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Compiti di latino per l’estate 2016: tradurre i cinque brani che seguono. 

Il tiranno Dionisio (il potere logora). 

Duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit Dionysius, cum quinque et viginti natus 

annos dominatum occupavisset. Qua pulchritudine urbem, quibus autem opibus praeditam servitute 

oppressam tenuit civitatem! Atqui de hoc homine a bonis auctoribus sic scriptum accepimus, 

summam fuisse eius in victu temperantiam in rebusque gerundis virum acrem et industrium, 

eundem tamen maleficum natura et iniustum; ex quo omnibus bene veritatem intuentibus videri 

necesse est miserrimum. Ea enim ipsa, quae concupierat, ne tum quidem, cum omnia se posse 

censebat, consequebatur. Qui cum esset bonis parentibus atque honesto loco natus —etsi id quidem 

alius alio modo tradidit— abundaretque et aequalium familiaritatibus et consuetudine 

propinquorum, haberet etiam more Graeciae quosdam adulescentes amore coniunctos, credebat 

eorum nemini, sed eis, quos ex familiis locupletium servos delegerat, quibusque nomen servitutis 

ipse detraxerat, et quibusdam convenis et feris barbaris, corporis custodiam committebat. Ita propter 

iniustam dominatus cupiditatem in carcerem quodam modo ipse se incluserat. Quin etiam ne tonsori 

collum committeret, tondere filias suas docuit. Ita sordido ancillarique artificio regiae virgines ut 

tonstriculae tondebant barbam et capillum patris. Et tamen ab is ipsis, cum iam essent adultae, 

ferrum removit instituitque, ut candentibus iuglandium putaminibus barbam sibi et capillum 

adurerent. Cumque duas uxores haberet, Aristomachen civem suam, Doridem autem Locrensem, sic 

noctu ad eas ventitabat, ut omnia specularetur et perscrutaretur ante. Et cum fossam latam cubiculari 

lecto circumdedisset eiusque fossae transitum ponticulo ligneo coniunxisset, eum ipsum, cum forem 

cubiculi clauserat, detorquebat. Idemque cum in communibus suggestis consistere non auderet, 

contionari ex turri alta solebat.  

Cicerone 



I giovani devono concedere qualche spazio anche al piacere 

Detur aliquid aetati; sit adulescentia liberior; non omnia voluptatibus denegentur; non semper 

superet vera illa et derecta ratio; vincat aliquando cupiditas voluptasque rationem, dum modo illa 

in hoc genere praescriptio moderatioque teneatur: parcat iuventus pudicitiae suae, ne spoliet 

alienam, ne effundat patrimonium, ne faenore trucidetur, ne incurrat in alterius domum atque 

famam, ne probrum castis, labem integris, infamiam bonis inferat, ne quem vi terreat, ne intersit 

insidiis, scelere careat; postremo, cum paruerit voluptatibus, dederit aliquid temporis ad ludum 

aetatis atque ad inanes hasce adulescentiae cupiditates, revocet se aliquando ad curam rei 

domesticae, rei forensis reique publicae, ut ea, quae ratione antea non perspexerat, satietate 

abiecisse, experiendo contempsisse videatur.  

Cicerone 

  



 

Pericle spiega un’eclissi di sole, fenomeno naturale di cui non aver paura 

Bello illo maximo quod Athenienses et Lacedaemonii summa inter se contentione gesserunt, Pericles ille et 

auctoritate et eloquentia et consilio princeps civitatis suae, cum obscurato sole tenebrae factae essent 

repente, Atheniensiumque animos summus timor occupavisset, docuisse civis suos dicitur, id quod ipse ab 

Anaxagora cuius auditor fuerat acceperat, certo illud tempore fieri et necessario, cum tota se luna sub 

orbem solis subiecisset; itaque etsi non omni intermenstruo, tamen id fieri non posse nisi intermenstruo 

tempore. Quod cum disputando rationibusque docuisset, populum liberavit metu; erat enim tum haec nova 

et ignota ratio, solem lunae oppositu solere deficere, quod Thaletem Milesium primum vidisse dicunt. Id 

autem postea ne nostrum quidem Ennium fugit; qui ut scribit, anno trecentesimo quinquagesimo fere post 

Romam conditam “Nonis Iunis soli luna obstitit et nox.” Atque hac in re tanta inest ratio atque sollertia, ut 

ex hoc die quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus, superiores solis defectiones 

reputatae sint usque ad illam quae Nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo; quibus quidem Romulum 

tenebris etiamsi natura ad humanum exitum abripuit, virtus tamen in caelum dicitur sustulisse. 

Cicerone 

  



 

Non sempre le promesse devono essere mantenute, come dimostra il mito 

Ac ne illa quidem promissa servanda sunt, quae non sunt iis ipsis utilia, quibus illa promiseris. Sol Phaetonti 

filio, ut redeamus ad fabulas, facturum se esse dixit, quidquid optasset. Optavit, ut in currum patris 

tolleretur; sublatus est; atque is ante quam constitit ictu fulminis deflagravit; quanto melius fuerat in hoc 

promissum patris non esse servatum. […] Agamemnon cum devovisset Dianae, quod in suo regno 

pulcherrimum natum esset illo anno, immolavit Iphigeniam, qua nihil erat eo quidem anno natum 

pulchrius. Promissum potius non faciendum, quam tam taetrum facinus admittendum fuit. Ergo et 

promissa non facienda nonnumquam neque semper deposita reddenda. Si gladium quis apud te sana 

mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. Quid? Si is, qui apud te 

pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non credo, facies enim contra rem 

publicam, quae debet esse carissima. Sic multa, quae honesta natura videntur esse, temporibus fiunt non 

honesta. Facere promissa, stare conventis, reddere deposita commutata utilitate fiunt non honesta. Ac de 

iis quidem, quae videntur esse utilitates contra iustitiam simulatione prudentiae, satis arbitror dictum.  

Cicerone 

  



 

Gige diventa re di Lidia grazie a un anello magico 

Gyges inducitur a Platone, qui cum terra discessisset magnis quibusdam imbribus, descendit in illum hiatum 

aeneumque equum, ut ferunt fabulae, animadvertit, cuius in lateribus fores essent; quibus apertis corpus 

hominis mortui vidit magnitudine invisitata anulumque aureum in digito; quem ut detraxit, ipse induit (erat 

autem regius pastor), tum in concilium se pastorum recepit. Ibi cum palam eius anuli ad palmam 

converterat, a nullo videbatur, ipse autem omnia videbat; idem rursus videbatur, cum in locum anulum 

inverterat. Itaque hac oportunitate anuli usus reginae stuprum intulit eaque adiutrice regem dominum 

interemit, sustulit quos obstare arbitrabatur, nec in his eum facinoribus quisquam potuit videre. Sic repente 

anuli beneficio rex exortus est Lydiae. Hunc igitur ipsum anulum si habeat sapiens, nihil plus sibi licere putet 

peccare, quam si non haberet; honesta enim bonis viris, non occulta quaeruntur. 

Cicerone 


