ek jou tog jam- 
mer gekry omdat jy so ontevrede was met jouself137.

XXXVI By die onsterflike gode, watter man, hoe ’n groot man sou jy nie ge-
wees het as jy jou gesindheid van daardie dag138 kon behou het nie! Ons 
sou nou vrede gehad het, die vrede wat gesluit is deur toedoen van ’n 
seun van hoë geboorte wat as gyselaar139 gedien het, naamlik die klein- 
seun van Marcus Bambalio. Hoewel vrees — geen durende leermeester 
van plig nie — jou ’n goeie man gemaak het, het jou roekeloosheid, daardie 
eienskap wat jou nooit verlaat solank jy vry is van vrees nie, jou ’n skurk 
gemaak. En tog het jy destyds toe mense jou as ’n baie goeie man be- 
skou het (hoewel ek beslis verskil het), op ’n uiters skurkagtige wyse 
die leiding geneem by die tiran se begrafnis — as dit ’n begrafnis140 was.

91 . Van jou het daardie pragtige loffede op die dooie gekom, van jou 
die verwekking van medelye, van jou die oproep. Jý, ek sê jý het daardie 
fakkels aan die brand gesteek, sowel dié waarmee hy halfverbrand is, 
as dié waarmee Lucius Bellienus141 se huis aan die brand gesteek is en 
tot op die grond afgebrand het. Jy het daardie aanvalle van gemene boewe 
en grotendeels slawe (ons het hulle met mag en geweld afgeweer) op
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ons huise losgelaat. Nietemin het die einste jy, as ’t ware asof jy die 
brande se roet van jou afgewas het, op die oorblywende dae voortreflike 
senaatsbesluite op die Capitolium laat aanneem, waardeur bepaal is dat 
geen kennisgewing van vrystelling van belasting of enige ander begun- 
stiging na 15 Maart aangespyker mog word nie. Jyself onthou wat jy 
van die ballinge, en jy weet wat jy van die vrystelling van belasting gesê 
het. Maar jou beste daad was dat jy die titel “ Diktator lewenslank” 142 
uit ons staat geban het. En deur hierdie daad het dit voorwaar gelyk asof 
so ’n groot afsku van die monargie jou beetgepak het, dat jy vanweë 
die vrees vir die jongste diktator enige aanduiding daarvan vernietig het143.

92 . Vir ander mense het dit gelyk asof ons staat herstel was, maar vir 
my geensins, omdat ek met jou aan die stuur alle soorte skipbreuk ge- 
vrees het. Het hy my dus bedrieg, of kon hy langer iets anders as hyself 
wees? Voor u oë is kennisgewings oral op die Capitolium aangespyker 
en vrystellings van belasting is nie alleen aan individue nie, maar ook 
aan ganse nasies verkoop; ons burgerreg is nie langer aan enkelinge ge- 
gee nie, maar aan hele provinsies. As hierdie dinge dus blywend is -  
dinge wat nie blywend kan wees as ons staat bly voortbestaan nie -  
het u, geagte senatore, hele provinsies verloor, en is nie alleen die be- 
lastinginkomste nie, maar ook die heerskappy van die Romeinse volk 
verklein deur hierdie man se privaatmark.

XXXVII 93. Waar is die 700 miljoen sestertii wat in die rekeningstate in die tem- 
pel van Ops'44 verskyn? Inderdaad is dit miljoene van daardie 
bloedbevlekte145 geld, maar tog geld wat ons van oorlogsbelasting sou 
kon bevry het as dit nie teruggegee is aan wie dit behoort het nie. Hoe 
het jy dit egter reggekry om voor 1 April nie meer die veertigmiljoen ses- 
tertii te skuld, wat jy op 15 Maart skuldig was nie? Die gunste wat van 
jou trawante gekoop is — nie sonder jou medewete nie — is ontelbaar, 
maar een buitengewone verordening in verband met koning Deiotarus146, 
’n groot vriend van die Romeinse volk, is op die Capitolium bekend ge- 
maak: na die uitvaardiging daarvan was daar niemand wat selfs in sy 
smart sy lag kon hou nie.

94 . Vir wie was Caesar immers ’n groter vyand, as vir Deiotarus? Vir 
hom was Caesar net so ’n groot vyand soos vir hierdie liggaam, die rid- 
derorde, die mense van Marseille en soos vir almal wat na sy gevoel 
’n liefde vir die staatsbestel van die Romeinse volk gekoester het. Dus 
het koning Deiotarus die guns van die gestorwe Caesar geniet, terwyl 
hy van die lewende Caesar geen regverdigheid en goedheid verkry het,
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of hy nou persoonlik, en of hy deur gesante met hom onderhandel het 
nie. Toe Caesar by hom was, het hy sy gasheer verwyte toegeslinger, 
'n rekening opgemaak en die geld opgeëis, een van sy Griekse gevolg 
in die koning se vorstedommetjie geplaas, en hom beroof van Armenië 
wat deur die senaat aan hom geskenk was. Dít het hy as lewende ge- 
roof, en as dooie gee hy dit nou terug.

95 . Maar met welke woorde? Nou: ‘'Dit lyk vir my billik’’ , en dan: “ Dit 
lyk vir my nie onbillik nie” . ’n Verbasende formulering! Maar Caesar 
het nooit gesê — ek het immers altyd vir Deiotarus in sy afwesigheid 
bygestaan -  dat iets wat ons vir die koning geëis het vir hom billik lyk 
nie. ’n Skuldbewys vir tienmiljoen sestertti is deur bemiddeling van sy 
gesante opgestel -  eerlike manne, maar skroomvallig en onervare -  son- 
der om na my of die oorblywende gasvriende van die koning se mening 
te vra, en wel in die vrouevertrek147 waar uiters baie dinge verkoop is 
en nog verkoop word. Ek raai jou aan om goed na te dink oor wat jy 
op grond van daardie skuldbewys gaan doen, want die oomblik toe die 
koning van Caesar se dood verneem, het hy self uit eie beweging, son- 
der enige “ notas” van Caesar, sy besittinge op eie verantwoordelikheid 
teruggeneem.

96 . Die wyse man het geweet dat die wet nog altyd so was dat mense 
van wie eiendomme geroof is, alles wat deur tiranne geroof is weer kon 
terugneem nadat die tiranne vermoor is. Geen regsgeleerde nie, selfs nie 
eers daardie man wat slegs in jou oë ’n regsgeleerde is en met behulp 
van wie jy hierdie dinge doen, sal dus beweer dat daar op grond van 
daardie skuldbewys iets verskuldig is vir dinge wat voor die onderteke- 
ning van die skuldbewys teruggeneem is nie. Want hy het niks van jou 
gekoop nie, maar voordat jy sy eie eiendom aan hom kon verkoop, self 
besit geneem daarvan. Hý was ’n man; ons wat die man op wie se aan- 
drang dit gebeur het haat, maar sy dade handhaaf, moet inderdaad ver- 
ag word.

XXXVIII 97 . Waarom sal ek praat van die eindelose notaboekies, en die ontel- 
bare aantekeninge in eie handskrif? Daar is selfs smouse om hierdie dinge 
in die openbaar te koop aan te bied asof dit toegangskaartjies vir gla- 
diatorvertonings is. Gevolglik word sulke groot hope geld in sy huis op- 
gestapel dat die bedrae tans afgeweeg en nie uitgetel word nie. Maar 
hoe blind is hebsug tog! Onlangs is ’n kennisgewing aangebring waar- 
kragtens die rykste gemeenskappe van Kreta vrygestel word van belas-



1 9 8  VERTALINGS

tings, en die bepaling bevat dat Kreta ná die goewerneurskap van Mar- 
cus Brutus, die prokonsul, nie langer ’n provinsie sal wees nie. Is jy by 
jou volle verstand? Moet jy nie in ’n dwangbaadjie vasgebind word nie? 
Of kon Kreta deur ’n verordening van Caesar vrygestel word ná Marcus 
Brutus se vertrek, wanneer Kreta geen betrekking op Marcus Brutus ge- 
had het toe Caesar nog gelewe het nie148? Maar deur die verkoop van 
hierdie verordening -  u moet tog nie dink dat dit sonder gevolge is nie 
-  het u die provinsie Kreta verloor.

9 8 . Hoegenaamd niemand was al ’n koper van enigiets waarby Anto- 
nius nie as verkoper betrokke was nie. En het Caesar die wet wat jy be- 
treffende die ballinge bekend gemaak het, voorgestel? Ek hoon niemand 
se ongeluknie. Ek maak slegs beswaar, eerstens, dat die terugkeer van 
manne wie se geval Caesar as verskillend149 beskou het, deur die mod- 
der gesleep is; tweedens weet ek nie waarom jy nie aan die ander dieselfde 
guns verleen nie — daar is immers nie meer as drie of vier oor nie. Waar- 
om geniet almal wat in dieselfde ongeluk verkeer, nie jou medelye in 
dieselfde mate nie? Waarom behandel jy hulle soos jy jou oom behandel 
het? In verband met hóm wou jy mos nie ’n wet voorstel toe jy dit in 
verband met die ander gedoen het nie. Jy het jou oom selfs aangespoor 
om hom vir die sensorskap verkiesbaar te stel, en jy het sy ver- 
kiesingsveldtog gereël, ’n veldtog wat sowel mense se lagbuie as 
besware150 ontlok het.

9 9 . Maar waarom het jy nie daardie verkiesing gehou nie? Dalk omdat 
’n volkstribuun weerlig aan die linkerkant151 aangekondig het? Wanneer 
iets in jou belang is, is daar geen voortekens nie; wanneer dit in een 
van jou verwante s ’n is, word jy ’n man met gewetensbesware. Hoe 
nou? Het jy dan nie dieselfde man in die geval van die sewemanskap152 
in die steek gelaat nie? Want iemand het intussen verskyn, glo ek, aan 
wie jy dit nie sonder lewensgevaar sou kon weier nie. Jy het die man 
vir wie jy soos ’n vader moes geëer het — as daar enige kinderliefde in 
jou hart was -  met allerhande beledigings belaai. Jy het van sy dogter, 
jou niggie, geskei nadat jy ’n ander huweliksmaat153 gesoek en reeds 
vooraf getoets het. Dit is nie al nie: jy het ’n allerkuisste vrou van ontug 
beskuldig. Wat kan ek nog byvoeg? Jy was nie daarmee tevrede nie. Op 
1 Januarie het jy die vermetelheid gehad om in die volgepakte senaat, 
terwyl jou oom daar sit, te sê dat die oorsaak van jou verbittering teen 
Dolabella was omdat jy uitgevind het dat hy jou niggie, jou eggenote, 
onteer het. Wie kan oordeel of dit skaamteloser was dat jy dit in die se- 
naat, of gemener dat jy dit teen Dolabella, of skandeliker dat jy dit ten
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aanhore van die vader, of wreder dat jy dit so brutaal, so gewetenloos 
teen daardie arme vrou gesê het?

XXXIX 100. Maar laat ons terugkom na die aantekeninge in eie handskrif. Wat- 
ter geregtelike ondersoek was daar van jou kant? Want Caesar se reë- 
lings is ter wille van vrede deur die senaat bekragtig, altans die wat wel 
van Caesar gestam het, en nie die wat Antonius beweer het van Caesar 
gestam het nie. Waarvandaan breek daardie aantekeninge skielik te voor- 
skyn, en op wie se gesag word dit gepubliseer? As dit vals is, waarom 
word erkenning daaraan verleen? As dit eg is, waarom word dit verkoop? 
Maar daar is besluit dat jy en ’n senaatskommissie vanaf 1 Junie gesa- 
mentlik ’n geregtelike ondersoek in verband met Caesar se reëlings sou 
hou. Welke kommissie was daar, vir wie het jy ooit byeengeroep, en 
op watter 1 Junie het jy gewag? Dalk daardie een waarop jy dig omring 
deur gewapende begeleiers teruggekeer het na jy die kolonies van oud- 
gediendes deurkruis het?

Ag, heerlik was daardie deurtog van jou in April- en Meimaand, destyds 
toe jy selfs probeer het om ’n kolonie in Capua aan te lê! Ons weet hoe 
jy vandaar vertrek, of liewer, byna nie vertrek het nie154.

101. En nou dreig jy hierdie stad. Ek wou dat jy probeer om daar ’n 
kolonie aan te lê, sodat die woord ‘ ‘byna’ eindelik weggelaat kan word! 
Maar hoe welbekend is daardie reis van jou in die buiteland! Waarom 
sou ek die voorbereidings vir ontbyt, waarom jou waansinnige dronken- 
skap vermeld? Dis jou verliese daardie; die volgende is egter ons s ’n. 
Toe die Campaanse gebied van belastings onthef is sodat dit aan die sol- 
date gegee kon word, het ons nogtans gemeen dat ons staat ’n swaar 
wond toegedien word; tog het jy dié gebied tussen jou dis- en dobbel- 
spelgenote verdeel. Ek praat van die akteurs en aktrises, geagte senato- 
re, wat in die Campaanse gebied as koloniste geplaas is. Waarom sou 
ek nou oor die Leontynse gebied kla? Hierdie Campaanse en Leontynse 
landerye is in die ou dae tog beslis as uiters voordelige en winsgewende 
eiendomme in besit van die Romeinse volk beskou. Drieduisend akker 
aan ’n medikus; en wat as hy jou sou genees het? Aan ’n onderwyser 
in welsprekendheid tweeduisend: en wat as hy daarin kon slaag om jou 
welsprekend te maak?

XL 102. Maar laat ons terugkom op sy Italiaanse reis. Jy het ’n kolonie 
gestig in Casilinum155 waar Caesar vantevore een gestig het. Jy het my
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weliswaar per brief geraadpleeg in verband met Capua, maar ek sou jou 
dieselfde antwoord gegee het in verband met Casilinum. Jou vraag was 
of jy regtens ’n nuwe kolonie kon stig waar daar reeds ’n kolonie was. 
Ek het geantwoord dat ’n nuwe kolonie nie regtens gestig kon word waar 
daar reeds ’n kolonie met inagneming van die voortekens gestig was nie, 
op voorwaarde dat die bestaande kolonie in veiligheid verkeer. Ek het 
ook teruggeskryf dat nuwe koloniste wel geregistreer kon word. Maar 
oormoedig van vermetelheid het jy die ganse voortekenreg geskend en 
die kolonie Casilinum gestig waar een ’n paar jare tevore156 gestig was, 
sodat jy die vlag kon hys en met 'n ploeg die grense kon trek157. En met 
die skaar van daardie ploeg het jy byna die stadspoort van Capua deur- 
geploeg, met die gevolg dat die grondgebied van ’n bloeiende kolonie 
verklein is.

103. Van hierdie skending van godsdienstige voorskrifte af, storm jy 
los op Marcus Varro158 -  ’n uiters eerbiedwaardige en regskape man -  
se plaas by Casinum. Met welke reg? Met watter onbeskaamdheid? “ Met 
dieselfde” , sal jy sê, “ waarmee ek op die landgoedere van Lucius Ru- 
brius en Lucius Terselius se erfgename, en tallose ander besittinge los- 
gestorm het’ ’ . En as jy hulle op ’n veiling gekoop het, moet die veiling 
geldig wees, moet die rekeningstate geldig wees, op voorwaarde dat dit 
Caesar s ’n is, en nie joune nie. Dit moet dié wees waarvolgens jy in die 
skuld was, nie die waarmee jy jouself van jou skuld bevry het nie. Maar 
wie sê Varro se plaas by Casinum was te koop? Wie het die spies, die 
teken van daardie veiling gesien? Wie het die stem van die afslaer ge- 
hoor? Jy beweer jy het ’n agent na Alexandrië gestuur om dit van Caesar 
te koop, daar dit baie lastig sou gewees het om op Caesar self te wag.

104. Ewenwel, wie het ooit gehoor dat enigiets van Varro se besittings 
gekonfiskeer was? Niemand se veiligheid was immers vir meer mense 
’n bron van kommer nie! Hoe nou? As Caesar selfs aan jou geskryf het 
om dit terug te gee, wat kan ’n mens dan in sterk genoeg taal sê van 
sulke ontsaglike onbeskaamdheid? Verwyder ’n rukkie daardie swaarde 
wat ons sien: spoedig sal jy begryp dat Caesar se veiling een ding is, 
en jou aanmatiging en vermetelheid ’n ander. Want nie alleen die eienaar 
sal jou van daardie woning af wegjaag nie, maar enige vriend, buurman, 
gas, of opsigter.

XLl En hoeveel dae lank het jy op allerskandaligste wyse in daardie villa ge- 
fuif! Van nege-uur in die mdre af is daar gesuip, gedobbel en gebraak. 
0 , hoe ongelukkig was die huis self met ’n eienaar so verskillend — en
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tog, hoe was Antonius die eienaar? -  nietemin, deur hoe ’n verskillende 
man is dit bewoon!

105. Marcus Varro het dit immers as ’n herberg vir sy studies bedoel, 
nie vir wellus nie. Watter gesprekke het daar nie voorheen in daardie 
villa plaasgevind nie! Watter oorpeinsinge! Welke werke is daar nie skrif- 
telik vasgelê nie! Die reg van die Romeinse volk, die gedenkstukke van 
ons voorouers, die grondbeginsels van die ganse wysbegeerte en die ganse 
wetenskap! Maar met jou as bewoner -  want dit was nie as eienaar nie 
-  het alles gedreun van die stemme van besopenes, het die klipvloere 
geswem, en die mure gedrup van wyn, het vrygebore seuns met 
skandknape, en ligtekooie saam met gesinsmoeders verkeer. Mense het 
van Casinum, Aquinum en lnteramna af gekom om jou hul móregroet 
te bring: niemand is binnegelaat nie. En dit inderdaad tereg, want by 
’n allerafskuwelikste mens het die onderskeidingstekens van sy ereamp 
hul glans verloor.

106 . Toe hy vandaar na Rome vertrek en Aquinum nader, het ’n werk- 
lik groot skare hom tegemoet gegaan, want dit is ’n digbevolkte vry- 
stad. Maar die vent is in ’n toe drastoel deur die dorp gedra soos ’n dooie. 
Die inwoners van Aquinum het dwaas opgetree: ewenwel, hulle het nog 
altyd aan die pad'59 gewoon. Wat dan van die mense van Anagnia? 
Hoewel hulle van die pad af geleë was, het hulle daarheen afgekom159 
om die kêrel te groet, net asof hy ’n konsul was. Dis ongelooflik om te 
sê, maar almal was dit eens dat niemand teruggegroet is nie, en dit nog 
ten spyte van die feit dat hy twee manne van Anagnia in sy gevolg ge- 
had het, Mustela en Laco, van wie die een ’n meester in swaardgevegte 
is, die ander in drinkgelag.

107. Waarom sou ek melding maak van daardie dreigemente en beledi- 
gings van die kêrel, waarmee hy die Sidicini aangeval, en die inwoners 
van Puteoli geteister het omdat hulle vir Gaius Cassius en die twee Bru- 
tusse as hul beskermhere aangeneem het? )a, hulle het hierdie manne 
met groot geesdrif, agting, goedgesindheid en waardering ontvang, en 
nie met wapengeweld soos vir jou en Basilus en ander net soos julle, 
vir wie niemand as afhanklikes sou wil hê, laat staan nog ’n afhanklike 
van hulle sou wil wees nie.

XLII Intussen, gedurende jou afwesigheid, watter dag was daardie nie vir jou 
kollega160, toe hy in die forum daardie grafmonument160 wat jy gewoon- 
lik aanbid het, omvergewerp het nie! Toe hierdie gebeurtenis aan jou
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gerapporteer is, het jy volgens die eenstemmige getuienis van almal wat 
saam met jou was, ineengestort. Wat later gebeur het, weet ek nie -  
ek glo vrees161 en dreigende wapens het die oorhand gekry -  maar jy 
het jou kollega van die hemel af aarde toe neergehaal162 en bewerkstel- 
lig, inderdaad nie toe al dat hy net soos jy sou wees nie, maar beslis 
dat hy anders as hyself sou wees.

108. Maar watter terugkeer vandaar na Rome, watter ontsteltenis van 
die hele stad! Ons het vir Cinna met sy alte grote mag, en vir Sulla daar- 
na met sy despotisme onthou; onlangs het ons vir Caesar gesien met 
sy tirannie. Swaarde was daar waarskynlik ook, maar hulle was ver- 
berg en nie so baie nie. Maar hoe verontrustend, hoe omvangryk is jou 
barbaarsheid nie! In marsorde en met swaard in die hand volg jou lyf- 
wag jou; ons sien dat draagstoele vol skilde saamgedra word. En daar 
hierdie dinge reeds ’n geruime tyd lank gebeur, geagte senatore, het ons 
deur die gewoonheid daarvan ongevoelig geraak. Toe ons op 1 )unie, 
soos bepaal, die senaat wou binnegaan, het ons skielik paniekbevange 
van vrees geraak en in alle rigtings gevlug.

109. Maar Antonius wat niemand gemis het omdat hy die senaat nie 
nodig gehad het nie en eerder bly was oor ons vertrek, het dadelik daar- 
die verstommende streke van hom uitgehaal. Die man wat Caesar se aan- 
tekeninge in eie handskrif vir eie gewin verdedig het, het Caesar se wet- 
te, en daarby baie goeie wette, nietig verklaar met die doel om ons staat 
omver te werp. Hy het die tydsduur van die goewerneurskap in die pro- 
vinsies verleng, en hoewel hy Caesar se verordeninge moes verdedig het, 
het hy hulle in sowel die openbare as private sfeer ongeldig verldaar. 
In die openbare sfeer is niks gewigtiger as ’n wet nie; in die privaat sfeer 
is ’n testament die geldigste dokument. Sommige wette het hy sonder 
vooraf aankondiging opgehef, ander het hy uitgevaardig net om hulle 
weer op te hef. Hoewel ’n testament nog altyd selfs vir die eenvoudigste 
burgers gehandhaaf is, het hy dit ongeldig gemaak. Die beeldhouwerke 
en skilderye wat Caesar tesame met sy park aan die Romeinse volk be- 
maak het, het hierdie man deels na Pompeius se park en deels na Scipio 
se villa laat wegdra.

XLIII 110. En jy is nougeset in jou herinnering aan Caesar, en lief vir hom 
al is hy dood? Watter groter eer het hom te beurt geval as dat hy 'n 
kultusbed163, ’n standbeeld, ’n tempelgewel en ’n priester gekry het? Soos 
vir Jupiter, Mars en Ouirinus, so is daar dus vir die goddelike )ulius ook 
’n priester, en wel ene Marcus Antonius? Waarom talm jy dan? Waar-



Tweede redevoeríng ceen Antonius 203

om word jy nie georden nie? Kies 'n dag, kry 'n augur om jou te orden. 
Ons is mos kollegas en niemand sal weier nie. 0  jou afskuwelike mens, 
of dit nou is omdat jy die priester van ’n tiran of van ’n dooie is! Ek 
vra vervolgens of jy nie weet watter dag vandag is nie. Weet jy nie dat 
dit gister164 die vierde dag van die Romeinse spele164 op die renbaan was, 
en dat jy self by die volk voorgestel het dat nog 'n vyfde dag aan Caesar 
toegeken moes word nie? Waarom is ons nie in feesgewaad geklee nie? 
Waarom duld ons dit dat ’n eerbewys wat kragtens jou wet aan Caesar 
toegestaan is, nagelaat word? Of het jy dalk toegelaat dat die openbare 
dankfees deur die toevoeging van ’n dag ontwy word, terwyl jy nie wou 
hê dat dit met die kultusbeddens moes gebeur nie? Jy inoet godsdiensti- 
ge voorskrifte óf oral afskaf óf op elke gebied handhaaf.

111. jy vra of ek daarmee genoeë neem dat Caesar ’n kultusbed, 'n tem- 
pelgewel en ’n priester het. Ek neem beslis met geeneen van daardie dinge 
genoeë nie: maar jy wat Caesar se verordeninge verdedig, wat kan jy 
as rede aanvoer waarom jy sommiges verdedig en ander minag? Tensy 
jy dalk wil erken dat jy alles aan jou eie voordeel meet, en nie aan sy 
aansien nie! Wat, vra ek, antwoord jy hierop? Ek sien immers uit na 
jou welsprekendheid. Ek het jou grootvader as 'n baie welsprekende re- 
denaar leer ken, maar vir jou as ’n selfs nog openliker165 man in jou re- 
devoering. Jou grootvader het die volk nooit nakend toegespreek nie: 
ons het jou bors, die bors van ’n openhartige mens aanskou. Sal jy Jtierop 
antwoord, of sal jy dit waag om jou mond hoegenaamd oop te maak? 
Sal jy enigiets in my lang, lang toespraak vind waarop jy met sekerheid 
kan antwoord?

XLIV 112. Maar laat ons dinge wat verby is, ter syde laat: verdedig hierdie 
een dag, ek sê een dag, hierdie dag van vandag, hierdie oomblik waarop 
ek praat -  as jy kan. Waarom is die senaat omsingel deur ’n kordon 
gewapende manne? Waarom hoor jou trawante my swaard in die hand 
aan? Waarom staan die vleueldeure van die tempel van Eendrag nie oop 
nie? Waarom bring jy die allerbarbaarste mense van alle volke, die Itu- 
raeërs, gewapen met pyl en boog na die forum toe af? Hy sê hy doen 
dit ter wille van sy eie beskerming. Is dit dan nie ’n duisend maal beter 
om te sterf, as om nie in 'n mens se eie staat sonder die beskerming 
van gewapende manne te kan lewe nie? Maar daardie beskerming van 
jou, glo my, is geen beskerming nie: jy behoort omring te wees deur die 
toegeneentheid van goedgesindheid van jou medeburgers, nie deur wa- 
pens nie!
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113. Die Romeinse volk sal daardie wapens van jou afgryp en uit jou 
hande wring -  en mag dit gebeur sonder dat ons vernietig word! Maar 
hoe jy jou ook al teen ons gedra het, solank as wat jy jou van daardie 
planne bedien, glo my, kan jy nie lank bly lewe nie. Immers, daardie 
allermins suinige vrou van jou — en ek beskryf haar sonder belediging 
— is al te lank haar derde paaiement166 aan die Romeinse volk verskul- 
dig. Die Romeinse volk hét die manne aan wie hy die roer van ons staat 
kan aanbied. Waar hulle hul ook al in die wêreld bevind, dáár is ook 
die ganse beskerming van ons staat, of liewer, die staat self, wat hom 
tot dusver slegs gewreek, maar nog nie sy kragte herwin het nie. Gewis 
en seker het ons staat jongmanne van die hoogste adel wat gereed staan 
om hom te verdedig. Laat hulle uit oorwegings van eie rus en vrede te- 
rugstaan soveel as wat hulle wil; hulle sal nogtans deur die staat terug- 
geroep word. Die woord “ vrede” is soet, en die toestand self heilbren- 
gend, maar daar is 'n baie groot verskil tussen vrede en knegskap. Vrede 
is ongestoorde vryheid; knegskap wat nie alleen met oorlog nie, maar 
selfs met die dood afgeweer moet word, is die ergste van alle euwels.

114. Maar as ons bevryders hulle nou aan ons oë onttrek het, het hulle 
tog die voorbeeld van hulle daad agtergelaat. Hulle het gedoen wat 
niemand nog gedoen het nie. Brutus het vir Tarquinius wat destyds ko- 
ning was toe dit nog in Rome toelaatbaar was om een te wees, met oor- 
log geteister; Spurius Cassius, Spurius Maelius en Marcus Manlius167 is 
bloot vanweë die verdenking dat hulle na die koningskap gestrewe het, 
om die lewe gebring. Ons huidige bevryders was egter die eerste manne 
wat met swaarde 'n aanval gemaak het, nie op iemand wat na die ko- 
ningskap gestreef het nie, maar op een wat reeds 'n koning was. En 
hierdie daad is in sigself nie alleen roemryk en heerlik nie, maar dis ons 
ook voor oë gestel om nagevolg te word, veral daar hulle ’n roem ver- 
werf het wat, so glo ek, nouliks deur die hemel bevat kan word. Want 
hoewel daar genoeg beloning was in juis die medepligtigheid aan ’n ui- 
ters roemryke daad, meen ek nietemin dat ’n sterfling nie onsterflikheid 
moet verag nie.

XLV 115. Herinner jou dus daardie dag, Marcus Antonius, waarop jy die 
diktatorskap afgeskaf het. Stel jou die blydskap van die senaat en die 
Romeinse volk voor oë en vergelyk daarmee hierdie handeldrywery van 
jou en jou vriende; dan sal jy insien hoe groot die verskil is tussen roem 
en wins. Maar net soos mense wat vanweë een of ander siekte of ver- 
lamming van ’n sintuig, nie die lekker smaak van voedsel proe nie, so 
het die wellustiges, die gieriges en mense met ’n geneigdheid tot mis-
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daad, gewis geen smaak. vir ware roem nie. Maar as roem jou nie tot 
korrekte handeling kan aanlok nie, kan selfs vrees jou dan nie van jou 
allergemeenste dade laat afsien nie? Jy vrees nie die geregshowe nie. As 
dit op grond van jou onskuld is, noem ek jou gelukkig. Maar as mag 
die rede is, begryp jy dan nie waarvoor ’n man te vrese het wat op hier- 
die wyse nie bang is vir die geregshowe nie?

116.  Want as jy nie bang is vir dapper manne en uitnemende burgers 
omdat hulle deur gewapende wagte van jou lyf af gehou word nie, sal 
jou eie trawante, glo my, jou nie Ianger verdra nie. Maar watter soort 
lewe is dit om dag en nag jou eie mense te vrees? Tensy jy dalk jou men- 
se onder verpligting hou met groter gunste as waarmee Caesar sekeres 
van sy moordenaars onder verpligting gehad het, of in enige opsig met 
hom vergelyk kan word. ln hom was daar genie, insig, geheue, belesen- 
heid, sorgvuldigheid, oorleg, omsigtigheid; hoewel dit verderflik was vir 
ons staat, het hy tog darem belangrike oorlogsprestasies gelewer; hy 
het dit baie jare lank oorweeg om alleenheerser te wees, en sy voorne- 
me met groot inspanning onder groot gevare ten uitvoer gebring; hy het 
die onkundige massa gedwee gehou met skouspele, gedenktekens, open- 
bare geskenke en feesmale-, hy het sy aanhangers met belonings, en sy 
teenstanders met lankmoedigheid aan hom gebind. Kortom, deels deur 
vrees, deels deur toegeeflikheid, het hy reeds ons vry staat daaraan ge- 
woond gemaak om slawe te wees.

XLVl 117. Wat jou maghonger betref, kan ek jou met Caesar vergelyk, maar 
in alle ander opsigte is jy geensins vergelykbaar met hom nie. Uit die 
talryke euwels wat deur hom op ons staat ingebrand is, is hierdie seën 
nogtans gebore; die Romeinse volk het nou geleer hoever hy elkeen durf 
glo, aan wie hy hom kan toevertrou, en teen wie hy op sy hoede moet 
wees. Dink jy nie daaraan, en besef jy ook nie dat dit vir dapper manne 
genoeg is om te geleer het hoe heerlik in die uitvoering, hoe aangenaam 
in die voordeel wat dit meebring, en hoe roemryk in die oordeel van mense 
dit is om 'n tiran dood te maak nie? Of sal die mense joú dalk verdra, 
as hulle hóm nie verdra het nie?

118.  Glo my, hierna sal hulle wedywerend op hierdie taak afsnel en 
nie op ’n talmende geleentheid wag nie.

Ek versoek jou, Marcus Antonius, dink dan tog eindelik aan ons staat; 
neem in oënskou van wie jy afstam, nie saam met wie jy lewe nie. Be- 
handel my soos jy wil, maar versoen jou met ons staat. Wat jouself be-
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tref, moet jy maar toesien; wat my betref, sal ek ’n persoonlike verkla- 
ring aflê. As jongman het ek ons staat verdedig, en ek sal hom nie as 
ouman in die steek laat nie. Ek het Catilina se swaarde geminag, en vir 
joune sal ek nie bang word nie. Inteendeel, ek sou met genoeë my lewe 
aanbied as die vryheid van ons staat onmiddellik deur my dood verwe- 
senlik kan word, sodat die smart van die Romeinse volk uiteindelik ge- 
boorte kan gee aan dít waaraan dit lank reeds swanger is!

119.  En inderdaad, as ek byna twintig jaar gelede in juis hierdie tempel 
gesê het dat die dood nie vir ’n oud-konsul te vroeg kan kom nie, met 
hoeveel meer reg sal ek nou sê dat dit nie vir ’n ouman die geval is nie? 
Voorwaar, geagte senatore, die dood is vir my in hierdie stadium selfs 
iets begeerliks, noudat ek die genot gesmaak het van wat ek verwerf 
en volbring het. Ek verlang slegs die volgende twee dinge: eerstens, dat 
ek die Romeinse volk in my sterwensuur as ’n vry man mag agterlaat 
-  geen groter seën as dit kan die onsterflike gode my gun nie-, twee- 
dens, dat elkeen se loon in ooreenstemming met sy verdienstelikheid teen- 
oor ons staat mag wees.


