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o,MN13S homines, qui sese student praestare cae-

teris animalibus, summa ope niti decet, ne vitam
silentio transeant, veluti pecora,qua3 natura prona

atque veptri obedientia finxit. S«d nostra omnis
vis in animo et corpore sita est ; animi império,
corporis servitio magis utimur. Alterum nobis

cum diis, alterum cum belluis communeest. Quo
mihi rectius esse videtur ingenii,quam virium

opibus gloriam quaerere, et, quoniam vila ipsa
,

qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam
maximelongam efrieere. Nam divitiarum et formas

gloria fluxa atque fragilisest; virtus clara aeterna-

que habetur. Sed diu magnum inter mortalescer-

laqien fuit, vine corporis, an virtute animi res

militaris magis procederet. Nam et, prius quam
incipias, consulto, et, ubi cônsul ihm is , mature
facto opus est, Ita utrumque per se indigens, al-

terum alterius auxilio eget.

Igitur iriitio reges, nam in terris nomen impe*

rii id primum fuit, divergi, pars ingenium , alii

corpus exercebant. Etiam tum vita hominum sine

cupiditate agitabatur, sua cuique satis placebant.
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todo o homem
,
que deseja sobresahir aos

outros animaes cumpre com summo esforço era-

penhar-se em não viver em silencio, como os bru-

tos
?
que a natureza creou debruçados e sujeitos

ao ventre. D^alma e corpo constamos : áquella
mandar , a este obedecer pertence : aquella com
os deoses, este com as feras nos he commu m. Julgo
por isso, que devemos procurar gloria mais com
as faculdades da alma, que do corpo; e, pois a
vida, que desfructamos , he breve, fazer por dei-

xar de nós a mais longa memoria. Porquanto for-

mosura e riqueza são gloria fugitiva e frágil ; a
virtude clara e eterna. Grande contenda foi com-
tudo largo tempo entre os homens, se o talento,

ou a força mais aproveitasse na guerra Mas pri-

meiro te he preciso conselho , e logo prompta
execução. Assim cada uma destas cousas, insuf-

ficiente por si, carece do auxilio da outra.

D'aqui vem que no principio os reis (tal foi o
nome, que se deo no mundo aos primeiros im-
perantes), diversos em opinião, uns o engenho,
outros o corpo exercião. Inda então viviào os ho-
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Postea vero quam in Ásia Cyrus, in Graecia La-
cedaemonii et Alhenienses ecepere urbes alque na-

tiones subigere, libidinem dominandi causam belli

habere , maximam gloriam in máximo império
putare; (um demum periculo alque negotiiscorn-

perlum est , in belío plurimum ingenium posse.

Quod si regum alque imperatorum animi virlus

iíl pace ila, ul in U,;llo
?
valeret, asquabiiius at>

que constantius sese res humanas haberent; ne-

que aliud alio ferri , neque mutari ae misceri

omnia cerneres. Num imperium facile his artibus

xelmetur, quibus inilio partum est. Verum ubi

pro labore desidia
,

pro continentia et aequitate

libido alque superbia invasere , fortuna simul
cum moribus immutatur. Ila imperium sem per

ad oplimum quemque a minus bono transfertur,

Qtiae horoines arant. , navigafft, aediftcant, virtuti

omnia parenU Sed multi mortales, dediti ventri

alque somno, indocti incultique, vitam sieuti pe-

regrinantes iransegere
;
quibus, profecto contra

naluram, corpus voluptali, anima oneri fui t. Eo-

rum ego vitam mortemque juxta aeslimo, quoniam
de utraque siletur. Verum enim vero is demum
naibi vivere atque frui anima videtur, qui, aiiquo

negotio inlentus, prgsclari facinoris autarlis honae

íamam quserit. Sed in magna copia rerum aliud

alii natura iter ostendiU

Pulchrum est bene faeere reipubliese ; etiam be-

\ie dicere haud absurdum est. Vel pace vel bello

ciarum ueri licet. Et qui fecere, et qui factaalio
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mens sem cubica, contente cada qual do que era

seu. Alas depois que Cyro na Ásia, na Grécia os

Lacederronios e Athenienses começarão a sub-

jugar cidades e nações, a tirar da sede de mandar
causas de guerra , e a collocar no máximo impé-
rio a máxima gloria; á custa de trabalhos e peri-

gos se veio então a conhecer, que, mais que tudo,

valia o engenho na guerra. Que se os reis e capi-

1aes fossem tão prudentes na paz, como na guerra,

com mais regularidade e firmeza irião as humanas
cousas, nem veríeis mudar-se de um para outro

governo , e trastornar-se e confundir-se tudo.

Pois com as mesmas artes, com que se obtém ,

facilmente se conserva o império. Mas quando á
actividade, a inércia, ájnoderaçao e equidade, a
cubica e soberba succedem , m ud a-se com os cos-

tumes a fortuna. Assim do menos bom ao melhor
sempre se transfere o mando. Campos, mares,
cidades, tudo á industria cede, Homens ha ahi

porém
,
que, dados á gula e ao somno, ignoran-

tes e incultos, como peregrinos pelo mundo tran-

sitão, e a quem , contra a natureza, o corpo he
um idolo, a alma um peso inútil. Eu destes a
vida e a morte reputo iguaes em tudo; porque nem
cPuma, nem d'outra mais se falia. Vida e alma
considero eu verdadeiramente naquelle

, que,
utilmente occupado, por aceôes distinclas, ou
nobres artes fama procura. Muitos porém são es

caminhos, e a natureza a cada um mostra o seu.

Brilhante cousa he bem servir a republica; e o
bem dizer também não he sem mérito. Na paz e

na guerra fama se alcança, e mui louvado he
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rum scripsere, rnulti laudantur. Ac mihi quidem,
tametsi haudquaquam par gloria sequatur scripto-

rem et auctorem rerum, tamen in primisarduum
videtur, res gestas scribere : primum, quod facla

dictis sunt exaequanda; dehinc
, quia plerique,

quae delicia reprehenderis , malivolenlia et invi-

dia dieta putant, ul)i de magna virtute atque glo-

ria bonorum memores, quae sibi quisque faciiia

factu putat, aequo animo accipit ; supra ea, veluti

fida, pro faisis ducit.

Sed ego adolescentulus initio, sicuti plerique,

a studio ad rempublicam latus sum , ibique mihi
adversa multa fuere. NTam pro pudore, pro absti-

nentia, pro virtute, audácia, largitio, avaritia vi-

gebant. Quae tametsi animus aspernabatur, inso-

lens malarum artium, tamen inter tanta vitiaim-

becilla aetas , ambitione corrupta, tenebatur; ac

me, quum ab reliquis malis moribus dissentirem,

nihilo minus honoris cupido eadem, quae caeteros,

fama atque invidia vexabat. Igitur ubi animusex
multis mi^eriis atque periculis requievit, et mihi

reliquam aetatem a republica proeul habendam
decrevi ; non fuit eonsilium socordia atque desí-

dia bonum otium conterere, neque vero agrum
colendo, aut venando, servilibus officiis intentum,

setuteai agere; sed, a quo incoepto studioque me
ambitio mala detinuerat, eodem regressus, statui

res gestas populi Romani carptim, utquasque me-
moria digna videbandur, prescribere; eo magis

,

quod mihi a spe, metu, partibus reipublicae ani-

mus liber erat. Igitur de Catilinae conjuratione ,

quam vtírUsime potero, paucis absolvam, Nam id
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quem obra, e quem alheios factos escreve. Mas,
inda que igual gloria não siga ao escriptor e ao

auctor das cousas, mais difficil me parece com-
tudo o escreve ias : não só porque as palavras

devem corresponder aos factos; mas porque, se

reprehendes delidos, serás tachado de malevo-

iencia e inveja, e, se dos bons o grande esforço

e gloria referes, cada um acreditará de bom
grado aquiilo, que julgar praticável, e o mais o

terá por fabuloso.

Joven ainda, eu ao principio fui, como os

outros, levado pela ambição aos públicos em-
pregos, e ali encontrei não poucas adversidades.

Pois em vez do pudor, da abstinência, da vir-

tude, a impudência, a prodigalidade, a avareza

reinavâo. Bem que a minha alma, não versada

na malícia, esta devassidão aborrecesse, a minha
tenra idade com tudo, deslumbrada pela ambição,

no meio de tantos vícios a meu pezar me prendia ;

e, bem que nos máos costumes me nao assimi-

Ihasse aos outros, o desejo das honras, a maledi-

cência e inveja, como a eiles, me inquietava. Mas
apenas pude respirar de tantas afflicçõese perigos,

assentei passar o resto de meus dias longe de públi-

cos negócios; não que minha tenção fosse consu-

mir na indolência e preguiça tão precioso descanso,

nem viver dado a oceupações servis cultivando a

terra, ou caçando; mas sim, voltandoao começado
estudo, de que louca ambição me distrahíra, ir

desl iradamente escrevendo as façanhas do povo ro-

mano, segundo as achasse dignas de memoria; tan-
to melhor, quanto o meu animo estava livre de es-
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facinus in primis ego memorabile existimo, scelo
ris atque periculi novitate. De cujus hominismo-
ribus pauca prius explananda sunt, quam initium
narrandi faciara.

Lucius Catilina, nobili genere natusfuit magna
vi et animi et corporis

5
sed ingenio maio pravo-

que. Huic ab adolescentia bel la intestina, caedes,

rapinae , discórdia civilis grata fuere, ibique ju-

ventutem suam exercuit. Corpus patiens inediae,

vigilise, algoris supra quam cuiquam credibileest.

Animus audax
9
subdolus, varius, cujuslibet rei

Simulator ac dissimulator , alieni appetens, sui

profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquen-
tiae, sapientiae parum. Vastus animus immoderata,
incredibilia, nimis alta semper cupiebat. Hune,
post dominationem L. Syllae, libido máxima in-

vaserat reipublicae capiundae; neque, id quibus

modis assequeretur, dum sibi regnum pararet,

quidquam pensi habebat. Agitabalur magis ma-
gisque in dies animus ferox inópia rei familiaris,

et conscientia scelerum; quse utraque his artibus

auxerat, quas supra memoravi. Incitabant praetc-

rea corrupti civitatis mores, quos péssima ac di-

versa inter se mala, luxuria atque avaritia, vexa-

bant.

Jles ipsa hortari videtur, quoniam de moribus

civitatis tempus admonuit, supra repetere, ac pau-

cis instituta majorum domi militiseque, quomodo
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perança, de medo, e de facções da republica. Es-

creverei pois a conjuração de Catilina com a maior

concisão e verdade, que puder. Pois este aconteci-

mento tenho eu por um dos mais notáveis, pela es-

tranheza do crime e do perigo. Antes porém de co-

meçar direi alguma cousa dos costumes deste ho»

mern.
Lúcio Catilina, de nobre ascendência, foi de

grande força d'alma e de corpo; porém de má e

depravada Índole. Desde a sua adolescência, as

guerras intestinas, as mortes, as rapinas, as dis-

córdias civis gratas lhe fôrão , e nellas empre-
gou a mocidade. Seu corpo era soffredorde priva-

ções, vigilias, rigores de tempo, além de toda a
crença e Era o seu animo atrevido, cavilloso, vo-

lúvel, capaz de toda a simulação e dissimulação,

cubiçoso do alheio, pródigo do seu ; de bastante

eloquência, saber pouco, Sempre o seu vasto es-

pirito ambicionava cousas extraordinárias, incrí-

veis, summamente elevadas. E depois da tyrannia

de Sylla um desenfreado desejo o assaltava de es-

cravisar a republica; e, como o reino obtivesse,

não olhava por que modo, De dia em dia mais se

exasperava aquella alma feroz, aguilhoada pela po-

breza e pela consciência do crime, augmentadas
uma e outra pelas causas, de que jafallei. Incita-

vão-no além disto os corruptos costumes da cidade,

a quem dous horríveis e oppostos males vexavâo;
avareza e luxo.

E, pois tive occasião de tocar nos costumes da
cidade, o mesmo assumpto parece convidar-me a
que, tomando o fio de mais alto, exponha em sum-
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rempublicam habuerint, quantamque reliquerint,

utque paulatim immutata, ex pulcherrima péssi-

ma ac flagitiosissima facta sit, disserere.

Urbem Romam , sicuti ego accepi , condidere
atque habuere ini lio Trojani, qui, iEnea duce,
profugi, sedibus incertis vagabantur ; cumque his

Aborígenes, getius hominum agreste , sine legi-

bus, sine império, liberum atque solutum. Hi
postquam in una moenia convenere, dispari ge-

nere, dissimili língua alius alio more viventes,

incredibile memoratu est, quam facile coaluerint.

Sed postquarn res eorum civibus, moribus, agris

aucia, satis prospera satisque pollens videbatur,

sicuti pleraque mortalium habentur, invidia ex
opulentia orta est. Igitur reges populique finitimi

bello tentare. Pauci ex amicis auxilio esse; nam
eseieri, metu perculsi, a periculis aberant. At Ro-
mani, dorni mililiasque intenli, festinare, parare,

alius alium hortari, hostibus obviam ire, liberta-

tem
,
patriam ,

parente^^que armis tegere. Post,
ubi pericula virtute propulerant, sociis atque ami-
cis auxilia portabant; magisque dandis, quam ac-

cipiendis benefieiis amicitias para bant. Imperium
legitirnum , nomen imperii regium habebant;
delecti, quibus corpus annis infirmum, ingenium
sapientia validum erat, reipublitae consultabant.

Hi v-el aetate, vel curae ^imilitudine Patres appel-

labantur. Post, ubi regium imperium, quod initio

conservandae libertatis atque augendae reipublicae

íuerat, ia superbiam dominationemque se con*
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ma as instituições dos nossos maiores
,
por que

modo regerão a republica na paz e na guerra, quão
florecetrte a deixarão, e como, pouco a pouco mu-
dada, de feliz e virtuosa, que era, se tornou pés-

sima e viciosíssima.

Roma (dizem) foi fundada, e em seu principio

habitada por Troianos, que sob o commando de

líneas, fugitivos e sem habitação certa vagavão;

aos quaes se unirão os Aborígenes, povo agreste,

sem leis, sem governo, livre e sem laço algum.
Juntos dentro dos mesmos muros, differentes em
raça, dessimilhantes em lingua, vivendo «adn um
a seu uso, incrível parece, que tão facilmente

convivessem. Mas logo que a cidade, augmentada
em população, em costumes, em território, pare-

ceo assaz rica e poderosa, como he usual entre ps

homens, da opulência nasceo a inveja. Os reis e

povos vizinhos lhes moverão guerra. Poucos dos

amigos os soccorrêrâo
;
que os mais delles , ate-

morizados, fugião do perigo. Mas os Romanos,
attentos ao interno e ao externo, não cessa vão ite

apressar, preparar tudo, exhortar uns aos outro?,

prevenir o inimigo, defender com as armas a li-

berdade, a pátria, e os parentes. Depois removido
com o valor o perigo, hiào levar soccorro aos allia-

dos e amigos, e, cem dar mais, que receber fa-

\ores , adquirião novas amizades. O seu governo
era legitimo; de régio tinha o nome. Cidadãos
escolhidos, a quem os annos havião debilitado o
corpo, c a sabedoria fortalecido o entendimento,
deliberavão sobre os negócios públicos; e, ou pela

idade, ou pela analogia das funeçoes, erão cha-
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verlit; immutalo more, annua imporia, binosque

imperatores sibi fecere. lio modo minime posse

pulabant per licentiam insolescereanimum liuma*

num.

Sed ea lempestate coepero se q uísque magis ex-

tollere, magisque ingenium in promplu habere.

Nam regibus boni quam mali suspectiores siuit,

semperque his aliena virtus formidoiosa est. Sed
civitas, incredibile memoratu est, adepta líber*

tate, quantum brevi creverit ; tanta cupido glorias

incesserat. Jam primam juventus , simul ac belii

patiens erat , in castris per laborem usu militiam

discebat; magisque in decorís armiset militaribus

equis, quam in scortis atque conviviis libidinern

habebat. Igitur talibus viris non labor insólita* f

noa locus ullus asper aut arduus erat, non arma-

tus hostis formidolosus; virtus omnía domuerat.

Sed glories maximum certamen inter ipsos erat.

Sic q uísque hostem ferire , murum adscendere,

conspici , dum tale facinus faceret
,

propera-

bat; eas divitias, eam bonam famam magnam-
que nobilitarem putabant, Laudis avidi, pecunias

liberales erant, gloriam ingentem, divitias hones-

tas volebant. Memorare po3sem
,
quibus in locis

máximas hostium copias populus Romanus parva

manu fuderit, quas urbes, natura mu nitas, pugnan-
do ceperit, niea reslongius nosab incaepto traheret.

Sed profecto fortuna in ornni re dominatur; ea

res canetas^ ex libidine magis quam ex vero, ceie-
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mados Padres. Depois, quando o poder real, em
seu principio creado para manter a liberdade e

augmentar a republica, se converteo em soberba

e tyrannia; alterada a constituição, estabelecerão

governos annuaes, e dous regentes. Deste modo
pensavào, que por falta de freio, se não poderia

tornar insolente o coração do homem.
Logo todo o cidadão começou a ennobrecer-se,

a exercitar seus talentos. Porque aos reis sempre
os bons são mais suspeitos, que os máos, sempre
alheia virtude os intimida. He incrível quanto a
cidade, obtida a liberdade, rapidamente cresceo :

tanto o desejo de gloria se apoderou de todos. A.

mocidade, mal que podia com as armas, trabalhan-

do no campo, com o uso a guerra aprendia ; e mais
se namorava de luzentes armas e cavallos, que de
festins e prostíbulos. Assim para homens taes ne-

nhum trabalho era novo, nenhuma posição áspera,

ou difficil, nenhum inimigo tremendo: o valor do-

mava tudo. A maior contenda entre elles era sobre

a gloria. Cada qual queria ser o primeiro em ferir o
inimigo, escalar muros, ser visto em quanto estas

gentilezas fazia : isto riqueza, isto fama, isto sum-
ma nobreza reputavão. Avaros de louvor, pródigos

de dinheiro, máxima querião a gloria, honesta a
subsistência. Hu dissera, em quelogareso povo Ro-
mano com pequeno poder derrotou grandíssimas
forças inimigas, quantas cidades, por natureza
munidas, levou de assalto, se isto me não afas-

tasse do assumpto*

Mas em fim tudo está sujeito á fortuna : o seu
capricho, e não a justiça he quem dá, ou nega a

B
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brat obscuratque. Atheniensium res gesf.se, sicuti

ego sestimo, satis amplae magnificaeque fuere, ve-

rum aliquanto minores tamen, quam lama ferun-

tur. Sed quia provenere ibi scriplorum magna in-

genia
,

per terrarum orbern Atheniensium facta

pro maximis celebrantur. 1 ta eorum
,
qui ea fecere,

virtus tanta habetur, quantum verbis ea potuere

extoltere praeclara ingenia.

At populo Romano nunquam ea copia fuit, quia
prudentissimus q uísque negotiosus rnaxime erat;

ingenium nemo sine corpore exercebat; optimus
quisque facere, quam dicere, sua ab aliis bene-

facta laudari
3
quam ipse aliorum narrare, rnale-

bat. Igitur domi militiseque boní mores eoleban-

tur. Concórdia máxima, mínima avaritia erat
;
jus

bonumque apud eos non legibus magis, quam
natura valebat. J urgia, discórdias, simultatescum
hostibus exercebant; eives cum civibus de virtute

cerlabanl. ín suppliciis deorum magnifici , domi
parei, in amicis fideles erant. Duabus bis artibus,

audácia in belío, ubi pax evenerat. aquilate, seque

remque publicam curabant. Quarum rerum ego

máxima documenta hsse habeo, quod in bellosae-

pius vindicatum est in eos, qui contra imperium
in hostem pugnaverant, quique tardius, revocati,

pisslio excesserant, quam qui signa relinquere,

aut, pulsi , loco cedere ausi erant; in pace vero

quod beneficiis magis, quam metu imperium agi-

tabant, et, accepta injuria, ignoscere, quam per-

sequi malebant.
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fama. Grandes e magnificas furão sem duvida as

façanhas dos Athenienses; mas, quanto a mim,
um pouco menores, que a fama. Mas, porque hou-
ve ali muitos e grandes escriptores, as proezas dos

Athenienses são celebradas no mundo pelas maio-
res. Assim o valor dos que as fizérào passa por tal,

qual nos seus exagerados escriptos o figurarão esses

preclaros engenhos.

O povo romano porém nunca teve essa abun-
dância; pois o que mais sábio era, maisoccupado
andava, ninguém sem o braço, exercitava o en-

genho : todo o homem grande queria antes fazer,

que dizer, ser dos outros louvado, que louva-los.

Assim na paz e na guerra se cultivavão os bons

costumes. Havia summa concórdia, avareza pouca,
ou nenhuma ; respeitar a-se entre elles o justo e o
honesto, não tanto por causa das leis, como por

natural propensão. Às rixas, as discórdias , todos

os seus rancores erão com os inimigos : cidadão
com cidadão só contendia em virtude. Erão mag-
níficos no cullc dos deoses, parcos em casa, corn

os amigos fieis. Com estas duas virtudes, valor na
guerra, e, quando a paz chegava, justiça, cura-

vao os seus males e os do publico. Do que para
mim são infalliveis provas, o terem elles mais
vezes punido na guerra, os que contra ordem
com o inimigo pelejavão, e os que depois da
chamada mais tarde sahiâo do combate, que os

que desamparo vão as bandeiras, ou, carregados,

cediào o posto; na paz terem-se feito obedecer
mais pelos benefícios, que peio temor, e prefe-

rido, quando offendidos, á vingança o perdão.

B 2
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Sed ubi labore atque justitia respublica crevir,

reges magni bello domiti, naliones ferae et populi

ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperii Ro-
mani, ab stirpe interiil , cuncta maria terraeque

patebant; saevire fortuna ac miscere omniaccepit.

Qui labores, pericula, dúbias atque ásperas res fa-

cile toleraverant , iis otium divitiaeque , optandas

aliis, oneri miseria3que fuere. Igitur primo pecu-

nise, deinde imperii cupido crevit; ea quasi ma-
teries omnium malorum fuere. Namque avaritia

fidem, probitatem, caeterasque artes bonas subver-

tit; pro bis superbiam, crudelitatem , deos negli-

gere, omnia venalia habere edocuit. A mt)itio mui-
tos mortales falsos fieri subegit; aliud clausum in

pectore, aliud in lingua promptum habere; ami-
chias inimicitiasque non ex re , sed ex commodo
sestimare; magisque vultum, quam ingenium bo-

num habere. Haec primo paulatim crescere, inter-

dum vindicari. Post ubi contagio, quasi pestilen-

tia, invasit, civitas immutata; imperium ex jus-

lissimo atque óptimo crudele intolerandumque

factum.

Sed primo magis ambitio, quam avaritia, âni-

mos hominum exercebat ; quod tamen vitium pro-

pius virtuti erat. Nam gloriam, honorern , impe-

rium bónus et ignavus seque sibiexoptant. Sed ille

vera via nititur; huic quia bonae artes desunt,

dolis atque fallaciis contendit. Avaritia pecuniae

studium habet, quam nemo sapiens concupivit.
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Mas, engrandecida a republica por meio do tra-

balho e da justiça , vencidos tantos e tão podero-

sos reis 9
nações feras, e ingentes povos subjuga-

dos com as armas, Cartbago, a emula do império

Romano, arruinada desde os fundamentos, em
plena sujeição o mar e a terra ; começou então a

embravecer-se e a confundir tudo a fortuna. Aquei-
' les, a quem trabalhos, perigos, desesperadas e ter-

ríveis crises não fizéiâo desmaiar, cederão em fim

ao ócio, e ao peso das riquezas, que aos inimigos

deverão desejar. Primeiro a sede d^uro, depois

íi d'imperio cresceo : e fôrão estas as fontes de to-

dos os males. Por quanto a avareza destruio a boa

fé, a probidade, e todas as mais virtudes, deixan-

do , em seu legar, a soberba, a crueldade, o des-

prezo dos deoses , a venalidade. A ambição des-

terrou a sinceridade, ensinou a ter uma cousa nos

lábios, outra no coração, a estimar as amizades e

inimizades, não p<lo que em si são, mas pelo in-

teresse, e a ter antes boa cara, que boa alma. Ao
principio crescendo fòrão pouco a pouco taes ví-

cios, algumas vezes cohibidos. Depois, quando
este contagio, ou peste se fez universal, a cidade

tomou-se outra , e o governo de justíssimo e óp-
timo, passou a ser cruel e intolerável.

Mas ao principio mais, que a avareza, os âni-

mos atormentava a ambição; que, bem que vicio,

com tudo menos se afasta da virtude. Pois as

honras, a gloria, o império o forte e o fraco para

si desejão; mas aquelle marcha pelo verdadeira

caminho; este, como lhe faltão virtudes, emprega
o dolo e a intriga. A avareza só põe a mira no ou-
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Ea, quasi vencnis malis imbuta, corpus animum-
que virilem effeminat; semper infinita, imatiubi*
lis est ; neque copia neque inópia minuitur. Sed
postquam L. Sylla, armis iccepta republica, bonis

initiis maios eventus habuit, rapere omnes, tra-

here, domum alius, alius agros cupere ; n**que mo-
dum PGfMie modestiam victores habere j íbedacru-

deliaque in eives facínora facere. Huc accedebat,

quod L. Sylla exercitum, quem in Asiaductaverat,
luxuriose quo sibi fidum faceret, contra morem
rnajorum,nimisqueliberaliterhabueraf. Loca am ce-

na, volu piaria, facile in olio feroces militum atii-

mos moiliverant. Ibi primum insuevit exercitus

populi Romani amare, potare; signa, tabulas pictas,

vasa cselata mirari ; ea privatim ac publice rapere ;

delubra spoliare; sacra profanaque omnia poi-

luere. Igitur hi milites, postquam victoriam adepti

sunt, nihil reliqui victis fecere. Quippe secundas-

tes sapientium ânimos fatigant; ne illi, corruptis

moribus, victoriae temperarenl.

Postquam divitiae honori esse ccepere, et easglo*

ria, imperium, potentia sequebatur; hebescere

virtus, paupertas probro haberi , innocentia pro

malivolentia duci ccepit. Igitur ex divitiis juven-

tutem luxuria atque avaritia cum superbia inva-

sere : rapere, consumere; sua parvi pendere, aliena

cupere; pudorem
,
pudicitiam 7

divina alque hu-
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ro, que nenhum sábio deseja. Esta, como rm mor-

tal veneno imbuída, effcmina o corpo e alma do
homem; sempre infinita, sempre insaciável, nem
com a abundância, nem com penúria se mitiga.

Mas depois que L. Sylla, com as armas retomada
a republica , de bons princípios tirou máos resul-

tados, entrarão todos a roubar, a puxar cada um
para si; este a casa, aquelle cubicava o campo, e,

nem modo, nem modéstia guardando os vencedo-

res, feios e cruéis tratamentos usarão com os ven-

cidos. Accrescia mais, que Sylla para attrahirasi

o exercito, que na Ásia com mandar», lhe tinha,

contra a disciplina dos antigos, consentido exces-

sivo luxo e liberdade. Aquelles amenos e volup-
tuosos Jogares facilmente amollecèrào no ócio os

ânimos ferozes dos soldados. Ali começou o
exercito Romano a acostumar- se a amar, a

beber, a admirar estatuas, pinturas, vasos en-

talhados, a rouba-los publica e particularmente, a

saquear templos, e a \iolar o sagrado eo profano.

Estes soldados pois, tendo obtido a victoria , na-

da aos vencidos deixavào. JVlas, se a prosperidade

fatiga os ânimos dos sábios, não he muito, que
homens de corruptos costumes se não contivessem
na victoria.

Logo que as riquezas entrarão a ser tidas em
honra, e a attrahir a si a gloria, o mando, o poder

;

começou a virtude a attenuar-se, a pobreza a ser

desdouro, a innocencia delicio. Após as riquezas,

o luxo, a soberba, a avareza a mocidade invadirão.

Tudo era roubar, consumir, estragar o seu, cubi-

car o alheio, atropellar o pejo, a decência, as
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mana promíscua, nihil pensi neque moderati ha-

here. O.perae pretium est, quuin domos Bique vil-

las cognoveris in urbium modum excedi fica tas

,

vrsere tem pia deorum quse nostri majores, reli-

giosissimi mortales, fecere. Verum illi delubra

deorum pietate , domos suas gloria decorabant;
neque victis quidquam praeter injuriae licentiam.

eripiebant. At hi contra ignavissimi homines,
per sumrnum scelus , omnia ea sociis adimere,
quae fortissimi viri victores reliquerant ;

proinde

quasi injuriam faceie, id demum esset império

uti.

Nam quid ea memorem quae, nisi iisqui videre,

nemini credibilia sunt, a privatis corhpluribus

subversos montes, maria constructa esse? Quibus
nnhi videntur ludibrio fuisse divitiae ;

quippe,
quas honeste habere licebat , abuti per turpitudi-

nem properabant. Sed libido stupri, ganeae , cae-

terique cullus non minor incesserat ; viros pati

muliebria , mulieres pudieitiam in propatulo ha-

bere ; vescendí causa terra marique omnia exqui-

rere; dormire prius, quam somni cupido esset;

non famem aut sítim
5
neque frigus , neque lassi-

tudinem opperiri, sed ea omnia luxu antecapere.

Hsec juventutem, ubi familiares opes defecerant,

ad facínora incendebant, Animus imbutus malis

artibus haud facile libidinibus carebat; eo profu*

sius omnibus rnodis quaestui atque sumptui dedi-

tus erat.

In tanta tamque corrupta civitate Catilina, id

quod factu facillimum erat, omnium ílagitiorum
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divinas e humanas leis sem respeito nem mode-
ração. Vale bem a pena, depois de se ter obser-

vado os palácios e casas de campo, edificados á
maneira de cidades, ver os templos dos deoses,

erigidos pelos nossos religiosíssimos avós. Mas
elles decoravâo os templos com a piedade, as casas

com a própria gloria; nem aos \encidos tira\âo f

senão a liberdade de fazer mal. Mas ao contrario

estes ineptissimos homens por maldade summa
,

roubavao mesmo aos alliados aquillo, que os anti-

gos, esses fortíssimos varões, vencedores, aos ini-

migos deixavâo ; como se o ultrajar fosse governar.

Para que direi eu outras cousas, incríveis a

quem as não vio, como por vários particulares

montanhas aplainadas, edificados os mares? Pa-

rece que escarnecião das riquezas; porque até as

que honestamente podiâo possuir , se apiessavão

em as esperdiçar em torpezas. O vicio do es-

tupro, a gula, e toda a espécie de máos hábitos,

não menos tinhão grassado. Vião-se os homens
prostituir-se mulhermente, as mulheres porem
em leilão a castidade

;
para saciar a gula es-

quadrinhasse a terra e o mar, dormir-se antes

de haver somno, não se esperar, nem fome, nem
sede, nem cansaço : o luxo antecipava tudo. Estes

vícios, quando faltavão os bens patrimoniaes, ati-

ça vão aos crimes a mocidade. Naquelles ânimos,
imbuídos em máos costume^, nunca adormecião
os appetites; por isso mais profusamente por to-

dos os modos se davão a ganhar e despender.

Em tão grande e tão corrompida cidade Catilina,

o que mui fácil era, tinha em torno â si, como es-
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atque facinorum circum se, tamquam stipatorum,
catervas habebat. Narn quicumque impudicus,
adulter, ganeo, alea, manu, ventre, pene bona
pátria laceraverut, quique alienum ees grande con-
flaverat,quoflagitium aut facinus redimeret; prse-

terea omnes undique parricidas, sacrilegi, convieli

judiciis, aut pro faelis judicium limentes; ad hoc,

quos manus atque língua perjúrio aut sanguine ci-

vile alebat; postremo omnes, quosflagitium, eges-

tas, codscÍus animus exagilaba/, ii Catilinae prcxi-

mi familiaresque erant. Quod siquisetiam a culpa
vacuus in amieitiam ejus iuciderat, quotidiano usu

atque illecebris facile par similisque cseteris effi-

ciebatur. Sed maxime adolescenlium familiarila-

tes appetebat; eorum animi, molleset íctatt íluxi,

dolis haud diíhculter capiebantur. Nam ut cujus-

que studium ex aetate flagrabat, aliis scorta prse-

bere; aliis canes atque equos mercari
;
postremo

neque sumptui, neque modestiaesuae parcere, dum
illos obnoxios íidosque sibi faceret. Seio fuisse non-

nullos qui ita existimaront, juventutem, quae do-

mum Calilinae írequentabat, parum honeste pudi-

ciliam habuisse; sed ex aliis rebus magis, quam
quod cuiquam id compertum foret, haec fama
Yalebat.

Jarn primum adolescens Catilina multa nefanda

slupra fecerat, cum virsíne nobili, cum sacerdote

Vestae, alia hujuscemodi contra jus fasque. Postre-

mo captus amore Aurelise OreslilUe, cujus prazer

formam nihil umquam bónus laudavit, quod ea

nubere iili dubitabat, timens privignum adultum
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coita* catervas de facinorosos, e infames. Porque
todo aquclle, que impudico, adultero, em pros-

tíbulos, em jogo, em banquetes, tinha quasi es-

tragado a pátria herança, aquelles, que, para se

remirem de suas torpezas e delírios, se tinhao

abismado em dividas, os parricidas de toda a Itá-

lia, os sacrílegos, os convencidos em juizo, ou
que por seus crimes o temião st r, 05 que da per-

jura lingua, ou da ensanguentada mão tiravão a

subsistência; aquelles emfim, a quem a deshonra,

a miséria, os remorsos atormentavão , todos de
Catilina erâo Íntimos, e familiares. Se porém al-

gum, inda innocente, na sua amizade se enreda-

va , com a trato quotidiano, e com os mimos,
similhante e igual aos outros se tornava. Mas o

seu maior empenho era atlrahir os mancebos, cu-

jas almas dóceis e pela idade volúveis, cahiâo

mais facilmente no laço. Para o que segundo os

annos e propensão de cada um, a estes entregava
mulheres, aquelles comprava cães e cavai los, nâo
olhando a despesa, nem a decência, como os tor-

nasse obrigados, e fieis. Sei, que pensarão alguns,

que os moços, que frequentavao a casa de Cati-

lina, tinhão em pouco a honestidade; mas este

boato fundava-se mais em conjecturas, que em
factos.

Catilina ja no principio da sua adolescência

muitos nefandos estupros havia commettido, com
uma donzella nobre, com uma Vestal, e perpe-
trado outros attentados taes contra as leis divinas

e humanas. Ultimamente, perdido de amores por

uma Aurélia Orestilla, de quem, excepto a belle-
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aitate, pro certo credilur, necato filio, vaeuam do-

mum scelestis nuptiis fecisse. Quae quidem res

mihi in primis videi ur causa fuisse facinoris ma-
turandi. Namque animus impurus, diis homini-
busque infestus, ncque vigiliis neque quielibus

sedari polerat; ita conscientia menlem excilam
vaslabat. ígitur color ejus exsanguis, foedi oculi;

citus modo, modo tardus incessus; prorsus ia

facie vultuque vecordia ioerat.

Sed juventulem, quam, ut supra diximus, ille-

xerat , multis modis mala facínora edocebal. Hx
illis lestes signatoresque falsos com modare ; fidem,

fortunas, pericula vilia habere. Post , ubi eorum
famam atque pudorem attriverat, majora aliaim-

perabat. Si causa 'peccandi in praesens minus sup-

petebat, nihilo minus insontes, sicuti sontes, cir-

cumvenire, jugulare; scilicet, ne per olium tor-

pescerent manus aul animus, gratuito potius malus

atque crudelis erat. His amieis sociisque confisus

Catilina, simul quod ses alienum per vmnes terras

ingens erat, et quod plerique Syllani milites,

largius suo usi, rapinarum et vicloriae vetens

memores, civile bellum exoptabant, opprimendse

reipublicsB consilium cepit. In Itália nullus exer-

citus; Cn. Pompeius iu extremis terris bellum

gerebat ; ipsi consulatum petendi magna spes; se-

natus nihil sane intentus, tutse tranquillseque res

otnnes : sed ea prorsus opportuna Catilinse.
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2fl, nenhum homem de bem louvou jamais cousa

alguma, como ella duvidasse 1 esposa-lo, receando

11m filho já adulto, que elle tinha do primeiro

leito, passa por cerlo ter elle morto o próprio

filho, afim de despejar a casa para as sceleradas

núpcias. Este crime sem duvida foi, na minha
opinião, a causa principal de elle accelerar a sua

empresa; não podendo aquella alma impura, aos

homens, e aos deoses odiosa, nem acordada, nem
dormindo, mais encontrar descanso : tanto lhe

atormentava o remorso o atribulado espirito. Pai-

lida a cor, os olhos torvos, o andar ora tardo, ora

apressado; no rosto, e nos gestos parecia insano.

Tendo, como disse, alliciado os mancebos,
passava por mil modos a amestra-los no cri-

me. A muitos obrigava a jurar falso, e con-

trafazer firmas por dinheiro; a ter em pouco a fé,

a honra, e os perigos. Depois de os ter feito

atropellar o crédito e a vergonha, lhes impunha
maiores delictos. Se para os commelter lhe faltava

alguma vez pretexto, mesmo assim os mandava
surprehender e degollar innocentes e culpados;
para que o animo e o braço não entorpecesse no
ócio, gratuitamente se tornava mais perverso e
cruel. Em taes amigos e companheiros fiado , e

juntamente sabendo serem immensas as dividas

por toda a parte, e que os mais dos soldados de
Sylla, tendo estragado o que tinhão, saudosos das
rapinas e da antiga victoria, anhelavão a guerra
civil, concebeo Catilina o projecto de opprimir

a republica. Nenhum exercito na Itália; Cn.
Pompeo fazendo a guerra nas extremidades do
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Igitur circiter kalendas junias, L. Ca^sare et

C. Figulo consulibus , primo ângulos appellare,

hortari alios, alios tentare ; opes suas, imparatam
reto publicam, magna praemia conjurationis doce*

re. Ubi salis expiorata sunt, quae voluit, in unum
omnes convocat, quibus máxima necessitudo et

plurimum audácias inerat. Eo con venere senatorii

ordinis P. Lentulus Sura, P. Aulronius, L. Cas-
sius Longinus, C. Cethegus, P. et Servius Syllae

Servii filii, L. Vargunteius, Q, Annius, M . Por-

cius Lasca, L Bestia , Q. Ourius; prseterea ex
equestri ordine, M. Fulvius Nobilior, L. Stati-

lius, P. Gabinius Capito, O. Oornelius; ad hoc

mulli ex coioniis et municipiis , dorni nobiles.

Eratit praierea complures paulo occultius consilii

huju-ce participes nobiles, quos rnagis dominado-
nis spes hortabatur, quam inópia, aut alia neces-

situdo. Cseterum juvenlus pleraque, sed maxime
nobilium , Catilinae inceplis favebat. Quibus in

otio vel magnifice vel molliter vivere copia erat,

incerta pro certis,. bellum quam pacem malebant,

Fuere item ea tempestate, qui crederent M. Lici-

nium Crassuni non ignarum ejus consilii fuisse :

quia Cn. Pompeius, invisus ipsi, magnum exerci-

tum ductabat, cujusvis opes voluisse contra illius

polentiam crescere; si mui confisum , si conjura-

tio valuisset, facile apud illos principem se fore.
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império; clle com boas esperanças de obter o con-

sulado; nenhuma suspeita no senado: uma tran-

quillidade e segurança geral : tudo em fim era pro-

picio a Catilina.

Assim próximo ás kalendas de junho, cônsules

L. César e C. Figulo, Catilina, pela primeira vez

chamando os seus um a um, exhorta estes, sonda
nquelles; expõe-lhes os seus recursos, a desaper-

cebida republica, as grandes vantagens da conju-

ração. Bem explorado ,
quanto quiz , con-

vocou a conselho todos aquelles, em quem era

maior a necessidade e o arrojo. Concorrerão ali,

da ordem senatoria P. Lentulo Sura, P. Autro-

nio, L. Cassio Longino, C. Cethego, P. e Sérvio,

filhos de Sérvio Sylla. L. Vargunteio, Q. Annio,
M. Porcio Leça, L. Bestia, Q. Curió: da ordem
equestre, M. Fulvio Nobilior, L. títatiiio, P. Ga-
binio Capito, C. Cornelio , e além destes muitos
nobres das colónias e municípios, tf n travão tam-
bém nesta conjuração, mas com mais algum re-

cato, muitos outros nobres, induzidos mais da
esperança da dominação, que da pobreza, ou
precisão alguma. Em summa, quasi toda a moci-
dade, especialmente dos nobres, favorecia os inten-

tos de Catilina. Homens, que podiâo viver no oeio

ou magnifica ou mimosamente, deixando o certo

pelo incerto, antepunhão á paz a guerra. Também
nesse tempo houve quem suspeitasse, que VI. Li-
cínio Crasso não era ignorante deste projecto :

porque Cn. Pompeo, de quem era capital inimi-
go, commaodava um grande exercito, e era de
suppôr, que desejasse, que um outro, fosse quem
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Sed antea item conjuravere pauci contra rem-
publicam, ici quibus Catilina fuit. Dequa, quam
verissime potero , dicam. L. Tui lo, M. Lapido

consulibus, P. Autronius et P. Sylla, designati

cônsules, legibus ambitus interrogati poenas dede-

raot. Post paulo Catilina, pecuniarum repetun-

darum réus, prohibitus erat consulatum petere
,

quod intra legilimos dies profiteri nequiverit. Erat

eodem tempore Cn. Piso, adolescens nobilis, sum-
nue audácias, egens, factiosus quem ad perturban-

dam rempublicam inópia alque mali mores sti-

raulabant. Cum hoc Catilina et Autronius, circi-

ter nonas decembris consiiio cornmunicato, para-

bant in capitólio kalendis januariís L. Cottam et

JL. Torquatum cônsules interfic«re ; ipsi , fascibus

correptis, Pisonem cum exercitu ad obtinendas

duas Hispanias mittere. tia re co^nita, rursus ia

nonas februarias consilium caedis transtulerant.

Jam tum non consulibus modo, sed plerisque se-

natoribus perniciem machinabantur. Quod ni Ca-
tilina maturasset pro cúria signum sociis dare, eo

die, post conditam urbern Romam, pessimum fa-

cinus patratum foret. Quia nondum frequentes

armati convenerant, ea res consilium diremit.

Postea Piso io citeriorem Hispaniam quaestor
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fosse , crescesse tanto em poder, que lhe fizesse

sombra; lisongeando-se ao mesmo tempo que se

a conjuração prevalecesse, facilmente viria elle a
ser o chefe.

Mas antes desta, já uns poucos, entre os quaes

Catilina, tinhào feito outra conjuração contra a
republica. Kxpo-la-hei , com a maior verdade,
que puder. Sendo cônsules L. Tui Io e íVI. Lépido,

P. Autronio e P. Sylla, cônsules designados* con-

vencidos de soborno , tinhão soffrido a pena da
lei. Pouco depois Catilina havia sido inhibido de
pedir o consulado; porque não pudera dar o seu

nome deniro dos dias da Lei. Achava-se nesse

tempo em Roma Cn. Pisão, mancebo nobre, de
summa audácia, pobre, faccioso, a quem a indi-

gência e os máos costumes estimulavão a perturbar

a republica. Com este Catilina e Autronio, tendo-

lhe communicado o seu projecto, pouco antes das

nonas de dezembro, assentarão de nas kalendas
de janeiro matar no capitólio os cônsules L. Cotta
è L. Torquato; e, arrebatando os feixes, mandar
Pisão com um exercito occupar as duas Hespanhas,
Conhecida a trama, transferirão para as nonas de
fevereiro a projectada matança. Então já não ma-
quinavão só a morte dos cônsules, mas a dos mais
dos senadores, li, se Catilina de fronte da cúria

se não apressasse a dar o signal aos sócios, nesse

dia se houvera perpetrado o maior dos attentados

depois da fundação de lloma. AJas por uão estar

ainda reunido suffieiente numero de armados,
se frustrou o intento.

Pisão foi depois mandado questor propretor
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pro praetore missus est , adnitente Crasso, quod
eum infeslum inimicum Cn. Pompeio cognoverat.

Neque tamen senatus provinciam invitus dederat.

Quippe foedum hominem a republica prucul

esse volebat; si mui
,
quia boni complures praesi-

dium in eo putabant , et iam tum potentia Co*
Pompeii formidolosaerat. Sed is Piso,in provinciam

ab equitibus Hispanis, quos in exercita duclabat,

iter faciens, occisns est. Sunl qui ilti dicunt, im-
pelia ejus injusta, superba, crudelia bárbaros ne-

quivisse pati : alii autem, equites illos, Cn. Pom-
peii veteres fuiosque clientes, volunlate ejus Pi-

íonem aggressos; numquam Hispanos praeterea tale

íacinus fecisse, sed imperia sae\a multa antea per-

pessos» Nos eam rem in médio relinquemus. De
superiore conjuratione satis dictum.

Catilina ubi eos
,
quos paulo ante memoravi,

convenisse videt , tametsi cum singulis multa
Êsepe egerat, tamen in rem fore credens universos

appellare et cohortari, In abditam partem aedium
secedit; atque ibi , omnibus arbitris procul amo-
tis 9 orationem hujuscemodi habuit :

u Ni virtus fidesque vestra spectata mihi forent,

nequidquam opporluna rescecidisset ; spes magna,
dominatio in manibus frustra fuissent : neque ego
per ignaviam, aut vana ingenia, incerta procertú

captarem. Sed quia multis et magnis tempestati-

bus vos cognovi fortes fidosque mini, eo anitnus

ausus est maximum atque pulcherrimum facinus

incipere; simul quia vobis eadem , quae mihi,

bona malaque esse intellexi. Nam idena velle at-
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para a Hespanha citerior a instancias de Crasso,
por o conhecer inimigo de Pompeo. E de bom
grado lhe deo o senado aquella província

;
porquç

Ceètjava longe da republica homem tão pernicioso,

e também porque muitos bons cidadãos julga vãp
nelie um apoio contra o poder de Pompeo, que já
se fazia formidável. Mas este Pisão, na marcha
para a província, foi morto pela cavallaria H es-

panhola, que levava no exercito. Dizem uns, que
no commando era tâo injusto e cruel, que nem
bárbaros o puderào soffrer : outros, que aquelleà

ca valieitos, antigos e heis clientes de Pompeo, por

ordem deste matarão Pisão; porque tendo até

ali os Hespanhoes soffrido muitos commandantes
cruéis, nunca tal maldade fizerão. Eu não deci-

direi a questão. Desta primeira conjuração lenho
dito assaz.

Qatilina, apenas vio reunidos aquelles, de que
ha pouco fiz menção, posto que muitas vezes ti-

vesse fallado a cada um em particular, julgando
útil comtudo fallar e exhortar a todos em geral, se

jetirou a um quarto mais occulto; e, ali sós e

não observados, lhes fez este discurso ;

a Se o vosso valor e fidelidade me não fora co-

nhecido, em vão se me offereçêra opportunidade ;

em vão bem fundada esperança, o mesmoimperio
me cahíra nas mãos : por cobardes e volúveis não
deixara eu o certo pelo incerto. Mas porque em
muitos e grandes lances vos tenho achado fortes

e fieis, o meu animo se arrojou á maior e mais
gloriosa empresa; e lambem porque vi qye o mes-
mo, que para mim ?ra bem ou mal, o era para

C £
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que idem nolle, ea demum firma amicitia est.

Sed , ego quaE; mente agi tavi, omnesjam antea
diversi audistis. Gseterum mihi in dies ma^is ani-

mus accendilur, quum considero, quáe condifio

Titae futura sit, nisi nosmetipsos vindicamus in

libertarem. Nam pastqu>*m respuhlica in pauco-
rum polentium jus atque diíionem concessit ,

semper ilíis reges, tetrarcha? vectigãles es>e
;

po-

puli , nationes stipendia pendere; CíBteri omnes,
strenui, boni

9
nobiles atque ignobiles, vulgus

fuimus, sine gratia, sine auctoritate, his obnoxii,

quibus, si respublica valerei, formiJini essemws,

Itaque omnis gratia, polentia, hortosij divitiae

apud il los sunt, aut ubi ilfi volunt; nobis reli-

quere perícula, repulsas, judicia, egestatem. Quae
quousque tandem paliem inf, o fortissimi viri?

Nonne etnori per virtutem prasstat, quam vitarn

miseram atque inhonesiam , ubi alienas superbiae

ludibrio fueris, per dedecus amittere?

a Verum ením vero, pro deum atque hominum
fidem ! victoria inmanu nobis est. Viget setas,

anirnus valei; contra illis, annis atque divitiis,

omnia consenuerunt. Tantummodo incepto opus

esl ; cãelera res expediet. Klením quis mortalium,

cui vfrile ingenium est, tolerare potest, illis divi-

tias superare, quas profundant in exstruendo mari

et móntibus coaequandis; nobis rem famíliarem
efiam ad necessária deesse? lllos binas, aut am-
plius, domos continuare; nobis larem familiarem

Tiusquam ullum esse? Quum tabulas, signa
y
to-

1
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vós igualmente. Pois na uniformidade de senti-

mentos consiste a verdadeira amizade. O que eu
revolvo na mente, lodos ha pouco separados ou-
vistes. IV] as o animo se me accende cada vez mais,

quando considero, qual sorte nos espera se nós a
nos mesmos nâo revendicamos a liberdade. Pois

desde quu a republica se tornou propriedade e do-
mínio de poucos, só para estes os reis, e letrarchas

sào tributários; os povos e nações contribuem :

nós, o resto dos cidadãos, activos, valerosos, no-

bres e ignóbeis, somos vulgo, sem consideração,

sem auctoridade, súbditos daquelles, que, se es-

tivesse em vigor a republica, de nós tremerião.

Assim que toda a consideração, o poder, as honras,

as riquezas são para elles, ou para quem elles que-
rem

;
para nós deixarão os perigos, as repulsas, os

processos, a pobreza. Até quando, 6 fortíssimos,

soffreremos tal vitupério? Não he melhor morrer
com valor, do que vilmente perder uma vida mí-
sera e deshonrada, depois de haverdes sido o ludi-

brio de alheia soberba ?

« Mas nâo : segura, pelos deosese pelos homens
o juro, temos na mão a vietoria. Em nós a idade
florece, o animo sobeja; nelles, com os annos e

com as riquezas, tudo cn velheceo. Basta começar

;

o mais virá por si mesmo. Que homem de viril

coração pode soffrer, que a elles sobrem riquezas,

que esperdiçao em construir no mar e aplainar
montanhas, faltando-nos até o necessário á vida?
Que elles dous, ou mais, palácios vão continuando
e nós sem um pobre lár? Em quanto elles com-
prão painéis, estatua-, vasos entalhados, cons-
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reumata emunt, nova diruunt, aMa aedificant f

postremo omnibus m >Jis pecuniim Lrahunt ,

vexant; tamen summa libidine divitias suas viri-

Gfcrte nequeunt. \t nobis est domi in >pi.i, foris a*$

alienum; mala res, spe^ multo asprrior ; denique,
quid ndiqui habernus, pr&tef rniVram animam!
Quiri igíliif expergiscimini í Rn illa, ília, quatn
seepe optastis , libertas! praeterea divitiae, decus,

floria in oculU sita sunt. Fortuna omnia ea vic-

loribus praemia posuil. Res, tempus, pericula,

egestas, belli spolia magnifica magis, quam oratio

inea , vos hortentur. Vel imperatore, vel milite

me utimini. Neque animus, neque <orpus a vobis

aberit. Haee ipsa, ut sp°ro, vobis um una cônsul

agam ; nisi forte me animus fallit, et vos servire

magis, quam imperare, parati estis. n

PcYstquam accepere ea homines, quibus mala
abunde omnia erant , sed neque re> nequ *. spes

bona ulla ; tametsi illis quieta movere magna
mercês videbntur, tamen postula vere pleri ]ue, ul

proponeret, quae conditio belli foret, quae praemia

ármis peterent, quid tibique opis aut spei habe-

rent. Tum Catilina p-illiceri tabulas novas, pro-

scriptionem locupletium, magistratus, saceriotia,

rapinas, alia omnia, quae bellum atqne libido

victorum fert
;
praeterea esse in Hispânia citeriore

Pisonem, in Mauritânia cum exereitu P. Sittium

Nueerinum, consilii sui participes; petere constí*

latum C Antonium, quem sibi collegam forespe-

raret, hominem et familiarem , et omnibus ne-

cessitudinibus circumv^ntum ; cum eoseconsulem
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truem , demolem , rcedificão, por todos 05 modos
em fim dão extracção, dão tratos ao dinheiro, sem
que seu> insaciáveis appetites possao vencer suas

riquezas: nós pobreza em casa, dividas por fora,

máo o presente, péssimo o futuro : que nos resta

em fim , senão uma vida mísera? R não acordais

ainda? Ri la, ri-la, essa liberdade, que tanto dese-

jais, e com ella as riquezas, a honra, a gloria vos

estão ante os olhos í Tudo isto poe a fortuna em
premio aos vencedores. A empresa, o tempo, os

perigos, a miséria, os magníficos despojos da guer-

ra mais, que as minhas palavras, vos exhoitem,
Chefe, ou soldado, aqui me tendes. Contai com
os meus talentos e com o meu braço. Ris quanto
em breve, cônsul, como espero, porei connosco
em execução, se a mente me não engana, e vó>

mais, que a mandar, não estais dispostos a servir. >?

Ou \ ido este discurso por homens, em quem su-

perabundava quanto he máo, e nào havia qualida-
de, nem esperança alguma boa; bem que o per-

turbar o socego lhes nào parecesse já pequeno pre-

mio, os mais delles pedirão com tudo, que propu-
zesse, quaes serião as condições da guerra, qual o
pago dos seus serviços, que soccorros tinhão a es-

perar, e de quem. Rn ião Catilina lhes prometteo a

abolição das dividas, a proscripçfto dos ricos, as

magistraturas, os sacerdócios, as rapinas, e quanto
a guerra e a licença dos vencedores traz comsigo

;

de mais, que Pisão na Hespanha citerior,oa Mau-
ritânia P. Sittio Piucerino com os seus exércitos

erão sabedores do seu projecto; C. António, ho*

mem pobríssimo, e seu intimo amigo, pedia o
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inilium agcndi faclurum. Ad hoc malediclis ín-

crepabat omnes bonos ; suoium unumquemque
nominans laudnre; admonebat alium egeslaí.is,

alium cupiditatis suse , complures periculi aut
ignominiae, muitos victorias Syllanae, quibus ea

praedae fuerat. Postquarn omrriurn ânimos álacres

videi, cohortalus, ut pelitionem suam curae ha-

berent, conventual dimisit.

Fuere ea tempestate, qui dicerent, Catilinam,
oratione habita, quum ad jusjurandum populares

sceleris sui adigeret, humani corporis sanguinem,
vino permixtum, in pateris cirrumtulisse : inde,

quum post exsecrationem omnes degustavi*sent

,

sicuti in sollemnibus sacris fieri consuevil, ape-

ruisse consilium suum ; atque eo, dictitare, fe-

cisse
,
quo inter se fidi magis forent , alius alii

tanti facinoris conscii. Nonnulli neta et hsec, et

multa praeterea, existimabant ab h is, qui Cicero-

nis invidiam
,
quae postea orta est, leniri crede-

bant, atrocitate sceleris eorum
,
qui poenas dede-

rant. Nobis ea res pro magnitudine parum com'
perta est.

Sed in ea conjuratione fuit Q. Curius, natus

haud obscuro loco, flagitiis atque facinoribus co-

opertus; quem censores senatu probri gratia amo-
verant. Huic homini non minor vanitas inerat,

quam audácia; neque reticere, quae audierat, ne-

que suamet ipse scelera occultare; prorsus neque
dicere, neque facere quidquam prnsi habebat.

Erat ei cum Fulvia, muliere nobili, stupri vetus
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consulado, que o esperava ter por collega; e côn-

sul com eile daria principio á obra. Soltou depois

mil invectivas contra todos os bons; e, elogiando

a cada um dosseus nominalmente, a um lembrava

a indigência , a outro a cubica, a muitos os pro-

cessos ou a ignominia, e a \ictoria de Sylla aos

que se Unhão enriquecido com os despojos delia,

Depois que vio a todos contentes, recômmendan-
do-lhes, se interessassem na sua pertenção, dissol-

veo o ajuntamento.
Houve quem então dissesse, que, depois desta

falia, Catilina, obrigando a jurar os com pi ices do
seu crime, fizera circular nas taças sangue huma-
no misturado com vinho, e depois da impreca-

ção, tendo todos libado, como he uso nos ritos

sagrados, lhes descobrira o seu dolo, dizendo,

que o fizera para que, conhecendo-se reciproca-

mente reos de tamanho altentado, fossem entre

si mais fieis. Mas também não faltou quem jul-

gasse serem estas, e muitas outras cousas inventa-

das por aquellcs, que pensavão com a atrocidade

do crime dos justiçados diminuir o ódio, que
depois se levantou contra Cícero. Eu tenho pou-

cas provas para tamanho crime.

Entrava nesta conjuração Q. Curió, de não ob-

scuro nascimento, de torpezas e delictos coberto,

e já, por indigno, expulso do senado pelos cen-

sores. Este homem não menos vaidoso, que atre-

vido, nem sabia calar o que ouvia, nem as suas

próprias maidades; em summa, não tinha circuns-

pecção alguma nem no que dizia, nem no que fazia.

Com Fulvia, mulher nobre, vivia ha muito desho-
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eonsuetudo. Cui quum minus gratus esset,quia ino-

|)ia minus largiri poterat, repente glorian-, maria
montesque polliceri coepit : mínari interdum
f^ro, nisi sibi obnoxia foret

; postremo ferocius

agitare, quam solitus eràt. At Fulvia, insolentiae

Curii causa cognita , tale periculum rdpublicaB

haud occultum, habuit; sed, subiato auctore , de
Catilina? eonjuratione quae et quo modoaudierat,
compluribus narravit. lia res in primis studia

hominum accendit ad consulatum mandandum
JVI. Tuilio Ciceroni, Namque antea pleraque no-

bilitas invidia testuabat, et quasi pollui consula-

tum credehant, si eurn, quamvis egregius, homo
novus adeptus foret. Sed ubi periculum advenit

,

invidia atque superbia postfuere.

Igitur comitiis habitis , cônsules declarantur

M. Tullius et C. Antonius; quod factum primo
populares conjurationis concusserat. Neque ta-

men Catilinae furor rninuebatur : sed in dies plura

agitare ; arma per Italiam locisopportums parare ;

pecuniam sua aut amicorum fide sumptam mu-
tuam , Faesulas ad Manlium quemdam portare,

qui postea princeps fuit belli faciendi.

Ea tempestate plurimos cujusque generishomi-
nes adscivisse sibi dicitur; mulieres etiam ali-

quot, quae primo ingentes sumptus stupro cor-

poris toleraverant
;

post, ubi aetas tanlummodo
qusestui, neque luxurise modum fecerat, ses alie-

num grande confia verant. Per eas se Catilina cre-
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nestamente. forno nella encontrasse monos agrado,

depois que a pobreza lhe permiti ia menos larguezas,

de repente, blazonando, começou a promelter-lhe

mares e montes, e algumas vezes a ameaça-la com
o ferro, se lhe nao cedesse, a trata-la em fim com
mais arrogância, que d'antes. Fulvia, conhecida

a causa da insolência de Curió, não occuhou um
tal perigo da republica ; mas, sem nomear quem
lho disse, a muitos contou pontualmente quanto
ouvira da conjuração de Catilina. Ksta novidade
foi o que principalmente accendeo em todos o de-

sejo de conferir o consulado a Al. Tullio Cícero,

Até ali bramiria de inveja quasi toda a nobreza,

julgando como sevandijada esta dignidade, se um
homem novo, por mais egrégio que fosse, a obti-

vesse. Mas, na presença de perigo, a inveja e a

soberba cederão.

Procedeo-se pois aos comícios, e fôrão declara»

dos cônsules M . Tullio e C. António; o que ao
principio aterrou os conjurados. Nao afrouxava
comtudo o furor de Catilina, antes maquinando
cada vez mais, fazia por toda a Itália apromptar
armas nos lugares opportunos, transportar di-

nheiro, pedido em seu nome, ou no de seus ami-
gos, para Pesulas a um certo Manlio, que depois

foi o primeiro a romper a guerra.

Neste meio tempo dizem, que attrahíra a si

muitos indivíduos de todas as clases; e também
algumas mulheres que outr'ora com o tráfico do
corpo hiao supprindo os seus enormes gastos, e

agora pela idade impossibilitadas do lucro, e não
do luxo, se tinhão abismado em dividas. Por es-
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debftt posse servilia urbana &o11icíta*rf»
5
urbem in-

cendere , viros rarurn vel adjungere sibi , vel in-

ter ficere. Sed in his erat Sempronia
,
quae mui!

a

ssepe viril is audacue facínora commiserat. Ha3C
mulier género atque forma, praeterea viro atque
liberis satis fortunala fuit; litteris Círaecis atque
Latinis docta

;
psallçre et salt^ireeleganlius, quam

necesse est probae; multa alia, quis instrumenta
luxurise sunt. Sed ei cariora semper omnià,quam
deeus atque pudicitia fuit. Pecuniae an famae mi-
nus parceret, haud facile decerneres; libidine sic

accensa, ut saepiíre peteret viros, quam peleretur.

Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, creditum
abjuraverat, caedis cônscia fuerat, luxuria atque

inópia praeceps abierat. V; erum ingenium ejus

haud absurdum ; posse versus facere
,
jocum mo-

vere, sermone uti vel modesto, vel molli , vel

procaci; prorsus multas facetise multusque lepos

inerat.

His rebus comparalis, Catilina nihilo minus in

proximum annum consulatum p<
j tebat, sperans,

si designatus foret, facile se ex voluntale António

usurum. Neque interea quietus erat, sedomnibus
modis insidias parabat Ciceroni. Neque i 11 i tamen
ad cavendum dolus, aut astutiaedeerant. Namque
a principio consulatus sui , multa pollicendo, per

Fulviam effecerat, ut Q. Curius, de quo paulo

ante memoravi , consilia Caulinas sibi proderet.

Ad hoc collegam suum Antonium pactione pro-

vindas perpulerat , ne contra rempublicam senti-
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tas pensava Catilina allíciar os escravos urbanos,

por fogo á cidade, e associar a si ou matar os ma-
ridos delia*. Entre estas havia uma Sempronia

,

que tinha comrnetlido muitos crimes de varonil

audácia. Esta mulher, tanto a respeito de nasci-

mento e belleza, como de esposo e filhos era assaz

afortunada : douta nas letras Gregas e Latinas;

cantava, dançava com mais elegância, do que a

dama honesta convém , e possuía todas as mais
prendas, que sâo incentivo da luxuria. JVlas tudo
para ella foi sempre mais caro, do que a honra e

a honestidade. Se o dinheiro ou a reputação me-
nos poupava, não era fácil decidir-se : era tão li-

bidinosa, que mais vezes procurava os homens

,

do que era procurada. Muitas vezes tinha já trahi-

do a fé, negado dividas, sido capa de assassínios:

o luxo e a probreza a tinhão perdido. Era porém
de não vulgar engenho; sabia fazer versos, m a ne-

jar o ridículo, usar do estilo já modesto, já terno,

já picante : tudo fazia em fim com muita galanteria

e muira graça.

Isto disposto, insistia Catilina em pediroconsu-

lado para o anno seguinte, esperando, se designa-

do fosse, governar António á sua vontade. Nem
entretanto estava tranquillo , mas por todos 03

modos armava traições a Cícero; a quem para as

prevenir não faltava astúcia e manha. Por quan-
to logo no principio de seu consulado, á força de
promessas, conseguira, por meio de Fui via, que Q.
Curió, fie quem acima fallei , lhe commimicasse
os projectos de Catilina. Além de que tinha obri-

gado o seu collega António, com a troca de pro*
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ret. Circum ^e praesidia amicorum atqueclientium
occulte habebat.

Postquam dies comitiorum venit, et Catilinae

neque petitio, neque insidise, quas consuli fece-

rat, prospere cessere ; constituit bellum facere, et

extrema omnia experiri, quoniam
, quae occulte

tentaverat, áspera foedaque evenerant. Igitur C.
Manlium Ficsulas atque in eam partem Etruriae,

Seplimum quendam Camertem in agrum Pice-

num, C Julium in Apuliam dimisit; praeterea

alium alio, quem ubique opportunum sibi fore

credebat. Interea Roma* multa simul moliri ; con-

suli insidias tendere , parare incendia, opportuna
loca armai is hominibus obsidere; ipse cum telo

esse, ilem alio* jubere; hortari , uti sernper in*

tenti paratique essent; dies noctesque festinare ,

vigilare, neque insomuiis, neque labore fatigarw

Postremo ubi multa agitanti nihil procedil,

rursus intemp^sta norte conjurationis príncipes

convocat per JM. Porcium Laeeam ; ibique multa
de ignavia eorum quesius; docet. , se Manlium
praemisisse ad eam multitudinem

,
quam ad ca-

piemla arma paraverat; item alios in alia loca op»

portuna, qui initium belli facerent; seque ad
exercitum proficisci cupere, si prius Ciceronem
oppressisset ; eum suis consiliis multum officere.

Igitur perterritis ac dubitantibus caeteris, C. Cor*

nelius, eques Romanus, operam suam pollicitus,

«t cum eo L. Vargunleius senalor
;
coastituere ea
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vincia a não estar dv máo animo contra a repu-
blica. K em torno de si tinha occultamentc uma
guarda de amigos e clientes.

Sendo passado o dia dos comícios , e não tendo
Catilina sabido bem da sua pertenção, nem das

traições que urdira ao cônsul , resolveo fazer a

guerra e experimentar os últimos recursos; visto

que das suas occultas tentativas só tirara dam no e

vergonha. Para o que despachou C. Manlio para

Fesulas e toda aquella parte da Ktruria, um certo

Septimo Camerte para o campo Piceno, e outros

para outros sítios, como e onde cada qual lhe pa-

receo opportuno. EUe em Roma entretanto ma-
quinava a um tempo mil cousas; traições ao cônsul,

incêndios á cidade, cercar de gente armada os lo-

cares opportunos : andava armado «ompre, aos

outros ordenava o mesmo , exhortando-os a que
sempre estivessem promptos e alerta; e, noite e

dia lidando, velando, nem ás vigílias, nem ao
trabalho cede.

Vendo emfim, que a pezarde tantos esforços na-

da progredia, segunda vez, alta noite, convoca
por M. Porcio Leça os cabeças da conjuração; e

ahi depois de muito se queixar da sua molleza,
lhes diz, que tinha já mandado -Manlio para se

p^r a testa da multidão, que elle ha* ia disposto

a tomar as armas, e outros para outros lo-ares op-
portunos, a fim de darem principio á guerra; e
que desejava partir para o exercito, logo que se

desfizesse de Cicero
,
que era o principal estorvo

aos seus projectos. A tal proposição aterrados e

duvidosos todos os mais, C, Cornelio, cavalleiro
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nocte paulo post. cum arma tis hominibus, siculi

salulatum , introire ad Ciceronem , ac de impro-

viso domi suíb imparatum confedere. Curius ulá

intelligit, quant.um periculum consuli impendeat,
propere per Fuiviam Ciceroni dolum , qui para-

batur, enunciai, lta illi, janua prohibíti, tantum
facinus frustra susceperunt.

Inlerea IVTanlius in Etruria plebem sollieitare,

egestate simui, ao dolore injuriis, novarum rerum
cupidam, quod, Syllae dominalione , agros bona-
que omnia amiserat

;
praeterea lalrones cujusque

generis, quorum in ea regione magna copia erat

;

non rui lios ex Syllanis colonis, quibus libido at-

que luxuria ex magnis rapinis nihii reliqui fe-

cerant. Ea quum Ciceroni nunciarentur ; ancipiti

maio permotus, quod neque Urbem ab insidiis

privato consilio longius tueri poterat, neque exer-

citus Manlii quantus, aut quo concilio foret, satis

compçrtum habebar, rem ad senatum refert, jam
antea vulgi rumoribus exagitatam. Itaque, quod
plerumq-ue in atroei negotio solet, senatus de-

crevit, darent operam cônsules, ne quid respu-

blica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum,
more Romano, magistratui máxima permittitur,

exercitum parare, bellum gerere, coercere omní-
bus modis sócios atque eives, domi militiseque

imperiurn atque judicium summum habere; ali-

ter, sine populi jussu, nulli earum rerum consuli

jus est.
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romano,- e com elle o senador L. Vargunteio,offe~

receo a sua cooperação, e ajustarão ir dali a um
pouco naquella mesma noite com gente armada a
casa de Cícero, como para o saudar, e de repente

mata-lo desapercebido. Curió, vendo quão grande
perigo estava imrninente ao cônsul, a toda a pressa

por meio de Fui via lhe fez saber o laço, que se lhe

urdia. Assim elles, impedidos de entrar, em vão
se incumbirão de um tal crime.

Entretanto Manlio na Btruria sollicitava a plebe

cubiçosa de novidade, tanto pela pobreza, como
pelo resentimento da injuria; porque, na tyraa-

nia de Svlla, tinha perdido as terras e todos os

seus bens; assim como os ladroes de toda a espé-

cie, dos quaes havia grande copia naquella região
;

e alguns dos colonos de Sylla, a quem a devassidão

e luxo Unhão consumido o resto de seus grandes

roubos. Cícero, a tal noticia, assustado com o
dobrado perigo, porque nem com a sua particular

prudência podia por mais tempo preservar das trai-

ções a cidade, nem sabia com certeza qual era a
força do exercito de Manlio, ou de que animo es-

lava; propôz no senado o caso, que já andava nos

Tumores do vulgo. A' vista do que, o senado, como
lie costume nos urgentes perigos, decretou, que
provessem os cônsules, que não viesse damno á
ivpublica. Com isto, segundo a constituição Ro-
mana, se concedem pelo senado a estes magistrados

amplíssimos poderes, para levantar exercito, fazer

a guerra, cohibir por todos os modos os alliados e

cidadãos, ter despótico império e julgar sem #p-
pellação no civil e no militar : fora deste csÉ$o

?
$em

D
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Post paucos dies L. Saenius senator in senatti

litleras reeitavit, quas Faesulis allatas sibi dice-

bat; in quibus scriptum erat, « C. Maolium arma
cepisse, cum magna multitudine, ante diem V l

kalendas novembris. » Sirnul , id quod in tali re

solet , alii porlenta atque prodigia nunciabant,
fllii conventus fieri , arma portar! , Capuae atque

in Apúlia servile bellum moveri. Igitur senatus

decreto Q. Marcius Kex Fabulas, Q, Metellus

Ureticus in A puliam circumque ea loca missi. li

utrique ad urbem imperatores erant, impediti
,

i>e Iriumpharent , calumnia paucorum ,
quibus

omnia honesta atque inhonesta vendere mos erat.

Sed praetoresQ. Pompeius RufusCapuarn, Q. Me-
4ellus Celer in a<>rum Picenum , iisque permis-

fium, uti pro tempere atque pericuio exercitum

compararent. Ad hoc
9

si quis indieavissot de con-

juratione
5
quae contra republicam facta erat, prae-

irrium
5
servo libertatem et sestertia centum , li-

bero impunitalem ejus rei et sesterlia dwenta»
Jtemque decrevere, uti gladiatoria3 famílias Ca-
-puarn et in caetera municípia distribuerentur,

pro cujusque opíbus; Romae per totam urbem
\igiliae haberenlur, hisque minores magistratus

prseessenU

Quibus rebus permota civitas, atque immutata
TJrbis fácies erat ; exsurama laetitia alque lascívia,

quss diuturna quies pepererat, repente omnes
iristitia invasiu Festinare, trepidara $ jaeque loco,
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ordem do povo nada disto pode fazer o cônsul.

Poucos dias depois o senador L. Senioleo no se-

nado urra caria, que dizia lhe chegara de Pesulas,

em que lhe escreviào, que « na madrugada do dia ti

das kalendas de novembro, C. JVJanliocom grande

multidão havia tomado as armas??. Ao mesmo tem-
po, como he costume em taes casos, unsannuuciavào
portentos e prodígios, outros, que se faziào reu-

niões, transporlavâo armas ; em (Japua e na Apúlia
se maquinava guerra de escravos. Em consequência

do que, por decreto do senado forào mandados Q.
Mareio Rex para Pe.su las, Q. MetelloCretico para

& Apúlia e seus contornos. Ambos estes generaes

estavão ás portas de Roma, impedidos de triunfar

pela calurnnia de alguns indivíduos, cujo costume
era vender o justo eo injusto. Os pretores Q. Ponv~

peoRufo pnraCapua, Q, MetelloCeler para o cam-
po Piceno, auctoiisados para levantar exercito se-

gundo o tempo e o perigo. Também se decretou
em premio«aquem descobrisse alguma cousa da con-
juração feita contra a republica, sendo escravo a
liberdade e cem sestercios; duzentos, sendo livre,

e a impunidade deste crime. Decretou-se também,
que as companhias de gladiadores fossem distri-

buídas por Capua e mais municípios, segundo as

forças de cada um ; e em Koma se postassem por

toda a cidade guardas commandadas por magistra-
dos menores*

Estas novidades tinhão aterrado todos os cida-

dãos, mudado o aspecto de Roma : á mais exces-

siva alegria e sensualidade, frlhasda diuturna paz,
auecedeo de repenu uma tristeza geral. Tudo era

P 2
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neque homini cuiquam salis credere; neque bel-

lum gerere, neque pacem habere ; suo quisque

metu pericula metiri. Ad hoc mulieres, quibus,
reipublicse magnitudine , belli timor insolitus

incesserat, afflictare sese , manus supplices ad
ccelum tendere; miserari parvos liberos; rogitare,

omnia pavere; superbia alque deliciis omissis^

sibi patriseque diffidere.

At Catilinse crudelis animus eadem illa move-
bat, tametsi presidia parabantur, et ipse lege

Plautia interrogai us erat ab L. Paulo. Postremo
dissimulandi causa, aut sui expurgandi, sicuti

jurgio lacessitus forel, in senatum venit. Tum M.
Tullius cônsul, sive praesentiatn ejus timens, sive

ira commotus, oralionem habuit luculentam ata-

que utilem reipublicae , quam postea scriptam

edidit. Sed ubi i lie assedit, Catilina, ut eral pa-

ratus ad dissimulanda omnia, demisso vultu y

^oce supplici postulare a [>atribus eoepit , « ne

quid de se temere crederent; ea família ortum ,

ita se ab adolescentia vitam instituísse, ut omnia
bona in spe haberet; ne sestimarent, sibi, patrí-

cio homini, cujus ipsius atque majorum plurima

beneficia iií plebem Romanam essent, perdita re-

publica opus esse, quum eam servaret M. Tul-

lius, inquilinus civis urbis Romãs. » Ad hoc ma-
ledicta alia quum adderet, obstrepere omnes,
hostem atque parricidam vocare. Tum ille furi-

bundus : a Quoniam quidem circumventus , in*

quit, ab inimicis praeceps agor, ineendium meum
ruioa restinguam. »
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correr, trepidar, não se fiar de logar, nem de pessoa

alguma; nem fazer guerra, nem estarem paz ; me-
dir çikI.h um pelo seu temor o perigo. As mulheres

que até ali á sombra da grandeza do império des-

conheciâo o temor da guerra, consternadas, erguen-

do as mãos aos ceos carpião os tenros filhos
;

per-

gunta vão, tremiàode tudo; esquecidas da soberba e

das delicias, desconfiavão de si e da pátria.

Mas o cruel Catilina maquinava da mesma sorte,

a pezar das forças, que se apromptavão, e de ter

sido, segundo a lei Plauria , interrogado por L.

Paulo. Finalmente para dissimular, ou juslificar-

se, como se na contenda fosse elle o provocado, se

apresentou no senado. Kntão o cônsul M.Tullio,
ou temendo a sua presença, ou transportado d^ra,
fez uma oração luminosa e útil á republica, a qual
depois fez correr escripta. Mas apenas elle se as-

sentou, Catilina, que vinha preparado para toda a
dissimulação, com os olhos baixos, em voz maviosa
começou a pedir aos senadores : «que a seu res-

peito nada acreditassem temerariamente; pois des-

cendia d'uma tal família; desde a sua adolescên-

cia se havia comportado de sorte, que todos os bens
devia esperar; que se não persuadissem, que ura
patrício, cuja pessoa e cujos maiores tanto havião
servido o povo Romano, procurasse a ruina da re-

publica, quando a defendia um M . Tullio, cidadão
inquilino da cidade de Roma. Como a estas accres-

centasse outras invectivas, com grande rumor gri-

tarão todos os senadores, chamando-lhe inimigo e

parricida. Então elle furibundo : a Pois que por

toda a parte cercado, sou, disse, por meus inimi*
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Deinde se ex cúria domum proripuit. Ibi multa
secum ipse volvens, quod neque insidiae con^uli

procedebant , et al> incêndio lnlelHg«*bat urb m
vigiliU munitam, optimum factu crclens, exerci-

tum aufere, ac prius , quam lesiones scribereu-

iur, multa aalecapere quae bello usui forent

,

nocte intompesta cum paucis in manliana castra

profectus est. Sed Cethego atque Lentulo, caete-

risque, quorum cognoverai promptam audaciam,
mandat , quibus rebus posso nt , opeà fuctionU

confirment, insidias consuli maluren! , caedem ,

incendia, aliaque belli facínora parent; sese pro-

pediem cum magno exercitu ad urbem accessu-

rum.
Dum haec Romae geruntur, C. Manlius ex suo

numero legatos ad Marciuin Regem mittit, cum
manda tis hujuscemodi : a Deos hominesque tes-

íamur, imperator, nos arma neque contra pa-

Iriam cepisse, neque quo periculum aliis facere-

mus, sed uti corpora nostra ab injuria tuta fo-

rent; qui tniseri , egentes, violea tia atque crude-

Utate feneratorum plerique pátria, sed omnes
fama atque fortunis expertes sumus. Neque cui-

quam nostrum licuit, more majorum-, lege uti,

neque, amisso património, liberum corpus ha~

bere; tanta saevitia feneratorum atque praetoris

fuit. Saepe majores vestri, miserti plebis Romanas,
decratis suis inopiae ejus opitulati sunt; ac no-

víssima memoria nostra, propter maguitudinem
«ris alieni:, volentihus omníbus bonis, argentina'
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gos arrastado ao precipício, apagarei o meu in-

cêndio com a sua ruína* »

Da cu ria correo súbito a casa. Ali depois de mui-
to batalhar comsigo mesmo, como as traições ao
cônsul se malIogravào,ea cidade com as guardas lhe

parecia bem preservada do incêndio, julgaudo que
o mel fu>r seria augmentar o exercito, e antes, que
se alistassem as legiões, prover-se do necessário para
a guerra; pátrio com poucos, alta noite, para o
campo de Manlio. A Cethego, Lentulo, e outros,

cujo prompto arrojo conhecia, deixou porém or-

denado, que por todos os modos possíveis engros-

sassem as forças da facção, apressassem as traições

ao cônsul, preparassem assassínios, incêndios, e ou-
tras hostilidades; que elle em breve com um gran-
de exercito estaria ás portas da cidade.

Emquantoistose passa em Roma, C. Manlio en.-

viou alguns dos seus a Mareio Re\ com esta men-
sagem : « General, por testemunhas damos 03

deoses e os homens de que não tomámos as ar-

mas contra a pátria, nem para offender alguém;
mas para livrar da oppressâo nossas pessoas :

aós, míseros indigentes, que pela violência e cruel-

dade dos credores, muitos estamos sem pátria,
e todos sem reputação e fortuna. Nem a um
só de nós se concedeo, a exemplo de nossos maio-
res, gozar do favor da lei, nem, perdidos os bens,

ter ao menos livre a pessoa : tal ha sido a deshu-

manidade dos usurários, e do pretor. Muitas vezes

vossos maiores, condoídos da plebe Romana, com
decretos acudirão ásua miséria : e ultimamente em
nossos dias, por serem enormes as dividas, a con-
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sere solutum est. Saepe ipsa plebs, aut dominan-
di studio permola , aut superbia magislratuum

,

armata a pat rihus secessit. At nos non imperium,
neque dividas petimus, quarum rerum causa
bel la atque ccrtamina omnia inter mortalessunt

;

sed libertatem ,
quam netho bónus, nisi cum

anima simul, arpittit. To atque senatum obtesta-

mur, consulatis miseris civibits; legis praesidium ,

quod iniquitas prsetoris eripuit, restituatis; neve
nobis eam necessitudinem imponatis, ut quaera-

mus, quonam modo, maxime u I ti sanguínem
nostrum, pereamus. » Ad haec Q. iMarcius res-

pondit ! « Si quid ab senatu pefere vellent, ab
armis discedant, líomam suppHeos proíiciscantur;

ea mansueludine atque misericórdia senatum po-

pulumque Romanum semper fuisse , ut nemo
umquam ab eo frustra auxilium petiverit. »

At Catilina ex itinere plerisque consularibus

,

praeterea óptimo cuique, litteras mittil : a Se falsis

criminibus circumventum
, quoniam faclioni ini-

micorum resistere nequiverit , fortunae cedere,

Massiliam in exsilium proficisci; mm quo sibi

tanti sceleris conscius essot , sed u ti respublica

quieta foret, neve ex sua contentione seditio

oriretur. » Ab bis longe diversas litteras Q. Ca-
tulus in senatu recitavit

,
quas sibi nomine Cati-

linse redditas dicebat. Earum exemplum infra

scriptum est :

« L. Catilina Q. Catulo S. Egrégia tua fides,

re cognila, grata mihi, magnrê in méis periculis,
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sentimento de todos os bons, se pagou soa quarta
parte. M uitas vezes a mesma plebe, incitada ou Ho
desejo de mandar, ou da soberba dos magistrados,

se armou e separou do senado. Nos não pedimos
mando, nem riquezas, que de todas as guerras e des-

avenças enlre os homens são causa; pedimos a li-

berdade, que nenhum homem digno perde senão
tom a vida. A ti e ao senado imploramos, que at-

tendais aos miseráveis cidadãos; nos restituais o
amparo da lei, que nos roubou a iniquidade do
pretor; e nos não im ponhais a dura necessidade

de procurarmos, seja o modo qual for, morrer,
deixando largamente vingado o nosso sangue. » Ao
que respondeo Q. Mareio : « Que, se alguma cousa
tinhão a pedir ao senado, depuzessem as armas, e

como supplicantes fossem a Roma; que de fal be-

nignidade e misericórdia fora sempre o senado e

povo Romano, que ninguém debalde lhes linha

pedido auxilio »

Catilina escreveo do caminho aos mais dos con-

sulares, e além destesa umaououtrapessôade maior
probidade : a Que perseguido com falsos crimes,

não podendo resislir á facção inimiga, cedia á for-

tuna e hia desterrar-seem Massília; não porque se

conhecesse compliee de um tal crime, mas para que
a republica ficasse tranquilla, e da sua defesa se não
originasse alguma sedição. íVfas em sentido mui di-

verso leo Q. Catulo no senado uma carta, que di-

zia lhe fora entregue da parte de Catilina ; da qual
eis a copia :

a L. Catilina a Q. Catulo saúde. A tua egrégia

fidelidade, por mim conhecida, grata nos meus
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ftdticiam eommeiídationi meae tribuil . Quamobrem
defensionem in novo consilio non statui parare ,

sati>faclionem ex nulla conscientia de culpa pro-

ponere decrevi, quam me Dius fidius veram licet

cognoscas, Injuriis contumeliisque concitatus ,

rjuod fructu laboris industriaeque meae privatus

,

statum dignitatis non obtinebam
,
publicam mi-

serorum causam, pro rnea consuetudine, suscepi;

non quin a3s alienum méis norninibus ex posses-

Honibus solvera possem
,
quum et alienis norni-

nibus liberalitas Orestiliae suis fdiaxjue copiis

jiorsol verei : sed quod non dignos homines ho-

nore honestatos videbam , meque falsa suspicione

alienatum e*se sentiebum. Hoc nomine satis ho-

nestas pro meo casu spes reliquae dignitatis con-

servandae sum sequutus. Plura quum seribere vel-

lem, nunciatum est vim mihi parari. NuncOres-
lillam commendo tuaíque fidei Irado. Eam ab in-

juria defendas, per liberos tuos rogatus. A veto. »

Sed ipse paucos dies commoratus apud C, F!a-

miniurn in agro Reatiuo, dum vicinitalem, antea

sollicitatam , armis exornat, cum fascibus atque

aliis imperii insignibus ih castra adJManlium con-

tenda. Ha?c ubi Romae comporta sunt, senatus

Calilinam et Ylanlium hostes judicat; csetera»

multitudini diem statuit, ante quam sine fraude

liceret ab armis discedere, praeter rerum capita-

lium condemnatis. Praeterea decernit , uti cônsu-

les delectum habeant ; Ântanius cum exercita
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grandes perigos, dá confiança ás minhas supplicas.

Por isso que da minha nova resolução assentei não
produzir defesa, vou fazer-le uma franca declara-

ção, filha de nenhuma consciência de culpa, a qual,

te juro, acharás verdadeira. Com iniu rias e affron-

tas provocado, como, privado do fructo do meu *uor

e industria, não obtinha a consideração própria da
minha dignidade, abracei, como costumo, a causa

publica dos infelizes; nào por não ler com que
pagar as dívidas, por mim contrahidas, quando
a generosidade de Oreslitia com os seus bens e os

de sua filha pagava aquellas, a que eu me obri-

guei por outrem ; mas por ver homens indignos en*

nobrecidos com honras , e eu delias excluído por

uma falsa suspeita. Por este motivo segui a espe-

rança, não pouco honrosa para o meu estado,
de conservar o resto da minha dignidade. Mais
queria dizer-te , mas sou avisado, que se me
prepara nova violência. Eu te recommendo, e á
tua probidade entrego Oreslilla. Que a defen-

das de todo o insulto pelos teus filhos te rogo.

Adeos. »

Depois, tendo-se demorado poucos dias nas ter-

ras de Reate em casa de C. Flaminio, em quanto
armava aquelles povos, já diante mão seduzido*,

com os feixes, e mais imperatorias insígnias paríie

para o campo de V? a nlio. Sabido isto em !a;ina,G

senado declarou inimigos da pátria Catilina e M um
lio, e ao resto da multidão, menos os convencidos
de crime capital, estabeleceo um praso, dentro do
qual pederião sem castigo depor as ai mas. Decre-

tou mais, que os cônsules recrutassem , Antoxiiu
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Catilinam persequi maturet; Cícero urbi praesi-

dio sit.

Ka tempestate mihi imperium populi Romani
multo maxime miserabile visum est. Cuiquum ad

occasum ab ortu solis omnia, domila armis, pare-

rent; domi otium atque divitiae, qua? prima mor-
tales putant, affluerent : fuere tamen eives, qui se-

que remque publicam obstinatis animis perditum
irent. Namque duobus senatus decretis, ex tanta

multiUidine neque praemio induetus conjuratio-

nem patefecerat, neque ex castris Catilinae quis-

quam omnium discesserat. Tanta vis morbi, atque
uti tabes plerosque civium ânimos invaserat.

Neque solum illis aliena mens erat, qui cons-

cii conjurationis fuerant; sed omnino cuncla
plebs novarum rerum studio Catilinae incepta pro-

babat. íd adeo more suo videbatur facere. Nam
eemperin civitate, quibus opes nullse sunt, bonis

invidení , maios extollunt; vetera odere , no-

va exoptant; ódio suarum rerum mutari om-
nia siudent; turba atque srditionibus sine cu-

ra aluntur, quoniam egestas facile habetur sine

damno.
Sed urbana plebs, ea veroprsecepsierat de mul-

tis causis. Primum omnium, qui ubique probro

atque peíulantia maxime praestabant; item alii

,

per dedecora j)atrimoniis amissis
;
postremo om-

nes, quos flagitium aut facinus domoexpulerat,ii
Romam, sicuti in sentinam^confluxerant. Deinde
multi memores Syilanae victorise, quod ex grega-
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com um exercito fosse logo no alcance de Catilina,

Cícero guardasse a cidade.

Kntao mais deplorável, que nunca, me pareceo

o império do povo Romano. Quando do oriente

ao occaso tudo, sujeito á força d'armas, lhe obe-

decia ; no interior o ócio e as riquezas, que os ho*

mens olhào como os primeiros bens, affluião: hou-
ve cidadãos, que, a pezar disso, com animo* obs-

tinados, buscavào perder comsigo a republica. Pois

não obstante os dous decretos do senado, de tão

grande multidão nem um só, induzido do pre-

mio, revelou cousa alguma da conjuração, nem
desertou do campo de Catilina. Com tanta força

este mal , ou contagio tinha invadido os ânimos
dos mais dos cidadãos.

Não só os conjurados traziào alienado o espiri-

to; mas em geral toda a plebe, cu Hfcosa de novi-

dade, approvava os projectos de Catilina. Nisto se-

guia o seu costume. Porque sempre em todo o
governo os que nada tem, invejão os bons, exalião

os máos, aborrecem o antigo, appetecem cousas

novas, desgostosos do seu estado procurão tu-

do mudar, e sem receio se nutrem de tumultos

e sedições; porque a pobreza facilmente escapa

illesa.

Mas quanto á plebe de Roma, por muitas causas

era arrastada. Em primeiro lugar, aquelles que em
toda a parte se tinhão mais destinguido em mal-

dade e petulância, aquelles, que em torpezas ti-

nhão dissipado os patrimónios, aquelles emfim, a

quem a deshonra e os crimes tinhão expulsadode

casa, todos havião confluído a Roma, como a uma
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riis militibus alios senatores videbant, alios ita

divites, ut régio victu atque cultu aetatem agerent,

$ibi quisque, si in artnis foret, ex victoria talia

sperabul. Proteica juventus, quae in agri* manuum
merende inopiam toleraverat, privalis atque publi-

cis largitionibus excita, urhanum otiiim ingrato

labor] praetulerat. Kos atque alios omnes malum
pubiicutn alebal. Quo minus mirandum est , ho*

mines egentes, malis moribus , máxima spe , rei-

publicae juxta ac sibi cônsul u-Use. Prsetena quo-

rum, victoria Syllse, parentes proscripli, bonaerep-

ta, jus libertatis imminulum eral, haud sane alio

animo belii eventum exspectabant. Ad hoc, qui-

cumque aliarum atque senatus partium erant,con-

turbar) rempublieam, quarn miuus vuiere ipsi ma-
lebanL

Id adeo malum muitos post aunos in civitatem

jreveiterat. Nam postquam Cn. Pompeio et M.
Crar-so consulibus Iribunúia potestas restituía est

;

bomines adolescentes surnmam potestatem nacti
y

quibus setas animusque ferox erat, ceepere, sena-

-lurn criminando, plebem exagitare, dein largiendo

atque pollicitando magis incendeie; ita ipsi clari

potentesque fieru Contra eos summa ope niteba-

tur pleraque nobilitas, senatus specie , pro sua

-magnitudme. Namque, uti paneis verum absol-

vam, post illa têmpora rpiicumque rem publicam
lagitavere, honeslis nominibus, alii, sicuti populi

jura defenderent, pars, quo sen, tus auetoritasma-
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sentina. Depois muitos, lembrados da victoria de

Sylla, e vendo alguns de simplices soldados feitas

senadores, outros tào ricos, que \i\iào com mesa
e fausto real, cada um para si esperava, se as armas
tomasse, os mesmos resultados da victoria. Além.
destes, a mocidade, que nos rampos Ma, com o seu

jornal supportando a miséria, attrnhida das libera-

lidades publicas e particulares, ao trabalho ingrato

havia preferido o ócio da cidade. Estes e outros

vivião do mal publico. Assim menos he de estra-

nhar, que homens de máos costumes, cheios de gran-

des esperanças, confundissem com o seu o interesse

publico. De mais, aquelles, a quem, por occasiao

da victoria de Sylla, tinhâo sido proscriptos os

parentes, tirados os bens, os privilégios coarctados,

com animo não menos damnado esperavão o êxi-

to da guerra. Km fim quantos erào do partido op-

posto ao senado antes queriâo, que se conturbasse

a republica, do que verem-se valendo menos.
Tinha este mal, depois de muitos nnnos, ha pou-

co voltado a líoma. Por quanto depois que no con-
sulado de Cn. Pompeo e Al. Crasso se restituio

o tribunato, alguns moços, revestidos deste sum-
mo poder, altivos por génio e por idade, entrarão
a criminar o senado, a instigar a plebe, e depois
com dadivas e promessas a accende-la rnaise mais;
porque assim se faziâo mais celebres e podem*
sos. A e^tes se oppunha com todas as suas forças

xjuasi toda a nobreza, pretextando, que o fazia pelo

senado; mas era pela sua própria grandeza. Pois
íi dizer a verdade em poucas palavra», quantos de-

pois daquella época, debaixo de honestos pretex-
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xima foret, bonum publicum simulantes, pro sua
quisquc potentia cerlabant. Neque illis modéstia,

neque modus eontentioais erut ; utrique vidariam
crudeliter exercebant.

Sed postquam Cn. Pompeius ad bel 1 um mariti-

rnum atque Mithridaticum missusest; plebisopes

imminutre, paucorum potentia crevit. Hi magis-

tratus, províncias, aliaque omnia tenere ; ipsi

innoxii, florentes, sine metu relatem agere, c*jleros-

que judiciis terrere, quo plebem in magistratu pla-

cidius tractarent. Sed ubi primum, dubiis rel>us,

novandi spes oblata est , vetus cerlamen ânimos
eorurn arrexíL Quod si primo prrelio Catilina su-

perior, aut requa mana discessissel, profecto mag-
na clades atque calam i tas rem publicam oppressis-

set; neque illis, qui victoriam adepti forent, diu-

tius ea uti lieuisset, quin defessis et exsanguibus,

qui plus passei, iinperium atque libertatem extor-

queret.

Fuere tamen extra conjurationem complures,
qui ad Catilinam initio profecti sunt. ín bis erat

Fulvius, senatoris filius, quem retractum ex itU

nere parens necari j ussi t . íisdem temporibus Ro-
mae Lentulus,sicuti Catilina prseceperat,quoscum-

que moribus aut fortuna novis rebus idóneos cre-

debat, aut per se, aut per aliossollicitabat ; neque
solum eives, sed cajusque modi genus hominum,
quod modo bello usui foret. lgitur P. Umbreno
cuidam aegotium dat, uti legatos Allobrogum re-
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los agitarão a republica, uns, como para defender

os direitos do povo, outros, para ampliar a auo
toridade do senado, todos affectavão zelo do bem
publico, e cada qual combatia peio próprio poder,

Wão guardavao nos debates decência, nem modo ;

€ uns e outros exerciâo cruelmente a vk torta.

Aí asdepoisque Pompeo foi mandado para a guer-
ra marítima e Al iílmdatica, decairão as forças do
povo, cresceo o poder de poucos. Apessárão-se es-

tes das magistraturas, das províncias, e de tudo o
mais; irresponsáveis, florentes, viviao sem temor,

« aterravão os mais com processos , para que du-
rante as suas magistraturas menos instigassem o
povo. Aias apenas a incerteza das cousas offereceo

a menor esperança d^nnovar, tornou a antiga con-
tenda a accênder os ânimos. De sorte que se na
primeira batalha Catilina ficasse superior, ou pelo

menos igual, de certo grande estrago e calamidade
opprimiria a republica; nem os que alcançassem,

a vietoria, a gozariâo por muito íempo^ porque,
fatigados e enfraquecidos, aquclle, que mais pu-
desse , lhes arrebataria o império e a liberdade.

Muitos houve também de fora da conjuração, que
logo no principio se fôrão para Catilina. Era um
destes Fulvio, filho d'um senador, que, recondu-
zido do caminho, foi morto por ordem do pai.

Nesse mesmo tempo Lentulo em Koma,comoCa-
tilina ordenara, por si, ou por outrem sollicitava

todos aquelles, que, por seus costumes, ou fortu-

na, julgava idóneos para revolta; fossem, ou não
cidadãos, como tivessem préstimo para a guerra.

Para o que incumbio um certo P. Umbreno de-son-

E
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qirirat, eosque, si possit , impellat nd socirtntem

belli ; existimans publice privatimque aere alieno

oppressos, praeterea, quod natura gensGallica bel-

Jicosa esse
t , facile eos ad tale consilium adduci

pos^e

.

Umbrenus, quod in Gallia negotiatus erat

,

plerisque principibuscivi.tatum notuserat, atqueeoa
noverat. itaquesine mora, ubi primum legatosin

foro conspexit, percunctatus pauca de statu civi-

tatis, et qua^i dolens ejus casum, r^quirere ccepit,

quem exitum tantis malis sperarent ? Postquam
illos videt queri de avaritia magi-tratuum, accu-

sare senatum , quod in eo auxilii nihil osset, mi-

seriis suis remedium mortem exspectare : c< At ego,

inquií, vohis, si modo viri esse vultis, rationem

ostendam,qua tanta ista mala effugiatis. ?> Haec ubi

dixit, Allobroges in maximam spem adduclí [;m-

brenum orare, ut sui misereretur; nihil tam aspe-

ríim, neque tam diíncile esse, quod non cupidis-

sime facluri essent, dum ea rescívitatem aere alie-

no liberaret. I lie eosindornum D. Bruti perducit,

quod foro propinqua erat, neque aliena consilii,

propter Semproniam; nam tum Brutus Roma ab-

erat, Praeterea Gabinium arcessit, quo major auo
ioritaã sermoni inesset* Ko praesenteconjurationem

aperit , nominat sócios, praeterea muitos cujus-

que generis innoxios, quo legatis animus amplior

esset ; deinde eos, pollicitos operam suam, dom um
dimitt L

Sed Allobroges díu in incerto habuere, quid-

nam coasilii caperenU In altera parte erat a&s alie-
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dar os legados dos Ailobrogos, e induzi-los, se pu-
desse, a entrar na guerra

;
julgando, que, oppri-

midos de dividas publicas e particulares, e, como.

Gálio», por natureza beilicosos, nao seria diííicil

induzi-los a isso.

Umbrcno, porque na Gallia negociara, conhecia
e tia conhecido do» mais dos pnncipaes das cida-

des. A:«?in;, apeiUíS mo na pra^ja os legados, lazea-

do-lhes algumas pergunta» sobre o estado da na^ao
e como iaslimaudo a sua desgraça, passou logo a
perguntar-lhes, que exilo esperavao a tantos ma-
les? Depois que os vio queixar da avareza dos ma-
gistrados , accusar o senado

,
por nào terem nelie

encontrado apoio algum, e olhar a morte como o
só remédio ás suas misérias : « Pois eu, se quereis

ser homens, lhes diz, vos mostrarei o modo de sabir

ue tantos males, a Alai isto disse, os Ailobrogos,

concebendo a» ta esperança, suppticárào a U more-
no, se compadecesse delies

5
que nada havia tão

áspero e difficil, que elies com a melhor vontade
nào fizessem , como isso livrasse a naçào do peso

das dividas* lille os conduz a casa de D* Bruto,

por ser vizinha á praça, e nào alheia da empresa,

por causa de Sempronia
5
porque Bruto nào estava

então em Koma. Depois fez chamar Gabinio, para

dar mais auctoridade ás suas palavras; e, presente

este, lhes descobre a conjuração e nomeia os só-

cios, incluindo de todas as ordens muitos, que o nào
erâo, para mais animar os legados; depois, tendo

elles promettido a sua cooperação, os. despedio.

Longo tempo esUverào em duvida os Ailobro-

gos, sotue qual partido tomassem. Tinhão d'um^
E 3
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num, studium belli, magna mercês in spe victoriae

;

at ia altera majores opes, tuta consilia, pro incei la

spe certa praemia. Haec illis volventibus, tandem
vicit fortuna reipublicae. Itaque Q. KabioSangae,
cujus patrocínio civitas plurimum utebatur, rem
omnem , uti cognoverant, aperiunt. Cícero, per

Sangam consilio cognito, legatis praecepit, ut stu-

dium conjurationis vehementer simulent, caeteros

adeant, bene polliceantur , dentque operam, uti

eos quam maxime manifestos habeant.

lisdem fere temporibus in Gallia citeriore at-

que ulteriore, item in agro Piceno, Brultio, Apú-
lia motus erat. Namque illi, quos antea Catilina

dirniserat, inconsulte ac veluti per dementiam
cuncta simul agebant ; nocturnis consiliis, armo-
rum atque telorum portationibus, festinando, agi-

tando omnia, plus timoris quam periculi effece-

rant. Ex eo numero complures Q. MetellusCeler
praelor ex senatus consulto, causa cognita, ín vin-

cula conjecerat ; item in ulteriore Gallia C. Mure-
na y qui ei provinciae legatus praeerat,

At Romãs Lentulus cum caeteris, qui príncipes

conjurationis erant, paratis, ut videbatur, magnis
copiis, constituerat, uti, quum Catilina in a^rum
Feesulanum cum exercitu venisset, L. Bestia tribu-

nus plebis, concione habita, quereretur de actio-

nibus Ciceronis , bellique gravissimi invidiam

óptimo consuli imponeret; eo signo, próxima noc-

te caetera multitudo conjurationis suum quisque

negotium exsequeretur. Sed ea divisa boc mododi-
cebantur : Statilius et Gabinius uti cum magna
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parle as dividas, o desejo da guerra, as grandes

vantagens da esperada victoria; da oulra maiores

forças, risco nenhum, cerios prémios em vez dMn-
certas esperanças. Isto bem ponderado por elles

,

\enceo emíim a fortuna da republica. A Q. Fábio

Sanga, que muito patrocinava a sua cidade, con-

tao o caso, como o tinhâo sabido. Cícero, instruído

por Sanga, ordena aos legados, que affectem o mais
\ivo interesse pela conjuração, procurem os mais,

tudo promettão, e facão por bem os conhecer.

Quasi ao mesmo tempo na Gallia citerior e ul-

terior, bem como no campo Piceno , Crucio, e

Apúlia havia movimentos. Por quanto os emis-

sários de Ca til i na inconsideradamenteecomo loucos

querendo fazer tudo junto, com reunires noctur-

nas, transportes de armamentos e lanças, apressan-

do, amotinando tudo, tinhão causado mais susto,

que perigo. A muitos destes o pretor Q. MetelloCc-
ler, conforme o decreto do senado, tinha processado

e prendido; e o mesmo fizera na Gallia ulterior

C. Murena, que na qualidade de legado governa*
va aquella província.

Em Roma Lentulo com os mais cabeças da con-
juração, preparadas forças, a seu ver, sufficientes,

havia determinado, que apenas Catilina com oexer-
cito chagasse ao território Fesulano, o tribuno
do povo, L. Bestia , convocada a assemblea, se

queixasse dos procedimentos de Cicero, lançando
sobre o óptimo cônsul o ódio de tão funesta guer-
ra ; o que seria o signal , para na próxima noite

cada um dos da multidão conjurada fazer o que
lhe fora prescripto, E os detalhes dizem que erão
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manu duodecím simul opportuna loca urbis in-

cenderent, quo tumultu faeilior adrtus ad eonsu-

lem caeterosque, quibus insidiae parabantur, fieret ;

Cet.he;*us Ciceronis januam obsideret, eumque vi

aírgrederetur, altus atitam alium ; sed filii familia-

rum, quorum ex nobilitate máxima pars erat, pa-

rentes tnlerficerent ; simul, cas le et incêndio per-

culsis omnibus, ad Catilinam erumperent. Inter

baec parata atque decreta Cethegus, sem per que-
rebatur de ignavia sooiorum : illos dubitando et

dies prolatando magnas opportunitates corrum>
pere; facto, non consulto, in tali periculo opus
esse; seque, si panei adjuvarent

,

, lnn?uentibus
aliis, impelum in euriam facturum. Natura ferox,

vehem^ns, manu promptus erat; maxirnum bo-

num ia celeritate putabat.

Sed Allobroges ex praecepto Ciceronis per Gabi-
nium cseteros conveniunt; ab hentulo, Cethego*

StatUio, item Casáio postulant jusiurandum,quod
signatum ad eives perferant : aliter haud facile eos

ad tantum negotium impelli posse. Oaeteri nihil

suspicantes dant ; Cassiu/s semet eo brevi ventu-

rum pollicetur, ac paulo ante legatosex urbe pro-

ficiscitur. Lentulus cum hisT. Vulturcium quem-
dam Crotoniensem mittit; ut Allobroges, prius

quam domum pergerent, cum Catilina, data at-

oue accepta fide , societatem confirmarent. Tpse

Vulturcio litteras ad Catilinam dat, quarum exem-
plum infra seriptum est : c< Qui sim, ex eo, quem
ad te vnhiy cognosces. Fac cogites, in quanta ca-
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estes : Statilio e Gabiniocorn uma forte escolta de-
vião pôr fogo ao mesmo fempo a doze logares op-
portunos da cidade; porá com o tumulto mais se

facilitar o accesso ao cônsul e aos outros, a quem
se prepararão traições ; Cethego cercar a casa de
Cícero e atacá-lo á vi\a força; e outros a outros

;

e os filhos-familias, dos quaes a maior parte erâo
nobres, assassinar os pais; e, aterrado tudo cota
as mortes e com o incêndio, juntos romperem para
Catilina. Entre estes preparativos e ordens, Ce-
thego se queixava continuamente da molleza dos
sócios, dizendo, que com as suas du\ida» e demo-
ras tinhào perdido grandes opportunidades

;
que

em tal perigo se precisava, nào de conselho, mas
de obras; que, se elle tivesse quem o ajudasse, em
quanto os mais languesciào no ócio, teria assalta-

do a cúria. Por natureza feroz, vehemeute, prompto
de braço, tudo fazia consistir na celeridade.

Os Allobrogos pois, segundo a ordem de Cíce-
ro por meio de Gabinio concorrerão com osmais^
e de Lentulo, Cethego, btatilio, e Cassio exigirão
um juramento, por elles assignado, para o leva-

rem a seus concidadãos; sem o que os nào pode-
rião impellir a um passo tal. Os mais sem descon-
fiança o derão; Cassio prometteo vir logo, e um
pouco primeiro, que os legados, se ausentou da
cidade. Lentulo mandou com estes um T. Vultur-
cio Crotoniense; para que antes de voltarem ao
seu paiz, com reciproco juramento firmassem a
alliança com Catilina; paraoqual deoa Vulturcio
a carta, abaixo transcripta \<t Quem eu sou, te dirá
o portador. Pensa no perigo, em que estás e leni*
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lamitate sis, et memineris te viram esse; corcside-

res quid tuse rationes postalent; auxilium petas

ab omnibus, et iam ab infirais, » Adhoc mandata
Yerbis dal : u Quura absenatu hostis judkratus si t,

quo consilio servitia repudiei ? in urbe parataesse,

qus& jusserit ; ne cunctetur ípse propi cts aceedere. >?

His rebus ita actís, constituía nocte qua proft-

ciscerentur, Cícero, per legatos cuneta edoctus,

L. Valério Flaceo et C. Pomptiooprsetoribus im-
perai, ut in ponte Mulvio perinsidias Allobrogurn
eomitatus deprebendant ; rern- ararrem aperit, cu-
jus gratía míttebantur; cratera, utí facto< opus sít,

ita agant, permíttit illís. Homines militares, sine

tumuttu praesídiis- collocatis, &icuti preceptum
erat, occulte pontem ob&idunt. Pòstquamadidlo4-

ei íegatí cum Vultureio venefunt, etsímul utrim-

que clamor exortus est; Galíí, cito cognito consi-

lio, sine mora prseloribua se tradunt. Yulturcius

primo cohortafus cíeteros, gladio» se a multitttdioe

defendít; dei ride, ubi a íegatis desertos est, multa
prius de salute sua Pomplinumobtestatus, quodeí
notus erat, postrema tímidns f ac vitae diffidensy

veluti hostibus, sese praetotibus- dedit.

Quibus rebus confectis, amnia propere per nún-
cios consuli declaraotur. At illurn ingeres cura at-

que la^titia simul occupavere, Namlsetabatur, in-

telligens, conjuratione patefacta, civitatem pericu-

lis ereptam esse; porro autem anxius erat, du-

bitans, in máximo scelere tantiscivibusdeprehen-

ais., quid facto opus esset j
poenam illorum sibi
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bra-te que és homem ; considera o que exige a tua

situação; a todos, mesmo aos ínfimos pedesoccor-

ro. » Alandava-lhe mais dizer de boca: « Por que
razão, estando declarado pelo senado inimigo pu-

blico, rejeitava elle os escravos? Que em Roma es-

tava prom pto quanto lhe ordenara ; não tardasse em
aproximar-se. ??

Isto feito, e determinada a noite, em que de-

\iào partir , Cícero de tudo instruído pelos lega-

dos , ordena aos pretores, L. Valério Flacco e C.
Pomptino, que surprendão na ponte Milvia a co-

mitiva dos Allobrogos; declara-lhes o fim, a que
os mandava; e quanto ao mais, lhes permittio fa-

zer o que julgassem preciso. Os dous militares,

postadas sem tumulto as guardas, como lhes fora

mandado, occul ta mente cercão a ponte. Quando
ali chegarão os legados com Vulturcio, e das duas

extremidades a um tempo se deo o grito, os Gal-
los, que vinhão sobre aviso, se entregão logo aos

pretores. Vulturcio ao principio, exhortando os

mais, com a espada sedefendeoda multidão; mas
assim que os legados o abandonarão, depois de sup-

plicar muito a Pomptino, seu conhecido, que o
não matasse, tímido, e da vida incerto, como a

inimigos , se rendeo aos pretores.

Concluido o que, se mandou á pressa participar

tudo ao cônsul. Grande cuidado e alegria ooccu-
párão a um tempo. Alegrava-se, porque, desco-

berta a conjuração, julgava salva a republica; af-

fligia-se pornão saber o que devesse fazer de tan-

tos cidadãos colhidos em tamanho crime : puni-los

seria para elle um grande cargo, perdoar-lhes per-
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oneri, impunitatem perdendae reipuhlicse fore cre-

debat. Igitur confirmato animo voca ri ad sese ju-

bel Lentulum, Cethegum, Statilium, Gabiuium,
iremque Q. Coeparium Terracinensem, qui in Apu-
liam ad concitanda serviria profieisci parabat. Cae-

teri sino mora veniunt ; Caeparius paulo ante domo
egre^sus, cognito indicio ex urbe profugerat. Côn-
sul Leniulum, quod praetor erat, ipse manu tenens

in senatum perducit; reliquos cum custodibus in

sedem Coucordiae veuíre jubet. Eo senatum advo-
cat, magnaque fiequentiaejusordinis, Vulturcium
cum legalis introducit; Flaccum praetorem scri-

nium cum litteris, quasalegatisacceperat,"eodem
afferre jubet.

Vulturcius, interrogatus de itinere, de litteris,

postremo quid, aut qua de causa, consiiii habuis-

set, primo fingere alia, dissimulare de conjuralio-

ne; post ubi fide publica dicere jussus est , om-
nia , uli gesta erant, aperit docetque : se paucis

ante diebus a Gabinio el Caepario socium adsci-

tum; nihil amplius seire, quam legatos, tantum-
modo audire solitum ex Gabinio, P. Autronium,
Servium Syllam, L. Vargunteium, muitos pra^te-

rea in ea conjuratione esse. Eadem Galli fatentur,

ac Lentulum dissimulantem coarguunt, praeter lit-

teras, sermonibus, quos ille habere solitus erat :

# Kx libris Sibyllims regnum Romae tribus Corne-

liis portendi ; Çinnam atque Syllam antea ; se ter-

tium esse, cui fatum foret Urbis potiri; praeterea

ab incenso Capitólio illum esse vigesimum an«

num, quem saepe ex prodigiis haruspices re»pon-

dissent beilo civili cruentum fore. » Igitui peilec-
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d<j r a republica. M as cobrando animo emfim, man-
da vir á sua presença Lentulo, Cethego, Statilio*

Gabinio, e também um Q» CeparioTerracinense,

que se preparava a ir sublevar na Apúlia os es-

cravos. Os mais sem demora vierao ; Cepario,

tendo pouco antes sabido de casa, sabida a de-

nuncia, fugio da cidade. O cônsul, tomando a

Lentulo pela mão, porque era pretor, o conduzio

ao senado, e mandou ir os outros com uma escolta

para o templo da Concórdia. Ali convoca o sena-

do, e reunido um extraordinário numero dos desta

ordem, introduz Vulturcio com os legados, e ao

pretor Flacco manda, que traga a pasta com as

cartas
,
que recebera dos legados.

Vulturcio, interrogado sobre a jornada, as car-

tas, e emnm porque, e para que tomara tal resolu-

ção, ao principio, inventando rnil cousas, dissimu-

lava a respeito da conjuração; depois mandado di-

zer, promeítendo-se-lhe o perdão debaixo da fé pu-

blica, confessou tudo, como se passara, declaran-

do, que poucos dias antes *>e associara a Gabinio
e Cepario, e não sabia mais, que os legados ; só

ouvira dizer a Gabiaio, que P. Áutronio, Sérvio

Sylla, L. Vargunteio, e muitos outros estav^o nesta

conjuração. O mesmo confessarão os Galíos, e a

Lentulo, que dissimulava arguírão, de que, além
das cartas, em seus discursos costumava espalhar

:

« Que segundo os livros Sibyllinosa tresCorneiios

estava destinado o império de Roma; Cinnae Syl-

la os dous primeiros, e elle o terceiro, que tinha

por sorte dominar a cidade; além disso, que de-

pois, do incêndio do caoitolio sra aquelle o vige-
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tis litteris, quum prius omnes signa sua cognovis-

sent, senatus decernit, ut abdicato magistrahi

Lenlulus itemque caeteri in liberis cuslodiis ha-

beantur. Itaque Lenlulus P. Lentulo Spintheri

,

qui tum aediUs erat, Celhegus Q, Comificio, Star

ti l

i

tis C. Caesari, Ciabinius M. Crasso, Caeparius,

oam is paulo anle ex fuga retractuserat, Cn.Te-
rentio senatori traduatur*

Interea plebs, conjuratione patefacta, quas"pri-

mo cúpida rerum novarum nimis bello favebat ,

mutata mente, Catilinae consiliaexsecrari, Cicero-

nem ad caelum tollere ; veluti ex servitute erèp-

ta gaudium atque Isetiliam agitabat. Namquealia
belli facínora praedae magis, quam detrimento fo-

re; incendiurn vero crudele^immoderatum, aesi-

bi maxime calamitosum putabat, quippecui om-
nes copiae in usu quotidiano et cultu corporiserant.

Post eum diem quidam L. Tarquinius ad se-

natum adduclus erat, quem adCatilinam proficis-

centem ex itinere retractum aiebant. Is quum se

diceret indicaturum de conjuratione, si fides pu-

blica data esset
;
jussus a consule, quss sciret, edi-

cere, eadem fere, quae Vulturcius, de paratis in«

cendiis, de caede bonorum, de itinere hostium se-

natum docet : praelerea se missum a M. Crasso,

qui Catilinae nunciaret, ne eum Lenlulus et Ce-
tbegus aliique ex conjuratione deprehensi terre**
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simo anno, que, segundo as respostas dos haruspi*

ces , muitas vezes consultados sobre os prodígios
,

devia ser ensanguentado com guerra civil. » De-
pois, lida a carta, e por todos reconhecida a letra,

determinou o senado, que, abdicada a magistratu-

ra, Lentulo, e os mais fossem retidos em livre cus-

todia. Assim fôrão entregues Lentulo a P. Lentulo
Spinter, que então era edil, Cethego a Q. Corni-

ficio, Statilio a C. César, Gabinio a JVJ. Crasso, e

Cepario, que pouco antes fora reconduzido da fu-

ga , ao Senador Cn. Terêncio.

Entretanto, patenteada a conjuração, a plebe,

que ao principio , desejosa de novidade , era

mui a favor da guerra, mudando de sentimento,

execrava os projectos de Catilina, exaltava Cicero

ás nuvens; e, como remida da escravidão, exulta-

va de jubilo e prazer. Porque de todos os outros

attentados da guerra esperava mais proveito, que
damno; o incêndio porém lhe parecia cruel, im-
moderado, e a ella mais, que a ninguém, calami-

toso, porque no seu fato, e outros objectos de uso

quotidiano consistião todas as suas riquezas.

No dia seguinte foi trazido ao senado um L. Tar-
quinio, que, indo para Catilina, dizião fora re-

conduzido do caminho. Como este dissesse, que, se

lhe segurassem o perdão debaixo da fé publica, da-

ria alguns esclarecimentos á cerca da conjuração ;

mandado pelo cônsul dizer o que sabia, a respei-

to do projectado incêndio, assassínio dos bons,

e fuga dos rebeldes, declarou ao senado quasi o
mesmo, que Vulturcio : só accrescentou, que por

M. Crasso fora mandado dizer a Catilina, que se
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rent; eoque magis properaret ad Urbem accedere^

quo et caeterorum ânimos rericeret, et illi facilius

e perknlo eriperentur. Sed nbi Tarquinins Cras-

Êiim nominavit, hominem nobiiem, maximis di-

viriis, snmma poientia: alii, rem incredibilem ra-

li; pais, tametsi vecum cxistimabarit, tamen quia

in fali tempore tanta vis homtnis magis lenienda,

quam exagitanda videbatur; plerique Crasso et
iveguliis privalis obnoxii , conclamant índice fal-

sum esse , deque ea re postulam uti referUtur.

Itaque, consulente Cicerone, frequens senatus

decernit : « Tarquinii indicium falsum videri,

etimque in vinculis retin.endum , neque amplius
potestatem faciendam, nisi de eo indicarei, cujus

consilio iantarn rem esset mentitus. * Krant eo

iernpore, qui existimarent , indicium illud a P.

Autronio machinatum, quo fíicilius, appellato

Crasso, per societatem pericult reliquos illius po-

tentia tegeret. Alii Tarquinium a Cicerone im-
missuiíi aiebant, ne Crassus, more suo, suscepto

malorum patrocínio rempublicam conturbarei,

Spsum Crassum ego postea praedicantem audivi,

tantam illam conlumeliain sibi ab Cicerone im>
poMtam.

Sed iisdem tetnporibus Q. Catulus et C. Piso

neque gratia, neque precibus, neque prélio Cice-

ronem impellere potuere, uli per Allobroges, aut
alium indicem C» Caesar falso nominuretur. Nam
uletque cuoi iiio graveis iaiimcitias exerceUuu.;
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não aterrasse romã prisão de Lenlulo, Cethego
e outros conjurados; antes por isso mesmo se

apressasse mais em se aproximar á cidade; assim

para animar os outros, como para salvar estes do
perigo. Apenas Tarquinio proferio o nome de
Crasso, homem nobre, de immensas riquezas, e

de summo poder; uns, julgando a cousa incrível,

outros, inda que por verdadeira a tivessem
, pen-

sando comtudo, que em cireumstancias taes mais
convinha mitigar, que irritar homem de tanto

poder; e os mais delles, sendo-lhe pessoalmente

obrigados, todos a uma voz gritarão, ser falsa a
denuncia, e pedirão sobre isto se votasse. E con-

sultando Cícero o senado, decidio a maioria del-

le * Que parecia falsa a denuncia de Tarquinio, e

que este devia ser conservado em prisão, enãoser
mais admittiuo a depor em quanto nào declarasse

por conselho de quem inventara tal mentira. ??

Houve quem então suspeitasse íer sido esta de-
nuncia maquinada por P. Autronio, para que en-
volvido Crasso, como sócio no perigo, cobrisse

os mais com o seu poder. Outros dizião Tarqui-
nio mandado por Cícero, para que, tomando
Crasso, como costumava, a defesa dos máos, não
perturbasse a republica. R eu ouvi depois o mes-
mo Crasso altamente gritar, que uma tal calum-
nia lhe fora imposta por Cicero.

Mas nessa mesma occasiãoQ. Catulo e C. Pisão,

nem por amizade, nem por supplicas, nem por
algum preço, pudérão obter de Cicero, que por
meio dos Allobrogos, ou d^iHro qualquer dela-

tor o nome de César fosse caiumniosameote man-
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Piso oppugnatus in judicio pecuniarum repetun-
darum

,
propter cujusdam Transpadani suppli-

cium injustum; Calulus ex petitione pontificatus

ódio incensus, quod extrema aetale, maximis lio-

noribus usus, ab adolescentulo Cassare victus dis-

cesserat. Res autem opporluna videbatur
,
quod

is, privatim egrégia liberalitate, publice maximis
muneribus, grandem peçuniam debebat. Sed ubi
consulem ad taníum facinus impellere nequeunt,
ipsi siíigillatim circumeundo, atque ementiendo,
quae se ex Vulturcio aut Allobrogibus audisse di*

cerent, magnam illi invidiam conflaverant ; us-

que adeo, ut nonnulli equites Romani, qui prassi*

dii causa cum teliserantcircum sedem Concordiae,

seu periculi magnitudine, seu animi mobilitatô

impulsi, quo sludium suum in rempublicam cia*

rius esset, egredienti ex senatu Caesari gladio mi*
nitarentur.

Dum haec in senatu aguntur, etdum legatis Al*

lobrogum et Tito Vulturcio, comprobato eorum
indicio, praemia decernuntur; liberti, et pauci ex
clientibus Lentuli , diversià ilineribus opifices at»

que servitia in vicis ad eum eripiendum sollicita-

bant; partim exquirebant duces multitudinum ^

qui pretio rempublicam vexare soliti erant. Ce-
thegus autem per núncios familiam atque libertos

suos, lectos et exercilalos, orabat in audaciam,
ut, grege facto, cum telis ad sese irrumperent.

Cônsul, ubi ea parari cognovit, dispositis praesi-

diis, uti res atque tempus monebat , convocato

senatu refert, quid de his fieri placeat, quiincu*-»
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thado. .Ambos tinhâo com el!e graves inimiza-

des; Pisão, por ter sido por elle arguido em juí-

zo de concussão, no injusto supplicio de um Trans-

padano; Catulo, porque desde a sua pertençàoao
pontificado ardia em ódio por ver, que na extre-

ma idade, tendo gozado as maiores honras, fora

pelo joven César vencido. A occasiâo parecia op-
portuna, porque este, pela sua particular egrégia

jiberalidade , e grandíssimos donativos públicos,

< stava muito empenhado. Mas como não pudérão
impellir o cônsul a tamanho crime, cada um por
seu lado intrigando, e inventando mentiras, que
dizião ter omido aos Allobrogos e a Vulturcio,
accendêrão contra elle tal aversão, que alguns ca-

valleiros Romanos, que estavào de guarda ao tem-
plo da concórdia, impellidos ou da grandeza do
perigo, ou de nobreza d^alma, para mostrarem
mais o seu zelo pela republica, com as espadas a*

commetêião a César, ao sahir do senado,

lim quanto isto se passa no senado, em quanto aoâ
legados dos Allobrogos, eaT, Vuíturcio, com-
pro\ada a sua denuncia, se decreíão prémios; os

libertos e alguns clientes de Lentulo, por diversas

ruas, convidavão pelos bairros os operários e es-

cravos para o tirarem; outros tentavão os chefes

da multidão, que por dinheiro costumavao vexar
a republica. Cethego também por emissários ex-
hortava ao atrevimento os ícus escravos e libertos

escolhidos e deMioà nas armas, para que, juntos

iTum corpo, com eílas abrissem caminho até a sua
prisão. O cônsul, tanto que soube o que se prepa-

rava, dispostas as tropas como o negocio e o tempo
F
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todiam tradití erant. Sed eos pauloante frequens

senatus judicaverat contra rempublicam fecisse.

Tum D. Junius Silanus
,
primus sententiam ro-

gatus, quod eo tem pore cônsul designatus erat

,

de bis, qui iti custodiis tenebantur, et prseteroade

L. Cassio, P. Furio, P. Umbreno, Q. Annio, si

deprehensi forent, supplicium sumendum decre-

Verat. Isque postea, permotusorationeC. Caesaris,

pedibus in sententiam Tiberii Nefonis iturum se

dixcrat; quod de ea re
?

praesidiis additis, refe-

rendum censuerat.

Sed Csesar, ubi ad eum ventum est, rogatus sen-

tentiam a consule, hujuscemodi verba locutus est.

a Omnes homines, Patres conscripti, qui de

tebus dubiis consultant , ab ódio , amicitia , ira

atque misericórdia vácuos esse decet. Haud facile

animus verum providet, ubi íila officiunt; neque
<juisquam omnium libidini simul et usui paruit.

"Ubi intenderis ingenium , valet; si libido possi-

det, ea dominatur, animus nihii valet. Magna
imhi copia est memorandi, Patres conscripti, qui

reges atque populi, ira aut misericórdia impulsi,

tnale consuluerint ; sed ea maio dicere, quae ma-
jores nostri, contra libidinem animi sui , recte

atque ordine fecere.

» Bello Macedonico, quod cum rege Perse ges-

iimus , Rhodiorum civitas, magna atque magni-
fica, quae populi Romani opibus creverat , infida

atque adversa nobis fuit; sed postquam , bello
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aconselhava© , convocando o senado perguntou

,

que lhes parecia se deveria fazer dos indivíduos en.

tregues em custodia. Mas o senado n'uma sessão

numerosa já os tinha julgado réos de lesa nação,

iintão D. Junio Silano, comidado primeiro a dar
o seu parecer

?
por eslar nesse tempo designado

cônsul, votou, que não só os que eslavão em cus-

todia, mas também L. Cassio, P. Furio, P. Lrn-
fcreno, e Q, Annio, se fossem apanhados, soffres-

sem pena de morte. Depois, movido das razoes de
C. César, disse, que adoptaria o parecer de Tibé-
rio Nero, que votara, que, reforçadas as guardas^
se adiasse a matéria.

César, quando lhe pertenceo, convidado pelo

cônsul a dar o seu voto , fallou desta sorte :

«Quem, 6 padres conscriptos, delibera sobre

cousas duvidosas, deve despir-se d'odio, amizade,
ira e compaixão. Quando taes affectos o entendi-
mento offuscâo, não he fácil descobrir-se a ver-

dade; e ninguém ao mesmo tempo sérvio á paixão
e ao dever. Muito pode a nossa alma, quando ap-
plica toda a sua attenção ; se a paixão nos possue,

esta domina, a razão nada pode. Grande copia de
exemplos se me offerece

, padres conscriptos, de
reis e povos, que d'ira ou compaixão arrastados,
cahírão em graves erros; mas antes quero lembrar-
vos o que os nossos maiores, subjugando as paixões,
com rectidão e acerto fizeiâo.

» Na guerra, que na Macedónia tivemos com a
?ei Perseo, Rliodes grande e opulenta cidade, que
devia o seu augmento á protecção do povo Koma-
noj infiel e adver&a no% foi 5 «ias quando, acabada

F 2
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confecto, de Rhodiis consultum est, majores nos-

tri, ne quis divitiarum magis, quam injuriae causa
bellum inceptum diceret, impunitos eosdirnisere.

Item bellis Punicis omnibus, quum saepeCartha-
ginienses et in pace, et per inducias , multa ne-

faria facínora fecissent, numquam ipsi per occa-

sionem talia fecere; magis, quid se dignum foret,

quam quid in illos jure fieri posset, quaerebant.

Hoc item vobis providendum est, Patres cons-

cripti, ne plus valeat apud vos P. Lentulietcaete-

rorum scelus, quarn vestra dignitas; ne magisirae

vestrae, quam famaeconsulatis. Nam si digna poena

pro factis eorum reperitur, novum consilium ap-

probo; siri magnitudcr sceleris omnium ingenii

exsuperat, his utendum censeo, quaelegibus com*
parata sunt.

» Plerique eorum, quí ante mesententiasdixe-

runt, composite atque magnifice^asum reipublí-

cse miserati sunt; quse bellí saevitia esset
, quae

victis acciderent, enumeravere : rapi virgines,

pueros ; divelli liberos a parenlum complexu ; ma-
tres famíliarum pati

,
quae victoribus coliibuis-

sent; fana atque dornos spoliari; cssdem , incen-

dia fieri; postremo armis, cadaveribus, cruore

atque luctu omnia compleri, Sed, per deos im-
mortales ,

quo illa oratio pertinuit? An, u ti vos

infestos conjurationi faceret? Scilicet quem res

tanta atque Iam atrox non permovit, eum oratio

accendet ! Non ita est : neque cuíquam morta-

lium injuriae suaa parvse videntur; muiti eas gra-

\ius sequo habuere. Sed alia aliis licentia est

,

Patres conscripti. Qui deraissi in obscuro vitam
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p guerra, se deliberou á cerca de Rhodcs, nossos

maiores, para que se não dissesse, que se lhes fazia

guerra, mais por causa das riquezas, que da inju-

ria, impune a deixarão. Em iodas as guerras Pú-
nicas, tendo os Carthaginezes muitas vezes em
paz, ou trégoas, commettido mil nefandos at-

tentados, nunca, podendo, lhes fizerão o mesmo;
olhando mais ao que era digno delles, que ao que
tinhão direito a fazer-lhes. Vede pois também, pa-

dres conscriplos, que o attenlado de Lentuloedos
outros não possa mais, que a vossa dignidade ; não
attendais mais á vossa ira, que á vossa fama. Sehe
possível achar-se pena igual ao seu crime, approvo
a innovação proposta; mas se a grandeza delle ex-
cede as invenções de todos, assento, que devemos
usar das penas estabelecidas nas leis.

» Quasi todos os que em fallar me precederão,

elegante e pomposamente deplorarão a desgraça
da republica , enumerarão todas as cruezas da
guerra, tudo o que suecederia aos vencidos :

virgens, e meninos roubados; filhinhos arranca-
dos d^entre os braços dos pais; mais de família
soffrendo quanto aos vencedores aprouvesse; tem-
plos e casas roubados; assassínios, incêndios ; final-

mente dermas, de cadáveres, de ?angue e lueto
tudo coberto. Mas, pelos deoses immortaes, aque
tendem taes discursos? Por ventura a fazer-vos
odiosa a conjuração? Sim; aquelle, aquém tão
grande, tão atroz delicio não commove, palavras
hão de commove-lo ! Não he assim ; nem a homem
algum as próprias injurias parecerão pequenas ; a
muitos tem elias parecido maiores^ doquenarea-
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habent, si quid iracundja deliquere, p uicí s-iiint ;

fama ntque fortuna eorum pares sunt.-qui magno
império praedili in excelso relatem agunt, eorum
facta cuncti mortales novere. fta in máxima for-

tuna, mirrima Ijcejntia est ; neque studere, rieque
odisse, sed minime trasei decet. Que apud alio*

iracundia dicilur, ea io império su|*erbiu atquc
crudelitas appellatur.

» liquidem ego sic existimo, Pa três conscriptí,

omnes crueiatus minores, quam facínora iilorum

,esse. Sed plerique mortales postrema meminere,
et, in hominibus impiís, scderís eorum obliti,

de poena disserunt, si ea paulo severíor fuit. D.
Silaniím virum fortem atquestremuim, certe seio,

quse díxerít, studio reipublícae dixisse, neque il-

lum in tanta re gratíam, aut ínimicílias exerce-

re. Eos mores, eamque modestíam vírí cognoví,

Verum sententía ejus míhí non crudelis, quid

enim in tales homines crudele fieri potest ? sed

aliena a republica nostra videtur, Num profecto

aut metus, aut injuria le subegit, Sílane, consu-

lem desígnatum ,
genus poenae novum decernere.

De timore supervacaneum est disserere, quum
.praasertirn dilígentia clarissimi víri consulís tanta

praesidia sint in armís. De poena possum equidem
dicere id, quod res habet : in luetu atque mi^eriís

mortem serumnarum requiem , non cruciatum

esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere ; ul-

tra neque curae neque gáudio locum esse. Sed per

deos immortales, quamobrem in sentenliam non

f
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Hdade erão. Mas nem tudo he pormittido a todos,

padres conscriptos. Os que vivem sepultados na
obscuridade, se a ira os arrasta a excessos, poucos

o sabem ; a sua fama he iguala sua fortuna : osque,

revestidos de grande poder, se e!e\ão a cima dos

outros, nada fazem em segredo. Assim tanto he

maior a fortuna, tanto menor he a liberdade ; não
lhes esta bem amar, nem odiar, nem inda leve-

mente irar-se. O que nos outros se chama ira, nos

que govemâo soberba e crueldade se chama.
» Sem duvida, padres conscriptos, eu, para urr^

crime tal, todo o tormento acho leve. Mas os mais

dos homens só se lernbrão das ultimas impressões,

e, dos malvados esquecendo o crime, censurão a
pena, se ella foi um pouco mais severa. Quanto
disse D. Silano, homem forte e rigoroso, eu
estou certo, que o disse por zelo do bem publi-

co, e que em matéria tão grave elle não he ca?

paz de exercer, nem amizade, nem ódio. Os cosr

tumes, a modéstia de tão grande homem conheço.
A sua opinião comtudo me pareceo , não cruel

(que pode haver de cruel contra homens taes?)

mas alheia da nossa republica. Certamente p
medo , ou horror do crime te obrigou , 6 Sila-

no , cônsul designado, a propor um novo género
de pena. Do medo he ocioso tratar, especial-

mente quando pela diligencia do nosso preclaris-

simo cônsul, tantas tropas estão em armas. Da
pena poderei dizer, o que na verdade he, que no
lueto e nas misérias a morte he repouso dos traba-

lhos, e não tormento; que a todos os nossos ma-
les põe termo; depois delia não ha prazer, nem
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oddidistí , uti prius verberibus in cos animadver-
teretur? An, quia lox Forcia vetat? At alise leges

item condemnatis civibus animam non eripi , sed

exsilium permitti jubent. An, quia gravius cst

\erberari
, quam necari ? Quid aulem acerbum ,

âut nimis grave est in homines lanti facinoris

convictos? Sin, quia levius est; qui convenit, in

minore negolio legem timern, quum eam ia ma-
jore neglexeris? At enim quis reprehendet, quod
in parricidas reipublicoe decrelum erit? Tempus,
dies, fortuna, cujus libido gentibus moderatur.

» Illis mérito accidet, quidquid evenerit ; csete-

rum vos, Paires conscripti, quid in aliosslaluatis,

considerate. Oorfimi mala exempla ex rebus bonis

orta sunt; sed ubi imperium ad ignaros eives aut

minus l)onos pervenií, novum illud exemplum ab

dignis et idoneis ad indignos et non idóneos

transferlur. Lacedaemonii , devictis Atheniensi-

bus, triginta viros imposuere, qui rem publicam,

eorum tractarent. Hi primo ccepere pessimum
quemque et omnibus invisum indemnatum ne-

care; eo populus laetari et mérito dicere fieri. Post,

ubi pauiatim licenlia crevit, juxla bonos et ma-
ios libidinose inlerficere, caeteros metu tçrrere.

lia eivitas serviiule oppressa, stultse lsetitise gra-

ves pcenas dedit.

& Noslra memoria, victor Sylia quum Dama-

(
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mágoa. Mas
,
pelos deoses immortaes, porque jia

tua sentença não acerescentaste, que os réòâ fossem

primeiro açoutados? Talvez porque a lei Porciao

veda? Mas lambem outras leis mandão que não
sejao mortos, mas desterrados, os eidadàos con-

demnados. Talvez porque he mais grave o açoutar,

que o matar? Mas que pena será acerba ou uimia-

mente grave para homens convencidos de um tal

crime? Se he por ser mais leve; quem ha de con-

vir que se respeite a lei nos casos pequenos, quando
se despreza nos grandes? Mas quem ha de estra-

nhar, dirão, qualquer supplicio, que se decrete

contra parricidas da republica? O tempo,aoccasião,

a fortuna, que o mundo a seu capricho governa.

« Succeda-lhes o que sueceder, elles o terão me-
recido ; mas vos, padres conscriptos , vede o que
estabeleceis para os outros. Todos os máos exem-
plos tiverão justas causas; mas quando o governo
cahe nas mãos de ignorantes, ou m al-in teu cio na-

dos , esse novo exemplo passa de pessoas dignas e

idóneas para outras, que o nãosão. Os Lacedemo-
nios, vencidos os Athenienses, entregarão a trinta

magistrados o governo desta republica, listes ao
principio entrarão a mandar matar sem processo

ura ou outro dos mais scelerados e odiosos ao pu-
blico : o povo se alegrava com isto e lhe chamava
justiça. Depois, crescendo pouco a pouco a arbi-

trariedade, indistinctamente e a seu capricho pas-
sarão a matar bons e máos, e a aterrar os outros
com o medo. Assim a cidade, oppressa na escra-

vidão, pagou caro a sua louca alegria.

v Km noasos dias, quando Syllâ vencedor man-
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sippum et alio* hujusmodi, qui maio reipublic»

creverant, jugulari jussit; quis non faclum ejus

laudabal ? Homines scelestos et factiosos, qui se-

ditionibus rem publicam exagitaverant , mérito

nccatos aiebant. Sed ea res magnse initium cladis

fuit. Nam uli quisque domum aut villam, postre-

mo aut vas, aut vestimentum alicujus concupive-

rat, dabat opinam, uli is in proscriptorum numero
esset. Ita illi, quibus Damasippi mors Isetitiae

fuerat
. ,

paulo post ipsi Irahebantur; neque prius

finis jugulandi fuit, quam Sylla omnes suos divi-

tiis explevit. Atque ego hiec non in Al. Tullio,

neque bis temporibus vereor; sed in magna civi-

tate multa et varia ingenia sunt. Potest alio tem-

pore, alio consule, cui item exercitus in manu
rit, falsum aliquid pro vero eredi. Ubi boc exem-
plo, per senatus decretum, cônsul gladium eduxe-

rit; quis illi finem statuet, aut quis moderabitur?

a Majores nostri, Patres conscripli, neque con-

silii, neque audacise umquam eguere ; neque illis

supefbia obslabat, quo minus aliena instituía, si

modo proba erant, imitarentur. Arma atque tela

militaria ab Samnitibus, insignia magistraiuum ab

T useis pleraque sumpserunt; postremo quod ubi-

que apud sócios, aut bostes idoneum videbatur,

cum summo studio domi exsequebantur ; imitari,

quam invidere botiis malebant. Sed eodem illo

tempore, Graeeíae morem imitati, verberil?us ani-

tnadvertebaai in eives, de coudemnatis summum
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dou matar Damasippo e outros, que tinhão, como
elle, medrado com o mal publico, quem não lou-

vou esta acção? Homens scelnados, facciosos,

que perturbavão com sedições a republica, he justo

diziâo, paguem com a vida. Mas isto foi o prelu-

dio de uma horrorosa matança. Pois que o mesmo
era qualquer cubicar a casa, ou a quinta, e por

fim, um vaso, ou um vestido d'um outro, que
faze-lo inscrever na lista dos proscriptos. Assim
os que folgarão com a morte de Damasippo, fôrão

pouco depois arrastados ao cadafalso; nem cessou

de correr o sangue, senão depois de Sylla ter far-

tado os seus de riquezas. Eu porem em M. Tui-
lio e nestes tempos tal não temo; mas em tão

grande cidade, são muitos e mui diversos os

génios. Pode em outro tempo outro cônsul
,

que tenha também na mão o exercito, tomar
o falso pelo verdadeiro. Quando, com este exem-
plo

, por decreto do senado, elle arrancar a espa-

da, quem lhe prescreverá limites, ou quem o po*

dera conter?

v Nem prudência, nem valor, padres eonscrip-

tos, faltou aos nossos maiores; e nem por isso a
soberba os impedia de imitar, quando boas, a*

instituições estrangeiras. Dos Samnites adoptarão
as armaduras e lanças, dos Tuscos as mais das in-

sígnias dos magistrados : quanto emfim encontra*
vão útil entre os alliados, ou inimigos, com sum-
mo desvelo vinlião praticar em casa, prezando-se
mais de imitar, que de invejar os bons. Nesse
tempo, imitando os costumes da Grécia, castiga-

vão os cidadãos com açoutes, os condem nados com
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supplicium sumebant. Postquam respublica ãdole-
vit, et multitudine civium facliones valuere, cir-

cuiríVeniri innocentes, alia hujuscemodi fieri coe-

pere« Tum lex Porcia aliaeque leges paratae sunt,

quibus legibus exsilium damnatis permissum est.

Hanc ego causam, Patres conseripti, quo minus
novum consilium capiamus, in primis magnam
puto. Profecto virlus atque sapientiá major in illU

fuít, qui ex parvis opibus tantum imperium fe-

cere, quam in nobis, qui ea bene parta vix reti-

nem us.

» Placet igilur, eos dimitti, et augeri exercitum
Calilinae? Minime. Sed ita censeo : publicandas

eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos per

mtmieipia, qu33 maxíme epibus valent; neu quis

de his postea ad senatum réferat, neve cum po-

pulo agat; qui aliter fecerit, senatum existimare,

eum contra rempubticam et salutemomnium fac-

iurum. »

Poslquam Csesar dicendi finem fecit, caeteri ver-

bo, alius alii varie assentiehantur ; at M. Porcius

Cato, rogatus sententiam, hujuscemodi orationem

habuit :

u Longe mihi alia mens est, Patres conscripti,

quum res atque perícula nostra considero, et quum
sententias nonnullorum ipse mecum reputo, llli

mihi dissentisse videntur de poena eorum, qui pá-

tria*', parentibus, aiis atque focis siris btllun^ pa-

ravere; res autem monel, cavere ab illis magis f

quam quid in illos statuamus, consultare. Nam
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o extremo supplicio. Depois que a republica foi

crescendo, e com a multidão dos cidadãos as fac-

ções tomarão força, entrou-se a perseguir inno-

centes e a commetter outras injustiças taes. Então
a lei Porcia e outras se fizerão, pelas quaes aos réos

de morte se determinou o desterro, lista razão, pa-

dres conscriptos, me parece de summo peso, para

não admiltirmos qualquer innovação. Sem duvida
foi maior o valor e a sabedoria naquelles, que de tão

pequeno estado fizerão tão grande império, que
em nos, que mal conservamos o que elles bem
adquirirão.

» Mas quero eu por isso, que se jão soltos, e com
elles se augmente o exercitode Catilina ? Não, O
meu voto he, que sejão confiscados os seus bens,

e elles conservados em prisão pelas praças mai»
fortes dos municípios : que ninguém mais a seu

respeito proponha no senado, ou trate com o povo
cousa alguma; e quem o contrario fizer seja pelo

senado declarado inimigo da pátria e do bem
publico. ;?

Quando César acabou de fallar, os mais com
uma só palavra , uns a este, outros áquelle, va-

riamente assentião: atéque M. Porcio Catão, con-

vidado a dar a sua opinião, fallou desta maneira :

a A minha opinião he mui diversa, padres cons-

criptos, quando o estado das cousas e o nosso pe-

rigo considero, e quando os pareceres dalguns
comigo mesmo examino. Elles tem discutido me
parece, sobre a pena daquelles, que á pátria,

aos pais, aos templos e aos seus próprios lares es-

tão preparando guerra; mas o caso nosaconselha^
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cteteht malefacta tum persequare, ubi faclasunt;
hoc , nisi provideris ne accidat, ubi evenit, frus-

tra judicia implores. Capta urbe, nihii fit reliquí

viclis. Sed
,

per deos immortales, vos ego appel-

lo, qui semper domos, villas, signa, tabulas ves-

tras pluris, quam rem publicam , fechais; si i>ta,

«ujuscumque modi sint, quae amplexamini, reti-

riere, si voluptalibus vestris otium praebere vul-

tis; expergiscimini aliquando , et capessite rem-
publicam. Nou agitur de vectigalibus, neque de
sòciorum injuriis, libertas et anima nostra ia dú-
bio est.

» Saepenumero, Patres conscripti, multa verba

ih hoc ordine feci ; saepe de luxuria atque ava-

fitia nostrorum civium questus sum , multosque
mortales ea causa adversos habeo. Qui mihi atque
ânimo meo nullius umquam delicti gratiam fecis-*

sem , haud facile allerius libidini malefacta çojv
donabam. Sed, ea tametsi vos parvi pendebafcis^

tamen respublica firma erat, opulentia. negíigen^

tiarri tolerabat. Nunc vero non iá, agitur, bonis^

lhe, an malis moribus vivamu&£ neque quantum*,
aut quam magnificum irçiperiíMm populi Romaril
sk : sed, cujus hsec cun&que r&odr videntur , nos-^

tra, an, nobiscu,na u^raa, bolhai* futura, sint*, Hie*

Inibi quisquara r^ansu^tudir^^ et raiserÍGori3iami

nominal! ^ampptfem, eqxudeni rios . v#r& mruxrh

\ oçabjul^ amisin^u^ Qmja, bonar aliena, largiri, lir

Ijeialitas; nuilar>ura rerum audácia, fortitudo w^
catur

? eo sçspubUca ift extremp sit^ esu Smk $&r~
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que mais nos occupemos de como nos havemos de

precaver delles, que do que contra elles devemos
decretar. Os outros crimes, feitos, os punireis,

este, se o nâo prevenirdes, em vão pedireisjustiça.

Perdida a cidade, nada mais tem que fazer os ven-

cidos. Mas, pelos deoses immortaes, a vós lie que
eu me dirijo, a vós, que os vossos palácios, as ca-

sas de campo, as estatuas, os painéis, sempre an-

lepuzestes á republica; se todas estas cousas, sejão

de que natureza forem, quereis conservar, viver

em ócio no meio das delicias, acordai uma vez,

e tomai a defensa da republica. Não se trata de tri-

butos , nem d'insultos d'alliados , trata-se da
nossa liberdade e da nossa vida em perigo.

» Muitas e muitas vezes, padres consciiptos, as

minhas vozes tem longamente soado neste recinto
;

muitas vezes me tenho queixado do luxo e da ava-
reza dos nossos cidadãos, e por isso me não faltão

inimigos. Eu, que me não perdoara a mim próprio

nem o mais leve pensamento de crime, ás paixões

d'outrem facilmente não disfarçava delictos. Alas

ainda que vós em pouco tínheis as minhas palavras,

âchava-se comtudo firme a republica; a sua pros-

peridade soffria o vosso descuido. Agora porém não
ise trata, se viveremos com bons, ou máos costu-

mes, nem se o império do povo Romano será

grande e magnifico; mas se tudo isto tal, qual he^
ha de ser nosso, ou se juntamente comnoscohade
Ser dos inimigos. E ha quem me falle aqui em com-
paixão e brandura ! Ha muito que até os nomes
das cousas estão entre nós corrompidos. O ser largo

dos bens alheio* charna-se liberalidade
}
o arrojar-
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ne, quoniam ita se mores habent, liberales ex
sociorum fortunis, sint misericordes in furibusaera-

rii; ne il li sanguinem nostrum largiantur, et,

dum paucis sceleratis parcunt, bonos omnes per-

ditum eant.

?? Bene et composite C. Csesar paulo ante in hoc
ordine de vita et morte disseruit, credo, falsa exis-

timans ea , quae de inferis memorantur; diverso

itinere maios a bonis loca tetra, inculta, foeda at-

que formidolosa habere. Itaque censuit pccunias

eorurn publicandas, ipsos per municipia in cus--

tõdiis habendos; videlicet limens, ne, si Romae
sint, aut a pòpularibus conjurationis, aut a mul-
titudine eondueta per vim eripiantur. Quasi vero

mali atque scelesti tantummodo in Urbe, et noa
per totam Italiam sint; aut non ibi plus possit

audácia, ubi ad defendendum opes minores sunt.

Quare vanum equidem hoc consilium est, si pe-

riculum exillis metuit. Sin in tanto omnium melu
solus non timet, eo magis refert, me mihi atque

vobis timere. Quare quum de P. Lentulo csete-

risque statuetis, pro certo habetote, vos simul de
exercitu Catilinae et de omnibus conjuratis decer-

nere. Quanto vos attentius ea agetis, tanto illis

animus infirmior erit, Si paululum modovoslan-
guere viderint, jam omnes feroces aderúnt.

?? Nolite existimare, majores no&tros armis rem-

publicam ex parva magnam fecisse. Si ita res es-

set, multo pulcherrimam eam nos haberemus;

quippe sociorum atque civium, preeterea armo-
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sp aos crimes 5 valor; por isso a tal extremo tem
chegado a republica. Embora, pois que he tal a
corrupção, sejão iiberaes das riquezas dos alliados,

compassivos com os ladroes do erário, mas não
sejâo pródigos do nosso sangue, e, por salvar uns
poucos de scelerados

5
não deitem a perder todo»

os bons.

r> Bem e elegantemente C. César ha pouco nesta

asseniblêa discorreo da vida e da morle, como
quem, a meu ver, se ria disso, que do inferno se

conta, que os máos vão, por caminho diverso do9

bons, habitar negras, immundas, feias, e medo-
nhas masmorras; e em fim votou, que os bens dos

rebeldes fossem confiscados, e elles tidos em pri-

são pelos municipios; receando talvez, que se em
ftoma ficassem, ou pelos conjurados, ou pela mul-
tidão comprada fossem tirados por força* Comose
todos os máos e scelerados estivessem em Roma so-

mente, e não por toda a Itália ; ou não fosse maior
a audácia, onde ha menores meios para a repellir*

Portanto esta medida lie nulla, se os teme; e, se

em tão geral temor elle só não teme, tanto mais eu
r vós devemos temer. Tende por certo pois, que,
decidindo a respeito de Lentulo e dos outros, de-

cidis juntamente a respeito de Catilina e de todes

os conjurados, Quanto maior for a vossa energia,

tanto menor será nelles o arrojo. Se um pouco vos

virem afrouxar, todos se mostrarão ferozes.

r> Nãó penseis, que só com as armas es nossos

maiores a republica de pequena fizerão grande. Se
assim fosse, nós a teríamos hoje muito mais floren-

te
;
porque de alliados, cidadão^ armas ecavalloa

G
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Tum atque equorum, major nobis copia, quam il-

lisest. Sed alia fuerequae illos magnos fecere, quae

nobis nulla sunt; domi industria, foris justum
imperium, animus in consulendo liber , neque
delicto, neque libidini obnoxius. Pro his nos ha-

bemus luxuriam alque avariliam
;
publiceeoesta-

tem, privatim opuientiam ; laudamus divítias,

sequimur inertiam; inter bonos et rnalos discri-

men nulium ; omnia virtutis praemia ambitio pos-

sídet. Neque mirum. Ubi vos separatim sibiquis-

que consilium capitis, ubi domi voluptatibus, hic

Í)ecuniae, aut gratiae servhis; eo fit, ut impetus

iat in vacuam rempublicam. Sedegohaecomilto.

» Conjuravere nobiiissimi eives patriam incen*

dere; Gallorum genlem infestissimam nomini Ko-

mano ad bellum arcessunt ; dux hostium cum exer-

citu supra caput est. Vos ciinctamini etiam nunc
et dubitatis, quíd inira mcenia apprehensis lios-

tibus faciatis? Misereamini censeo; deliquere ho-

mines adolescentuli per ambitionem, atque etiam
armatos dimittalis, Ne ista vobis mansueludo et

misericórdia, si ílli arma ceperint , in miseriam
convertatur ! Scilicet res ipsa áspera est; sed vos

non tirnetis eam. imo vero maxime; sed inertia

et mollitia animi, aliusalium exspectaotes cuncta-

mini, videlicet diis immortalíbus confia, qui hanc
Fempublicam in maximis saepe periculisservavere.

Non votis, neque suppliciis muliebribus auxilia

deorum parantur. V-igilando, agendo, bene con-

sulendo prospera omnia cedunt. Ubi socordise te

atque ignaviae tradideris, nequidquam deos im-
piores; irati infestique sunt.
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temos maior copia, do que elles. Outras cousas

,

que. nós não temos os fizerão grandes; em casa a

industria, por fora um governo justo, nas delibe-

rações uma alma livre, isenta de culpa e de paixão.

Em vez destas virtudes nós temos o luxo e a ava-

reza , no publico a miséria, no particular a opu-
lência, louvamos as riquezas, seguimos a inércia;

entre tons e mács nenhuma differença : a ambição
usurpa tcdos os prémios da virtude. Quando cada
um de vós não consulta senão o seu interesse, quan-
do em casa sois escra\os dos prazeres, e aqui do
dinheiro e das amizades, não he d^stranhar, que
haja quem assalte a desamparada republica. Mas
deixemos isto de parte.

Conjurarão incendiar a pátria nobilíssimos cida-

dãos, convidão á guerra os Gallos infestissimos ao
nome Komano; já o chefe dos inimigos com o seu

exercito vos tem a espada sobre a cabeça; e vó*

temporizais ainda, hesitando sobre o que façais

dos inimigos apprehendidos dentro dos vossos mu-
ros? Condoei- vos delles, eu vos peço; pobres man-
cebos ! peecárão por ambição; deixai-os ir também
com as armas. Alas olhai, que, se elles as toma-
rem, essa brandura e misericórdia se vos não con-

verta em miséria. Dura he por certo a crise; mas
vós não a temeis. Antes muitíssimo a temeis vós;

mas por inércia e fraqueza d'alma vos demorais,
atidos uns aos outros, fiados talvez nos deoses
immortaes, que muitas vezes em grandíssimos
perigos esta republica salvarão. Não : ecm votos,

nem com supplicas mulheris não se impetra o fa-

vor dos deoses, Velando, trabalhando
?

consul-

G 2
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« Apud majores noslros A. Manlius Torquatus
bello Gallico filium suum , quol is contra impe-
rium in hoslem pugnaverat. , necari jussit ; atque
ille egrégias adolescens imm ) J^ratai fortitudinis

morte poenas dedit. Vos de crudelUsimis parrici-

dis quid statuatis, cunctamini! Videlicet cselera

\ita eoriim huic sceleri obsta t. Verum parcite di-

gniiaii Lerituli, si ipse pudicitiifi, si famae su£e
3

si

diis aut hominibus umquam uliis pepercit. Jgno-
scite Cethegi adolescente , nisi iterum jam pa-

triae bellum feeit. Nam quid egode Gabinio, Sta-

tilio, Ccepario loquar? quilms si quidquam pensi

umquam fuisset, non ea concilia de republica ha-

buissent.

a Postremo, Paires conscripti, si mehercule pec-

cato locus esset facile paterer, vos ipsa re corrigi,

quoniam verba mea contemnitis; sed undique
circumventi sumus; Catilina cum exercitu fauci-

bus urget; alii intra moenia, atque in sinu urbis

sunt hostes; neque parati, peque consuli quid-

quam occulte potest : quo magis properandum est.

Quare ita ego censeo : quum nefario consiliosce-

leratorum civium respublica in máxima pericula

venerit, hique indicio T. Vulturcii et legatorum
Allobrogum convicti coníessique sint , csedem

,

incendia, aliaque se fceda atque crudelia facínora

in eives patriamque paravisse; de confessis, sicuti

de roanifestis rerutn capitalium, more majorum,
supplicium sumendum. »
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ciando, so vencem as adversidades. Se te deres á
indolência e preguiça, em vão implorarás os deo-
ses : irosos e contrários os terás sempre,

« Rnírc os nossos maiores A. Manlio Tcrquato
na guerra com os Gallos mandou matar seu filho,

por ter contra a ordem pelejado com o inimigo;
e aquelle joven egrégio pagou com a vida o seu

im moderado valor. Vós hesitais sobre o que de-

veis resolver conda cruelissímos parricidas ! A
sua vida anterior desmente p«r certo este crime.

Perdoai á dignidade de Lentulo, se ao puder, á
sua fama, se aos homens, ou aos deoses elle al-

guma vez perdoou. Condoei- vos da adolescência de
Cethego, se já duas vezes não fez guerra á pátria.

Que direi de Gabinio, Síalilio, e Cepario? Se al-

guma consideração fosse capaz de os conter, nao
ccnceberiào contra a republica semelhante projecto.

» Em fim, padres conseriptos, se fosse tempo
de errar, eu , vo-lo juro, de bom grado soífrèra,

que aprendêsseis á vossa custa, já que desprezais

os minhas vozes; mas estamos detoda a parte cer-

cado-. Catilina com o seu exercito nos está baten-

do ás porias; dentro dos muros, no seio da cida-

de outros inimigos existem ; nem fazer, nem con-

sultar podemos cou?a alguma em segredo : tanto

mais devemos por i^so apressar- nos. Voto por-

tanto, que, vi«to correr gravíssimo perigo a re-

publica pela nefanda empresa destes se elei ados, e

elles pelo depoimento de T. Vulturcio, e dos em-
baixadores dos Allobrogos estarem convencidos e

confessos réos de projectados assassínios , incên-

dios, e outros feios e cruéis attentados contra 03
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Postquam Cato assedit, consulares omnes, item-

que senatus magna pars scntentiam cjus lau lant,

\irtutem animi ad coelum ferunt; alii alios in-

crepanles tímidos vocant; Cato rnagnus atque cla-

rus habetur; senatus decretum fit, sicut ille cen-

suerat.

Sed mihi multa legenti, multa aulienti, quae

populus Homanus domi militiaeque, mari alque

terra praeclara facínora fecit, forte libuit attende-

re, quae res maxime tanta negotia sustinuisset.

Sciebam saepenumero parva manu cum magnisle-
gionibus liostium contendisv*; cognoveram parvis

copiis bella gesta cum opulentis re^ibus; ad hoc

ssepe fortunae violentiam toleravisse; facúndia Grse-

cos
, gloria belli Gallos antf* Romanos fuisse : ac

mihi multa agitanti constabit, paucorum civium

egregiam virtutem cuncta patravis-e ; poque fac-

tum, uti divitias paupertas, multitiHin^m pau-

citas superaret. Sed postquam luxu atque desídia

civitas corrupta est, rursus republica magnitu-
dine sua imperatorum atque magistraMium vitia

sustentabat; ac, sicuti effeta parens tum, mui tis

tempestatibus haud sane quisquam Romse virtute

magnus fuit.

Sed memoria mea, ingenti virtute, diversismo-

ribus fuere viri duo, M, Cato etC. Car.ar; quo<,

quoninm res obtulerat, silentio praterire non fuit

consilium , quin utriusque naturam et mores,

quantum ingenio possem , aperirem. Igitur his
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;

cidadãos c a pátria ; assim os confessos, como os

evidentemente incursos cm crime capital , sejâo,

segundo as leis antigas, punidos de morte, n
Fcntado apenas Catão, todos os consulares e

os mais dos senadores louvão a sua opinião, exal-

lao ás nuvens a sua fortaleza d'alma; increpão-

se uns aos outros, chama ndo-se tímidos; Catão
he reputado grande e illustre; o decreto do sena-

do se lavrou , como elle opinara.

Lendo eu muitas vezes, muitas ouvindo as pre-

claras façanhas, que na paz e na guerra, por mar
e por terra fez o povo Romano, acaso entrei na
curiosidade de averiguar, por que arte sustentarão

elles tantos negócios. Sabia, que muitas vezes ti-

nhão com pequeno pqder batido fortes legiões

inimigas, com poucos meios feito guerra a opu-
lentos reis; e muitas vezes também soffridoasiras

da fortuna, cedendo na eloquência aos Gregos,
aos Gallos na gloria militar : e depois de longo
exame achei , tudo fora devido á egrégia virtude
de poucos cidadãos; que esta fizera triunfar a po-

breza da riqueza, da multidão a pouquidade. Mas
depois que o luxo e molleza corromperão a cida-

de , a republica , apoiada na sua grandeza foi re-

sistindo aos vícios dos generaes e magistrados;
mas, qual mãi debilitada, muitos tempos não pro-

duzio Roma um homem de grande virtude.

Mas no meu tempo dous existirão, grandes em
virtude, em caracter diversos, M. Catão e C. Cé-
sar; e, pois se me offerece esta occasião, e naohe
meu intento deixa-los em silencio, de um e ou-
tro, o melhor que puder, descreverei a índole e
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genus, aetas, eloquentia propeaequalia fuere ; ma-
gnitudo animi par, item (floria, sed alia alii. Ca3-

sar beneficiis ac munificenlia magnus habebatur;
integritate vitae Cato. ille mansuetudine et mise-

ricórdia clarus fáctus; huic severitas digrtítatem

addiderat. Cassar dando, sublevando, ignosceri-

do ; Cato nihil largiendo gloriam adeptas est. Ia

altero miseris perfugiurn erat ; in altero ma lis per-

meies. Illius facilitas, hujus ronstantia laudaba-

tur. Postremo Caesaf in animum induxerat labo-

rare , vigilare; negotiis amieorum intenlus, sua

negligere; nihil denegare, quod dono dignum es-

set; sibi magnum imperium , exercitum > novum
bellum exoplabat, ubi virias enitescero posset.

At Catoni studium modesliaí, decoris, sed rnaxime
severitatis erat. Non dividis cum divite, neque
factione cum factioso, sed cum strenuo virtute, cum
modesto pudore, cum innocente abstincutia eer-

tabat; esse, quam videri, bónus malebat. Ita, quo
mious gloriam petebat, eo magis illam asseque-

batur.

Poslquam, ut dixi, senatus in Catonis senten-

tiam discessit, cônsul optimum factu ratus, noc-

tem, quae instabar, antecapere, ne quid eo spatio

novaretur, triumviros, quas ad supplicium pos-

tulabat
,

parare jubet ; ipse, dispositis prsesi-

diis, Lentulum in carcerem deducit; idem (it

caHeris per prsetores. Est locus in cárcere, quod
Tulliaaum appellatur, ubi paululum adscende-

ris ad Issvam , circiter duodecim pedes humi de-
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costumes. Quasi iguaes em nobreza, idade, e elo-

quência, hombreavão em grandeza d'alma, e glo-

ria ; mas cada qual em seu género, César pelos

benefícios e pela sua munificência obtinha o no-

me de grande; pela integridade de vida Catão.

Aquelle pela affabilidade e clemência se iH listra-

ra ; a este a severidade accrescentava respeito. Cé-
sar dando, soccôrrendo ,

perdoando; Catão, não
fazendo largueza alguma, gloria obtinha. Um eia

o refugio dos infelizes, outro o ílagello dos máos.

N aquelle a facilidade, neste se louvava a constân-

cia. Em summa, César tinha por systema traba-

lhar, velar, cuidar dos negócios dos amigos, des-

prezar os seus, nâo denegar cousa digna de con-

ceder-se
; para si só desejava grande poder, um

exercito, uma nova guerra, em que pudesse bri-

lhar o seu génio. Catão amava a modéstia, o deco-

ro, e sobre tudo a severidade. N ao contendia com
o rico em riqueza, com o faccioso em partido;

mas com o forte em valor, com o modesto em pu-
dor

9 com o justo em desinteresse : antes queria

ser bom, que parece-lo. Assim, quanto menos
buscava a gloria, mais ella o seguia.

Depois que o senado, como disse, adoptou o pa-

recer de Catão, o cônsul, tendo por mais pru-

dente prevenir a noite, que se approximava, para
que neste espaço não oceorresse alguma novidade,
ordenou aos triumviros, que aproroptassem tu-

do para o supplicio, e, dispostas as guardas, elle

mesmo conduzio Lentuio ao cárcere; os pretores

fizerão o mesmo aos outros. No cárcere, subindo-
se um pouco á esquerda, ha um logar, chamado
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pressus, Iíum muniunt undique pnrietes, atqvie

insuper comera, lapideis forja ici bus vincta; sed

incultu, tenebris, odore foeda alque terribilis ejus

fácies est. In eum locum poslquam demissus est

JLentulus, v índices rerurn capitalium,quibuspra>
ccptum erat, laqueo guiam fregere. Ilaille patri-

cins, ex claríssima gente Comeliorum
,
qui con-

sulare imperium Jíomae habuerat , dignum mori-

bus factisque suis exitiúm vitae invenit. De Ce-
thego

?
Statilio, Gabinio, Coepario eodem modo

supplicium sumptum est.

Dum ea Romae geruntur, Catilina exomni co-

pia, quam et ipse adduxerat, et Manlius habuerat,

duas legion^s instituit; cohortes pro numero mi-

litum complet; deinde, ut quisque voluniarius,

aut ex sociis in castra venerat, sequaliter distri-

hiierat- ac brevi spatio legiones numero homi-
num expleverat, quum initio non ampliusduobus
inillibus habuisset. Sed ex omni copia circiter

pars quarta erat militaribus arjnis instructa; cae-

teri, ut quemque casus armaverat, sparosaut lan-

ceas, alii praeacutassudesportabant. Sed postquam

Antonius cum exercitu adventabnt , Catilina per

montes iter íacere, modo ad Urbem , modo (ial-

liam versus castra movere; bostibus occa^ionem

pugnandi non darc. Sperabat propediem magnas
copias sese habitunim* si Rornai socii incepta pa-

travissent. ínterea servitia repudiabat, cújiis ini-

tio ad eum magnae copias concurrebant , opibus

ronjurationis fretus, simul alienum suis rationi-

.
bus existimans, videri causam civium cum servis

fugitivis communicavisse.
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Tnllinno, enterrado no chão qtrasi doze pés, mu-
nido em torno de grossas paredes, v fechado por

rima com uma abjbadade pedra : ospu aspecto hf
hediondo e terrível pela immundicia, escuridão*

e máo cheiro. Ali introduzido Lentulo, os algo-

zes o garrotarão, como lhes fora ordenado. Assim

aquelle patrício, da preclarissima estirpe dos Cor-

nelios, já cônsul cm Roma, teve um fim digno dos

seus costumes e acções. Cethego, Statilio, Gahi-
nio, Cepario soffiêrão o mesmo supplicio.

Hm quanto isto se passa cm Roma, Catilina das

forças, que levara, et das que Manlio tinha, for-

ma duas legiões, enchendo as cohortes em propor-

ção do numero dos homens; depois, á medida
que algum voluntário, ou dos companheiros che-

gava ao campo, os hia distribuindo igualmente:
e em breve completou de soldados as duas Legiões,

quando ao principio não tinha mais de dous mil

homens. Mas de toda esta força apenas a quarta

parte estava militarmente armada; os mais se ar-

marão, como pudérão, com dardos, ou lanças, e

alguns com varas pontiagudas. Quando António
com o seu exercito se lhe hia approximando, Cati-

lina, por cima das serras, ora marchava sobre a

Cidade, ora sobre a Gallia , sem dar aos contrá-

rios occasiào de combate. Esperava ter em breve

grandes forças, se os companheiros em Roma exe-
cutassem o plano. Fntretanto, fiado na multidão
dos conjurados, hia repudiando os escravos

,
que

ao principio em grande copia concorrião, julgan-
do contrario aos seus interesses parecer confundir
a causa dos cidadãos com a dos fugitivos escravos*
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Sed postquam in castra rftintitts pervenit, Ro
mse conjuralionem patefactam, de Lontulo etCe-
ihego caeterisque, quos supra rnemoravi 9 suppli-

cium suu)|)(um : plerique, quos ad bellum spes

rapinarum, aut novarum rerum studium illexerar,

dilaburitur; rdiquos Catilina per montes ásperos

magnis ítiaeribus in agram Pistoriensem abducit,

eo cóíisilio, uti per tramites oeculte perfugcret in

Galliarn Transalpinam. AtQ. MetellusCelercum
tribus lègioriibus in agro Piccno prsesidebat , ex

difficultate rerum eadem illa existimans, quse su-

pra diximus, Calilinam agitare. Igitur ubi iter

ejus ex perfugis cognovit, castra properc movit

,

ac sub ipsis radicibus montium consedií, qua illi

descensus erat in Galliarn properanti. Neque ta-

men Antonius procul aberat , utpote qui magno
exercitu, locis aequioribus, expeditos in fugam
iequeretur.

Sed Catilina postquam videt montibus atque

copiis hostium sese clausum , in urbe res adver-

sas, neque fugas, neque prsesidii ullam spem ; op-

timum factu ralus, in tali re fortunam belli ten-

tare, statuit cum António quam primum confli-

gere. ]taque, concione advocata, hujuscemodi

orationem habuit :

« Compertum ego liabeo, milites, verba vir-

tutem non addere ; neque ex ignavo strenuum ,

neque fortem ex tímido exercitum oratione im-

peratoris fieri- Quanta cujusque animo audácia

natura aut moribus inest, tanta in bello pate-

re solet. Quem neque gloria, neque pericula
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Mas apenas chegou ao campo a noticia de ter

sido em Roma descoberta a conjuração e justiça-

dos Lentulo, Cethego cos mais, que acima disse;

a maior parle daquellcs, que a esperança dos rou-

bos , ou o desejo de novidade havia a t irah ido ás

armas, desapparece : Catilina por ásperas serras a
marchas forçadas conduz o reslo ás terras Pisto-

xienses , com intento de se escapar de furlo por

atalhos para a Galiia Transalpina. Mas Q. JYÍetello

Celer com três legiões oceupava o campo Piceno,

presumindo, que pela estreiteza das cousas Catilina

faria o que a cima disse. Assim apenas pelos deser-

tores soube da sua marcha, levanta o campo a toda
a pressa, e vai postar-se sob as fraldas da serrano
mesmo sitio, por onde Catilina, fugindo para a

Galiia, devia descer* António também lhe não
hia distante, para quem com um grande exercito,

por terreno mais plano, seguia um inimigo, a quem
as equipagens não retardarão a fuga.

Catilina
, quando se vio cercado de montes e

tropas inimigas, contrarias as cousas em Roma,
nenhuma esperança de fuga, ou de soecorro, jul-

gando, que em tal aperto lhe não restava senão
tentar a fortuna das armas, determinou quanto
antes bater-se com António : e convocando os

seus lhes fallou assim :

« Soldados! Eu sei, que palavras nãoaugmen-
lão valor; que por discursos do chefe nunca uni

exercito de effeminado se tornou activo, nem de
cobarde valente. Quanta audácia em nós por na-

tureza, ou por educação existe, tanta na guerra

mostramos, Aquelle, a quem nem a gloria, nem
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excitant, nequidquam hortere ; timor animi au-
ribus officit. Sed ego vos, quo pauca monerem ,

advocavi; simul utí causa mei consilii aperirem.

Sei tis equidem , milites, socordia atque ignavia

Lentuli quantam ipsi nobisque cladem attulerit

;

quoque modo, dum ex Urbe praesidia opperior
,

in Galliam proficisei nequiverim. Nunc vero quo
?n loco res nostrse sint, juxta mecum omnes in-

telligitis.

» Rxercitus hostium duo, unus ab Urbe, al-

ter a Gallia, obstant ; diutius in his locis esse,

si maxime ariimus ferat, frumenti atque aliarum
rerum egestas prohibet. Quocumque ire placet

,

ferro iter aperiendum est. Quapropler vos mo*
neo, uti forti atque parato animo sitis, et ,

quum praelium inibitis, memineritis, vos divi-

tias, decus, gloriam, praeterea libertatem atque
pai riam in dextris vestris portare. Si vincimus,
omnia nobis tuta eruiU* commeatus abunde,
irmnicipia atque colónias patebunL Sin metu ces-

serimus, eadem illa adversa fient; neque locus,

neque amicus quisquam teget, quem arma non
texerint. Pneterea , milites , non eadem nobis

et illis necessitudo impendet. Nos pro pátria,

pro libertate, pro vita certamus; illis superva-

caneum est pugnare pro potentia paucorum.
Quo audacius aggredimini, memores pristinae vir-

tu tis.

->-> Licuit vobis cura summa turpitudine in ex-

silio astatem agere
;

potuistis nonnulli Rornae

,

amissis bonis , alienas opes ex^pectare. Quia illa

foeda atque intoleranda viris videbantur, haec *e-
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os perigos excitão, de balde he exhorta-lo ; o medo
lhe tapa os ouvidos. Chamei-vos para vos fazer al-

gumas advertências, e expor- vos ao mesmo tempo
os motivos da minha resolução. Já vós sabeis, sol-

dados, quanto a indiscrição e molleza de Leatulo

a elle e a nós fôrão fataes; e como, em quanto
esperava soccorros da Cidade, se me fechou o ca-

minho da Gallia. Agora qual seja o nosso estado,

também como eu , o conheceis.

Dous exércitos inimigos, um para Roma, outro

para a Gallia, nos impedem o passo; demorar-
nos mais aqui, por maior que fosse o nosso desejo,

não o permitte a falia de viveres. Para onde quer
que decidamos ir, temos de abrir caminho com o
ferro. Recommendo-vos portanto, que estejais com
animo forte e decidido, e ao entrar na peleja vos

lembreis, que as riquezas, a honra, a gloria, a
liberdade e a pátria estão nas vossas lanças. Se
vencermos, tudo será nosso, sobrarão mantimen-
tos, os municípios, e colónias nos abrirão as por-

tas. Se ao medo succumbirmos, tudo teremos con-
tra ; nem logar, nem amigo algum defenderão a
quem não defenderão as armas. De mais, solda-

dos, a razão, que nos impelle a nós e a elles não
he a mesma. Nós pela pátria, pela liberdade, pela
vida pugnamos; elles por demais combatem pelo
poder de poucos. Portanto, lembrados do vosso

antigo valor, com mor denodo atacai.

Na vossa mão esteve viver com summa infâmia
em desterro; podião alguns de vos em Roma, per-

didos os bens, mendigar alheio pão. Mas porque
um tal estado vos pareceo torpú h intolerável para
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qui dccrevistis. Si haec relinquere vultis, audá-
cia opus est. Nemo, nisi victor, pace bellum mu-
tavit. Nam in fuga salutem sperare, quum arma,
quibus corpus tegitur, ah hostibus averteris, ca
vero dementia est. Semper in praelioiis maximum
est periculum, qui maxime timent; audácia pro
rnuro habetur. Quum vos considero, milites,

et quum facta vestra aestimo, magna me spes

victoriae tenet. Animus, setas, virtus vestra me
horlanlur; prasterea necessitudo, quse etiam tí-

midos foríes facit. Nam , multitudo hostium ne
circumvenire queat

,
prohibent angustiai loci.

Quod si virtuti vestrae fortuna inviderit, cavete
inulti animam amittatis; neu capti potius, sicuti

pecora , trucidemini
, quam virorum more pug-

nantes, cruentam atque luctuosam victoriam hos-

tibus relinquatis. »

Hssc ubi dixit, paululum commoratus, signa

canere jubet, atque instructos ordines in locum
osquum deducit; dein , remotis omnium equis,

quo militibus, exsequato periculo, animus am-
plior esset, ipse pedes exercitum ,

pro loco at-

que copiis, instruit. Nam, uti planities erat in-

ter sinistros montes, et ab dextera rupes áspera,

octo cohortes in fronte constitua; reliquarum
signa in subsidio arctius collocat. Àb his cen-

turiones omnes lectos et evocatos , praeterea ex
gregariis militibus optimum quemque armatum
in primam aciem subducit. C. Maniium in dex-
tera, FsesuJaanm quemdam in sinistra parte cu-

rare jubet; ipse cum libertis et colonis propter



CATILINA. 113

homens, este partido abraçastes. Se o quereis

deixar, he preciso atrevimento. Ninguém, senão

vencedor, trocou pela paz a guerra. Pois o procu-

rar a salvação na fuga, apartando do inimigo as

armas, que nos cobrem o corpo , isso he a maior
das demencias. Sempre na guerra o maior perigo

loi de quem mais o temeo : o valor he a melhor
trincheira. Soldados! Quando eu vos considero,

quando as vossas façanhas contemplo, alta espe-

rança de victoria concebo. O brio, a idade, a vossa

firmeza me alentão, e também a necessidade, que
mesmo aos cobardes faz fortes. A estreiteza do
terreno impede que a multidão dos inimigos nos

envolva. Mas quando a fortuna inveje o vosso va-

lor, procurai nao morrer inultos; não vos deixeis

apanhar e degollar , como ovelhas; mas, comba-
tendo como homens, aos inimigos deixai sangui-

nolenta e luctuosa victoria. »

Disse, e depois de breve intervallo manda tocar

as trombetas, e ordenadas as tropas, as conduz á
planicie ; depois, tirados os cavallos de todos para
que, igualado o perigo, fosse maior o esforço nos
soldados, peão elle mesmo, forma o exercito se-

gundo o terreno e as forças. Como a planicie era
pela esquerda cercada de montes, e pela direita

cPasperos rochedos, colloca oito cohortes na fren-

te, e as outras mais unidas em corpo de reserva*

Destas passou para a primeira linha todos os cea*
turiões escolhidos e os veteranos , e d'entre os
sim pi ices soldados algum melhor e mais bem ar-

mado. Deo a C. M anilo o cominando da direita,

o da esquerda a um Fesulano ; e elle com os liber«

H
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aquilam assistit, quam bello Cimbrico C. Ma-
rius ia exercitu habuisse diccbatur.

At ex altera parte C. Antonius, pelibus aeger,

quod praelio adesse nequibat, .VI". Petreio legato

exercitum permittit. Ille cohortes veteranas, quas
tumultua causa conscripserat , in fronte, post eas

çaeterum exercitum in subsidiis locat. Ipse equo
circumiens, unumquemque nominans appellal

,

hortalur, rogat , uti meminerint, se contra la-

trones inermes, pro pátria, pro liberis, pro aris

atque focis suis certare. Homo militaria, quod
amplius annos triginta tribunus, aut praefectus,

aut legatus, aut praetor cum magna gloria in

exercitu fuerat, plerosque ipsos factaque eorum
for tia noverat; ea commemorando militum âni-

mos accendebat.
«

Sed ubi, ornnibus rebus exploratis, Petreius

tuba signum dat , cohortes paulatim incedere ju-

bet. Idem facit hostium exercitus. Postquam eo

ventura est , unde a farentariis praelium com*
milli posset, máximo clamore cum infestis si-

gnis coiieurrunt; pila omittunt; gladiis res geri-

lur* Veierani, pristinse virtutis memores, co-

minus acriter instara; i 1 li haud timidi resistunt.

Máxima vi certaiur. Interea Catilina cum expe-

ditis ia prima acie versari, laborantibus suecur-

Tere ?
Íntegros pro sauciis arcessere , omnia pro-

videre , multem ipse pugnare, saepe hostem feri-

re. Strenui militis, et boni imperatoris officia

simul exsequebatur. Petreius, ubi videt Catili-

narn , contra^ ac ratus erat, magna vi tendere

;
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tos e colohos se postou junto da águia, quedizião

na guerra Cimbrica Mário tivera no exercito.

Da outra parte C. António^ que, doente de gota$

não podia assistir a batalha $ entregou o exercito

ao seu legado Petreio. Este collocou na frente as

cohortes veteranas, conscriptas por occasião de tu-

multo, e em reserva ria retaguarda destas o resto

do exercito. Depois girando a cavallo^ chama a

cada um por seu nome» os exhorta > e lhes roga*

que se lembrem
,
que pela pátria^ pelos filhos

*

pelos seus templos e lares vão combater contraia*

droes inermes. Um hábil militar
^
que mais dé

trinta anrios tribuno $ ou prefeito > ou legado^ oit

pretor com grande gíoria servira no exercito $ e

conhecia òs mais dos soldados e as suas proezas
$

com lhas trazer á memoria ^ lhes accendia os

ânimos.
Petreio^ bem explorado iudo^ fa2 dai* ás tfofch>

betas e manda passo a passo avançar as eonortea*

O mesmo faz o e^eícito dos inimigos* Chegados
á distancia^ em que as tropas ligeiras podiâo tra-

var a acção $ com grande clamor $ inclinando as

bandeiras, concorrem 5 largão as lanças | arrancão
das espadas. Os veteranos, lembrados do seu an«*

tigo valor, denodadamente cerrão com os contra-

rios; elies não tímidos resistem* Horrendamente
se encruece a peleja. Catilina entretanto com uiii

troço de tropas ligeiras discorria pela primeira
linha* soccorrendó os que via em aperto^ renden-
do por sãoe os feridos* provendo a tudo | combà-
tendo forte elle mesmo j e muitas vezes ferindo d
inimigo 5 taleroso soldado e bom capitão ã iim

H <3
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cohortem prastoriam in médios hostes inducit,
eosque perturbatos atque alios alibi resistentes

interficil; deinde utrimque ex lateribus caetero3

aggreditur. Manlius et Faesulanus in primis pug-
nantes cadunt. Postquam fusas copias, seque cu

m

paucis relictum videt Catilina, memor generis

atque pristinas suae dignitatis, in confertissimo»

hostes iucurrit, ibique pugnans confoditur.

Sed confecto praelio, tum vero cerneres, quanta
audácia quantaque anirni vis fuisset in exercitu

Catilinse. Nam fere quem quisque vivus pugnando
locum ceperat, eum , amissa anima, corpore te-

gebat. Pauci autem, quos médios cohors praetoria

disjecerat, paulo diversius, sed omnes tamen ad-

versis vulneribus conciderant. Catilina vero longe

a suis inter hostium cadavera repertus est, paulu-

lum etiam spirans, ferociamque animi
,
quam

habuerat vivus, in vultu retinens. Postremo ex

ornni copia neque in praelio, neque in fuga,

quisquam civis ingenuus captus est. Ita cuncti

suje hostiumque vitde juxta pepercerant. Neque
tamen exercitus populi Romani lactam aut in-

cruentam victoriam adeptus erat ; nam strenuis-

simus quisque aut occiderat in praelio, aut gravi-

ter vulneratus discesserat. Multi autem
,
qui e

castris visendi, aut spoliandi gratia processerant,

volventes hostilia cadavera, amicum alii
,

pars

hospitern aut cognatum reperiebant; fuere item,

qui iaimicos suos cogaoscerent. Ita varie per orn-
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tempo. Quando Petreiovio, contra o que esperava,

Catilina oppôr tâo porfiada resistência, rompe com
a sua cohorte pretoriana pelo centro dos inimigos,

e mata os que se desordenão, e os que inda aqui
e aíi resistem; por ambos os flancos acommette
depois os outros. Manlio e o Fesulano entre os

primeiros, combatendo morrem. Catilina vendo
destroçados os seus, restando apenas ellecom pou-
cos, lembrado do seu nascimento e antiga digni-

dade, se arremeça aonde o inimigo era mais denso,
e ali, matando, he morto.

Alas acabada a peleja , era então que se podia
bem conhecer de quanta audácia, quanta força d'

alma fora o exercito de Catilina. Pois quasi o
mesmo logar, que no combate cada qual, vivo,

occupára, morto, o cobria com o corpo. Só alguns,
por meio dos quaes rompera a cohorte pretoriana,

furão cahir um pouco mais distantes; mas todos

pela frente feridos. Catilina porém longe dos seus

foi achado entre inimigos cadáveres, respirando

um pouco ainda e conservando no rosto aquella fe-

rocidade d'alma, que vivo o distinguira. De toda
a multidão emfim nem só um cidadão ingénuo foi,

no combate, ou na fuga, aprisionado : todos pou-
parão tanto a sua vida, como a dos contrários.

Nem teve comtudo o exercito do povo Komano le-

da e incruenta victoria
; que os mais valentes, ou

na peleja morrerão, ou delia sahírâo gravemente
feridos. Muitos

,
que para vêr, ou pilhar sahírão

dos arraiaes, revolvendo os inimigos cadáveres,
quem o amigo, quem o hospede, quem o parente
encontrava; e alguns reconhecerão também seus
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pessones inimigos. Assim variamente por todo o
exercito alegria, tristeza, prazer e luclo girava.

FIM DA GUERRA CATIL1NARIA.


