
Cicerone

I CATILINARIA (1-3)

[1] Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?

quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis

vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi

senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis? constrictam iam

horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? quid proxima, quid superiore nocte

egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis quem nostrum ignorare arbitraris?

[2] O tempora, o mores! Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam

in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquemque

nostrum. Nos autem, fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. Ad

mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos

omnis iam diu machinaris.

[3] An vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem

statum rei publicae privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare

cupientem nos consules perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp.

Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut

viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus

senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave; non deest rei publicae consilium neque

auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus.

I CATILINARIA (10-12)

Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti: egredere aliquando ex urbe; patent portae;

proficiscere. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ tecum etiam

omnes tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. Magno me metu liberaveris, modo inter me

atque te murus intersit. Nobiscum versari iam diutius non potes; non feram, non patiar, non sinam.

[11] Magna dis immortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori, antiquissimo custodi huius

urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae pestem totiens 

iam

effugimus. Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. Quamdiu mihi

consuli designato, Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi.

Cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo et competitores tuos interficere voluisti,



compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis nullo tumultu publice concitato;

denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum

magna calamitate rei publicae esse coniunctam.

[12] Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum immortalium, tecta urbis, vitam

omnium civium, Italiam totam ad exitium et vastitatem vocas. Quare, quoniam id quod est primum,

et quod huius imperi disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam id quod

est ad severitatem lenius, ad communem salutem utilius. Nam si te interfici iussero, residebit in re

publica reliqua coniuratorum manus; sin tu, quod te iam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex urbe

tuorum comitum magna et perniciosa sentina rei publicae.


