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Přicházím ceď k zálibě tohoto Yerra, jak un sani to nazývá, k chorobu: 

výstředností, jak to přátelé jeho, k loupežení, iak to Sicílané nazývají; ja
kým jménem bych to já nazval, nevím; věc vám předložím, vy položte na 
váhu ji samu a ne její jméno! Samu povahu věcí dříve poznejte, soudcové; 
potom snad bez velké námahy najdete, jakým jménem jí uznáte za vhodím
nazvatl. Já pravím, že nebylo v celé Sicílii, provincii to tak bohaté, tak
staré, v tolika městech, v tolika tak zámožných rodinách žádného stříbrné
ho, žádného korintského či dětského nádobí, žádného drahokamu čl perle, 
žádného díla ze ziata či slonoviny, žádné sochy měděné, mramorové, slo
nové, pravím že nebylo žádného obrazu ani na desce aul na tkanině, aby ho
nevypátral, neprohlédl, a co se mu zalíbilo, neodnesl. Zdá se, že velká
slova pronáším; slyšte též, jak to povím. Neboř ne pro řeč ani pro zvětšení 
jeho provinění pojmu vše v jedno: pravim-íi, že z věci tohoto druhu nic 
v celé provincii nezanechal, vězte že mluvím zpříma, ne žalobnicky! Povím 
to též zřetelněji: nic on v domě kohokoliv, ani u pohostinného přítele, nic 
na místech veřejných, ba ani ne v chrámech, nic 11 Sicllana, nic ti občana, 
římského, nic konečně z toho, co mu na oči a mysl přišlo, ani ze soukro
mého, au] z veřejného ani ze světského ani z posvátného v celé Sicílii 
nezanechal.

Odkud tedy mám spíše začít!, než od toho města, které jsi měl v lásce 
a oblibě, či od kterého spíše druhu lidi, než od šatných tvých chvalořečui- 
kň? Neboř snáze se přehlédne, jak jsi se zachoval těm, kteří tě nenáviď, 
na tě žalují, tě pronásledují, když se nalezne, že u svých Mamertinů iitv 
hanebnějším způsobem jsi loupli.

ii.

G. Heíus Mamertln je, jaltž 111116 všichni, kteří Messaml navštívili, bez vá
hání přisvědčí, muž v každém ohledu v městě tom jicivzúcnější. Jetu, dum 
ie zcela nejlepši v Mcssaně, jistě pak nejznámější a našim krajanům zcela 
otevřen a nanejvýš pohostinný. Dům (en před příchodem tohoto Vcrra byl tal.

fteěl proti Verrovi. |
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\i zdoben, že i městu byí k ozdobí; neboť sama Messana, kierá pro svoi 
noiolm, hradby a přistav ran pěkný vzhled, zbavena těchto věcí, v nich;, 
onen naié/á potěšeni. |e docela prázdná. V domě Heiově byla velmi vážen;' 
svatyně, od předků zděděná a velmi starodávná, v níž se nacházela čtyř: 
překrásná, nanejvýše umělecká a ušlechtilá díla, která nejen tohoto Člověk- 
nadaného a bystrého, vpravdě též kohokoliv z nás, které on nevědomé 
nazývá, potěšit! mohla. Jedna socha byla mramorová; Praxitelův Cupido; 
naučil bem se. totiž těž, zatím co jsem proti Verrovj vyhledával důkazy, 
jměními umělců. Týž umělec, tuším, vytvořil v téže podobě i onoho Cttplda. 
který se v flicsplicli nalézá a pro něhož se Tlicsplc navštěvují; neboť tien• 
jiného důvodu pro Její shlédnutí. I onen L. Miimmíits, když thespíjské Musy 
které u chrámu Blaženosti stoji, a ostatní světské sochy z onoho měst 
odvážel, tohoto mramorového Cnplda, protože byl zasvěcen, se nedotkl.

111.

Abych se však k oné svatyni vrátil: socha ta Cupidova, jak pravím, byl 
z mramoru: na druhé straně stál Herkules znamenitě z mědí ztepaný. Pra 
vilo se. lak tuším, že byl dilem Myrouovým, a to jistě. A před těmito bohy 
byly také oltářiky. které komukoliv zasvěcenost svatyně mohly označili; 
rahno to tam hyiy dvě měděné, nepříliš veliké sošky, zato však neobyčejní 
krásné, v podobě a rouše dívčím, jež rukama pozdviženýma podle způsob'’ 
dívek athénských na hlavách nesly jakési oběti. Kaueíory se nazývaly; všal. 
tvůrce Jejich kdo, kdože? — správně připomínáš, Polykieltos prý to, byl.

Kdykoli někdo z našich lidí do Messany přišel, podle zvyku šel tyto shléd
nout!; ony byly všem k prohlédnutí přístupny; dům ten byl ozdobou právě 
tak majiteli, jako městu. G. CJaudias, o jehož aedilském úřadě víme, že se 
vyznamenával neobyčejnou nádherou, .upotřebil Cnplda tohoto tak dlouho, 
dokud k poctě bohům nesmrtelným a národu římskému měl náměstí vyzdo
bené, a protože byl hostem domu Hciova a ochráncem kmene iiiamertíu- 
ského, byl právě tak svědomitý v navráceni díla, jako užil jejich blahovůle 
k jeho vypáčeni.

Nedávno, soudcové — však co pravím nedávno? Ba dokonce ještě ne- 
dávjío a zcela krátce předtím jsme viděli, jak mužové takoví, urození, vy- 
zdolmvall náměstí a basiliky ne loupeží z provincií, nýbrž okrasnými před
měty svých přátel, vypůjčenými předměty svých hostitelů, a ne ukradenými 
věcmi zločinců. Ti prcce každému jeho umělecké a ozdobné předměty zpět 
vraceli, a ne dovezše je ze spojeneckých a spřátelených měst na čtyři dul, 
p ilotii pod záminkou úřadu aedílského domů a do svých venkovských statků 
je odnášeli. Všechna tato umělecká díla, jež jsem připomněl, soudcové,
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Verres vzal ze svatyně Hejovy, žádné z nich, pravím, mu nezanechal, aniž 
některé jiné, leč pouze jeden prastarý obraz ze dřeva, Štěstěnu, jak se 
domnívám, a tuto on ve svém domě nechtěl mítl.

IV.
Pro billi a víru lidskou! Co je to? Co je to za věc, co jo to za nestyda

tost? Na díla, o nichž mluvím, dříve než tebou byla odnesena, každý se
podíval, kdokoli přišel do Messany s velitelskou mocí. Tolik praetorů, tolik 
konsuíii bylo na Sicílii, iak v míru tak i ve válce, tolik rozličných lidi — 
nemluvím Jen o těch bezúhonných, nevinných a úctyhodných — tolik lako
mých, tolik nešlechetných, tolik opovážlivých tam bylo; a z těchto nikdo 
se neměl za tak silného, tak mocného, tak urozeného, aby z oné svatyně 
cokoliv žádati, vžiti, nebo čehokoliv dotknouti se odvážil: Verres pak smí 
bráti, co je kde nejkrásnějšího? Nebude možno nikomu mimo něi něco
niíti? Jediný dům tohoto bude v sobě zniirnovatl tolik přebohatých domů? 
Proto nikdo Z předků ničeho se nedotkl, aby tento bral? Proto G. Cl.
Pulcher zpět navrátil, aby G. Verres mohl co odnést!? Vždyť onen Kupldo 
netoužil po domě svůdcově ani po zásadách nevěstek; rád se zdržoval v oné 
rodinné svatyni; věděl, že Helovi byl od předků zanechán co dědictví 
posvátné; nehledal dědice nevěstky. Než proč já tak prudce útočím? Jedním 
slovem budu odmítnut. »Koupil jsem«, prý. Bohové nesmrtelní, jak slavná 
to obhajoba! Obchodníka jsme tedy s mocí výkonnou a sekerami poslal] do 
provincie, aby zkoupil všechny sochy, obrazy malované, všechno stříbro, 
zlato, slonovinu, drahokamy, a nikomu lile nezanechaly Neboť zdá se ml, 
že na to vše tuto obranu chce projevit!, že totiž kupoval. Přípusttm-ll tí 
zapr\é co chceš, že jsi koupil, protože v celé této věci této jediné obhajoby 
budeš moci užiti, ptám se: jalc jsi sl představoval římské soudy, jestliže 
jsi se domníval, že ti to někdo uzná, že jsi v úřadě praetorském a velitel
ském tolik drahocenných věci, vše posléze co mělo jakoukoliv hodnotu, 
z celé provincie zakoupil?

V.
Pohleďte na obezřelost našich předků, kteří také ještě na nic takového 

nepomýšleli, avšak na (o, co se mohlo přihodili ve věcech nepatrných, brali 
zřetel. Nemysleli, že někdo, jenž jako velitel nebo vyslanec se odebere do 
provincie, bude tak nerozumný, aby kupoval stříbro — dávalo se totiž ze 
státního jínění —, aby kupoval šatstvo, neboť i toto podle zákona se mu 
poskytuje, li otroků, kterých všichni užíváme a kteří národem nám nejsou 
poskytován!, to považovali za možné. Ustanovili tedy, aby nikdo nekupoval 
otroka leč toliko na místě zemřelého. Kdyby v Rimě zemřel? Ba docela,

í*
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kdyby zemřel tamtéž. Neboř nechtěli, aby isl zaopatřoval svůj dňm v pro 
viiicil, nýbrž abys onu potřebu provincie nahradil. Z jaké příčiny nás lak 
obezřele v provinciích zdržovali od kupováni? To byla ta, soudcové, že 
mysleli, že by to byla loupež, ne koupě, kdyby prodavači nebylo dovoleno 
prodávat! podle jeho zdání. Zpozorovali, že, kdyby v provinciích ten, kdo 
má moc a vládu, koupit! chtěl, co by se u kohokoliv nalézalo, a bylo mu 
to dovoleno, že by každý, co by Jen chtěl, ať už by to-bylo na prodej čl 
ne, za libovolnou cenu odňal, — Snad poví někdos »Nejednejž takto s Ver- 
rem, nezkoumej# skutky jeho dle řádu starých závazků. Připusť mu, že 
mohl kupovat! beztrestně, kupoval-il dle poctivého způsobu, nic skrze moc 
vládni, nic proti vůli vlastníků, nic nespravedlivě.« Učiním tak. Mei-Ii co 
Hejus prodejného, prodal-li za cenu jakou uložil, ustanu s ptaním se, proč 
isl kupoval,

VI.
Co máme tedy činit)? Máme ve věci tohoto druhu uvádětl důkazy? Do

mníváni se, že se musíme ptáti, zda onen Hcius měl dluhy, zda konal 
dražbu. Konal**!!, zda v tak značné peněžní Usni se nacházel, zda tak velká 
nouze, tak velké potíže jej sužovaly, že otupoval svou svatyni, že prodával 
domácí bůžky. Avšak iá vidím, že muž ten nekonal žádnou dražbu, mimo 
svou úrodu nikdy nic neprodával, nejen že tieiuá žádných dluhů, nýbrž že 
má a vždy měl mnoho svých peněz. Než kdyby 1 toto vše, jak pravím, 
naopak bylo, přece on by tyto věci, které tolik let v jeho rodě a v svatyni 
předků chovány byly, neprodal. Co kdyby se dal přemluvitl velikou kupní 
cenou? Není pravděpodobno, že by on, muž tak zámožný, tak čestný, dal 
přednost penězům před svou vírou a pomníky předků. »Je lomu tak, Přece 
však dají se lidé též od zásad svých svést! velkým obnosem peněz.« Na- 
hlédněmež, jaký byl onen peníz, který mohl Hela, muže velmi zámožného 
a zcela nelakomého od vyššího vzdělání, od úcty k víře odvéstí. Ty, tu
ším, jsi poručil, aby on sám do knih zanesl: »všechua tato umělecká díla 
Praxltelovn, Myronova, Polyklelíova byla Verrovl za 6500 sestercií prodá
na.« To oit vskutku zanesl. Přečti z knihy. Těší mne, že tato přeslavná 
jména umělců, která do nebe jsou vynášena, dle odhadu Verrova tolik v ce
ně poklesla. Praxitelftv Kupldo za 1600 sestercii! Zde jistě vzniklo přísloví: 
»Radějí koupit! než prošiti.«

vir.
Namítne nělido: »Co, ty lak mnoho ceníš tyto včc!?« Já Je věru neoceňuji 

dle svého zpAsobu a k svému prospěchu. Přece však se donmiváin, že 1 vy 
máte na věc! fy tak nahlíželi, Jak vysoko bývají ceněny těm!, kdož niajl
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v nich zálibu, jak obyčejně Jdou na prodej, jakby věci íy samy, kdyby 
veřejně a volně byly dány na prodej, mohly býtl prodány, posléze jak vy
soko je sám Verres cení. Neboř kdyby on se domníval, že onen Kupido má 
cenu 400 denárů, nikdy by nepřipustil, aby pro něj přišel do lidských řečí 
a do takového pohaněni. Kdo z vás že neví, jakou cenu tyto věci mají? 
Neviděli jsme,- jak jedna neveliká měděná socha v dražbě za 40.000 sesterciů 
byla prodána? Což kdybych chtěl jmenovali lidi, kteří buď ne laciněji, bud 
dráže kupovali, nemohl bych? Neboť v těchto věcech výše koupěchtlvostl 
určuje výši ceny. Nesnadno je určití mez ceně, neurčtš-U ji vášni. Nalézám 
tedy, že Helus ani dle vlastního práni, ani nějakou časovou tísní ani znač
ným obnosem peněžitým nebyl přiveden k tomu, aby lato díla umělecká 
prodával, nýbrž že ty pod záminkou koupi násilím, strachem, vládni moci 
a odznaky svého úřadu od muže tohoto, jehož spolu s ostatními spojenci, 
nejen tvé moci, nýbrž I tvé ochraně národ římským svěřil, jsi je uchvátil a 
zabral.

Čeho si mohu více přáti, soudcové, při této žalobě, než aby totéž pravil 
I sám Helus? Jistě nic. Avšak nežádejme věci obtížné. Heius je Mamertin. 
Mainertinská obec jediná Verra společným usnesením veřejně chválí. Tento 
u všech ostatních SicilanA je v nenávisti, tito jediní jej mají v oblibě. Po
selství pak onomu, které k pochváleni Verrovu bylo vysláno, stoji v čele 
Hcjus, neboť je to první muž v obcí. Obávám se, že snad poslušen jsa 
rozkazů veřejných, pomlč! o soukromých křivdách. Ačkoliv jsme toto věděl 
a uvažoval o tom, soudcové, přece jsem se Hciovi svěřil; předvedl jsem 
jej co svědka při prvém přelíčení, a učinil jsem to přec bez jakéhokoliv 
nebezpečí. Neboť co mohl Helus odpověděli, kdyby byl nepoctivý, sobě ne
podobný? Že ona umělecká díla jsou v jeho domě, ne u Verra? Kdo by 
mohl něco podobného říci? Kdyby byl nejhaiiebnější člověk a kdyby Uial 
nejnestydatěji, pravil by, že ic měl na prodej, a že je prodal za peníz jaký 
chtěl. Tento muž ve svém domově neiiirozenělší, jemuž nejvíce záleželo na 
toui, abyste dle pravdy smýšleli o jeho čestné vážnosti, pravil, že zaprvé 
chválí veřejně Verra, protože to mu bylo uloženo; potom že ony sochy ani 
neměl na prodej, a ani by pod žádnou záminkou, kdyby chtěl a bylo mu to 
možno, nedal by se nikdy pohnouil k tomu, aby je, které se nalézaly ve 
svatyni od předků jeho zanechané a svěřené, prodal.

VIII.

Co ještě sedíš, Verre? Co čekáš? Co říkáš, že doléhají a tísni tě obce 
Centurlpy, Catina, Halaesa, Tyndarls, Huna, Agyrium a jiná města si
cilská. Mcssaua, tvůj druhý domov, jak jsi ji obyčejně nazýval, tě pro
následuje, tvá Messana pravím, pomocnice tvých zločinů, svědkyně tvých
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piostop^/.oMi, ov-inaiiueiAd tvých kořistí a loupeží. Neboť přítomen jest
ueiváženější muž téže obce, jako vyslanec z domova vypravený právě pro
toto přelíčení, náčelník' těch, kteří tě mají chválit! a který tě jménem obce 
chválí. Ncbof to nui bylo svěřeno a tak mu bylo poručeno. Však držíte 
v pamětí, co odpověděl, otázán jsa 11a nákladní loď: byla prý vystavěna 
obecními dělníky na příkaz obce, a stavbě její stál v čele jménem obce
mamertinský senátor. Týž k vám se, soudcové, utíká se záležitosti soukro
mou; užívá toho zákona, o němž soud jedná a jenž je společnou ochranou 
spojenců. Ačkoliv zákon o náhradě za vydíráni jedná, onen přece praví, 
že náhrady peněz, Hchž ztrátu tak dalece nezeli, nežádá: on praví, že žádá 
od tebe zpět posvátné předměty svých předků, že žádá zpět domácí rodinné 
bůžky. Máš-li nějaký stud, nějakou viru, bázeň před nečitu, Vcrre? Bydlil 
jsi v Messauě u Heja, viděl jsi jel téměř každodenně konati pobožnost 
ti bohů těch; on peněz nedbá, a co konečně bylo pouze k ozdobě, nežádá 
zpět; inějž si kanefory, dej zpět sochy bohů Poněvadž toto řekl, poněvadž 
ve vhodné chvíli ón spojenec a přítel národa římského skromně si postě
žoval, protože zůstal věren své víře neleň když žádal zpět domácí bohy, 
nýbrž i když přísahal a vydával svědectví, vězte, že Yerres poslal do 
Messany muže, jednoho z vyslanců, téhož, který při stavbě oné lodi měl 
obecní dozor, aby žádal městský senát, aby Heius byl prohlášen za beze* 
ctného.

IX.
Co jsi myslil, muži pošetilý? Že toho dosáhneš? Nevěděl jsi, jak váže

ným je u svých spoluobčanů, jak mnoho je ceněno jeho míněni? Než dejme 
tomu, že bys tolio dosáhl, dejme tomu, že by se Mnmertluové usnesli proti 
Heiovi ještě na něčem příkřejším: co myslíš, jakou váhu by měla chvála 
jejich, kdyby určili trest tomu, o kom je známo, Že svědectvím mluvil prav
du? Však jaká je to dívala, když vyclivalovatel jsa vyslýchán musí mlu
vit! tak, že ti to škodí? Což nejsou oni chvaíořečnící mými svědky? Heius 
je chvalořečnik: uškodil ti velmi lěžce. Předvedu ostatní: rádi zamlčí, *co 
budou moci, neiadí poví co bude nutno. Popřou oni, že ten převeliký koráb 
nákladní byl stavěn v Messauě? Nechť popřou, mohou-H. Poprou, žc při 
stavbě lodi mamertinský senátor jménem obce měl vedeni? Kéž to zapřou! 
Jsou ještě jiné věci: tyto radéji nechám nedotčený, abych jim dal co nej
méně času k přemýšleni a k utvrzeni křivé přísahy. Měj chvály jak si 
přeješ, nechť tě podporuji tito lidé svým slovem, kteří, ani kdyby mohli 
pomáhali nemají, ani nemohou, kdyby chtěli, jimž však, každému zvlášť, 
jsi způsobil přemnoho bezpráví a hanebnosti, a v městě tom js! mnohé celé 
rodiny navždy zneuctil svým podlým náslltiictvlm. Avšak obci Jsi učinil po 
vůli. Ne ovšem bez velké Škody pro stát a provincii Sicílií. Oni mělj



dátí národu římskému 60.000 měřic obilí na prodej, což llndy činívali; ty 
Jediný jsi jjm to prominul. Stát utrpěl škodu, že v jedné obci právo vlády 
tebou byío zmenšeno; Sícilaitó pak fint, že to nebylo z celého množství 
obili odečteno, nýbrž na centurlplnské a Iialaesinské, národy , to poplatků
prosté, přeneseno, a tím těmto bylo více uloženo než mohly suésti, Měls
jim poručit!, aby postavili dle smlouvy loď; odpustils jím to na dobu tří
let; vojáka za tojjk nikdy jsi od n]ch nežádal. CiniJ jsj právě tak, jak
to máji ve zyyku loupežníci: tito, ačkoliv jsou společní nepřátelé všech, 
plece z některých si učiní přátelé, které nejen že šetří, nýbrž též kořisti 
obohacuji, a to nejvíce ty, kteří mají město položeno, kde často třeba 
připlout! s loďstvem, často též z nutnosti.

X.
Ono město Phaselis, jež dobyl P. Servllius, nebylo dříve osazeno Kiliky 

a loupežníky; obývali je řečti Lyklové, Ale protože leželo na takovém místě 
a tak se táhlo do moře, že loupežnici vyšedše z Kilíkle často k němu 
z nezbytnosti mířili, a když z těchto zde krajů zpět se vraceli, tam právě 
se ubírali; piráti tudíž spojili se s městem tímto nejdříve pro obchod, pak 
] pro spolek. Mamertinská obec nebyla dříve nepoctívá, ba byla nepřítelem 
nepoctivých. Ona zadržela zavazadla G. Catona, toho, jenž byl konsulem. 
A jak slavný a mocný to byl muž! A přece, jsa konsulem, byl odsouzen. 
Tak stalo se s G. Caíoncm, vnukem dvou mužů přeslavných, L. Paula a 
M. Catona, a synem dcery P. Afričana. A byl odsouzen, jak tehdy zněl 
přísný soud, k odškodnému 8.000 sesterciů. Na tohoto niameríiiišíí zanevřeli, 
protože často měli větší vydání se snídani Timnrchidovoti než lak bylo vy* 
měřeno odškodné Catonovo. Toio město Phaselis vpravdě patřilo onomu 
loupežníku a pirátovi. Sem se vše snášelo ze všech stran, u těchto se za
nechávalo. Co bylo třeba schovat!, měli odloženo stranou a ukryto; po
moci těchto obstarával to, co chtěl tajně itaEožifl a stejně potají vyvézt!; loď 
posléze velmi velikou, kterou obtíženu předměty uloupenými do Itálie po
sílal, u těchto dal vystavět! a zhotovit!. Za toto io Verres zprostil nákladů, 
prací, služby yoienské a všech konečně věcí; po dobu tří let byli oni jediní 
nejen v Sicíííí, a jak se domnívám, v této době v celém světě prázdni, 
prosti, Yoln! a svobodni od všech břemen, obtíži a povinností. Odtud po- 
Ystnly ony Verrlnské svátky. Sex. Cominia dal přivléci ke své hostině, a 
snažil se po něm hodit! pohárem; pak jej se zkrouceným hrdlem dal od 
hostiny odvléci do temného vězení. Zde byl onen kříž, na nějž Ven es kázal 
přibít! římského občana před zraky mnohých, onen kříž, iejž se neodvážil 
jinde vztyčlU než a těch, s nimiž společně páchal všechny zločiny a 
loupeže.



XI.
A vy přicházíte někoho chválili? S jakou vaznostiť zua s tou, kteru,. 

u stavu senátorského či u národa římského mitl máte? Je-li kde městu 
nějaké ne v našich provinciích, vpravdě však u nejvzdáieu&jšícjř národu, 
které by tak‘mocné,' tak svobodné, však také tak surové a nevzdělané bylo, 
zda konečně je jaký král, jenž by senátora římského národa nepozvaí pod krov 
svého domu? Cest lato se neprokazuje toliko osobě, nýbrž v prvé řadí 
národu římskému, jehož dobrodiním vstoupili jsme v tento stav, poton 
vážnosti tohoto stavu, která zdaž nebude mít váhu u spojenců a cizích ná
rodů, kam dojde jméno a síla naši moci? Mne Matuertinové nepozvaí! jmé. 
nem obce, Pravím-H mne, není to závažné; kdyby nepozvali senátora ná
roda římského, nevzdali by čest příslušející ne jeho osobě, nýbrž jeho stavu 
Neboť Tulliovi samotnému byl otevřen velmi zámožný a nádherný diín 
Gn. Poinpeia Basilisca, kde by on, i kdyby od vás byl pozván, byl by s< 
ubytoval. Byl tam též velmi počestný dům Percennlň, kteří nyní Poinpelo. 
vé se nazývají, kde byl bratranec můj Lucius po jejich velmi srdečném pozván 
hostem. Senátor národa římského, kdyby bylo na vás, byl by ve valen 
městě ležel a přenocoval na ulici. Žádná jiná obec by to nikdy nedopustila 
»Vždyť našeho přítele isí volal před soud!« Zda budeš vykládat! soukromoi 
věc, kterou konám, jako zmenšovaní ctí senátorské? O tom vpravdě tehdy 
budu véstl stížnost, bude-Il o vás jednali tento stav, který vy dosud jediní 
máte v nevážností. S jakou to tváři jste si dovolili předstoupit! před zrakj 
národa římského? A nevytrhíl jste dříve, než jste šlí do Říma a do ťohoíc 
shromáždění, onen kříž, který 1 nyní je zalit krví římského občana a po
staven je u přístavu a města vašeho, nevrtili jste jej do hlubiny a neočlstiii 
celé toto místo? Na území Mamertlnň, s námi spojeném a nám podrobeném 
stojí památník Verrovy ukrutnosti. Vaše město k tomu' bylo vyvoleno, aby 
tam příchozí z Itálie drive spatřili kříž římského občana než kohokoliv 
přátelsky nakloněného národu římskému? Ten křiž, který vy jste reglu- 
skýui, jichž obci závidíte, 1 spoluobyvatelům svým, římským občanům, 
ukazovat! si navyklí, aby tím méně sl co osobovali, méně na vás sborn 
shlíželi, když vidí, jak právo občanské vykonáním podobného trestu bylo 
obětováno.

xir.
Ty tvrdíš, že tyto věci jsi skutečně koupil. Co? Ty nádherné koberce, 

o nichž se mluví po celé Sicílii, jsi od téhož Hela zapomněl koiipitj? Mohl 
jsi to učinili, jako se sochami. Neboť co se stalo? či jsi šetřil na psaní? 
Na toto člověk onen nerozumný vpravdě zaponiuěl; domníval se, že méně 
bude známo (o, co ze skříně, než to co ze svatyně vzal. Avšak jak vzal?
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Nemohu to říci jasněji než lak to sáiu Helus před vámi vylíčil. Když Jsem 
se ho ptal, zda z majetku ještě něco jiného se dostalo do rukou Verrových, 
odpověděl, že Verres mu vzkázal, aby mu poslal do Agrigenia koberce. Ptal 
jsem se, zdali poslal; odpověděl, že učinil tak, jak bylo zřejmě nutuo: na 
slovo byl poslušen praétora, zaslal je. Tázal jscui se, zda došly do Agri- 
genia; pravil, že došly. Ptal jsem se, jak přišly zpět; pravil, že dosud 
nepřišly. Lid se smál a vy všichni jste se podivili. Nenapadlo tě tu poru- 
čiti, aby toto též se zaneslo do knih, že ti je prodal za 6500 sesterciů? Bál 
jsi se, aby tl nevzrostly dluhy, když tě stálo 6500 sesterciů to, co fy bys 
snadno mohl prodatl za 200.000 sesterclň? Stálo by to za to, věr ml; měl 
bys něco, čim by ses hájil; nikdo by se neptal, jakou ona věc má sku
tečně cenu; kdybys jen mohl říci, že jsi koupil, snadno by jsi osvědčil, 
komu bys jen chtěl, plně právo svého činu. Teď nevíš, jak by ses vy
prostil z koberců.

A což ty překrásně zpracované íalery, které prý bývaly majetkem krále 
Hlerona, vzal jsi je čl jsi je koupil od Phylarcha centuripského, muže to 
zámožného a urozeného? Když jsem byl totiž na Sicílii, slyšet jsem to od 
centunpských j od ostatních — vždyť věc ta byla nemálo známa — pravili, 
že tyto ialery jsi odhal právě tak Phylarchovi centuripskému jako jiné 
právě tak jemné Aristovi panhormskému, jako třetí Cratippovi tyiidarskému. 
Neboť kdyby ti je byl Phylarchus prodal, nebyl bys mu silbli, jakmile jsi 
byl obžalován, že mu je vrátíš. Protože jsi viděl, že o tomto více lidi ví, 
dospěl jsi k úsudku, že navrátil-JI mu io, budeš uliti méně a věc nicméně 
se projeví. Nevrátil jsi. Phylarchus vypověděl svědecky, protože poznaly tuto 
tvou chorobnou vášeň, jak to tvoji přátelé nazývají, že ciitěl skrývati Ialery 
před tebou; když byl tebou vyzván, popřel, že je má; měl ty věci n jiného 
složeny, aby nebyly nalezeny; tvoje bystrozrakost byla tak značná, že jsi 
sl je prohlédl prostřednictvím téhož člověka, kde byly schovány. A tak byly 
mu Ialery vzaty proti jeho vůli a zadarmo.

XÍLI.
Již to, soudcové, stolí za plácl poznat!, jak on toto vše vypátrával a 

probádá val. Tlepolemus a Hiero jsou jacisl dva bratři clbyrltf, z nichž 
leden, tušiin, tvoři obrazy z vosku a druhý je malířem. Když tito, jak se 
domnívám, v Cibyře upadli v podezření u svých spoluobčan#, že vyloupili 
chrám Apollonův, ze strachu před trestem dle zákonitého soudu uprchli 
z domova, protože tehdy Verres přišel do Cibyry s neplatnými dlužuimi 
úpisy, poznali, že touží po jejich uměni; utekli se k němu, když byl v Asii, 
tito z domova prchající vyhnancl. Od oné doby Je měl u sebe a jako místo- 
dižltel při svém kořistění a loupení mnoho užíval jejich služeb a rady.
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Oni Jsou to, o itlcliž zanes! v. íautu.s do ďčolnicíi knih, ** »dal peníze na 
Vetrňv rozkaz řeckým maliřúm«. Je Verres dobře již poznav a vida, že 
v oimi se osvědčili, odvedl s, sebou na Sicílii. Když tam přišlí, podivným 
způsobem, jako Iionicj psi, vše tak proslídili a propátrali, že kde něco bylo, 
nějakým, způsobem vyhledali. Jedno vyhrožováním, jiné slibováním, jedno 
pomocí otroků, jiné pomocí lidí svobodných, jedno pomocí přítele, jiné 
pomocí nepřítele nalézali. Co se jim zalíbilo, bylo odsouzeno ke ztracení. 
Ti, na nichž bylo žádáno stříbro, nic jiného si nepřáli, než aby se Hicro- 
novi a TlepolemoYi nelíbilo.

XIV.
Pravdivý, při Herkulovi, příbéli povím, soudcové. Vzpomínám sl, jak mně 

jej vypravoval lilybejský Pamphilus, můj pohostinný přítel, muž ušlechti
lý. Když Verres od něho džbán, ruční práci to Boeíhovu, džbán to YelnU 
krár.uý a značně objemný, zneužitím své úřední moci odňal, vrátil se 
tento domů ovšem smuten a zaražen, protože nádoba taková, kterou inu 
zanechal otec a předkové, kterou obyčejně užíval ve dnech svátečních, při 
návštěvě hostí, byla mu vzata. »Když zarmoucen jsem,« praví, »doma seděl, 
přiběhne služebník chrámu Veneřlna a káže ml přinést! ihned praetorovi 
Mgui kanil zdobené poháry. Byl jsem rozhořČen«, praví dále, »měl jsem pár 
pohárů; poručím je vynésíi oba, aby nevzešlo jiné větší zlo, a néstí je se 
mnou k domu praetorovu. Když tam přijdu, praetor odpočíval; oni dva 
bratři cibyrští tam přecházeli. Jakmile tito uviděli, zvolají: ,kde jsou po- 
liáry, Painphile?’ Smutně je ukáži, chválí je. Začínám si stěžovat!, že ne
budu míti nic, co by mělo jakoukoliv cenu, budou-li mi I tyto poháry od
neseny. Til oni, když mne vidi pohnuta, praví: ,kolik chceš nám dáti, aby 
tyto nebyly od tebe odneseny?’ Nežádali mnoho, tisíc sesterciů. Pravil 
jsem, že je dám. Mezitím volá praetor, žádá ooháry.« Tu tito začínají prae
torovi tvrdit!, že domnívali se, jak o tom slyšeli, že poháry Pamphílovy 
mají nějakou cenu; Že je (o věc bezcenná, nehodná toho, aby ji měl Verres 
mezi svým stříbrem. Onen praví, že stejně se iuu zdá. Pampliilus nese 
si tedy své drahocenné poháry zpět,

A já při Herkulovi dříve, ačkoliv měl jsem zato, že rozuměti těmto vě
cem nemá jaksi vážné ceny, přece jsem se dlvíval, že Verres má pro tyto 
věci jakýsi krasocit.

XV,
Tu teprve jsem seznal, že tito bratři cibyrští bylí pro ten účel, aby 

Verres při svých krádežích používal svých rukou, jejích však očí. Ale on 
tak snaží se nabyti tohoto velmi honosného míněni, aby byl považován za

rozumějícího těmto věcem, že nedávno — hleďte na nerozum tohoto člo
věka — po odročení jeho pře, když již byl považován za odsouzena a 
mrtva, ráno v den her u L. Sisemiy, muže vysoce postaveného, když 
v jídelnách bylo prostřeno a stříbrné nádobí bylo vyloženo, když pro
váženost L. Siseimy byl dům plně nuvšííven lidmi velmi vzácnými, při
stoupil on ke stříbrnému nádobí a začal klidně jeden kus po druhém po
zorovali a prohliže;!. Jedni se divili jeho pošetilostí, že ještě během soudní 
pře zvětšuje podezření z té hrabivosti, z níž byl obviněn, jiní se divili jeho 
nepředíoženosří, že když jíž náíez soudní na třetí den byl určen, když tak 
mnozí svědkové proti němu vypovídali, že něco z toho mu přišlo na mysl. 
Otroci však Sisennovi, kteří, jak se domnívám, byli slyšeli, jaká svědectví 
byla o něm vyřčena, nespustili s něho očí a nelili se od stříbra na krok. 
Je vlastnosti dobrého soudce z malých věcí učinit! si úsudek o zisku
chtivosti či nezištnosti jednoho každého. Kdo jsa obžalován, a jako takový 
dle zákona na třetí den obeslán před soud, dle skutku a úsudku ]Idi téměi 
již odsouzen, nemohl by se v tak četné společnosti zdržeti, aby se nedo 
týkal a neprohlíže! stříbro L. Sisenny, a zda bude se někdo o něm do 
mnívati, že jako praetor v provincii mohl zadržeti svou chtivost a ruce 
před stříbrem Sicilanů?

XVI.
Však abychom se vrátili do Lilybaea, odkud odbočila řeč. Diocles, pří

jmím Popillus, je zeť onoho Pamphiia, jemuž býl onen džbán vzat. Tomuto 
vzal Verres všechny nádoby, jak byly na stole vyloženy. Je možno, že 
poví, že koupil; neboř zde pro velikost krádeže byl učiněn, tuším, nějaký 
záznam. Poručil Timarchidovi oceniti toto stříbrné nádobí, jenž je ocenil 
lak, jak jen kdo nejníže ocenil stříbrné nádobí na obdarování hercu, — 
Však dlouho již dělám chybu, když lak mnoho mluvím o tvých nákupech a 
když se ptám, zdas to koupil, jak a zač, když mohu věc tu slovem vyřídili. 
Dej mi písemný doklad, kolik stříbra jsi si v provincii sicilské zaopatřil, 
odkud co a za kolik jsi koupil. Cože? Vždyť jsem nemusel íyfo doklady 
od tebe žádati, neboť jsem měl tvé účetní knihy míti a ukázali. Ty však 
tvrdíš, žes po ta léta žádné nevedl. Uveď tedy do pořádku věci týkající se 
stříbra, jež od tebe žádám, ostatní uvidím, »Neinám písemných dokladů, 
nemohu je dáti«. Co se tedy bude díti? Co myslíš, že tito soudcové mohou 
činili? Dům tvůj byl pln překrásných děl uměleckých již před Ivou prae- 
turou, mnohá jsi uložil do svých dvorců, mnohá jsi uloží! u přátel, mnohá 
jsi dal jiným darem. Knihy nevykazují nic o koupi. Všechno stříbrné nádobí 
bylo odneseno ze Sicílie, žádnému nic, co by chtěl svým nazývali, nebylo 
zanecháno. Předstírá se nepoctivá omluva, že praetor všechno toto stříbro 
zakoupil. A přece právě to se nemůže z knih dokázali, Předkládáš-Il knihy,
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v nichž není zaiw-^ub* jakým způsobem Jsi nabyl to, co ináš, nepředkta- 
dáš-Ii vůbec žádných knih právě z té doby, kdy jak pravíš nejvíce věcí jel 
nakoupil, zdaž není 1111(110 abys byl odsouzen Jak pro knihy předložené lak 
pro nepředložené?

XVII.
Tys odňal M. Coelioví, rytíři římskému, mladíku velmi vzácnému, v Lt- 

lybaeu cos chtěl, tys neváhal vzít! všechen nábytek G. Cacuriovi, muži 
statečnému, podnikavému a zvlášié přívětivému, tys Q. Lutatlovl Díodurovi, 
jejž učinil římským občanem L. Snila na přímluvu O. Catulla, odňal, což 
každý v LUybaeu ví, velký a překrásný stůl cifrový. Nevytýkám ti, že 
člověka v mravech U velmi blízkého, drepanského Apollonía, syna Nlco- 
nova, jenž nyní A. Clodius se jmenuje, jsi oloupil a zbavil všeho stříbra 
výborně zpracovaného. Mlčím; neboť on nemyslí, že se mu stala křivda, 
protože jsi pomohl člověku již ztracenému a hlavu do kličky strkajícímu, 
tím že jsi se s ním rozdělil o uloupené otcovské jmění sirotků drepanských; 
ba mám radost z toho, žes mu něco vzal, a pravím, že nad toto jsi ne
vykonal nic správnějšího. Zato Lysonovl Hlybejskémii, muži význačném 11, 
11 něhož jsi se ubytoval, nebylo jistě slušno vžiti sochu Apollonovu. Povíš, 
žes jl koupil, Víin, za tisíc sesterciů. »Tak se domnívánu. Pravím, že to 
vím, »Predložím doklad.« Přece však se to nemělo stáfí. Zda tvrdíš, že 
ony poháry zdobené vypuklinami jsi koupil v Lilybaeu od sirotka Helova, 
jehož poručníkem je G. Marceílus, jemuž mnoho peněz jsi násilím vzal, 
či zda přiznáváš, že jsi je odňal? Proč já však sbírám v takových přípa
dech méně význačné1 křivdy Verrovy, jež toliko, jak se zdá, se týkaly 
loupeží Verrových a ztrát těch, jimž byly vzaty? Slyšte soudcové, chcefo-ll, 
případ toho druhu, že budete moc] poznat] ne jeho chtivost, nýbrž ob
zvláštní již ztřeštěnost a vášeň.

XVIII.
Oiodorus, jenž dříve u vás svědecky vypovídal, pochází z Malty. On jíž 

mnohá léta bydlí v Lilybaeu, je muž v domově svém vážený, a u těch, 
kam se odebral, pro své vynikající vlastnosti ctěný a oblíbený. O něm do
nese se Yerrovi, že má velmi krásné clseiovaué nádoby, mezi nimi jakésj 
poháry Mentorovou rukou nanejvýš umělecky, po způsobu Therikleově, zpra
cované a po tomto nazvané. Jakmile Verres toto uslyšel, tak chtivosti se 
roznít!], a to nejen aby si je prohlédl, ale aby si je též vzal, že Diodora 
k sobě povolal a o ně požádal. Protože onen je měl rád, odpověděl, že je 
nemá v Lilybaeu, že je zanechal na Maltě u jakéhosi svého příbuzného. Tu 
Verres neprodleně pošle spolehlivé lidi na Maltu, napíše uěkterým Malta-



1

iiůjfi, aby pátrali po oněch nádobách, požádá Diodora, aby napsal dopis 
onomu svému příbuznému. Nic se mu nezdálo déle trvajícím než by ony 
stříbrné poháry spatřil. Diodorus, muž poctivý a rozumný, který sl chtěl 
uchovat! svůj majetek, napíše svému příbuznému, aby těm, kdož přijdou 
od Verra, odpověděl, že poslal ono stříbro v těchto dnech do Lilyhaea. 
Mezitím sám odejde; raději se trochu .vzdálil z domova, než aby vo své 
přítomnosti přišel o ono překrásně zpracované stříbro. Jakmile toto Verres 
uslyšel, byl do té míry pobouřen, že všem se zdáto, že šílí bezpochyby a 
zuří. Protože nemohl urvatl sám stříbro Diodorovl, tvrdil, že jeniu byly 
draliocenné vázy vyrvány; vyhrožoval nepřítomnému Dlodoroví, veřejně 
povykoval, chvíle stěží zadržoval slzy. Slyšeli jsme v bájích o Erlíyle, že 
byla tak chtivá, žc když spatřila náhrdelník (uším ze zlata a' drahokamu, 
krásou jeho roznícena vydala život svého muže v záhubu. Ziskuchtivost 
onoho je podobná, o to však i prudší a zuřivější, že ona toužila po tom, 
co viděla, svévole tobolo pak popuzoval nejen zrak, nýbrž i sluch.

XIX.
Diodora poručí hledat! v celé provincií. Ten již odešel ze Sicílie a sebral 

své poháry, Verres, aby jej nějak přilákal zpět do provincie, vymysli si 
tento záměr, může-li toto záměrem spíše než nesmyslem nazváno býti. 
Nastraží jednoho ze svých slídičů, který prav!,' že maltského Diodora chce 
obvinit z hrdelního zločinu. Nejdříve bylo všem podivné, že je obžalován 
Diodorus, člověk velmi pokojný, vzdálený všeho podezření nejen ze zlo
činu, nýbrž vpravdě i nejitienšfíio poklesku; pak teprve bylo zřejmo, že 
toto vše se dě:e pro stříbrné poháry. Verres, neváhá nakázat!, aby byl ob
žalován, a tehdy on poprvé, jak se domnívám, přijal obžalobu nepřítomné
ho. Věc jasná byla v celé Sicílii, že lidé se žalují z hrdelních zločinů pro 
chtivost předmětů z tepaného stříbra, a to nejen žaíují, nýbrž žalují i v ne
přítomnosti. Diodorus v Římě oblečen v smuteční šat běhá po svých clirá- 
něncích a přátelích pohostinných, záležitost svou všem vypravuje. Verrovl 
zaslal jeho otec naléhavý dopis, steině jeho přátelé, aby uvážil vše co chce 
činit! s Dlodorem, a jak daleko pokročí; že věc je průhledná a budící po
horšení; že jedná ztřeštěně, a uedá-H s! pozor, že tato jediná pře mu přivodí 
pád. I on sj vážil otce, ne-li jako otce, aspoií jako člověka; nebyl se 
ještě dosti připravil pro záležitosti soudní; první rok byl v provincii, n 
nebyl jako při Sthenlovi již naplněn penězi. A tak byla trochu potlačena 
jeho vášeň ne studem, nýbrž bázní a strachem. Neodváží se odsoudili ne
přítomného Diodora, vyškrtne jej se seznamu obžalovaných. Mezitím Dio
dorus byl vzdálen provincie a domova téměř tři roky, pokud onen byl prac- 
torem. Ostatní nejen Slciluné, nýbrž I občané římští ustanovili se na tom,
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protože Vetřeš ve své náružlvosii do té míry pokračuje, že nikdo se no 
mťtže domnívali, že by mohl doma si zachovali a udržet! něco, co tomuto 
nejen trochu více se líbí; když pak však poznali, že Verrovým nástupcem 
není 0. Arrlus, muž rázný, toužebně v provincii očekávaný, přišli k názoru, 
že nic nemohou míti tak uzavřeno a ukryto, co by nebylo chtivosti tohoto 
zcela otevřeno a zievno,

XX.
Verres odňal pak římskému rytíři, Git. CaUdiovi, muži váženému a oblí

benému, o jehož synu věděl, že je senátorem římským a soudcem, stříbrné 
koníky, práci to velmi jemnou, která kdysi náležela Q. Maximovi. Zde ne
vědomky jsem se dopustil nepřesnosti, soudcové; neboť on je koupil, ne 
vzal. Rád bych, kdybych toto neřekl; on se bude honosili a na těchto ko
nících jezdili. »KoupH jsem, zaplatil jsem penězi.« Věřím. »i účty se před
loží.« Stojí to za to, dej sem kitihii. Vyvrať si již ?Hm>u tuto žalobu pro 
Calidia, budu-li moci nahlédnoutl do účetních knih. Proč přece však Ca- 
iidins si v ftimě stěžoval, Že on, jenž jíž tolik let provozoval velkoobchod 
na Sicílii, byl jedině tebou uveden v takovou opovržlivou nevážnost, že 
zároveň s ostatními Sicilany byl oloupen? Koupll-15 si, proč že tvrdl!, žo 
bude ono stříbro od tebe žádat! zpět, když tl ho dobrovolně prodal? Zdali 
pak bys-mohl učíniti, abys je Gn. CaUdiovi nevrátil? Zvláště když on Žil 
v důvěrném přátelství s L, Sisennnu, tvým ochráncem, a když tys vracel 
ostatním důvěrným přátelům Siscunovým. Konečně myslím, že nebudeš za
pírat], že jsi L. Curldiovi, muži čestnému, avšak ne více oblíbenému než 
le Gn. Cafidius, prostřednictvím svého přítele Poiamona stříbro vrátil. Ten 
pak znesnadnil ostatním záležitost s tebou. Neboť jakmile Cnrldius svědec
ky vypověděl, že jsi mu vrátil, učinil jsi konec navracení, ačkoliv jsj mno- 
))ýin tvrdil, že jim majetek jejich vrátíš, neboť jsi poznal, že I když ti 
Kořist se ztratí z rukou, přece jen svědectví ujiti nemůžeš. Gn. Caíldius, 
rytíř římský, přede všemi jiuými praetory měl právo miti stříbro umělecky 
zpracované, mě! právo hojnými domácími zásobami ozdobně vystrojit! hos
tinu, kdykoliv pozval k sobě úředníka Či jinou významnější osobnost. Mno
zí mocní lidé a představitelé státu byli v domě Calidlově; nenašel se nikdo 
tak neprozřetelný, aby násilím vzal ony tak proslulé a jemné stříbrné před
měty, nenašel se nikdo tak opovážlivý, aby o ně požádal, nikdo tak drzý. 
aby jej požádal o odprodej. Je to jednáni naduté a nesnesitelné, soudcové, 
když praetor v provincii poví člověku čestnému, zámožnému a váženému: 
^Prodej mi tepané vázy«. Neboť tím chce řídi *Nojsi hoden, abys toto tak 
umělecké dílo měl, ono přísluší mému důstojenství.« Ty Verre, toho hod- 
ičjší než Caíldius? Abych neporovnával život ani pověst tvou s jeho,
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něhot nelze je porovnat!; porovnám jen to, v čem se domnívá! míli před
nost: že jsi dal svým náhončím 3(10.000 sesterciů, abys byl zvolen praetorem, 
řrl sta žalobci, aby (i nebyl obtížným; proto nevážíš si a pohrdáš stavem 
rytířským? Proto se ti zdálo nehodným, aby něco, co se íí líbilo, měl spíše 
Caíldius než ty?

XXI,
Již dlouho se chlubí Calldlem, všem vykládá, že koupil. Zda též kadidel- 

ničí od L. Papinia, muže význačného, bohatého, poctivého, rytíře římského 
|si koupil? Tento svědecky vypověděl, že když jsi s| jl vyžádal Ic prohléd- 
uuti, poslal jsi mu jj zpět s vytíženou vypuklinou. Z toho vidíte, že Verřcs 
je znaícem, nikoliv hiablvcein, Člověkem toužícím po práci umělecké, nl- 
přl všech kadldelnicích, kdejaké byly na Sicílii, Je pak neuvěřitelno, jak 
kollv po stříbře. Nejen při Paplníoví byl tak zdrželivý.! Této zásady dbal 
mnoho a proslulých jich bylo. Tehdy, když Sicílie oplývala mocí a bohat
stvím, byla na ostrově tom skvělá umělecká díla. Nebof před Verrovou 
practurou nebylo domu jen trochu zámožnějšího, aby v něm nebyla, třebaže 
jiuak nebylo v domě stříbra, veliká mísa s relieíy a obrazy bohů, obětní 
mísa, které užívaly ženy k náboženským obřadům, kadideinlce. Všechny 
tyto umělecké památky byly pak prací starobylou a nanejvýš uměleckou, že 
bylo možno se domnívat!, že kdysi u Sicilanů ostatní bylo zcela stejně 
dle určitého poměru, těm pak, jimž osud mnoho vzal, přece zástalo to, co 
náboženství pro sebe si uchovalo. Pravil jsem, soudcové, že mnoho bylo 
téměř « všech Slcilanů, tvrdím pak, že nyní již tam není jediný předmět. 
Co Je to? Jakého netvora, jakou ohavu jsme poslali do provincie? Zdaž 
se vátu nezdá, že usiloval o to, aby ne vášeň iednolio, ne své oči, ale , 
uáružlvostl všech žádostivců největších ukojil, až by se do Říma vrátit? 
Jakmile on přiset do nějakého města, oni clbyrští slídič] byli ihned vy
síláni, kteří stopovali a prohledávali vše. Nalezia-ti se větší nádoba n větší 
umělecká práce, s radosti j{ přinášeli; molito-ií býtí uloveno něco tohoto 
druhu menšího, misky, obětní mísy, kadidelnícc byly pro jistotu chytány 
jako malá zvěř. Nemyslíte, že zde, při těchto příhodách docházelo obyčejně 
k nějakému pláči a naříkáni? Snad sě vám to bude zdáti malicherným, avšak 
velká a trpká bolest je způsobována zvláště ženám, když je jím rváno 
% rukou to, co sl byly uavykly užívati k náboženským obřadům, co dosta
ly od svých předků, co vždy v rodině bývalo.

XXII.
Neočekávejte zde, že já tyto žaloby budu néstl dům od domu, jak on 

tyndarltskému Aescliylovi obětní mísu vzal, Thrasonovl též iyiidarltskému
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rovněž. Nymphodorovl agrlgonlskemu KatftdeJuld. ^ostavítu-U svědky zl 
Sicílie, nechť onen sl vyber*, koho bude obtltl« abych se jej tázal na stolní 
a obětní misky a na kadldelolce, Nenajde se ani město, ani Jen trochu bo
hatší dám. Jenž by nebyl oostlžen tímto bezprávím. Jakmile on přišel, 
soudcová, na hostinu a uviděl nějaký clselovaný předmět, nemohl zadržet! 
svých rukou, Gu. Pmnpelus, dříve Phllo, pochází z Tyndaridy, On vy
strojil Vcrrovl hostinu ve svém dvore) u Tyndaridy. Učinjl to, čeho se 
Sicilané neodvažovali;, protože on byl římský občan, domníval se, že to 
máře zcela beztrestně učlnitl; položil na stál mlsu, na niž byly velmi krásné 
rellefy, ihned, jakmile tento to viděl, neváhal vžiti ze stolu hostinélio 

eie tento znak pettátá a bůžků ochránců pohostinství, avšak přece, |ak 
drive Jsem o jeho zdrželivosti pravil, po odtržení rellelň zcela uelakotně 
ostatní stříbro vrátil. Což neučinil totéž Eupolcmovi z Kalakty, muži víro- 
zenému, důvěrnému a pohostinnému příteli lukullshého domu, jenž je nyní 
ve vojsku Lucnllově? On byl na hostině u něho, Tento ostatně položil na 
stál prosté stříbro, aby pak sám nebyl prost, dva poháry sice menší, avšak 
s vypuklým vyobrazením. A onen přece Jako zpěvák pro obveselení, aby 
neodešel z hostiny bez odměny, na místě před zraky hodovníků kázal re
liéfy vytrhnout!. s

Avšak já se nepokouším všechny činy Verrovy nyní vypočíst), není toho 
zapotřebí ani se to nedá provést!: předkládám vám toliko ukázky a pří
klady všech jeho rázných nepoctivosti, Neboř on při těchto věcech nejednal 
tak, Jakoby Jednou měl skládat! účet, nýbrž zrovna tak, jakoby nikdy ne
měl být! obžalován, anebo jakoby, čím více by vznl, s tím menším nebez
pečím by přišel před soud, a tak to, o čem přednáším, nečinil již tajně 
nebo skrze přítele a prostředuiky, nýbrž veřejně skrze svoje vysoké po
stavení, skrze vládni moc.

XXIII.
Když přišel do Kadily, města to zámožného, váženého a všim oplývajícího, 

poručí k sobě zavolat! Dlonyslarcha, proagora, to jest ncjvyššílio úředníka. 
Jemu veřejně nakáže, aby všechny stříbrné předměty v Kalině, aí jsou 
li kohokoliv, poručil vyhledali a k němu přinést!. Zdali jste neslyšeli, jak totéž 
přísežně vypovídal centuripský Pliylarcliiis, muž vynikající rodem, osobními 
vlastnostmi I Jměním, že mu Verres uložil povinnost a poručil, aby v Cen- 
turipech, obci to v celé Sicílii největší a nejbohatší, vyhledal všechno 
stříbro a kázal je jemu donášeli? Z Agyrla podobně na Verrův rozkaz ko
rintské vázy prostřednictvím Apoltodora, jehož jste jako svědka slyšeli, 
byly do Syrakus dopraveny. Nejlepšl však je to, že když tento přičinlivý 
a starostlivý praclor přišel k Haiunttu, sám nechtěl vstoupit! do města,
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>rotože příchod k němu byl obtížný a přikrýt Archagatha haluiitského, muže 
nejen doma, nýbrž I v celé Sicílii nanejvýš ctěného, k sobě přivolat! po. 
ručil. Jemu dal za ťikol, aby cokoliv le v Haluntiu z nádobí stříbrného 
s reliéfy nebo též korintského, aby vše ihned z města k moř} bylo svezeno. 
Arcliagatlius vystoupil vzhůru do města. Muž tento ušlechtilý, jenž chtěl 
býti u svých spoluobčanů v lásce a oblibě, nesl úkol naíí vznesený Verrem 
těžce, nemohl však nic dělat. Vyhlásí, co mu bylo poručeno, a všechny 
vyzve, aby předložili, co mají. Nastal velmi značný strach, neboř tyran 
sám nešel dále; odpočívaje v nosítkách u moře pod městem očekával Ar- 
chagatha a stříbro. Můžete sl představit!, jaký nastal ve městě shon, pokřik 
a pak pláč žen? Kdo to viděl, řekl by, že trojský kůň byl dovnitř vtažen, 
že město bylo dobyto. Vázy byly vynášeny bez pouzder, jiné byly vykru- 
covány ženám z rukou, dvéře mnohých byly vylamovány, závory vytrho
vány. Neboř co myslíte? Vyhledávají-li s6 někdy ve válce a při nepokojích 
u soukromníků štíty, přece lidé neradi Je dávají, ačkoliv cítí, že jsou 
dávány pro společné blaho; můžete se domyslet!, že nikdo bez největší bo
lesti nevynesl z dómu svého ozdobně zpracovaného stříbra, aby je jiný 
urval. Vše se donese; clbyršti bratři jsou přivoláni, několik málo předmětu 
zavrhnou, a ze schválených pak jsou snímány ozdobné pásy a rellefy. Tak 
haluutští vrací se domů pozbyvše potěšení svého, s prostým stříbrem.

XXIV.
Bylo-li někdy v provincii, soudcové, koště tohoto druhu? Stávalo se, že 

odcizoval! něco z obecného jmění co neiskrytěH pod pláštíkem úřadu; i když 
někdy něco sebrali soukromníkovi, odnášeli to tajně. A přece takoví bylí 
odsuzování. Ptáte-ll se na to, myslím, a ubírám tím sobě na zásluze, že tito 
jsou ti praví žalobníci, kteří zločiny takovýchto lidí dle čichu či dle 
nějaké nepatrné stopy pronásledovali. Neboř co já vlastně konám v záleži
tosti Vcrra, jejž jsem nalezl v blátě tak se válejícího, že zanechával stopy 
celého těta? Je to něco zvláště velikého říci něco proti němu, jenž jda 
kolem poručí položití na chvíli nosítka a ne klamnou hrou, nýbrž veřejně 
na základě moci úřední a velitelské dům od domu celé město vykrade? 
A přece aby mohl říci, že koupil, rozkáže Archagathovi, aby těm, jimž pa
třilo stříbro, dal na oko něco málo peněz. Archagathos nalezl několik má
lo lidí, kteří chtěli to přijmout!; těmto dal, A přece Verres Archagathovi 
tyto peníze nevrátil. Archngatlios chtěl je žádati zpět v Římě; zradil jej 
od toho Gu. Lentuliis Mamertinus, jak jste jel sami o tom slyšeli vypo
vídat!. Viz svědectví Archagathovo a Leutiilovo.

A abyste se nedomnívali náhodou, že tento člověk takové množství 
ozdobných vypuklin bez příčiny chtěl hromaditl, hleďte, zač měi vás, zač

Řeči proti Verrovi, 2
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měl smýšlen] národa římského, zač měl zákony a soudy, zač považoval 
sicilské svědky a obchodníky. Jakmile sebral takové množství vypuklin, žo 
žádnou nikomu nezanechal, v syrakuskóm královském palác! s| zřídil roz
sáhlou dílnu. Veřejně kázal svolali všechny umělecké rytce a zlatníky, a 
sám svých měl mnoho. Ty uzavřel, velké množství Udí. THo měli neustále 
mnoho práce po osm měsíců, a jiné nádoby se nezliotovovaly než zlaté. 
Nato ony obrazce, jež vytrhal z mis a kadldelnic, tak obratuě upevňoval 
au zlaté poháry, tak vhodně vsazoval ita zlaté lodíčkovlťé misky, že bys 
řekl, že jsou k těm nádobám přirostlé. Sám však praetor, jenž praví, žc 
lelto bdělostí byl na Sicílii klid, prosedával v oné dílně značnou část dne 
v tmavé pracovní tunice a v plášti řeckém.

, XXV.
Toto já bych, soudcové, neodvážil se pronést], kdybych se neobával, že 

snad povíte, jak jste slyšeli o Verrovi více v hovoru s jinými než ode 
mne před soudem. Neboť kdo neslyšel o oné dílně, o nádobách zlatých, 
o jeho pracovním plášti? Jmenujž, koho chceš ze syrakuské obce dobrých 
abčanů římských: předvedu jej, nebude nikoho, kdo by řekl, že to neviděl 
nebo o tom neslyšel. O časové, o mravy I Nic příliš starého vám nevyklá
dám. Jsou ještě mnozí z vás, kteří znali L. Plsona, otce onoho L. Plsona, 
:<:tiž byl praetorem. Když tento byl v Hlspanll praetorem, v kteréžto pro
vincii potkala jej smrt, nevím jak zlomil se mu na několik kusá při cvičení 
vo zbrani zlatý prsten, jejž nosil. Když sl pak chtěl dáti zhotOYltl prsten, 
poručil povolatl zlatníka na náměstí v Cordubě ke své stolici a tam mu 
veřejně odvážil zlato; poručil onomu člověku, aby sl postavil stolici na 
náměstí a zhotovil prsten přede všemi. Někdo z vás snad poyÍ, že byl přes
příliš úzkostlivý; až potud mu to někdo, chceš-H, vyčítej, dále ne. Nutno 
však mu prominout!; vždyť byl synem L. Plsona, onoho, jenž první na
vrhoval zákon o náhradě vydíraných peněz. Je směšno, zmlííujt-U se nyní 
o Verrovi, když jsem mluvil o Pisonovl Poctivém. Hleďte přesto, jaký je 
mezi uhni rozdíl, Verres, když sl dal zhotovltl zlaté vázy 11a několik stolů, 
nestaral se, co nejen na Sicílii, nýbrž i v Římě doslechne se z úsudku Udí: 
onen při pul unci zlata chtěl, aby celá Hlspanie věděla, z čeho je zhoto
vován praetorovl prsten, Skutečně, jak Verres svoje jméno, tak onen svoje 
příjmění potvrdil.

XXVI.
Žádným způsobem nemohu všechny Verrovy skutky pamětí obsáhnoutl čl 

řeči vylíčit!, Chci se zmínítí letmo o híavních druzích těchto; teď mně 
právě Pisonúv prsten připomněl věc na níž jsem zcela zapomněl. Kolik po?
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deštným iineia myslíte Že on stáhř prsteny z prstů? Nikdy neváhal tal. 
učinili; kdykoliv nalezl zalíbeni y drahokamu Či prstenu někoho. Povím 
vám věc neuvěřitelnou, avšak tal. jasnou, že myslím, že sám ji nepopře. 
Když Valentlovi, jeho zprostředkovateli, byl doručen list z Agrigenta, všiml 
si náhodou pečeti na hlince. Líbila se mu, tázal se, odkud je dopis. Onen 
odpověděl, že z Agrigenta. Verres poslal dopisy těm, jimž obyčejně psával, 
a žádal, aby onen dopis co nejdříve byl mu zaslán. A tak na jeho dopis 
byl stažen prsten z prstu L. Títlovi, hospodáři, občanu římskému. Tato 
jolio chtivost je vpravdě neiivěřieliiá. Neboť kdyby si byl vyhledal do všech 
komnat, které má nejen v Římě, nýbrž i ve všech venkovských dvorcích, 
po třiceti lehátcích nejkrásuějl prostřených zároveň s ostatními ozdobnými 
předměty pro hostinu, přOce by se zdálo, že sl příliš mnoho zaopatřil. Ne
bylo bohatého domu 11a Sicílii, kde by si byl nezřídil tkalcovnu. V Segestě 
žije paní velmi zámožná a urozená, jménem Latnia. Po dobu tří let dělala 
ona ve svém domě plném tkalcovských stavů přikrývky pro něho, a jen 
nachem barvené, dále Attalus v Netu, Lyso v Lljybaeu, CrKolatis v Aetuě, 
Aeschrio, Cleomeues, Theoninastus v Syrakusáclt, Archonidas v Heloru. Dří
ve času než jmen by se ml nedostávalo. »Sám dával purpur, pouze pracov
níky přátelé.« — Věřím; neboť nelze již ho ze všeho obvinovat!; jakoby 
toho vskutku jíž nebylo pro mne dosti k obžalobě, že měl toho tolik, aby 
zadával, že chtěl tolik toho s seboii odvézt!; konečně, co sám 011 připouští, 
že užíval dělníků svých přátel k věcem tohoto druhu. Zda vskutku se jíž 
domníváte, že kovová lehátka a měděné svícny byly po tří léta zhotovovány 
v Syrakusách pro někoho jiného, než pro něj? »Knpoval.« — Věřím; než 
uvědomují vás toliko, soudcové, o tom, co on jako praetor v provincii činil, 
aby se snad nezdálo, že byl příliš nedbalý, a že maje velitelskou moc, ne
zaopatřil a nevystrojll se dostatečně.

xxvir.
Přicházím nyní jíž ne ke krádeži, ne k lakomství, ne ke chtivost], avšak 

k zločinu toho druhu, že v něm, jak* se mi zdá, jsou všechny hanebnosti 
sloučeny a obsaženy, k zločinu, v němž bohové nesmrtelní byli zneuctěni, 
pověst a vážnost jména národa římského zmenšena, pohostinství loupeží 
zrazeno, zločinem ouolto odcizeni nám všichni nám nejpřáteištějí nakloněni 
panovnici a národové, jež jsou v jejich moci a pod jejich vládou. Vždyť 
víte, že králevicl syrští, mladiství synové krále Antiocha, byli nedávno 
v Římě. Oni nepřišli v záležitosti vlády nad Sýrií, neboť tuto měli bez 
sporu v držení jak ji od otce a předků zdědili, nýbrž přišli v domnění, že 
vláda nad Egyptem jim a matce jejich Selené přísluší. Tito jakmile viděli, 
že poměry ve státě Jim bráni, aby sl mobil vyřídili věs svou u senátu,

s®
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odcestovali do Syne, ao matovstvi otcovského. Jeden z nich, Jménem 
Antiochus, chtěj véstt svou cestu pres Sicílii. A tak pílšel do Syrakus z^ 
Verrovy praetury. Tu se domníval Verres, že dědictví mu připadlo, prolož 
do jeho území a do jeho rukou přišel ten, o němž se doslechl a Jehož po 
dezříval z toho, že má s sebou mnoho nadmiiu proslulých věcí. Pošle priu 
došli hojné dary k potřebě domácí: vina a oleje, kolih za vhodné n/.np , 
též dostatek pšenice ze svých desálkň. Nalo kralevlce sama pozve k huslí 
ně. Vyzdobí jídelnu se skvělou nádherou, vyloží ono ■-překrásné stříbřit;* 
nádobí, jímž v přěhojué míře oplýval — ono zlaté nebylo do (é doby ještě 
zhotoveno — stará se, aby hostina byla po všech stránkách dokonale při 
pravena. Prostě: kraievic odešel s dojmem, že Výrova sídlo Je bohní" 
vyzdobeno a že byl přijat s úctou. Pozve pak praetoro sám k hostině, vy 
loží všechno své bohatství, mnoho stříbra 1 nemálo zlatých poháru, které, 
Jak je zvyk kiálovšký a zvláště v Sýrii, nejdrahocennějšíml kameny byly 
vysázeny. Byla zde 1 vinná nádoba, z jediného obrovského draliokartu vy
hloubená naběračka se zlatou rukojetí, o níž jste slyšeli vypovídatl svědíc' 
myslím dosti spolehlivého, dosti závažného, 0. Mlnucla. Verres bral kaž
dou nádobu zvlášť do rukou, chválil a obdivoval. Králevic se radoval, že 
praetoru národa římského hostina ona byla z dostatek příjemná a milá. 
Po rozchodu nepřemýšlel Verres o ničem jiném, což čin jeho jasně do
kázal, než jak by propustil prince z provincie okradena a oloupena. Pošle 
k němu se žádosti o ony překrásné nádoby, jež u něj viděl, chce prý je 
ukázafí svým rytcům. Králevic, jenž jej neznal, dal mu je velmi rád, bez 
podezření. Poslal i se žádostí o naběračku z drahokamu, že by si jí chtěl 
bedlivěji prohlédnou ti. I ta je mu zaslána.

XXVITT.
Nyní slyšte soudcové, co bylo dále, o čemž jste se již doslechli a o Čemž 

veřejnost římská neuslyší nyní poprvé a co je rozhlášeno 1 mezi cizími 
národy a i v nejzazších zemích. Když kráíevlcové títo, o nichž mluvím, 
přinesli do Říma svícen obdivuhodně zpracovaný z nádherných drahokamů, 

-aby jej na Kapitollii postavili, nemohli, zastihnuvše chrám dosud nedosta
vený, ani jej umístit! ani nechtěli Jej veřejnosti ukázati a k nahlédnutí 
předložit], aby i na pohled byl vznešenější, až v pravý čas by byl ve 
svatyni Jova Nejdobrotivějšího a Nejvyššího vystaven, aby i jasnější se 
zdál, až by jeho nová a nevídaná krása ukázala se zrakům lidí. Rozhodli 
se vzítl jej s sebou zpět do Sýrie, aby, až by slyšeli, že obraz Jova Nej* 
dobrotivějšího a Nejvyššiho byl zasvěcen, poslali vyslance, kteří by spolu 
s jinými vzácnostmi též tento vynikající a překrásný dar na KapítoUiini při
nesli. Verres se nějak o této věci doslechl. Neboť králevic chíěl toto drželi
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v fa/nosfl, tw Že by še rtSčeho bál nebo méi podezřeni* wýdíž aby to mnozí 
dříve neviděli, než národ římský. Verres prosí kraíevlce a dožaduje se 
mnohými slovy, aby mu onen svícen poslal; dychtí prý si jej prohlédnout! 
a neumožni prý jiným jej spatřili. Antiochus, jenž byl mysli i dětské 
1 královsky povznesené, netušil nic o jeho nepoctivosti; poručí tedy svým 
lidem, aby jej zabalený co možná nejskrytěji donesli do sídla praetorova. 
Jakmile jej tam donesli a obal z něj byl stržen, začal onen volatí, že je 
to věc hodná království syrského, hodná, aby ji král daroval, věc hodná 
Kapitolia. Vždyť měl onen svícen lesk, jenž musel vycházet] z těch skvou
cích, a překrásných drahokamu, bylo to dilo tak rozmanitého zpracování, že 
se zdálo, že umění zápasí s bohatstvím, dílo tak veliké, že mohlo býti 
zřejmo, že bylo zhotoveno ne pro nádheru lidskou, nýbrž pro ozdobu nej- 
mohutnějšího chrámu. Když se zdálo, že již dost si jej prohlédl, začnou 
jej zdvihali, aby jej odnesli. Verres praví, že si jej chce opět a opět pro
hlédnout!; že nikterak není nasycen; poručí jim, aby odešli a svícen zane
chali. Tak oni se vrátí k Antlochovi s prázdnou.

XXIX.
Králevic zprvu ulc se neobával, neměl žádné podezření. Uplyne den, dva 

více dní: není přinesen zpět. Tu vzkáže, aby svícen vrátili ráčil. Verres 
káže přijití k němu znovu později. Tomuto zdá se to býti podivné, vzkáže 
znovu, nic se nevrací. Obrátí se naň sám, dožaduje se vráceni. Seznejte 
pravou tvář a neobyčejnou drzost člověka onoho. O to, o čem věděl, 
o čem slyšel od kralevice sama, že má býti vystaveno na Kapitoliu, o to, 
co jak viděl je pro služby Jovu Nejdobrotivějšiinu a Nejvyššímu, pro služby 
národu římskému, o to jal se žádati a přáli sl toho velmi dychtivě, aby 
mu bylo darováno. Když tento pravil, Že I posvátná úcta k Jovu. kapítol- 
skéimt i ohled nu mínění lidu mu to zabraňují, protože mnohé národy jsou 
svědky tohoto díla a jeho darování, počal Verres muži tomuto velmi prud
ce vyhrožovatl. Jakmile sezná, že hrozbami právě tak málo se dává po
hnout! jako prosbami, poručí najednou muž tomuto před nocí odejít! z pro
vincie; praví, že se dověděl, že z jeho království k Sicílii piráti uiaji 
připlout!. Králevic před obrovským zástupem občanů na náměstí v Syrá- 
kasách — itedomnívejž se snad někdo, že se zabývám obžalobou nejasnou 
a přibájím sl něco z podezřívání Udí — na náměstí práván, v Syrakusách, 
dovolávaje se bohů a lidi za svědky, s pláčem volat! začal, že svícen 
z drahokamu zhotovený, jejž hodlal na Kapitolíum zaslali* jejž chtěl infti 
v nejslavnějšim chrámě národa římského jako pomník svého spojenectví a 
přátelství, že mu G. Verres odňal; pro ostatní své předměty ze zlata a 
drahokamu, jež jsou u něj* se netrápí, že onen svícen je mu vyrván, to
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i€ bídné a nehodné. Třebas i tento lil dříve byt dte ůniyelu a předsevzetí 
Jelio a bratra jeíio zasvícen, přece že Jej tetf, v tomto shromáždili! občanů 
římských Jovu Nejdobrotivějšiniu, Nejvyššimu dává, daruje, věnuje a za* 
svěcuje a Jova samého za svědka své vftle a zbožné úcty yoiá.

XXX.
Jaký hlas, jaké pilce, jaké úsilí mohlo by stačit! k stížnosti na tento 

jediný zločin? Královic Aiiliochus, jenž v Římě před zraky nás všech té* 
měř dva roky s královskou družinou a nádherou byl, on, ačkoliv byl příte- 
!em a spojencem národa římského, a jeho otec, děd, předkové, králové to 
rodu velmi starého a slavného, byli nám velmi přátelsky nakloněni, on, 
vladař v království oplývajícím bohatstvím a rozlohou, byl příkře vypuzen 
i provincie národa římského. Jak jsi se domníval, že toto přijmou cizí 
.národy, jak jsi myslil, že pověst o tomto tvém činu dojde do území jiných 
vládců a do končin nejvzdálenčjších, uslyší-Ji, že v provincii praetorem 
národa římského byl potupen král, oloupen host, vyhnán spojenec a přítel 
národa římského? Vězte soudcové, že jméno vaše a národa římského bude 
vyslovováno s nenávistí a hořkosti, zůstaue-li bez trestu toto tak veliké 
Verrovo bezpráví. Všichni tak budou usuzovati, zvláště když ta to povést 
0 lakotě a Chtivosti našich lidi se bude rozšiřovat!, že to není zločin Verra 
samého, nýbrž i těch, kteři jej neodsoudili. Mnozí králové, mnohé svobod
né obce, mnozí zámožní a mocni soukromníci mají skutečně v úmyslu tak 
vyzdobitl Kapitolíunt, jak toho důstojenství chrámu a jméno naší říše vy
žaduje. Poz/iají-li, že nemile se vás dotklo odcizen! tohoto královského daru, 
usoudí, že jejich náklonnost a dary budou vám a národu, římskému milé; 
uslyšMi pak, že nedbali jste krále tak ušlechtilého, díla tak neobyčejného, 
křivdy tak hořké, nebudou tak pošetilí, aby vynaložili námahu, starost o 
peníze na věci, o nichž hy se nedomnívali, že vám budou milé.

XXX f.
Zde se obracim k tobě, Q. Catulle; vždyť mluvím o tvém nejslavnějšim, 

nejkrásnějším pomníku. Při této obžalobě musíš yzíti na sebe nejen přísnost 
soudce, nýbrž úkol téměř protivníka a žaiobce. Neboř (voje vážnost je vá
zána dobrodiním senátu a národa římského na onen chrám, věčná poměř 
tvého jména spolu s oním chrámem je zasvěcována; ty musíš vžiti na 
sebe tuto starost, ty musiš podstoupili tuto námahu, aby KapUolium, jak 
vznešeněji je znovuvybudováuo, tak aby bohatěji bylo vyzdobeno než dříve, 
aby bylo zievito, že onen plamen vzplanul řízením božským, ne aby zničil 
chrám Jova Nejdobrotivějšlho a Nejvyššího, nýbrž aby s! vyžádal skvost
nější a vznešenější, Slyšel jsi, že Q. Minucius pravil, jak y jeho domě



f Syraknsách se kralevlc AmíIocíhcs ubytovat; ví, že onen byl donesen 
U Verroví, ví, že nebyl vrácen; slyšel jsi a uslyšíš od občanů syrakus- 
kých, kteří prohlašují, že slyšeli, že onen svícen Jovu Nejdobrotívějšíuiu 
a Nejvyššimu byl princem Anťiocliem zaslíben a zasvěcen. Kdybys i nebyl 
soudcem a věc tato byla k tobě doneseua, ty především by jsi měl jí sle
dovali, ji žádat), o ní jednatí. Nepochybuji tudíž, jak jako soudce budeš 
o zločinu jeho soudlti, ty, jenž bys musel býlí před jiným soudcem mno- 
hem ostřejším zástupcem a žalobcem, než jsem já.

XXXII.
Zdá se pak vátu, soudcová, že může nad toto něco býtl hanebnějšího a 

nesnesitelnějšího? Verres že bude míti JoviVv svícen z drahokamů a zjata 
zpracovaný? Svícen, jehož lesk měl zářili a stkvítí se v chrámě Jova 
Nejdobrolivčisílio a Nejvyššího, ten že bude postaven na jeho hostinách, 
a to takových, které budou planouli hrubě smyslnými vášněmi? Ozdoby 
Kapilolla, že budou vystaveny v domě onoho nejhanebuějšího svůdce zá
roveň s ostatními ozdobnými předměty po Cheildoitě pozůstalými? Co 
mysfífe, že tomuto člověku bude někdy svátým, anebo co bylo profi po
svátným, že necítí, v jak těžký zločin se nyní zapletl, že přichází před 
soud, kde nul nemůže vzývat! Jova NejdobrotlvějšíHo, Nejvyššího, a pro
šiti jej o pomoc, jak je zvykem všech? On, na němž I sami bohové ne
smrtelní žádají zpět svůj majetek před soudem, který byl lidmi zřízen pro 
vymáhání náhrad za věci své, Je podivno, že v Athénách Minerva, na Dělu 
Apollo, na Samu Juno, v Perze Diana, že mnozí mimo to bohové v celé 
Asii a Řecku byli potupeni tímto člověkem, jenž nemohl zadrželi svých 
rukou od Kapiíolla? Chrám, který soukromnici ze svých prostředků zdobí 
a hodlají zdoblíl, ten nedovolil G. Verres králům okrášlili. A tak spá
chav tento bídný zločin, nepovažoval potom v celé Sídlil nic za svaté a 
hodné Yicty; choval se v této provincií po dobu tří let tak, že lidé se 
domníval!, že vypověděl boj I bohům nesmrtelným.

XXXIII.
Segesta ie, soudcové, velmi staré město na Sicílii, o němž se praví, že 

bylo založeno Aencou, když prchal z Troje a přišel v ony končiny. A iab 
obyvatelé • Segesty se považují za připoutány k národu římskému nejen 
stálým spojenectvím a přátelstvím, nýbrž 1 příbuzenstvím. Když jednou 
ona obec jménem svým a o své újmě s Puny válčila, město toto bylo Kar- 
thaginskýml dbyto a zničeno, a vše, co mohlo býtl městu k ozdobě, bylo 
z onoho místa do Karthaginy odvezeno. Byla u Segestanů měděná socha 
Manina, socha, požívající iak od pradávna nejvýš posvátné úcty, tak
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uchvátil. Když pak Verrov! porfnií Správu o podstavci a nápisu, domníval 
se, že lídc zapomenuli na celou věc, odsíraní-lí též podstavec, tohoto ja
kéhosi nkazovatelc leho zločinu. A lak uloží na jeho rozkaz odnést! pod* 
stávec- Nájemní smlouva o tom z obecních listin Segestanň při dřívějším 
přelíčení byla vám přečtena.

XXXVI.
K tobě nyní, P. Scipione, volám, k tobě, znamenitému a ušlechtilému 

.nladéiuu muži, mluvím, na tobě hledáni a od tebe snažně žádám plnění 
závazku, jimž jsi povinen svému rodu a jménu. Proč bojuješ pro Verra, 
jenž o Čest a vážnost vaši rodinu oloupil, proč chceš, aby byl zachráněn, 
proč beru já na sebe svůj úkol, proč M. Tiilllus dožaduje se pomníku 
P. Afričana, proč P. Scipio hájí toho, jenž jej odstranil? Protože je 
obyčej nám od předků zanechán, aby tak každý hájil pomníky svých 
předků, aby je ani nedovolil jménem jiných ozdobit!; ty přispěješ onomu 
člověku, jenž pomník P. Sciplona ne z některé strany zatarasil, nýbrž jej 
od základu zničil a odstranil? Kdo tedy bude, při bozích nesmrtelných. 
Iiájitl památku mrtvého P. Sciplona, kdo pomníky a odznaky jeho stateč
nosti, nechaváš-U je a opouštíš-li je ty, aniž bys pouze strpěl jejich ulou
pení, nýbrž dokonce hájíš lupiče a škůdce jejich? Jsou zde Segestané, tvoji 
svěřenci, a přátelé národa římského, oni tě uvědomují, že P. Afričanu* po 
zničení Karthaginy sochu Dianiiiu předkům jejich vrátil, a že ona u Se
gestanň jménem onoho voievňdce byla postavena a zasvěcena; tuto dal 
Verres snít! a odvézti a jméno P. Afričana celé vyhladit a odstranit!; 
prosí tě a zapřísahájí, abys jim posvátnou památku, svému rodu váženost 
a slávu vrátil, aby to, co od P. Afričana z nepřátelského města zpět do
stali, mohli od tebe obdržeti z domu únosce.

XXXVII.
Však co ty jim důstojně odpovědět! můžeš, nebo co oni mohou čiultí než 

tebe a tvé ochrany se dovolávati? Jsou zde a dovolávají se tě. Ty, Sci
pione, můžeš důstojnost rodinné cti chránit!, můžeš; máš všechny předností,- 
které lidem buď štěstí nebo příroda uděluje; ueubirám na ovoci tvé snahy, 
nedožadujl se cizí chvály, moje svědomitost nepřipouští toho, abych, pokud 
P. Scipio, neobyčejně vynikající mladý muž, je Živ a zdráv, se prohla
šoval za bojovníka a ochránce pomníku P. Sciplona. Bereš-U tudíž na se 
ochranu domácí cti, bude třeba, abych nejen mlčel o vašich pomnících, ale 
abych se i radoval, že zesnulý P. Airicanus má to štěstí, že čest jeho háji 
ti, kteří téže rodině přísluší a že se nehledá nějaká pomoc cizí. Bráni-1! ti 
přátelství s Yerreni, bndeš-li se domnivati, že to, co já od tebe žádám, 
méně se vztahuje k tvé povinnosti) nastoupím já, jako uáliraduík pro tvůj
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áko1, poáeJma u* ktiútof, íutvu ft^vutovMl tfa *4r.i, Vwk **cht onu
přeslavná šlechta přestane sí stěžovat!, že národ římský přičinlivým no
váčkům rád svěřuje a vždy svěřoval čestně úkoly* Není dobře stěžovat! sl, 
že v tomto státě, který pro statečnost svou nad všem! národy vládne, 
statečnost má největší moc. Nechf je obraz. P. Afričana u jiných, nečilí 
jiní se zdobí statečností a jménem tohoto velkého mrtvého; on byl tak 
velký muž, tolik se zasloužil o národ římský, že musí bytí svěřen ne jedné 
rodině, nýbrž všem občanům. I Já mám v tom svůj příslušný podíl, protože 
jsem příslušníkem toho státu, který on učinil mocným, vynikajícím a 
slavným, a zvlášť proto, že biji se dle svých sil za (o, v čem onen tolik 
vynikal, za poctivost, snažlvost, umírněnost, bránění chudých a zavržení 
nešlechetných. Toto příbuzenství snah a vlastností je téměř právě tak 
blízké jako ono příbuzenství rodu a jména, v němž vy nalézáte takoví 
zalíbení,

XXXVIIT.
Žádám od tebe zpět, Verre, pomník P. Afričana; záležitost Sicllanů, kto 

rou jsem vzal na sebe, opouštím; nebudíž jednáno toho času soudně o ná
hradě peněz, nechf se nedbá křivd, spáchaných na Segestanecli; podstavec 
pomníku P. Sciplona nechf se odevzdá zpět, jméno nepřemoženého vojevůdce 
nechť je vytesáno, nejkrásnější socha získaná z Karthaginy nechf je zpět 
postavena. Toho nežádá na tobě obhájce Slcilanů, ne tvůj žalobce, ue Se- 
sestáné, nýbrž len, jenž vzal na sebe ochranu nad zachováním cti a slávy 
P. Afričana. Neobávám se, že tímto jednáním se nezavděčím soudci P. 
Servlliovl, jenž, když skutky neobyčejně záslužné vykonal a nad jiné 
pomníky svých činů si zřizuje a jim své úsilí věnuje, zajisté bude chtíti 
odevzdati je k ochraně nejen svým potomkům, nýbrž též všem statečným 
mužům a dobrým spoluobčanům, a ne dátl je za kořist lidem nečestným. 
Neobávám se, že se nebude líbitl tobě, O. Catuiie, jenž máš nejmoliutnějši 
a nejproslulejší pomník na světě, když bude co nejvíce strážců pomníků a 
když všichni dobří naši Udé budou považovat za část své povinnosti chránit! 
proslulost jiného. Vždyť ostatní loupeže a hanebnosti Verrovy dotýkají se 
mne jen tak, že je považuji toliko za hodny pokáráni: toto mi však působí 
takovou bolest, že nic se tni nezdá býti hanebnějšího a nesnesitelnějšího. 
Verres že bude zdobit! svůj dům plný zvrácených, odsouzeníhodných haneb
ností pomníky P. Afričana? Verres že postaví pomník muže nad jiné zdržen
livého a nejvyšší úcty hodného, sochu panenské Diany v onom domě, v němž 
vždy sídlí neřesti nevěstek a svňdnikň?

XXXIY.
Zdaž jediný tento pomník Afričanův Jsi porušil? Co? Neodňal Jsi Tyndar- 
ským překrásně zpracovanou sochu Mercuria, jež byla postavena zásluhou



téhož Selptona? Však íaUýttt způsobem, bozi íteMiivteiaíí Jfaťt opovážl/vé,
svévolné, nestoudně! Slyšeli jste nedávno vypravovali vyslance týitdarské, 
muže nanejvýš poctivé a představitele obce, jak tento Mercurius, jenž u ničit 
výročními svátky a s nejlilubší zbožnosti byl uctíván, jejž P. Africanus po
dobytí Kartbaginy dal Tyndarskýni jako památník a odznak nejen svého
vítězství, nýbrž 1 jejich věrného spojenectví, byl zločinným násilím a na 
rozkaz Vernív odnesen. Jakmile tento přišel do onoho města, ihned, jakoby 
tak díti se nejen slušelo, nýbrž I bylo nutno, jakoby mu to senát uložil a 
národ římský poručil, tak okamžitě rozkázal, aby sochu sňali a do Messany 
převezli. Když toto se zdálo těm, kteří byli při tom hanebným, kteří o tom 
slyšeli • neuvěřitelným, Verres zprvu při onom příchodu na tom netrval.
Odcházeje ulož! proagorovl Sopatrovl, ieliož výpověď jste slyšeli, aby 
pomuik sňal; když se zdráhal, prudce mu vyhrožuje a ihned odcestuje 
i města. Onen ohlásí věc v obecním senátě; na všech stranách se pozdvih
ne mocný odpor. Zkrátka, po čase znovu Verres k nim přijde, ihned se 
tóze na sochu. Dostane odpověď, že senát obce to nedovoluje, trest smrti 

!’ v, u na to, dotkl-li se Jí někdo bez rozkazu senátu; posvátnost 
sochy spolu je mu připomenuta, Tu Verres: »0 jaké posvátnosti mi vy
právíš, o jakém trestu, o jakém senátě? Živého tě nepustím z místa; ze
mřeš pod pruty, ncodevzdá-li se mně socha.« Sopater to opět s pláčem 
obecnímu senátu oznámí, poukáže na jeho chtivost a hrozby. Senát nedá 
Sopatrovl odpovědi, nýbrž pobouřen a rozhořčen se rozejde. On pak, byv 
poslem praetorovým volán, věc vysvětluje a praýí, že to není na žádný 
způsob možné,

XL. '
A toto — neboř zdá se tni, že je nutno ucopomiitouli nic z jeho nestoud

nosti — dálo se na veřejnosti, na krajinském soudě, se stolce a s vyvýše
ného řečniště. Byla krutá zima, nepohoda — jak o tom jste slyšeli Sopatra 
sama vypravovat! — mrazivý, prudký liják, když Verres poručil liktorům, 
aby Sopatra od sloiipení, pod nimž sám seděl, rovnou na uáměsti vyvedli a 
nahého tam postavili. Sotva ien toto bylo plně nařízeno, když již jej bylo 
viděti vysvlečeného a obklopeného liktory. Všichni se domnívali, že on, 
uhohý a nevinný, bude pruty mrskán; byl! zde zklamáni ve svém domnění. 
Verres že by měl dáti pruty mrskati bez příčiny spojence a přítele národa 
římského? On není do té míry zlý; nejsou všechny neřesti v jednom muži 
obsaženy; nebyl nikdy ukrutným. Vlídně a laskavě choval se k tomuto 
muži. Uprostřed náměstí jsou sochy Marcčllň, jako téměř ve všech ostat
ních městech Sicílie. Z těchto vyvolil si Verres sochu G. Marcella, jehož 
zásluhy o pnu obec a celou provincii byly neobyčejné a v živé pamětí. 
Na n!' Sopatra, muže ve svém domově Jak váženého, tak nejvyššlm lihulem



obdařeného, poručí rozepnout! a přivázat!. Každý musí pochopit!, láká tento 
podstoupil muka, když by! přivázán nahý pod širým nebem, v deští, 
v mrazu. A nebyl konec tomuto krutému bezpráví, dokud lid n všechen 
dav, byv pohnut hrůzou této věci a útrpností, nedonutil pokřikem obecni 
senát, aby Yerrovl onu sochu Mercuria slíbil. Volal!, že bohové nesmrielni 
sami se pomstí; že mezitím nesmi nevinný muž onen zahynout!. Tu většíua 
obecního senátu přijde k Yerrovl, slibi sochu. A tak Sopater, když téměř 
byl již zcela zkřehlý, sotva živ je odnášen ze sochy G. Marcella.

XLI.
Nemohu v rnlohň V«»rrfl rac.hnvávaii n^ectinii ncitnvii, I kdybych chtěl, 

K tomu je zapotřebí nejen důvtipu, nýbrž I zvláštního jakéhosi uměni. Zdá 
se, že věc s Mercurlent tyndarským má v sobě jediný zločin, a tak i mnou 
je předkládána; obsahuje jích však vice, avšak nevím, jak bych je mohl 
rozlišit! a od sebe oddělit). Je to zločin loupeže peněz, protože odíiai spo
jencům sochu veliké peněžité ceny, je to zpronevěra, protože veřejnou so
chu římského národa, dobytou jako kořist 11a nepříteli, postavenou jménem 
našeho vojevůdce, neváhal vžiti, je to zločin proti důstojnosti státu, pro
tože památky slavných činů našeho státu se odvážil rušit) a odvézt!, je 
to zločluná bohaprázduost, protože největší svátosti pohanil, je to zléčiu 
ukrutnosti, protože na člověka nevinného, vašeho spojence a přítele, nový 
a zvláštní druh mučení vymyslel. Co vpravdě však se dopustil na soše 
G. Marcella, o toiu Už nejsem s to mluvit!, jakým jménem bych to nazval, 
nevím. Cože to je? Snad že byl ochráncem? Kain to teď směřuje? Zdaž 
ta věc měla platit] pomoci či zhoubě svěřencům a přátelům pohostinným? 
Anebo bys ukázal, že proti tvé moci není ochrany u ochránců? Kdo to ne
nahlédne, že v rozkazu přítomného muže nepoctivého je větší moc než 
v ochraně uepřítomuých Udí poctivých? Či snad se v tom zračí ta tvoje 
zvláštní domýšlivost, zpupnost, vzdorovitost? Ty, jak se zdá, jsi se do
mníval, že ubereš něco ze vznešenosti Marcellň. A tak tedy nyní nejsou 
Marcellové ochránci Sicllanfi, Verres nastoupil na jejich místo. Jakou jsi 
se domníval míti v sobě statečnost čí vážnost, že jsi se pokoušel ochránil 
nad tak vynikající, tak proslulou provincii na sebe přenést! a vžiti ji 
ochráncům tak nad Jiné Spolehlivým a starýnt?^Žda můžeš ty,’ s tou tvou 
špatností, pošetilostí, lenivostí držet! ochranou nejen nad Slcilii, nýbrž 
1 nad jediným nejubožším Slcilanem? Tys užil sochy Marcellovy jako 
šibenice pro svěřence Marcellovy? Tys na čestném pomníku onoho muž* 
hledal způsob'' (restu proti těmže, kteří mu čest dali? Co bude dále? Co 
jsi se domníval, že se stane jednou s tvými sochami? Snad to, co již



30

vskutku se stalo? Vždyf Tyiidarštl soclui Větrovu, již on Doručil postavit! 
vedle Marcellů, a k tomu ještě na vyšším podstavci, svrhli, jakmile ušly* 
seli, že byl určen jeho nástupce.

XL1I.
Nyní ti dal tedy osud Slcllanň za soudce G, Marcella, abychom tebe 

suma pevně spoutaného odevzdali svědomitosti toho muže, k jehož soše za 
tvé praetury byli Slctlaué přivazováni, Nejprve pravil Vorres, soudcoyé, 
že Tyndarští tu sochu Mercuria prodali tomuto M. Marcellovi aesernskémn. 
a doufal, že mu toto k vůli i sám M. Marcellus dotvrdí. Toío se mj nikdy 
nezdálo být! pravděpodobným, že by mladý muž tak vysoce urozený, 
ochránce Sicílie, propůjčil Verrovlsvó Jméno k odvrácení vlny. Vždyf já 
jsem se přece na celou věc tak připravil a tak se o ni postaral, že I kdyby 
nanejvýše se někdo našel, kdo by toužil na sebe. vžili vlnu a zločin jeho, 
přece by on nic nemohl pořídíti. Nebof vedl jsem svědky a předíožíl doklady 
toho druhu, že o jeho činu nemňže nikdo mítl pochybnosti. Veřejné do
klady jsou o tom, že Mercurius byl dopraven do Messany na veřejné útra
ty} praví též zač a že touto záležitosti se zabýval obcí vyslaný Polcas. 
Cože? Kde je tento? Je přítomen, je svědkem na rozkaz proagora Sopatra, 
\ kdo je tento? Ten, jenž byl na sochu přivázán. Cože? Kde ie tento? 
Viděli jste toho muže a slyšeli jeho slova. Gyímiasiarch Demetrius, protože 
měj dohled nad oním místem, dal sejmout! omi sochu. Cože? Že io říkám 
Já? On sám, vždyf dokonce je přítomen. Verres sám prý nedávno v ftimě 
šiboval, že onu sochu vyslancům vrátí, nebiide-11 o této věcí podáno svě
dectví, a bude-11 dbáno toho, aby oni nesvědčili — toto pravili před vámi 
Zoslppus a Ismenlas, mužové nanejvýš ušlechtilí a představitelé obce tyn- 
larské.

XLI1T.
Cože? Zdali jsi nevzal v Agrlgentu z nejposvátnější svatyně Aesculapovy 

pomník téhož P. Sclpiona, překrásnou sochu Apolionovu, na jehož stehně 
zceia malými stříbrnými byí napsáno jméno Myronovo? Když, soudcové, 
toío potají spáchal, když k svému zločinu a k této hanebné loupeži přibral 
několik bezectných lidi za vůdce a pomocníky, nastal v obci mocný roz
ruch. Nebof Agrlgenfšíí tiqhřešovalí rázem dobrodiní Afričanovo, předmět 
domácí úcty, ozdobu města, odznak vítězství, svědectví spolenectvl. A ťak 
ti, co stáli v -čele obce, dají rozkaz a uloží kvestorům a aedilům, aby 
v noci konali hlídky u chrámu. Nebof v Agrlgentu — myslím, že pro 
množství a statečnost jeho obyvatelstva, i proto, že velmi mnoho římských 
občanů, iuužA statných a čestných žije v nejsrdečnější shodě se samými 
obyvateli Agrígeula —, neodvažovat se veřejně žádali nebo vžiti sl. to, co
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i& mu Ubilo. Nedaleko náměstí malí Agrígentští dírám Herkulův, pro ně 
zvláště posvátný a uctívaný, Zdo le měděná socha Herkula sainého, o uiž 
mohu dobře říci že and lil Jsem neviděl co krásnějšího — třebaže ne tak 
mnoho rozumím těmto Yěcem jak mnoho jsem jich viděl —, až na to, 
soudcové, Že ústa a brada jeho trochu je více setřena, protože je zvykem 
a nich při vzýváni a děkovných slavnostech nejen se k ni modlili, uýbtž 
ji i líbaíi. Za pobytu Verrova v Agrigeuíu náhle za hluboké noci nastane 
prudký útok ozbrojených olrokň na tento chrám pod vedením Tiitiarciiido- 
vým. Hlídači a strážcové svatyně zdvihnou pokřik. Nejdříve když se po 
konšeli postavili se na odpor a bránili se, byvše zle biti kyji a klacky, jsou 
zahnáni. Poté vytrhnuvše závory a vylomivše veřeje, snaží se stiimouti 
sochu a pákami ji vyvrátit). Mezitím tímto pokřikem roznesla se po celém 
městě zvěst, že domácí bohové jsou dobýváni nikoliv nenadálým přícho
dem nepřátel ani náhlým útokem lupičů, nýbrž že z domu a z družiny prae- 
torovy přišla vystrojená a ozbrojená hrstka uprchlíku. V Ágrigentu nebyl 
nikdo ani věkem tak sešlý, ani sil tak slabých, jenž by oné noci, byv vy
burcován touto zprávou, nebyl povstal n nechopil se zbraně, kterou mu 
náhoda data k ruce. A tak v krátké době z celého města všecko se seběhne 
k chrámu. Mezitím velmi mnoho lidi liž více než hodinu se namáhalo se 
stržením sochy. Tato mezitím na žádné straně se neviklala, ačkoliv jedni 
se snažili podloženými pákami s ní hnouti, jiní lany ke všem údům při
vázaným ji k sobě strhnouti; a tu náhle se seběhnou Agrigentští. Na
stane velké kamenování, a noční vo!íni tohoto přeslavného vojevůdce se 
dají na útěk. Dva zcela malé obrázky přece s sebou vezmou, aby úplně 
s prázdnou se nevrátili k onomu lupiči svátostí. SicUanfttn nikdy se nevede 
tak zle, aby uepronesll něco vtipného a případného, a tak zde pravili, že 
k pracím Herkulovým právě tak tenio nestvňrný Verres, jako onen kanec 
erymanthský by měl být! připojen^

XLIY.
V této statečnosti následovali Agrigeutské Assorští, lidé rázní a věrni, 

avšak ne z tak rozlehlé a proslulé obce. Územím Assorských protéká řeka 
Chrysas. Tato u nicJi se považuje za boha a tomuto největší pocty jsou 
prokazovány. Jeho svatyně stolí v poli u šatné cesty, kterou so jdo 
z Ássorii do Heimy. V ní íe proslulá socha Chrysova z mramoru. O tuto- 
žádatí Assorské se Verres neodvážil pro neobyčejnou posvátnost oné sva
tyně, dá to na starost Tlepolemovl a Hierouovl. Oni sebravše a ozbrojivše 
dupu. v noci (ani přijdou, vylomí dvéře chrámu; strážci a hlídači chrámoví 
záhy to zpozorují a polnicí je dáno znamení, jež bylo v okoli znáuio; lidé 
z celého okoli se seběhnou; Tlcpolcmiis je obrácen na útěk; a ze svatyně 
Chrysovy uepoiiřešuje se nic kromě zcela malé tuěděuó sošky*
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Euguijšfl mají svatyní Velké matky bohů, Neboť Jíž musím nejeti krátce 
o Jednotlivostech mluvlfi, nýbrž, jak se mí zdá, 1 velmi mnoho pominout!, 
abychom k větším a proslulejším Verrovým loupežím a zločinům toho 
druhu přišli. V této svatyni týž Sciplo, muž v každém ohledu neobyčejuě 
vynikající, uložil brnění a měděné přílbice s vytepanýml korintskými re- 
iieíy a džbány veliké podobně a stejně umělecky zpracované, a označil je 
svým jménem. Co již více bych měl o Verrovl mluvili či naň si stěžovali? 
Všechno toto, soudcové, odnesl, nic ve chrámě tak posvátném nezanechal 
kromě stop uražené víry a jména P. Sclpiona, Tak budou potom zbraně 
nepřátelům odňaté, pomníky vojevůdců, ozdoby a okrasy chrámů, ztrativše 
svá přeslavná jména, počítány do nářadí a nábytku G. Verra, Ty, jak je 
zřejmo, jediný se těšíš z nádobí korintského, ty náležité složeni oné mědi, 
ty kresby na onom díle nejbystřejl sl prohlížíš. Tomu Sciplo, muž velmi 
učený a jemný, nerozuměl, tomu ty, člověk bez všeho věděni, vzdělání, 
nadání, sečtělosti, rozumíš a posuzuješ! Však onen přesto nejen umírně
ností, nýbrž i bystrost] tebe a ony, kteří se chtějí nazývat! znalci vkusu, 
převýš!. Neboť právě, že věděl, iak věci tyto jsou krásné, domníval se, 
že nejsou zhotoveny pro přepych lidí, nýbrž pro ozdobu chrámů a měst, 
aby 1 našimi potomky byly pokládány za pomníky hodné úcty.

XLV.
Slyšte též,, soudcové, o neobyčejně opovážlivé a nesmyslné jeho chtivost}, 

kterou projevoval zvláště při ziiesvěcoyáiií oněch syátostí, jež nebylo do
voleno ani rukou se dotknout, nýbrž i jen myšlenkou zhanobit!. Katlnští 
mají svatyni Cerery, stejné úcty požívající jako v Římě, jako na jiných 
místech, jako téměř na celém světě. Zcela uvnitř v této svatyni byla 
prastará socha Cereřlua. Muži nejen nevěděli jaká je, nýbrž ani nevěděli, 
že vůbec je. Neboť muži nemají přístupu do oné svatyně, oběti podle 
obyčeje vykonávají ženy a panny. Tuto sochu Verrovl otroci tajně v noci 
z onoho nejposváuějšího a nejpamátnějšiho místa odnesli. Druhý den kněž- 
ky Cereřlny a představené oné svatyně, paní starší, dobré, urozené, věc 
ofcnámí svým úřadům. Všem zdálo se to býti bolestným, hanebným 1 ža
lostným. Tu Verres pod hrozným dojmem, jejž tato věc vzbuzovala, aby pode
zřeni z tohoto zločinu od něho bylo odvráceno* ulož! jakémusi příteli 
svému pohostinnému, aby našel někoho, jehož by obvinil křiVě z tohoto 
zločinu, a aby se postaral, aby tento byl pro tento zločin odsouzen, aby 
sám byl mimo vlnu. Věc se ihned provede. Neboť když Verres odcestoval 
z Katlny, je oznámeno jméno jakéhosi otroka; tento je obviněn, křiví 
svědkové jsou mu dáni. Celý obecní senát Katlnských soudí věc podle 
zákonů. Jsou předvolány kněžky; inezl čtyřma očima na radnici je jím 
dán dotaz, co se stalo r-jnk se douuiívají, že socha byla odnesena. Ony
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odpovídají, že na místě tom byli viděni otroci praetorovl. Věc, která již 
Iříve nebyla temnou, svědectvím knfižek začala být! jasnou. Nastane po
rada} onen nevinil)'' otrok všemi klasy je osvobozen, aby tím snáze vy 
mohli jste tohoto zde všemi hlasy odsoudit!. Vždyf co si žádáš Vcrre? Vcč dou
fáš, co čekáš, že nějaký báli nebo člověk rl přispěje ku pomoci? Zdaž jsi se 
neodvážil vyslali otroky k vyloupeni svatyně tam, kam lidé svobodni ani 
modlit! se jiti nesměli? Zdaž jsi neváhal vztáhnoutl ruku na věci, od nichž 
tě právo náboženské donucovalo i zraky odvracet!? A přece ani očima 
nejsa veden klesl jsi k podvodu tak zločinnému a hanebnému. Neboť dychtil 
jsi po tom, co jsi nikdy neviděl, to jsi si oblíbil, pravím, co jsi nikdy 
předtím nespatřil. Doslech to byl, pro.nějž jsi vzplanul takovou chtivosti, 
že jl ani bázeň, ani náboženství, ani boží moc, ani míněni lidi nezadrželo. 
Avšak myslím, že od dobrého člověka, od dobrého zpravodaje jsi se o tom 
doslechl. Jak je to možno, když od muže jsi o tom slyšet! nemohl? 
Slyšel jsi to tedy od ženy, protože mužové to ani viděli ani zuáti ne
mohli. Jaká to dále byla asi ona žena, myslíte sl, soudcové, jak cudná, 
když s Verrem mluvila, jak pobožná, když ukázala zpňsob, jak vyloupili 
svatyni? Cl není při nejmeuším podivné, že bohoslužby, které se konají 
největší čistotou mužů a žen, byly podlým násilnictvim Verrovým zuc- 
uctěny? XLVI.

Co. tedy? Bylo loto jediné, po čem podle doslechu začal toužili, ačkoliv 
(o sám neviděl? Bylo tolio dokonce dosti mnoho jiného. Z toho vyberu 
vyloupení neobyčejní proslulé a staré svatyni, o niž v předcházejícím 
soudním jednáni jsle slyšeli svčdky vypovídali, Nyní slyšte, prosím, totéž, 
a naslouchejte stejní bedlivé, jaliž jsle dosud činili. Malla je, soudcové, 
ostrov oddělený od Sicílie mořem dosti strohým a nebezpečným, Na něm 
jo místo téhož jména, do něhož Verres nihdy nevkročil, ač tofo bylo po 
tři roky přece jeho tkalcovskou dílnou pro zhotovováni rouch ženských. 
Na výběžku, nedaleko tohoto města, je starodávná svatyně Jutionlna, která 
vždy byla v takové úctě chována, že netoliko v onieli panských yálkáclt, 
jež téměř v těchto místech byly sváděny a rozhodovány válečným loď- 
stvem, nýbrž 1 za tolioto množství loupežníků byla vždy nedotčenou a 
svátou. Ba bylo zachováno v paměti, že když jednou loďstvo krále Ma- 
slnlssy přistálo u tohoto místa, vzal prý velitel králův z chrámu sloni 
kly neuvěřitelní veliké, odnesl je do Afriky a dal je Maslntssovl. Král prý 
se nejprve těšil z tohoto daru; jakmile uslyšet, odkud jsou, iltned poslal 
spolehlivé lidi na lodi o pěti řadách vesel, aby ony kfy odevzdali zpěř. 
A tak bylo panskými písmeny na nich napsáno, že král Mastnlssa, neobe
známen, jsa s nimi, je přijal, poznav však, jak se má víc, nařídil, aby byly 
odvezeny a uloženy zpět. Mimo to tam byla velká množství slonoviny.

Rečl proti Verrovl. 3
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mnoho ozdobných předmětů, mezi nimi bohyně vítězství* dílo to velmi 
staré* nanejvýš umělecky* ze slonoviny zpracované. Zkrátka, Verres toto 
všecko, jediným útokem a zásahem, prostřednictvím služebníků z chrámu 
Veneřina, dal vše sebrat! a odvézt!.

XLVII.
Bohové nesmrtelní! Jakého člověka já to obviňuji? Koho to stihám zá

kony a právem soudním? O kom vy hlasovacími lístky vynesete rozsudek? 
Maltští vyslanci jménem obce dotvrzují, že chrám Junoultt byl vyloupen, 
že Verres nic v nejsvěfější svatyni oné nezanechal; dotvrzulí, že místo, 
kam lodi nepřátelské často zajížděly, kde loupežnici mořští téměř každo
ročně přezimuji, svatyně, kterou ani dříve loupežník nezhanobíl ani které 
se nepřítel nikdy nedotkl, ta že byla od Verra jediného tak vyloupena, žc 
vůbec nic v ní nebylo zanecháno. A nyní on obžalovaným, já pak žalob
cem a toto soudem se bude nazývat!? Vždyť obviněním je usvědčován a 
pro podezření před soud volán. Bohové odneseni, svatyně vypleněny, města 
jsou nalézána vyloupena. Nenechal si však možnost obrany a způsob, jak 
popřiti tyto činy. Ze všech činů je mnou usvědčován, svědkové mu to 
zjevně dokazují, tíží jej vlastní přiznání, zjevné jeho zločiny svírají 
jej, a zůstává zde a mlčky se mnou své činy přehlíží.

Zdá se, že příliš dlouho se zabývám jedním druhem zločinů, cítím, soud
cové, že musím vyjiti vstříc sytosti vašeho sluchu a vaši mysli. Proto 
mnoho pominu; k tomu však co povím, zotavte prosím, soudcové, svou 
mysl pro bohy nesmrtelné, o jejichž uctívání již dlouho mluvím, pokud vám 
budu připomínat! a uvádět! onen jeho zločin, jenž vzrušil celou provincii. 
Bude-ll se vám zdáti, že o tom příliš zdaleka začínám a opakuji dějiny 
viry, odpusťte. Závažnost toho činu mí nedovoluje, abych krátkostí oslabil 
hrůzu tohoto zločinu.

XLVIII.
Je stará tato pověst, soudcové, Jež se zakládá na iiejslarších písemných 

památkách Řeků, že ostrov Sicílie byl celý Cereře a Libeře zasvěcen. Tak 
právě se domnívají o tom ostatní národy, jak Sldlané sami jsou o tom 
přesvědčeni tak, že se zdá, že jím to bylo do duše vštěpeno a vrozeno. 
Neboť domnívají se, že tyto bohyně v těchto místech se i narodily, že 
obilí v této zemi poprvé bylo nalezeno, a že Libera, kterou též Proserpi- 
nou nazývají, byla unesena z háje henských, kteréžto místo protože upro
střed ostrova je položeno, středem Sicílie je nazýváno. Když Ceres ji \fj 
chtěla vypátrat! a nalézt!, zapálila prý pochodeň na těch ohních, které \ 
z vrcholu Etny vyráží. Tuto pak sama nesouc celým světem prošla. Ilomia
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pak, kde toto, o čem vypravuji, se podle paničtí událo, stoji na mlslj
velmi vysokém a strmém, na jeliož vrcholu je rovná plošina s pramen,
živé vody, pro každý příchod věru /.cela srázná a strmá. Kolem ní je
přemnoho jezer, hájů, nejrozkošnějších květů v každé době roěni; místo, 
jež samo zdá se nasvědčovat! onomu únosu dívčinu, o němž jsme již jako 
děti slýchával). Neboť nablízku je jeskyně na sever obrácená, nekonečně
hluboká, z níž prý otec Dis náhle s vozem vystoupil, a uchopiv na tomt<> 
místě dívku s sebou ji vzal, a náhle nedaleko od Syrakus zmizel pod 
zemi; i vynořilo prý se náhle jezero^na tomto místě, kde až dodnes Sy 
rakusaué slaví za velmi živého shromážděni mužů a žen každoroční svátky

Xl;1X.
Pro tuto starou pověst, že bohové tito v těchto místech stopy své zanc 

chall a takřka kolébky své měli, těší sc henská Ceres na celé Sicílii, n1 
veřejnosti l u jednotlivců, obdivuhodné úctě. Neboť mnohé neobyčejné úka- 
zy často jej) moc a božskou vůli ukazuji, v mnohých nejhoršich nesnázích 
poskytla účinnou pomoc, takže se zdá, že ona tento ostrov nejen miluje, 
nýbrž I obývá a střeží. Nejen Šlehané, vpravdě i ostatní kmenové a ná
rodové Ceres henskou nejvýše uctívali. Neboť jestliže s největší toužeb- 
ností Jsou vyhledávány posvátné oběti Athéňanú, k nimž prý Ceres za 
oněch’ bludných cest přišla a obilí přinesla, Jak velká posvátnost přísluší 
těm, u nichž, jak Ve známo, ona se narodila a pěstění obílí vynalezla?
A tak otcové naši za krutých a nesnází plných poměrů ve státě, když po 
zavražděni Tibcrla Graccha božská znamení předvídala obavy z velkých 
nebezpečí, za konsulátu P. Mucla a L. Calpurnla, nahlédli do knih Sl- 
hyllíných. A v nich bylo nalezeno, že Ceres nejstarší nutno usmířit!. Tu 
kněží národa římského ze slovutného sboru decemvlrů, ačkoliv byl v na
šem městě překrásný a vznešený chrám Cerery, přece až do Hcnny sc 
vypravili. Neboť taková byla vážnost a starobylost léto posvátné úcty, i« 
když tam Šlí, zdálo .se, že neodebírají se k chrámu Cereříuu, nýbrž k Ce- 
reře samé. Nebudu déle obtěžovat! váš sluch. Vždyť jíž se obávám, žc 
se zdá, že moje řeč je cizí řádu soudnímu a běžné Zvyklosti řečí. Pravím, 
že tato starobylá, nejposvátnější Ceres, zakladatelka všečh bohoslužeb, jež 
Jsou konány u všech kmenů a národů, G. Verrem ze svého chrámu a sídla 
byla odnesena. Kdo z vás navštívil Hetinu, viděl sochu Cereřlnu z mra
moru a v jiném chrámu sochu Líbéřinu. Jsou obrovské a prosluté, avšak ne 
tok staré. Pak tam byla jedna socha měděná/' velikostí skrovné, zato ne
obyčejně umělecky zpracovaná, s pochodněmi, prastará, ze všech soch, 
které Jsou v onom chrámu, zdaleka neístarší. Tuto vzal a přece s tím nebyl 
spokojen. Před chrámem Cereřlným, na místě otevřeném a přístupném, jsou 
dvě sochy překrásné, mohutné, jedna Cerery, druhá Tríptolema, Krása byla

3*
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pro né nebezpečím, velikost záchranou, protože Jejich strženi a odvezeni 
se zdálo hýli velmi obtížným. Na pravé ruce Cereřlné stála nemalá soška 
bohyné vítězství. Tuto on -poručil od sochy Cereřiny odtrhnout! a odvézt!.

L.
Jak pak asi nyní je Verrovi při tomto vzpomínáni jeho zločinů, když ji 

sám při vypočítávání nejen v duchu jsem pobouřen, nýbrž I na celém těk 
se chvěji. Neboť přichází ml na mysl onen chrám, ono místo, jeho po* 
svátnost; vše se odehrává před mým zrakem, onen den, kdy jseín přišel 
do Henny, a kdy mi šli v ústřely knězi Cereřini s vlnky a ratolestmi; na
stalo shromáždění a sběh občanů, a když v něm jsem mluvil, došlo k tako
vému. pláči a naříkáni, že se zdálo, že v celém městě se rozhostil nej- 
bolestnější smutek. Nestěžovali si tito lidé na uloženi desátků, na loupeni 
svého majetku, na nespravedlnost při soudech, na bezohlednou jeho vášui- 
vost, na uásilnlctví, na pphany, jež na né obléhaly a jež je utlačovaly: 
žádali, aby uctíváni Cerery, starobylost těchto posvátných obětí, aby po
svátnost svatyně bylo očištěna potrestáním tohoťo opovážlivého zločince; 
pravili, že vše ostatní strpí a přehlédnou. Bylo zde rozhořčení takové, že 
se zdálo, jakoby Verres jako druhý Orcus přišel do Henny, a neodnes! 
Proserpinu, nýbrž samu Ceres uchvátil. Neboť toto město nezdá se býti 
městem, nýbrž svatyní Cereřinou. Heuští se domnívají, že Ceres u nicli 
bydli, takže mně připadají býtl ne občany oné obce, nýbrž býtl samýml 
knězi, sousedy a představenými chrámu Cereřlna. Z Henny Jsi so odvážil 
vžiti sochu Cereřími, z Henny, s ruky Cereřlny jsi se pokusil strhnout! 
bohyni vítězství a oddělit! bohyni od bohyně? Ani ti, v nichž bylo vše 
blíže k zloč-nu než k náboženství neodvážili se něco zhanobit!, něčeho 
se dotknout!. Vždyť za konsulátu P. Poplila a P.. Ruptlia měli toto místo 
v moci otroci, uprchlíci, cizinci, nepřátelé. Tito však nebyli tak otroky 
svých pánů, Jako ty svých podlých vášní, neuprchll tak svým pánům jako 
ty právu a zákonům, i nebyli takoví cizinci v řeči a rodu jako ty Isl cizí 
přirozené povaze a mravům, nebyli takoví .nepřátelé lidí jako ty bohů ne
smrtelných. Jaká tedy prosba za odpuštěni zbývá tomu, jenž hanebnosti 
otroky, smělosti uprchlíky, zločinnosti barbary, krutostí nepřátele předčil?

LI.
Slyšeli jste veřejně vypovídati Theodora, Niimenia a Nlcasiona, vyslance 

to henské, že mají uloženo, aby se dostavili k Verrovi a žádali od něho 
zpět sochu Cerery a bohyně vítězství; kdyby toho dosáhlí, aby zachovali 
starodávný obyčej henských občanů, a, přestože utiskoval Sicílii, přece aby 
nevyřkli veřejně proti svědectví, protože tuto zásadu zdědili od předků;
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..dyby však ony sochy nevrátil, pak aby přišli k soudu, pak aby poulili 
<midce o bezpiiivicli > páchaných, nejvíce, aby s! stěžovali na hanobení 
víry. A nepohrdejte/':, . . bozích nesmrtelných, soudcové, nářky jejich, n®« 
zlehčujte je a nu nedbejte jichl Jedná se o křivdy na našich spojencích, 
jedná se o platnost zákonu, jedná se o dobrou povést a spravedlnost soudů, 
lo vše má velkou Yáliu, toto vpravdě však největší; taková bázeň nábo
ženská se rozhostila v celá provincií, taková pověrčívost zaujala mysli 
všech Sicllanii pro onen skutek Verrňv, že af se přihodí jakákoliv neštěsti 
v záležitostech veřejných či soukromých, zdá se jim, že jim vzcházeli ^ro 
zločin Verrňv. Slyšeli jste veřejně vypravovat! občany z Centurlp, Agyřla, 
Catlny, Aetny, Herblty a přemnohé jiné, jaká sautota je v potich, Jjlká 
pustota, jak odešli z nich rolníci, jak je vše opuštěno, zanedbáno, ponechá
no svému osudu. Třebaže toto se stalo mnohým! a různými nespravedlnostmi 
Verrovýml, přece v domnění Sicilanň jedna příčina má největší váhu, 
.uotože mají zato, že zhanobením Cerery všechno vzděláváni půdy a pěs- 
iční oblil Coreřlna v těchto místech zašlo. Poskytněte ochranu zbožnpsP 
našich spojenců, soudcové, zachovejte i svou. Vždyf tato víra lícili ván* ,wni 
vzdálená, ani cizí. A i kdyby byla, kdybyste se nechtěli ji ujmouti, přlíce 
by bylo nutno žádatl, aby byla potvrzena na tom, kdo jl zhanobil. Avšak 
nyní, když máme zde společnou víru Yšech národů a ony posvátné oběti, 
Které předkové naši si osvojili a posvátnost jejich přijali od národů vzdá
lených, oběti, jež chtěli, aby podle skutečnosti byly zvány řeckými, jak 
tychom niobii zůstat! nedbalými a netečnými, i kdybychom chtěli?

LIL
Připomenu vám též, soudcové, vyloupeni jednoho mésta, Syrakus, ze 

všech nejkrásněišífao a nejvýstavnějšílie, a zmíním se hned o jádru věci, 
abych konečné celou řeč o tomto předméiu uzavřel a ukončil. Nebyde 
bezpochyby nikdo mezi vámi, jenž by často neslyšel a někdy 1 v annálécli 
nečetl, jak byly Syrakusy dobyty M. Marcellem. Přirovnejte tento miř 
k oné válce, příchod tohoto praetora k vítězství onoho vojevůdce, nečistou 
čeládku tohoto k nepřemoženému vojsku onoho, vášně tohoto zdrželivosti 
onoho: povíte, že ten, kdo je dobyl, je založil, a že ten, kdo je přijal 
znovuzřízeny, je dobyl. A přejdu již to, co porůznu na mnoha místych 
povím nebo jsem řekl: že náměstí syrakuské, lež při vjezdu Marcellóvě 
bylo prosto a zachráněno od vraždění, to při příchodu Verrově plnilo se 
krvi nehnilých Sicilanů, že přistav syrakuský, který tehdy i našim i kar- 
thaginským lodím byl uzavřen, za Verrovy praetury byl otevřen bárkám 
kilických pirátů a loupežníků; opominu násilnosti páchané proti svobodným 
občanům, zneuctiváni matek, což tehdy při dobyti města nebylo provedeno 
ani'záštím nepřátelským, ani nevázanosti vojínů ani podle obyčeje Yálky



aul podle Orává vítězství; Opominu, pravím, toto vše, co ott spacími 
dobu tří Jet: seznejte jen (o, co souvisí s těmi věcmi, o nichž jsem se 
drive zmínil.

Často jste slyšeli o tom, že Syrakusy jsou největší z měst řeckých, nej' 
krásnější ze všech. A je tomu, soudcové, vskutku tak, jak sc praVi. Neboť
poloha jeho je jak opevněná, tak při každém příchodu jak .na ze.*i na
moři skvělá na pohled, i přístavy má týměř do LjUUy a obvodu města 
uzavřené. Tyto, přestože mají tůzné  vchody, Dii  východu se spojují a 
sbíhají. Část města, spojením těchto vzniklá, Ostrov nazvaná, a úzkým 
mořským ramenem oddělená, je mostem opět připojena a v celek zahrnuta.

Lili.
Toto město je tak veliké, že se říká, že se skládá ze čtyř velkých měst. 

Jedno z těchto je zmíněný Ostrov, jenž obepjat dvěma přístavy táhne se 
k ústi a k vchodu do obou přístavů; na něm je palác, jenž patřil králi
Hleionovl a jehož piaetorové užívají. Dále je zde velmi mnoho chrámů, ale
dva zdaleka nad ostatní vynikají: Dianin, a druhý, Jenž před Yerrovým 
příchodem byl skvěle vyzdoben, Mlnervln. Na kraji ostrova |e pramen slad* 
ké vody, jménem Arethusa, neuvěřitelně mohutný, plný ryb, jenž by pří* 
bojem byl zcela zatopen, kdyby nebyl od moře oddělen hrází p kamenným 
valeni. Druhé město v Syrakusách má název Acliradina. V něm Je rozlehlé 
náměstí, překrásná sloupoví, obecní důiu nádherně vyzdobený, rozsáhlá rad* 
nice a skvostný chrám Jova Olympského; ostatní části města, jež jsou 
odděleny jednou přímou širokou mlčí a mnoha příčnými, tvoří budovy sou* 
kroiné. Třetí město proto, že v této části byla stará svatyně štěstěny, 
má název Tycha. Zde je velké gymnasium a mnoho chrámů; a tato část je 
obývána a zalidněna nejhustěji. Čtvrté město se jmenuje Nové město, protože 
bylo vybudováno poslední. Na jeho výšině je ohromné divadlo, mimo to 
dva nádherné chrámy, jeden Cereřhi, druhý Llbeřin a překrásná a mohutná 
sochá Apollona, jenž zde má příjmí Tenicnltes. Tuto by Verres neváhal 
Sl vžiti, kdyby'jl mohl oduésti.

LI V.
Nyní vrátím k Marcellovl, aby se nezdálo, že jsem toto připomenul bez 

příčiny. Když tento útokem svého vojska dobyl toto tak slavné město, 
domníval se, že by nebylo ke cti národu římskému, kdyby zničil a vy* 
hladil tuto krásu, zvláště když z ui nehrozilo žádné nebezpečí. Proto šetřil 
všech soukromých 1 veřejných, posvátných I světských budov tak, jakoby s yoj* 
skem přišel je chránili, nikoliv dobývali; při ozdobách města měl ná zřeteli své 
vítězství, byl ušlechtilý. Domníval, Že le znamením vítězství odvézt! do
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tyniá iitneho takového, co by mohlo býtl městu k ozdobě, že |e znamením 
ušlechtilosti nevyloupit! zcela město, zvláště když ie chtěl uchovali. 
Při tomto rozděleni ozdobných předmětů nežádalo vítězství Marcellovo pro 
národ římský více ncz jeho ušlechtilost uchovala pro Syrakusauy. Co bylo 
odvozeno do Rima, to vidíme u chrámu boha cti a statečnosti a na jiných 
místech. Nic neumístil ve svém domě, nic v zahradách, nic ve venkovském 
statku; měl zato, že nedá-li ozdoby města do svého domu, bude jelio dům 
městu k ozdobě. V Syrakusách pak zanechal přemnoho znamenitých Yěci. 
Boha vpravdě žádného nczhatiobll, žádného se nedotkl. Postavte proti němu 
Verra, ne abyste poiovnávall jednoho muže s druhým, • aby se muži tak
vynikajícímu po sitnti stala křivda, nýbrž proto, abyste postavili miř proti* 
válce, zákouy pioti násilí, náměstí a obranu práva proti meči a zbraulm, 
příjezd a družinu proti vojsku a vítězství.

LV.
Na Ostrově ie chrám Minervy, o němž jsem se dříve zmínil. Tohoto 

Marceljus se nedotkl, tento zanechal v jeho bohaté výzdobě. Zato od
Verra byl tak vyloupen a zpleuéii. že se zdá, jakoby ne. od nepřítele ně*
kterého, jenž přece ve válce uchovává posvátnost i práva zvyklosti, nýbrž
od barbarských loupežníků byl zpustošen. Byly tam překrásně malované 
obrazy, znázorňující jezdeckou bitvu krále Agathocla; těmito obrazy byly 
potaženy vnitřní stěny chrámu. Nic nebylo jcimiě|šilio nad tyto malby, nic 
nebylo v Syrakusách, co by bylo považováno za spíše hodno shlédnuli. 
M. Marcellus, ačkoliv Jeho vítězství vše toto zbavilo posvátnosti, přece se 
jich nedotkl, neboť bránil mu v tom cít náboženský. Verres, když toto vše 
pto dlouhotivajlcí mír a věrnost lidu syrakuskélio obdržel plné posvátné 
úcty, všechny tyto obrazy vzal, stěny, jejichž ozdoby přetrvaly po takovou 
řadu let, vyvázly z tolika válek, nechal holé a zohyzděné. A Mar* 
ccllus, který byl zaslíbil v ftlmé zasvětit! dva chrámy, dobude-ll Sýrakus, 
nechtěl stavby, které mínil vybudovat!, ozdobit! těmi věcmi, které dobyl; 
Vcnes, který ne bohu ctí a statečnosti, jako onen, nýbrž Venuši a Cn- 
pidovi byl poviiiován sliby, teu se snažil vyloupit! chrám Minervy. Onen 
uechtěi uctívali bohy kořistmi bohů, tento ozdoby panenské Minervy pře
nesl do domů nevěstek. Mimo to vzal z téhož chrámu dvacet sedm pře
krásně malovaných obrazů, mezi nimiž byía vyobrazení králů a samo
vládců sicilských, která byla k potěše nejen pro uměleckou maibu, nýbrž 
1 pro připomínán' těchto mužů a pro seznání jejích zjevu. A hleďte oč 
odpornějším tyranem pro Syrakusauy byl tento než kdokoliv z předchá
zejících: vždyť oni přece ozdobovali chrámy bohů nesmrtelných, tento bral 
iro sebe 1 jejich pomníky a ozdoby,
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LVI.
Co však již ináni říci o dveřích onoho chrámu? Obávám se, .že (i, kteří 

je neviděli, budou se domnívat!, že sí vše zvětšuji a zkrášlují, Nikdo přec 
by mne neměl podezřívat!, že jsem tak vášnivý, abych chtěl, aby tolik
význačných mužů, zvláště ze sboru soudců, kteří v Syrakusách byli a 
toto viděli, mne usvědčilo ze zaslepenosti a [živosti. Mohu to, soudcové, 
s určitosti potvrdit!, že nikdy nebyly na žádném chrámě dveře nádhernější, 
ze zlata a ze slonoviny umělečtěji . zpracované. Je neuvěřitelno, kolik 
Reků zanechalo po sobě popsáni krásy těchto dveří. Snad že oni příliš se 
obdivuji a vynášejí věci tyto, budiž. Však přece je čestnější pro náš stát 
to, soudcové, že to, co oni považují za krásné, náš vojevůdce ve yálce
tam zanechal, než to, že praetor v míru si toto vzal. Na dveřích byla ze
slonoviny velmi pilně zdělaná zobrazeni mythická: to vše poručil strhnout!. 
Hlavu Gortfonínu ovinutou hady, překrásně vypracovanou oderval a odnesl, 
a ukázal, že přece nejenom uměním je veden, nýbrž i cenou a zisku
chtivostí. Neboť on ueváhal si vžiti z oněch dveří všechny zlaté vypuklé 
ozdoby, jichž bylo mnoho a byly těžké. Radoval se ne z jejich zpracováni, 
nýbrž z jejich váhy. A tak zanechal dveře v takovém stavu, že tyto, které 
byiy kdysi nejvíce k ozdobě chrámu, nyui zdají se .býti udělány pouze k za
vírání. A což bambusové oštěpy — neboť jsem viděl, že pří tomto slově, když 
svědek je pronesl, byla vzbuzena vaše nevole, protože takových bylo lze jed
nou YÍděti dosti — na nichž ani ručni práce ani žádné krásy, jen toliko ve
likost neuvěřitelná, o niž jen slyšetí bylo dost, vídětl víc než jednou
bylo příliš — 1 po těch jsi zatoužil.

LVU.
Neboť Sapío, jež byla odnesena z prytanea, dává ti případnou omluvu, že 

se téměř zdá, Že by se tl to mělo promiuoutl a odpustit!. Dílo SHanionovo, 
tak dokonalé, tak vkusné, tak znamenitě zpracované, měl by někdo, ne 
právě soukromník, nýbrž národ spíše mítl než muž nad jiné jemný a vzdě
laný, Verres? Zajisté, proti tomu nelze tlíc říci. Neboť my všichni, kteří 
nejsme tak blaženi jako on, tak vybraní nemůžeme býti; jestliže někdo 
z nás něco podobného druhu bude chtítl vídětl, nechť ide k chrámu
bohyně štěstí, k pomníku Catullovu, k sloupoví Metellovu, nechť se snaží, 
aby byl připuštěn do statku v Tuskulu, patřícího někomu z těchto Udí,
nechť hledí na vyzdobené fórum, pňjčll-ll Verres ze svého aedllům; Verres 
že má mítl toto ve svém domě, Verres že má naplnit! dům a přecpatl 
dvorce ozdobami svatyní a měst? Zdaž budete vskutku, soudcové, trpět! 
snahy a choutky tohoto nádeníka, jenž narozen byí k tomu, byl vychován 
a vyspěl na duchu 1 na těle tak, že se zdá, že pro něho se mnohem
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lépe íiodl, aby nosil sochy než odnášel. Těžko Lze Hel, iakou lítost za
nechalo po sobě odnešení této Sapío. Neboř byla sama /reje* cmefe iía- 
menitým, nýbrž i ua podstavci byl vryt proslulý nápis řecký, který by 
tento muž vzdělaný, Řečiček, zevrubné vše posuzující, Jedině všemu 
rozumějící, jistě zároveň odstranil, kdyby jediné písmenko řecké zna! 
Neboř nyní to, co je napsáno na prázdném podstavci, ukazuje, co tai- 
bylo a oznamuje, že to bylo odneseno.

Což jsi nevzal z chrámu Aesculapova sochu Paeauovu, dílo znamenité, 
úctyhodné a-posvátné, na kterou se všichni chodili dívat pro jej! krásu tt 
klanět! se ji pro jej! posvátnost? Což nebyla z chrámu Liberova socha 
Aristaeova na tvůj rozkaz tajně odnesena? Což jsi nevzal z chrámu Jovo- 
va nejsvětějši sochu Jova Imperatora, nazývaného Reky Urios, dílo to pře
slavné? Zdali jsi neváhal odnéstl z chrámu Llbery onu překrásnou jemnou 
hlavičku,, již jsme tam vídávali? A onen Paean byl u nich zároveň s Aescu- 
lapietu uctíván výročními svátky; Arlstaeus (podle Reků syn Llberův), jen? 
bývá považován za vynálezce oleje, spolu s otcem Liberem byl u nic( 
v témž chrámu zasvěcen.

LV1II.
Jaká však, myslíte, že pocta byla prokazována Jova Imperaíoru v jeli 

chrámě? Můžete se o tom domysietl, budete-lí chtít! se rozpomínali, jak., 
pocta byla vzdávána on.é soše téže tváře a téhož vzhledu, liž T. Flaiuini- 
nus, dobyv ji v Makedonii, postavil na Kapitollu. Vždyť na celém světě 
byly jen tri takto překrásně zpracované sochy Jova Imperatora: ona ma- 
kedonská, kterou jsme viděli na Kapitollu, druhá při ústi a úžině Pontu, 
třetí, jež byla v Syrakhsách před Verrovou praeturoii. Onu FlamlnJniis vzal 
z jejího chrámu jen proto, aby ji postavil na Kapitollu, to jest v pozem
ském sídle Jovově. Ona, jež je u vchodu do Pontu, stojí do dnešního dne 
neporušená, uezneuctěná, zachráněná, ač tolik bojů na onom moři vzešlo 
a tolik jich dále do Pontu bylo zataženo. Tato třetí, jež bývala v Syra- 
kusách, kterou M. Marcellus, vítězný vojevůdce viděl a kterou ponechá! 
jejímu uctívání, socha, kterou občané a obyvatelé Syrakus ctili, příchozí 
vždy nejen shlédli, nýbrž i k ni se modlívali, tu G, Verres z chrámu Jo- 
vova odnesl. Abych ještě jednou k Marcellovl se vrátil, mějtcž za pro
kázáno, soudcové, že v Syrakusách za příchodu Verrova bylo pohřešováno 
vic bohů než za vítězství Marcellova lidí. Nebot onen prý 1 Archimeda, 
muže nad jiné vynikajícího důvtipem a věděním dal vyhledat!; když usly
šel, že byl usmrcen, nesl to vehul těžce: tento však, cokoliv dal vyhledat!, 
hledal ne proto, aby to zachoval, nýbrž proto, aby to odvezl.

41



L1X.
Fomimi již některé věci, a íO proto, že se budou zdátí příliš bezvý- 

íiiamné: tak odnesl že Syrakus mramorové stoly delfské, překrásná mědě- 
uá měsldia a nesmínié • množství korintských nádob zo všech chrámu. 
A tak, soudcové, tl lidé, kteří vodívají cizince k věcem hodným shléd
nutí a vše zvlášť jim ukazuji, a kteří průvodci cizinců (mystagogy) tam 
se nazývají, dělají již svůj výklad obráceně, Neboť jak dříve ukazovali co 
kde je, nyní ukazuji, co odkud bylo odneseno.

Copak? Myslíte, že lidé tito byli stiženi nevelkou bolesti? Neul tomu tak, 
soudcové, předně proto, že všichni náboženstvím jsou prodchnuti a máji za 
svou povinnost bedlivě ochraňovat! a udržovat! y úctě bohy domácí, jež 
zdědili od předků; za druhé tyto ozdoby, tato umělecká díla, sochy a 
obrazy způsobuji nadmíru yelké potěšeni Rekům. A tak z nářků jejich mů
žeme vyrozuměli, že jim působí největší zármutek to, co se snad nám zdá 
bezvýznamným a pozornosti sl nezasluhujícím. Yěřte mí, soudcOvé — třebas 
jistě vím, že I vy totéž jste slyšeli — že ač naše spojence a cizí národy 
v těchto letech stihlo mnoho neštěstí a příkoří, přece Rekové nic tíže ne- 
nesou a neiiesíi než takovéto loupeže svatyni a měst. Af ou říká, jak to 
stále činí, že to koupili věřte ml, soudcové, toto: žádná obec v celé Asii 
a Řecku žádnou sochu, žádný obraz, žádnou konečně ozdobu města 
dobrovolně nikomu neprodala; leč snad byste se doiuuivalí, že od té doby, 
co v Římě přestaly být! přísné soudy, Rekové počali prodávali tyto věcí, 
jež tehdy, kdy soudy byly konány, nejen neprodávali, nýbrž Ještě skupo- 
vávall; anebo leč máte zato, že L. Crassus, Q. Scaevola, G. Claudliis, 
mužové to velmi mocni, jichž hodnost aedilskou jsme viděli spolčím s ne
obyčejnou nádherou, neprovozovali s Reky obchod s těmito věcmi, a že 
loto činili jen ti, kteří se stali aedlly po zrušeni soudů.

LX.
Vězte též, že tato nepravdivá a Učená koupě je pro obce bolestnější než 

kdyby jliu ty věci někdo tajně ukradl nebo veřejně vyrval a odnesl. Neboť 
považují za největší potupu to, že ]e ve veřejných listinách zauesciio, jak 
byla obec za odměnu, a to za malou odměnil prlvedeua k tomu, aby 
prodala a zcizila to, co přejala od předků. Neboť Rekové mají ku podivu 
zálibu ve věcech, kterých my sl iieccníme. Předkové naši tudíž ochotně 
dovolovali, aby oni měli těchto věcí co nejvíce, u spojenců, áby pod naší 
vládou docházeli krásného rozkvětu; těm pak, kterým uložili nájemné čl 
daně, přece ony předměty ponechávali, aby ti, Jimž působí radost to, co 
pro nás zdá se býti bezvýznamné, mě;l ve svém podřízeném poměru tuto 
radost a útěchu; Co myslíte, Jakou náhradu by chtěli Rheglnštf, kteří nyní
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Jsou občany římskymi. kdyby jim měla byli Vzatá Oiiá UlrártiOřová Ve 
míše? Jakou náhradu by cliiell Tarenfané, kdyby měli ztratili Europu na 
býku sedící, nebo Satyra, iojž oni inajl ve chrámě Vcstlné, nebo ostatní 
věci? Jakou obyvatelé Thesplí, kdyby sochu Cupidovu (pro kterou jediné 
jsou Thespie navštěvovány), jakou KnlcTanč, kdy Venuši mramorovou, ja
kou Kojšti, kdyby její obraz, jakou Ephesané, kdyby Alexandra, jakou 
Kyzlčtl, Kdyby Aianta či Medeu, jakou Rliorfané, kdyby lalysa. jakoi 
Atliéňanó, kdyby mramorového lukclia nebo obraz Parala nebo jalůvku 
Myronem z mědi vylepanau měli ztratili? Bylo by přillš obsáhlé a zby
tečný připomínat!, co kde Y celé Asii a Rocku je hodno shlédnuti. Vpravdě 
však proto toto uvádím, protože chci, abyste posoudili, jakou bolest po 
citují ti, z jejichž měst tyto predrnéíy sou odnášeny.

lxí.
A abych o ostatních se již nezmiňoval, přesvědčte se o tomto od Syrakusaná 

samých. Když jsem k nim přišel, měl jsem zprvu zato, jak jsem se do
věděl o tom v Římě od přátel Verrových, že obec syrakuská je mu pro 
dědictví Heracliovo neméně přátelsky uakiouěna než mamertinská pro svou 
účast na jeho kořistěni a loupeni. Zároveň jsem se I obával, aby přízeň 
urozených a sličných paní, po jejichž vůli on zastával po tři roky prae- 
torský úřad a příliš značná nejen povolnost, nýbrž I vlídnost jejich man
želů nepostavila se mně na odpor, kdybych chtěl hfedati něco v listinách 
obce sytakuské. Proto jsem byl v Syrakusách ve spojení s Minskými obča- 
ny, pátral jsem v dokladech a shledával křivdy jich. Když déle jsem se 
byt touto uamáliavou prací zabýval, vrátil jsem se k proslulým účetním 
knihám Carpinatiovým, abych sl odpočal a zbavil se starosti, kdež jsem 
ii rytířů římských, z onoho spolku nojpočestně]šlch, ty Ycrrucle jsi též 
z něho, o nichž |scm dříve zmínil, dával věd do pořádku. Od Syrakusaitti 
jsem vůbec neočekával žádné ani veřejné ani soukromé podpory, aul jsem 
neměl v úmyslu 11 žádat).

Když tímto jsem se zabýval, přijde najednou ke mně Heraclius, ten, jenž 
byl tehdy představeným města Syrakus, muž vážený, jenž byl knězem 
Jovovým, což u Syrakusanú je nejvyšši čestnou hodnosti. Praví mi a mému 
bratranci, abychom, je-ll náui libo, Šli do obecního senátu Jejich, jenž je na 
niduici přítomen ve velkém počtu; žájlá prý nás, abychom tam přišlí, z roz
kazu senátu.

LXII.
Váhali jsme zprvu, co bychom mě l učinili. Pak však rychle jsme sl 

uvědomili, že nesmíme se onomu shromáždění a místu vyhýbat!, a tak 
jsme přišil na radnici. Povstali se zřejmou úctou; my na vyzváni předšla-
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veného obce jsme usedli. Začne iiijiívlil ten, Jenž dle* mého úsudku I váž
ností, 1 věkem, I zkušenostmi vynikal, Dlodorus Timarchldes, a celá jeho 
řeč mdlá hlavně tento smysl: obecní senát I Jld syrakuský, nese bolestné 
a těžce, že já, ač v jiných obcích na Sicílii obecni senát 1 občanstvo jsem 
poučoval, jakou radu pro prospěch a blaho jejich přináším a ač od všech 
jsem přijímal vzkazy, důvěrníky, písemné doklady, svědectví, v této obcí 
že jseut nic podobného nečinil. Odpověděl jsem, že ani v Ríuiě vé shro
máždění Sicllanů, když jsem byl společným usnesením všech poselství 
o pomoc požádán a záležitost celé provincie byla mi svěřena, nebyli pří
tomni vyslanci syrakušti, ani že já nežádám, aby bylo učiněno nějaké roz
hodnuti proti G. Verrovl v té radnici, v niž vidím pozlacenou sochu G. Ver- 
ra. Jakmile jsem toto řekl, zdvihl se takový nářek při pohledu a zmínce 
o soše, že se zdálo, že tato byla na radnici postavena jako-pomník zlo
činů, ne dobrodiní. Nato začal jeden po druhém, pokud to slovy mohl vy
jádřit!, mne poučovat! o tom, co krátce před tim jsem líčil, že město bylo 
vyloupeno a svatyně vypleněny; že dědictví HeracliOYO, jež postoupli 
zápasníkům, z daleka největší části sám pro sebe zabral; že aul nebylo možno 
Žádat!, aby měl. rád zápasníky ten, jenž i boha olejodárného uchvátil; Že 
ona socha nebyla mu dána ani z obecních peněz ani po usnesehí obce, iiýbrž 
že Ji dali zhotovit! a postavit! tl, kteří bylí účastni přj rozebráni onoho 
dědictví; titíž lidé, kteří pomáhali mu pří nepoctivostech, kteří se s ním 
spolčili při loupežích a kteří věděli o jeho vášních, ti- že byli jako vy
slanci v Římě; že tudíž méně se mám divíti, jestliže nepřispěli k společné 
snaze vyslanců a k blahu Sicílie.

LXIII.
Jakmile jsem poznal, že jejich bolest pro příkoři jeho nejen není menší, 

nýbrž téměř je větší než ostatních Sicllanů, dal jsem jim na jevo své 
smýšlení k nim 1 příčinu I vysvětleni k mému úmyslu a předsevzetí; na
pomenul jsem je, aby přiložili ruku k práci pro zájem a blaho Yšech, aby 
ustoupili od chvály, k níž se před několika dny rozhodil, jak pravili, do- 
uuceni byvše k tomu násilím a obavami. Učiní tak, soudcové, Syrakusané, 
tito svěřenci a a přátelé Verrovl. .Nejprve mi předkládají obecni listiny, jež 
měli schovány y tajném pokladě. Ukazují inl, že všechny krádeže, o nichž 
jsem mluvil, jsou zaznamenány a i více, než jsem mohl říci; zaznamenáno 
to pak je takto: 'z chrámu Minervina schází to a to, to z chrámu Jovu, 
li z chrámu Liberova’ — jak kdo byl ustanoven k chránění a k zachování 
těchto věcí, tak to bylo zaznamenáno — 'protože podle zákona účty sklá
dali a povinni byli odevzdat! to, co přijali; prosili prý, aby jím bylo 
odpuštěno, že ty YěcI chybí; a tak všlcluil odešli svobodni a bylo Všem 
odpuštěno,' Tyto spisy dal jsem zapečetit! obecní pečeti a sem dopravili.
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O pochvale byl jsem pak takto vyrozuměn. Zprvu, dost! dlouho před 
mým příchodem, když došel připiš od G. Verra, týkající se jeho pochvá
lení, nebylo učiněno rozhodnutí; když pak někteří z jeho přátel upominali, 
že je třeba se rozhodnout!, za pokřiku a odporu byli odmítnuti; když pak 
se blížil den mého příjezdu, nařídil ten, jenž měl nejvyšší úřad v obci, 
aby rozhodli; bylo rozhodnuto tak, že mu tato pochvala může přinést 
mnoho více zla niv dobra, Tak, jak oni mně věc ukázali, tak ji, soudcové, 
vy ode mne seznej.*

LXIV.
Je zvykem v Syrakusách, že předneseni se nějaká věc v obecním senátě, 

může pronést! své m*iěiil kdo chce. Jménem nebývá nikdo volán, přece 
však ten, kdo věkenji uebo hodnosti svou vyniká, mluví sám od sebě 
prvý, a ostatní mu ustupuji. Mlčí-ll i pak všichni, tu losem jsou 
donuceni pronilu viti. Takový panoval obyčej, když obecnímu se
nátu je předloženo pochváleni Verra. Tu mnozí, aby způsobili nějaký prfi- 
tah, přerušuji řeč; že jím G. Verres zabránil v záležitosti Sex. Peducaca, 
který mnoho se zasloužil o onu obec a celou provincii, dříve, když uslyšeli, 
že jsou mu způsobovány obtíže, když toužili je] veřejně pochválitl pro 
jeho přemnolié a největší zásluhy; třebaže Peducaeovl jejich chvála již 
nebude k užitku, přece že se nesluší, aby nerozhodli dříve o tom, co 
již jednou zamýšleli, než o tom, k čemu jsou nuceni. Všichni dávají 
nahlas najevo svůj souhlas, že tak se má stát). Přednese se návrh o Pedu- 
caeovi. Jak kdo byt vyšší věkem a hodnosti, tak dle tohoto pořadí pronesl 
svůj názor. Toto seznejte již z rozhodnuti senátu šatného. Neboť míněni 
předních muŽA bývá zapisováno. Přečti. 'Pokud se týče návrhu o S. Pc- 
ducaeovi.* Praví se pak, kteří první se za to přimlouvali. Rozhodnuto. 
Nato je přednesen návrh o Verrovl, Pověz, prosím, jak? ♦Pokud s§ týče 
návrhu o G. Vcrrovi.' Co. je dále napsáno? ♦Protože nikdo nevstal, a ne
projevil mínění’ — cože? Mosuie se/ Proč? Nenašel se žádný dobrovolný 
clivalořečník tvé praetury, nikdo, kdo by tě v nebezpečí hájil, zvláště když mohl 
dojiti vděčnost) praetorovy? Nikdo. MU sami tvoji spoluhodovníci, rádco
vé, důvěrnici, spolčenci se neodvažuji pronéstl slovo. I v oné radnici, 
v níž stála tvoje socha a obnažená socha tvého syna, 1 v té nebyl nikdo, 
kým by pohnul nahý tvůj syn a všeho zbavená provincie, 1 o tom mne 
zpravili, že obecni senát učinil takové rozhodnuti o chvále, že všichni mohli 
pochopit!, že to není pochvala, nýbrž spíše výsměch že je to, jenž důtkijvě 
připomíná jeho hanebnou a nešťastnou praeturu. Neboť bylo tam napsáno 
toto: ♦protože on nedal nikoho pruty mrskali’ — z toho Jste poznali, žo 
on dal odpravit! lidi nejurozenějšl a nejitevíunější sekerou — ♦protože pro
vincii bedlivě spravoval’ — z toho poznat! lze, že všechno Jeho bděni bylo ztrá* 
véno při hanebnostech a cizoložství — (le známo, že tam skutečně bylo napsáno.
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co obžalovaný by se neodvážil vyslovit!, co však žalobce stále opakoyal) —, 
'protože Venes loupežníky držel daleká od ostrova Sicílie' — a on je zatim 
přijal do nitra ostiova syrakiiskáho.

í ... LXV.
Když toto jsem od nich zvěděl, odešel jsem s bratrancem z radnice, aby 

za haší nepřítomnosti rozhodil dle své vůle. Rozhodnou hned zaprvé, aby 
obec uzavřela pohostinství s bratrancem mým. Lucieni, protože on pojal 
tutéž náklonnost k Sycakusaiiůiti, jakou já jsem vždy cítil. Toto své roz- 
hodnotí nejen napsali, nýbrž dokonce I vryté do médi nám odevzdali. Velmi 
té, při Herkulovi, tl tvoji Sy.rakusané, jež tak často připomínáš, mají rádi, 
když k uzavření přátelství s tvým žalobcem přič’itoit dosti vhodnou nalé
zají v tom, že té clíce obžalovat! a že přišel, aby konal vyšetřování proti 
tobé. Potom le rozhodnuto, a to ne za míněni různého, nýbrž téměř jedno
myslně, aby chvála, jež G. Verrovl byla přiřčena, byla vzata zpět. Když 
však jíž bylo hlasováni nejen provedeno, nýbrž I napsáno a do knih za
neseno, dojde v té věci k odvolání k praetorovl. Kdo však se odvoláyá? 
Úřednicí někteří? Žádný z nich. Senátor? Ani to ne. Někdo ze Syraku- 
santi? Nejméně. Kdo se tedy odvolává k praetorovl? P. Caesetius, jenž 
byl jeho kvestorem. K smíchu O tebe muže opuštěného, zouíaiého a osa- 
niocnélto! Aby občané sicilští nemohli uskutečnit! usnesení svého senátu, 
aby nemohli dostát! svému právu dle zvyků svých, neodvolává se k prae- 
torovi jeho přítel, nebo hostitel, nebo „konečně nějaký* Slcllan, nýbrž 
kvestor národa římského! Kdo to viděl, kdo slyšel? Spravedlivý a moudrý 
praetor poručí, aby senát se rozešel. Sběhne se ke mně veliký zástup lidi. 
Senátoři nejdříve volají, že se jim bere právo, bere svoboda, lid chválí 
sonát a děkuje mu. občané řimšti ode itfrie neodcházeli. Toho dne nic mně 
ncda'0 větší námahu než aby nevztáhli své ruce na onoho odvolatele.

Když jsme předstoupili před soudní stolici praetorovu, napadne jej 
myšlenka vskutku vtipná, jak iná rozhodnout!. N$bof dříve než jsem slovo 
promluvil, povstal ze svého stolce a odešel. My tedy, protože již nastával 
večer, isme odešli ž náměstí.

. lxví.
Druhého dne ráno žádám od hěho, aby Syrnkuštf směli itiitě odevzdat! ono 

usneseni obecního senátu, Jež minulého dne učinili. On to však odepře a 
praví, že je to hanebný čin, že jsem mluvil v řeckém senátě; žp však 
s Reky řecký jsem mluvil, toho prý nelze ná žádný způsob snčstí. Odpo
věděl jsem tomuto muži jak jsem mohl, jak jsem měl, jak jsem cliiěl. 
Mimo jiné sl též pamatuji, že Jšem mu řekl, že je zcela jasné, jaký je 
rozdíl mezi nim a oním Numidskýiu, skutečným a opravdovým lo Melcllem;
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HfiěH nechtě) sVóil chválou podpořili L. Litculia, inahžela sVé sestry, s nímž 
žíl v hejlěpšj shóďě, lehlo obstarává pochvami člověku zcela cizímu od obci 
Násilím h strachem. Když jseiri poznal) že li iiělid tněll Vejkoil Váhu právě 
přišli poslové a lič list přímluvný) hýbrž liéthiV darovací* žaétočím ftd po* 
kyn samotných Syrakusauá Ha ony listiny, v nichž bylo napsáiio Usneseni 
senátu, Ejhle, Vzftikhe nová srážka a potyčka, a přece abyste st nemysleli* 
že oh Je v Syrakusách zcela bez přátel, bez hostitelé, zcela beze všeho 
a opuštěn, chopí se zadržeti ony listiny iakýsl ThaoiníiastUš, člověk směš
ně hloupý, jeiž Syrakusatlé Theoraciettt HaZyvaji; je to člověk takový, že 
děti za ním pobíhali a žačnedl mluvit, všechny se směli. Přece však jeho 
hloupost, kteiá jiným je k smíchu, mně byla tehdy vskutku na obtiž. Ne- 
bof zatím co jemu se ústa pěnila, oči planuly, zatím co křičel) jak helvlce 
mohl, žó mu činím násilí, společně jsme šil před soud. Tu jsem začal 
žádat), abych smět listiny zapečetit] a odnést); on čin! námitky, že prý 
)a neplatné usneseni senátu, je-li odvolání k praetorovl, pravi, že se umě 
to nesmí vydat!. Já poukazuji na zákon, jenž mne ziitocíiiijc k přístupu ke 
všem listinám a spisům. Onen vztekle na mne doráží, že mu nic netíí po 
našich zákonech. Rozumný praetor prohlásí, že neuznává za dobré, abych 
odnesl do Říma to, co nemůže býti právoplatným usnesením senátu. Co 
více? Kdybych nebyl důrazněji onomu muži pohrozil, kdybych tta nepo
rušitelné ustanoveni zákona a trest nebyl poukázal, nebyly by ml listiny dány. 
Alo onen hlupák, jenž ve prospěch Verra tak divoce proti mně pokřikoval, 
jakmile toho nedosáhl, myslím proto, aby se se mnou smířil, dal mně spis, 
v němž Verrovy krádeže v Syrakusách byly vypsány, jež však jsem již 
dřivé od líných poznal a o nich slyšel.

LXVII.
Nechť sl tě len Mamertinové chválí, vždyť jsou Jediní z celé provincie, 

kteří chtějí, aby jsi se zachránil, nechť tě však háji tak, aby byl přítomen 
Heius, jenž 6toji v Čele poselstva, nechť tě chválí tak, aby byli připraven! 
odpovědět! na to, nač se jich zeptám. A abych je náhle nepřekvapil, na 
toto se jich zeptám: zdali jsou povinni dátl národu římskému lod? Povědí* 
že ano. Dall-ll ji za praetury G. Verra? Povědí, žc ne. Zdali zbudovali na- 
obecní náklad velikou nákladní loď, kterou dali Verrovi? Nebudou moci 
popřitl. Zdali vzal od nich G. Vcrres, jako jeho předchůdci oblil, aby je 
zaslal do Riiua? Řeknou, že ne. Kolik da!l vojáků čl plavčíků za tři roky? 
Řeknou, že nedali žádného. Ze Ucssana byla skrýši všeho Jeho loupeženi 
a kořistěni, nebudou moci zapírali. Ze odtamtud přemnoho na mnohých lo
dích bylo vyvezeno, že konečně ona veliká lod, již mu Mamertinové dali, 
odalula s nim a s nákladem, k tomu se přiznají. Měj sl tudíž jen tu svou.
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pochvalu od MaraeiUuň. Obec syrakiiská pak* Jak vidíme, smýšlí o tobě 
tak, ]ak ty Jsi se k ni choval; oni zrušili 1 ony nestoudné »Verrovy slav
nosti*. Vždyť nejméně se slušelo, aby byly prokazovány božské pocty 
tomu, kdo odnášel sochy liohň, Syiakusané by též, při Herkulovi, po zá
sluze zasluhovali pokárán), kdyby vyškrtnuvše z kalendáře svého svátečni 
den her, den io nad Jiné proslulý a zasvícený, protože toho dne prý byly, 
Syrftkusy Marcellem dobyty, slavili týž den slavností s jménem Verrovým, 
jenž vyrval SjraKusanňm to, co onen nešťastný den po sobt zanechal. 
A hiedte. soudcové, na nestoudnost a nadutošl tohoto člověka, jenž nejeti 
ony hanehnv a směšné Verrovy slavnosti za peníze Heractiovy zřídil, nýbrž 
; ony M^tcelloxy nařídil zrušili, aby prokazovali každoročně božské pocty 
tomu. Jeho; prac’ ztratil* předměty svaté po všechna léta a bohy domácí, 
a aby naorak odsřanlll svátky onoho rodu, jenž pro ué vydobyl i ostatní 
imy zasvěcené.


