
MORTE DI CESARE 

Coniurati, cum Caesarem interficere statuissent, ante Pompeii statuam in curia eum 
exspectaverunt. Cum autem dictator in curiam intravisset, processerunt contra eum Cimber Tillius 
et Casca, qui sica gulam eius percussit. Tunc alii coniurati accurrerunt cum gladiis et sicis. Cum 
inter eos etiam Brutum vidisset, quem tamquam filium amabat, gemuit Caesar: “Tu quoque, Brute, 
fili mi!” et statim caput suum toga velavit nec plagis restitit. Diu apud Pompei statuam mortuus 
iacuit, donec Antonius cum militibus armatis supervenit. Corpus eius deicere in Tiberim statuerant 
coniurati, sed, cum armatos milites vidissent, vehementer timuerunt et diffugerunt. Tum Antonius 
corpus Caesaris in Rostra vexit lectica et Rostris vehementissimam orationem habuit ante 
populum, in qua summis laudibus Caesarem extulit. Recitavit etiam magna voce testamentum 
eius, quo bona sua populo Romano legabat. Romani postea eum in numero deum posuerunt et 
diem, quo coniurati eum necaverant, diem parricidii appellavēre.  
 

IL REGNO DI DIONIGI PREDETTO DAGLI ARUSPICI 

Dionysio, qui clarissimus inter Syracusarum tyrannos fuit et multos annos in patria imperium 
obtinuit, initium dominatus haruspicum responsum praedixerat. Cum enim equitaret per agrum 
Leontinum et equum suum in fluminis undas demisisset, hic ex aquae voraginibus non exstitit. 
Dionysius cum contendisset frustra ut equum ex fluctibus extraheret discessit tristi animo, sed, 
cum aliquantum processisset, subito hinnittum audivit et, cum respexisset, equum suum laetus 
conspexit, in cuius iuba densum apium examen consederat. Cum autem hoc prodigio obstipuisset 
nec quid significaret intellegeret, Dionysius haruspices interrogavit, qui his verbis responderunt:- 
Sicut equus ex undis repente exstitit, sic tu in patria tua exsistes et in regno consides sicut apes in 
equi iuba-. Nec eventus praedictionem haruspicum fefellit. Nam post breve temporis spatium 
Dionysius Syracusis regnaret coepit.  
 
ALCUNI DOVERI DI UN UOMO LIBERO 

In libro, quem de Officiis inscripsit, Marcus Tullius Cicero docet quae viro honesto apta sint. Nam 
homines honestatem consequuntur si vitent turpia et sequuntur honesta. Admonet igitur Cicero ut 
homines, ingenuo loco nati, vitent omnia quae non hominis liberi, sed potius liberti vel servi propria 
sint. Ubi enim de mercatura disceptaturus est, sic scribit: "Mercatura, si tenuis est, sordida est; sin 
autem magna et copiosa est, multa undique apportat multisque sine vanitate vel avaritia largitur, 
sordida non est". Nam homo, si liberaliter largitur, potest bonam famam adipisci et multis 
prodesse, animum non servilem sed generosum ostendere. Haec cum fecerimus,  nullam invidiam 
divitiis nostris in nosmetipsos movebimus. Nihil enim diligentius vitandum est (=deve essere 
evitato) diviti et nobili (=dal ricco e dal nobile) quam invidia civium. 
 
SECONDO SBARCO DI CESARE IN BRITANNIA 

Cum in Britanniam navigaturus esset, Caesar Labienum legatum in continenti cum legionibus 
tribus et duobus milibus equitum reliquit ut portus tuerentur et rem frumentariam providerent. 
Praeterea Labieno imperavit ut cosilium pro tempore et pro re caperet. Ipse cum quinque 
legionibus et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat, ad solis occasum naves solvit. 
Nam navigandum esse (= che si dovesse navigare) noctu putabat ne ab hostibus naves 
conspicerentur ubi ad insulae litus appropinquarent. Leni vento Africo provectus, vento media 
circiter nocte intermisso, cursum non tenuit et longius delatus aestu, orta luce, Britanniam relictam 
sub sinistram conspexit. Tum rursus aestus commutatio exspectata fuit ut eam partem insulae 
caperet, quam optimam esse ad egressum superiore aestate cognoverat. Qua in re magna fuit 
militum virtus, quia, vectoriis gravisbusque navigiis, remigii laborem non intermiserunt ut longarum 
navium cursus adaequarent.  
 
ORAZIO COCLITE 

 
Apud rerum scriptores legimus quanta fuerit animi fortitudo et vis corporis Horatii Coclitis in bello 
quod Romani cum Etruscis gesserunt, cum ex urbe reges exegissent. Nam Porsena, Etruscorum 
rex, ut in regnum Tarquinios restitueret, cum infesto exercitu Romae approprinquavit. Cuius 
adventu ingens pavor animos invasit agricolarum qui circa urbem incolebant cum nullo modo 



viderent quibus opibus se defendere et hostes a suis agris arcere possent. Quod enim 
impedimentum in agris apertis, nullo opere munitis, tam fortes hostes morari poterat? Quare 
omnes in urbem demigraverunt eamque maximis praesidiis muniverunt. Pons Sublicius tamen iter 
hostibus praebuisset, nisi unus vir fuisset Horatius Cocles, qui in primo pontis aditu stetit fortissime 
pugnans et aciem hostium qui ex Ianiculo accurrebant sustinuit, cum Romani ferro, securibus, 
quacumque vi poterant, pontem rescindebant. Quid de tanti viri virtute dicam? Vel qua laude eum 
extollere possum, in quem unum Etrusci omnia tela converterunt, nec ullo modo ex loco amovere 
potuerunt, donec pons ingenti fragore decidit? Denique Cocles, cum armatus in Tiberim 
desiluisset, incolumes ad suos tranavit. 
 
SOLONE E CRESO 

Cum Solon, vir magni ingenii, quondam in urbem Sardes advenisset, cuius rex Croesus erat, a beo 
hospitio acceptus est et in regia vidit quae divitiae et opes illius regis essent. Tum Croesus, qui 
scire cupiebat quid Solon de sua vita sentiret, ex eo quaesivit num hominem beatiorem 
cognovisset. Contra Solon: “O rex, Tellum Atheniensem vidi”. Magnopere obstupuit rex, qui 
ignorabat quis esset Tellus ille, de quo philosophus tantam felicitatem praedicabat. “Quidnam 
possidet Tellus iste? Uter nostrum ditior est? Utri nostrum a pluris ho minibus oboeditur?”-dixit rex. 
At Solon respondit: “Tellus te felicior fuit, quoniam usque ad vitae exitum sine asperis calamitati 
bus advenit. Contra vita nostra qualis erit? Qui casus nos exspectant tempore proximo? Tantum 
cum ad mortem perveneris, indicabis quae felicitas tua fuerit. 

 
CHE COS’E’ LA FILOSOFIA 

Primum dicam inter sapientiam et philosophiam quid intersit. Sapientia perfectum bonum est 
mentis humanae; philosophia sapientiae amor est et adfectatio: haec eo tendit quo illa pervenit. 
Unde dicta sit philosophia, apparet; nomen ipsum aperit quid amet. Alii philosophiam finierunt 
rerum divinarum et humanarum scientiam, alii studium virtutem illam esse dixerunt, alii rectae 
rationis adpetitionem. Omnes autem discernunt quid inter philosophiam et sapientiam intersit: 
neque enim fieri potest ut idem sit quod adfectatur et quod adfectat. Quomodo multum inter 
avaritiam et pecuniam interest, cum illa cupiat, haec concupiscatur, sic inter philosophiam et 
sapientiam. Haec enim illius effectus ac praemium est: illa venit, ad hanc pervenitur. Sapientia est 
quam Graeci sophìam vocant. 

 

GIUNIO BRUTO E L’ORACOLO DI DELFI 

Tarquinius Superbus, cum propter crudelitatem suam iram deorum timeret, duos filios Delphos 
misit, ut illud Apollinis oraculum de futura stirpis suae sorte cosulerent. Illi Brutum, filium sororis 
regis, secum duxerunt, quem propter stultitiam illudere solebant. Hic autem speciem stulti 
assumpserat, ut odium regis celaret, quo iam diu flagrabat. Cum Delphos pervenissent, Tarquinii 
filii Apollinem imploraverunt ut sibi quisnam ex ipsis Romae regnaturus esset indicaret, editumque 
est a deo responsum hoc: “Summum imperium Romae habebit is vestrum qui primus matri 
osculum impresserit”. Qua re cognita Brutus, quasi casu humi procubuisset, terrae tamquam matri 
communi omnium mortalium osculum dedit. Ac profecto terram oraculum significaverat, ut postea 
ostenderunt quae acciderunt. Notum est enim a Bruto paulo post Tarquinium eiusque familiam e 
regno pulsum esse. 

 


