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Etsi vereor, magistri, ne inutile sit, post hanc loculentam orationem, Horatiae causam, miserae 

puellae, denuo dicere, culpa cum ferocis minemeque humani fratris sit - ut credo - omnibus vestrum 

manifesta et iam ab Alexia nostra, oratorum peritissima, probari audiveritis, tamen vos oro ut 

consistatis et, quae dicturus, auscultetis. 

 

Princeps quodam tempore domum victor redibat Horatius, strepitu armorum, hominum clamore deo 

similis factus - ah, quanta potes tu sola, vis, feroces afficere gloria! - cum eius soror obvia ei fuit. 

Quae cum sponsi paludamentum vidisset, insano quidem bello necati, lacrimas retinere non potuit 

identidemque amati nomen coepit appellare. Hoc pessime ferens frater, ira demens, virginem 

idemnatam necavit.  

 

Saepe ambigunt philosophi an societas naturalis sit: sic putat Aristoteles, cuius sententia nemo, nisi 

deus aut barbarus, se in solitudinem potest abdere; nonnulli alii tamen discordes fuerunt: arbitrabantur 

hii homines ipsos statuissent societatem iuraque quibus communiter cum aliis possent vivere.  

His tamen de rebus disputabunt philosophi; quod sit officium legum et an possit aliquis, quamvis 

summos honores adeptus, eis non obtemperare conabimur iudicare.  

Primum est hoc quidem quarendum, quam ob rem necesse sit hominibus leges imponere.  

Si universi videre optimum et in eo consentire possent, nihil profecto leges iuvarent; cum autem 

philosophi quoque, qui doctrina sapientiaque omnibus aliis praestiterunt, saepe de optimo rei publicae 

genere eadem non sensissent, facillime intellegemus hoc nullo modo fieri posse. Egent  enim gentes 

quae sine legibus, sine iuribus convivunt ominibus rebus quae vitam humanam pulchram efficiunt: 

non est iustitia, non ars, non otium in illis, horrendum omnia opprimit bellum. Sunt ergo leges factae 

ut societas hominum stabilitatem quandam habeat, qua vix - ut dudum diximus- carere populi queunt. 

Quae tamen leges esse iniquae aqtue vix tolerabiles possunt, id quod semper accidit cum abhorrent a 

iuribus naturalibus, quae vitam atque libertatem dicimus esse, cum quodam lumine naturali nobis 

ostendantur necessaria ad dignam vitam agendam. Quotiescumque quaedam lex laedit haec iura, 

possunt homines -immo, debent!- seditionem facere, suam libertatem vindicare. At tamen, cum 

cuique vita libertateque sua licet frui, cum ei licet quidquid volt privatim facere, dummodo aliis non 

noceat, nemo potest sibi vindicare facultatem legibus non obtemperare, quicumque sit, quacumque 

causa hoc faciat. 



 

 

Dicet tamen aliquis ‘sed sunt mores, est fas, est nefas! Sunt leges quae non ab hominibus sed a natura, 

a diis ipis nobis sunt traditae! Quas, etsi numquam scripsimus, tamen debemus colere et observare et 

ad quas semper referendum est! Lugebat improba soror sponsum, dum frater ipse rediit domum victor, 

ille qui dudum servaverat maxima virtute patriam. Patriam, parentem omnium nostrum! Non omnia 

est sinendum: sororem, quamvis indemnatam, iure necavit.’ Huic paucis verbis respondebo. Unde 

orti sunt mores? Ab eis quae agerent optimi maiores, respondebitur. Res cum ita se habeant, facile 

intellegimus non rationem, nostram lucem, quae sola iura potest dare, eos creavit, sed usus tantum 

qui quidem mutabilis et subiectus temporibus hominibusque est. Non negamus mores posse aut 

aliquando debere regere cursum vitae boni viri; negamus mores, quamquam sunt omnibus communes, 

leges fieri posse.  

Est denique haec condicio omium legum: ut omnes semper eam observent. Quid enim fiat si omnes 

dicere possent se ‘alias habere leges, divanas neque humanas. Eas sequi, non istas’? Nihil didicimus 

a Socrate, sapientissimo iustissimoque omnium, qui, immerito damnatus, in vincula missus, cum 

fugam ostenderet amicus Crito, fugere noluit? Nihil accepimus ab eius verbis? Et, si Socratem 

laudamus, quid de Horatio? Quin eum damnamus? Sit iste Horatius homo maxima virtute, vir 

clarissimus sit, maneant tamen haec verba impressa in animo vestro: leges cum omnibus semper una 

atque eadem voce loqui.  

Considerate civitatem, magistri, nostramque societatem; considerate leges, quae solae civitatem, 

societatem solae semper aluerunt; istum virum, Horatium, tandem considerate. Ne erraveritis: ne pro 

heroe acceperitis barbarum. 


