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PRO HORATIO 

 

Si quid est mihi artis oratoriae, cuius saepe pauca tenuisque mihi esse dictum est, ut adversarii mei 

iam vicisse putent, hodie, magistri, ea utitura sum plus quam nemo eam a meo ore exeuntem audīre 

credat, ad causam Horatii defendendam, viri incredibili vi, victor qui bello asperrimo domum rediens 

sororis suae lugentis neque quemquam fratrum amissorum sed hostis nomen invocantis capite 

damnationem exsecutus est.  

Haec igitur oratio non solum de mea facultate loquendi verum etiam de magni viri honore inritos 

rumores factura est. 

 

Cuncta civitas romana semper victore fortissimorum virorum regressu ab arduo diuturnoque bello 

gaudet qui suam quisque vitam dederint pro omnibus rebus quae bonis viris carae esse debent, id est 

pro familiaribus sed praesertim pro patria. Nam patria omnium mater est; filiis mater maximae curae 

est.  

Num Horatia, femina Romana - eam enim matronam appellare non licet - Romanae victoriae nuntio 

laetari neque nisi fratris gloriae maximo gaudio lacrimas effundere debuit? Flebat ista, sed impurae 

illius erant lacrimae; neque enim propinqui salutatis laetitia, neque triorum aliōrum fratrum 

decessibus, sed hoste necato ille fletus perseveratus est! 

Patria, quae tu, Horatia, sine pudore neglexisti, tacitante odit quoniam falsa es fidem maternam, quam 

nemo umquam prodere debet. Ista sane femina patriae familiaeque hostem praeposuit; nemo autem 

quem ad finem id fecerit scire potest: hostis clade profecto non luxisset si sui sponsi albani barbarus 

populus nostrum strenuum exercitum vinceret. Mihi videor, eo modo ut Horatii magno ingenio visum 

est, hanc victoriae hostis voluptatem; hunc perduellionis aemulum foedus nocēre patriae potuit, 

magistri, omniumque nostrum saluti, plusquam sciamus: Horatia tanta maestitia affecta, ut clades 

nostram patriam afficeret movēre potuit. 

Ut primum animadvertit sororem perniciosam posse, detinens patriam potestatem, quia et pater et alii 

fratres bello, a quo ille victor reversus erat, iam vitis defuncti erant, Horatius non sine dolore perduxit 

quod melius faciendi erat ut patria, ergo torta civitas Romana, valeret; in id faciendo causas privatas 

neglexit: si igitur Horatius utilitatem privatam persecutus sit, is fraterno affectu egisset, statuens sic 

ut proditor domi, in urbe, in imperio habitaret. 

Horatius profecto hac in fortuna etiam familiam contempsit ut summus mos quo Roma ipsa orta est 

triumphare posset, id est utilitas patriae. 



Nam ille praeclarus miles patriam servavit quia hostem necavit, quamquam soror erat. Praesertim 

hoc, patet eum iure se gerere, quoniam patriam potestatem detenebat. 

Maxima est laus cuiusdam patria omnibus causis praeferat, maxima est honestas cuius, animo patriam 

applicato, postquam plurimos hostes sine metu trucidavit, a bello redientis animum adducit ut 

postremum asperrimum hostem mactandum interimat. 

 

Dicat aliquis naturalibus principiis sororem inique necata esse, quis propinqui occisio funesta esse 

putat. Pravus! Coetus sedem primum certo loco domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis 

manuque saepsissent, eiusmodi coniunctionem tectorum oppidum, urbem deinde, postremo rem 

publicam appellaverunt. Omnis ergo populus, qui coetus multitudinis, omnis civitas, quae contitutio 

populi, omnis res publica, quae populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Ab ea 

constitutione leges sanctae, omnibus quaestionis superiores, omnia regentes, ortae sunt. Sine legibus, 

ut Emmanuel supra dixit, scelera non puniantur, hominum acta causis privatis moveantur, et chaos 

supra orbem terrarum imminens sit.  

Civitatem ergo gubernatam non naturae legibus, sed iure civili necesse est. Eo enim, iure, Horatius 

vir probissimus est: is legem Appuleiam de maiestate exsecutus est, qua quis maiestatis detrimenti 

causa se gerat capite damnatus est. Cum perduellio iam iure Romano eo modo condo summum est 

crimen eius qui contra suam ipsius patriam machinatur. 

Aliquis praeterea dicat in iudicio scelestum vocare iudicareque necesse esse. Ille civis iuris Romani 

imperitus est: nam antiquo tempore, urbe condita, rei publicae auctores santum patriae potestatis 

momentum instituerunt, quod adhuc hanc diem superest. Horatius igitur, strenuus miles, honestus vir, 

civis optimus, in plena iuris civilis constituti perseverantia egit. 

 

Ut urbis, civitas, patria valeat strenuissimisque hominibus semper serveretur, ita oro ut ille vir 

Horatius non solum omni crimine absolvatur sed etiam vos, magistri, collegae, cunte populus ei 

acclametis cum suo munere functus militis, civis, viri. 

 

Dixi. 

 


