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Marka Tullia Cicerona řeč
za Q. Ligaria.

I. Novou žalobu, C. Caesare, a před tímto dnem 1 
neslýchanou příbuzný můj Q. Tubero na tebe Vznesl, 
že Q. Ligarlus v Africe byl a to K. Pansa, muž 
ducha znamenitého, spoléhaje snad na přáteství, 
v němž s tebou žije, směl přiznati. A tak nevím, 
kam bych se obrátil. Připraven totiž jsem přišel, po
něvadž jsi toho ani sám od sebe nevěděl, aniž byl od
jinud slyšeti mohl, abych tvé neznalosti k spáse člo
věka ubohého použil. Ale poněvadž péčí protivníkovou 
vyzkoumáno tajemství, musím přiznati, obzvláště když 
můj přítel Pansa způsobil, aby to již volno nebylo, 
i zanechav sporu celou řečí k milosrdenství tvému smě
řovat! musím, jíž velmi mnozí jsou zachráněni, když od 
tebe ne osvobození viny, ale odpuštění poklésku dosáhli. 
Máš tedy, Tuberone, což jest žalobníku nejvíce žádoucím, 2 
přiznávajícího se vinníka, ale přece jen k tomu se při
znávajícího, že na té straně byl, na které ty, na které 
muž vší chvály hodný, otec tvůj. Dříve tedy abyste 
o svém poklésku se přiznali, nutno jest, než nějakou 
vinu Ligariovi vyčítati budete.

Q. Ligarius totiž, když nebylo žádného podezření 
války, jako legat do Afriky s K. Konsidiem odešel: 
při tomto vyslanectví i občanům i spojencům tak se 
zalíbil, že Konsidius odcházeje z provincie, lidem zadost 
učiniti byl by nemohl, kdyby někoho jiného Jprovincii
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v čelo byl postavil. A tak Ligarius, když dlouho odpí
raje ničeho nesvedl, provincii bezděky obdržel, jíž tak 
v čele stál v míru, že i občanům i spojencům velmi

3 milou byla jeho bezúhonnost a poctivost. Najednou válka 
vzplanula, o níž li, kteří byli v Africe, dříve uslyšeli, 
že se vede, než připravuje. Uslyševše to jednak z ne- 
rozmyslné vášně, jednak ze zaslepené bázně, nejprve 
pro zachování sebe, pak i pro svou snahu straimicfeou 
hledali nějakého vůdce, zatím co Ligarius k domovu 
hledě, k svým vrátiti si žádaje, v žádné věci takové 
vplésti se nedal. Zatím P. Attius Varus, jenž jako prae- 
tor Afriku byl spravoval, do Utiky přišel. K němu 
ihned se sběhli. A ou s nemalou touhou ujal se vrch
ního veleuí, jestliže ono vrchním velením býfci mohlo, 
co k soukromníku křikem lidu nezkušeného, bez 
uzavření moci zákonné se vznášelo. A tak Ligarius, jenž 
každého takového zaměstnání stříci se hleděl, poněkud 
příchodem Yarovým si odpočinul.

4 II. Posud, U Caesare, Q. Ligarius vší viny jest 
prost. Z domova odešel nejen k žádné válce, ale ani 
k nejmenšímu tušení války: jako legat v míru odešel: 
v provincii velmi pokojné tak se choval, že jí v míru 
býti prospívalo. Yydání se na cestu tedy zajisté ducha 
tvého nemusí roztrpčovati: zda tedy setrvání? Mnohem 
méně. NeboC na cestu se vydání mělo úmysl ne potup
ný, setrvání nad to nutnost pocestnou. Tedy tento dvoji 
čas jest bez viny, jeden, kdy jako legat odešel, druhý, kdy

6 vyžádán od provincie, nad Afrikou byl postaven. Třetí 
čas jest, jenž po příchodu Varově do Afriky zbyl, ten 
pak jestliže obvinění hoden jest, jest vinou nutnosti, ne 
vůle. Či onen, kdyby byl mohl nějakým způsobem unik
nout!, raději v IJtiee než v Ítíině, s P. Attiem než 
s bratry nejsvornějšími, s cizími než se svými býti byl 
by chtěl? Když samo vyslanectví plno bylo touhy a 
starosti pro neuvěřitelnou jakousi lásku bratří, mohl 
tento klidné mysli býti, roztržkou válečnou odloučen od

6 bratří? Žádného tedy nemáš, Caesare, posud důkazu
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u Q. Ligaria o nepřátelském smýšlení k tobě: jehož já 
při, pozoruj, prosím, s jakou věrností hájím: zrazuji 
svou. 6 milostivosti podivuhodná, ježto všech chválou, 
velebením, písmem a pomníky ozdobena býti máš. M. 
Cicero u tebe hájí, že jiný při té straně nestál, v níž 
že sám byl, se přiznává, a tvých skrytých myšlének se 
nebojí, aniž, co by tobě o jiném to slyšícímu o něm sa- 
mém napadlo, se strachuje.

III. Viz, jak se nestrachuji: viz, jaké světlo veli- 
komyslnosti a moudrosti tvé mě u tebe mluvícího oza
řuje: seč budu moci, vší silou hlásati budu, aby to ná- 7 
rod římský slyšel: Když válka počala, Caesare, ba když 
z veliké části vedena byla, žádným násilím přinucen, 
s rozmyslem a dobrovolně k těm zbraním jsem odešel, 
jež proti tobě zdviženy byly. Před kým tedy to říkám? 
Věru před tím, jenž, ačkoli to věděl, přece mne, dříve 
než mne uviděl, obci vrátil: jenž mně z Aegypta psaní 
poslal, abych týž byl, jaký jsem býval: jenž, když sám 
vrchním velitelem v celém území národa římského je
diný byl, mně druhým býti dovolil: od něhož, au právě 
tento K. Pansa mně tu zprávu donesl, svazky propůjčené 
vavřínem ozdobené jsem držel, pokud jsem držeti je za 
dobré považoval: jenž myslil, že teprve tehdy živobytí 
mně vrací, když mně je o žádnou ozdobu připravené 
dá. Pozoruj, prosím, Tuberone, že já, jenž o skutku 8 
svém se nerozpakuji praviti, o Ligariově neodvažuji se 
vyznali. A to proto o sobě jsem řekl, aby mně Tubero, 
když bych o něm totéž řekl, odpustil: jehož já píli 
a slávě přeji dílem pro blízké příbuzenství, dílem že 
z jeho vloh a snahy se těším, dílem že dle mého mí
nění chvála mladíka příbuzného také mně nějakého po- 9 
žitku přináší. Ale na to se ptám: Kdo myslí, že vinou 
jest pobytí v Africe? Totiž ten, kdo i sám v téže Africe 
býti chtěl a že mu v tom od Ligaria překaženo, si stě
žuje a zajisté proti samému Caesaru ozbrojen bojoval. 
Neboť čím onen tvůj, Tuberone, vytasený meč v bitvě 
farsalské se zabýval ? na Čí bok dýka ona mířila ? který
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smysl byl zbrani tvých? jaká tvoje mysl, oči, ruce, 
touha plamenná ? co jsi chtěl, čeho jsi sobě žádal ? 
Příliš naléhám: mladík zdá se býti nepokojným: k sobě 
se vrátím: v týchž zbraních jsem byl.

10 IV. Co však jiného jsme, Tuberone, zamýšleli, než 
abychom, co tento může, my mohli? Jichž tedy bez* 
trestnost Caesare, chválou tvé milostivosti jest, těch 
právě řeč k ukrutnosti tě popudí ? A tak v této při 
jáf sice poněkud, Tuberone, i tvé, ale mnohem více 
otce tvého opatrnosti pohřešqji, že člověk jak vtipem 
tak i vzděláním vynikající nepoznává, jaký by to byl 
druh právního jednání. Nebo kdyby to bylí znamenal, 
zajisté raději byl by chtěl, abys každým jiným než 
tímto způsobem jednal. Obviňuješ přiznávajícího se. 
Není dosti. Obviňuješ toho, jehož věc, jak já pravím,

11 lepší jest než tvá, aneb, jak ty chceš, stejná. To po- 
divno jest, ale zázračnému podobno, co řeknu. Nemá 
toho významu ona tvoje obžaloba, aby Q. Ligarius byl od
souzen, ale aby byl usmrcen. Toho žádný občan římský 
před tebou nezamýšlel: cizí tyto mravy až do krve oby
čejně popuzují se záštím bud lehkomyslných Heků,bud 
surových barbarů. Neb co zamýšlíš jiného ? aby v Římě 
nebyl? aby domova zbaven byl? aby se svými nejlep- 
šími bratry, aby s tímto T. Brokchem, ujcem, aby se 
synem jeho, strýcem svým, aby s námi nežil? aby ne
byl v otčině ? Zda jest ? zdaž více může toho všeho 
postrádali než postrádává? Do Itálie nesmí, jest vy- 
hnancem. Ty tedy nechceš jej otčiny zbaviti, které po-

12 strádává, ale života. Ale o to ani u toho diktátora, jenž 
všechny, na něž zanevřel, smrtí trestal, nikdo tímto 
způsobem se nezasadil. Sám kázal zabíjeti, aniž kdo 
vyžadoval, odměnami ještě lákal: a přece tato ukrutnost 
právě od téhož po několika létech, jehož ty nyní ukrut - 
ným zváti chceš, pomstěna jest.

V. Ale vždyt ale já toho nežádám, řekneš. Tak při 
sám bůh myslím, Tnberone. Nebo znám tebe, znám otce, 
znám dům i jméno vaše: všechna rodu a rodiny vaší
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oddanost ku ctnosti, vzdělanosti, učenosti, velmi mnohým 
a dobrým uměním mně známa jest. A proto jistě v(my 13 
že vy nežádáte krve, ale málo jste pozorlivi. Věc totiž 
tam čelí, že s tim třes tem, v němž posud Ligarius jest, 
nezdáte se býti spokojeni. Který jest tedy jiný kromě 
smrti? Neb jest-Ii ve vyhnanství, jakož jest, čeho více 
žádáte ? Snad aby mu nebylo odpuštěno ? Ale to mno
hem trpčí jest a krutější. Čeho my žádáme prosbami, 
slzami, vrhše se k nohoum, nespoléhajíce tak ve svou 
při jako v jeho lidskost, toho abychom nedosáhli, dotí- 
rati budeš a v náš pláč se vedereš a nám ležícím u no
hou zabráníš prošiti hlasem úpěnlivým ? Kdybys, když 14 
jsme to v domě činili, což jsme i činili a, jak doufám, 
ne nadarmo činili, ty najednou se byl vedral a křičeti 
počal: C. Caesare, neodpouštěj, neslituj se nad bratry 
za spásu bratrovu prosícími, zdaž bys byl ze všeliké 
lidskosti nevyzni sebe? Jak mnohem to trpčí, že 11a 
to, oč my doma prosíme, ty na náměstí dotíráš? a v ta
kové bídě útočiště milosrdnosti mnohým odnímáš? 
Řeknu bez okolků, Caesare, co myslím. Kdyby při 15 
tomto tvém tak velikém štěstí takové laskavosti nebylo, 
již ty sebou, sám sebou, pravím, máš — vím dobře, co 
mluvím, --g nejtrpěím smutkem oplývalo by to tvé ví
tězství. yNebof jak mnoho z vítězů by jich bylo, kteří 
by chtěli^abys ukrutným byl, když i u přemožených ta
koví y nalézají! jak mnozí byTli by, kteří nechtějíce, 
abys někomu odpustil, milostivosti tvé v cestu by se sta
věli, když i ti, kterým jsi sám odpustil, nechtí, abys 
k jiným milosrden byl! Kdybychom však Caesarovi do- 16 
kázati mohli, že Ligarius v Africe vůbec nebyl, kdyby
chom počestnou a útrpnou lží občanu nešťastnému 
k spáse fcýti chtěli, přece bylo by proti povinnosti čio- 
věka, v takovém povážlivém a nebezpečném postavení 
občana důvody vyvraceti a seslabovati lež naši, a, kdyby 
bylo povinností někoho, toho zajisté by nebylo, jenž při 
téže straně a v témž osudu byl. Ale přece něco jiného jest 
nechtíti, aby se Caesar mýlil, něco jiného nechtíti, aby
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se slitoval. Tenkrát bys řekl: Caesare, nevěř: byl 
v Africe, zdvihl zbraň proti tobě. Nyní co pravíš? Ne
odpouštěj. To ani člověka hlas není ani ke Člověku, a 
kdo toho u tebe, C. Caesare, užívá, svou spíše odvrhne 
lidskost než tobě vyvine tvoji.

17 VI. A první krok a žádost Tuberonova ta, jak my
slím, byla, že chce o zločinu Q. Ligaria řečniti. Nepo
chybuji, že jsi se divil, bod že o nikom jiném nikdo, 
buď že ten, jenž na téže straně stál, buď jaký as nový 
zločin přednese. Tu to zločinem zoveš, Tuberoue ? proč ? 
neb toho tvého jména ona pře posud postrádala. Jedni 
pokléskem to nazývají, druzí úzkostlivostí: kdo trpčeji, 
nadějí, náruživostí, nenávistí, zarputílostí: kdo nejpřís
něji, pošetilostí: zločinem kromě tebe dosavád nikdo. 
A mně, jestliže vlastní a pravé jméno našeho stavu 
zlého najiti se má, zdá se, že osndná jakási nehoda 
nastala a bezstarostných myslí lidských se zmocnila, 
tak že nikdo diviti se nemá, že lidské úmysly božskou

18 nutností překonány byly. Necht jest nám popřáno býti 
ubohými — ačkoli pod tímto vítězem býti (jimi) ne
můžeme, ale nemluvím o nás, o oněch mluvím, kteří 
padli —: dejme tomu, že náruživi, dejme tomu, že byli 
rozhněváni, tvrdošijni, ale obžaloby zločinu, vzteklosti, 
bratrovraždy ať dovoleno jest Kn. Pompejovi mrtvému, 
nechť dovoleno jest mnohým jiným prostu býti. Kdy to 
kdo od tebe, Caesare, uslyšel, aneb co jiného zbraně 
tvé chtěly, než abys od sebe pohanu odvrátil? Co či
nilo tvoje nepřemožené vojsko, než že své právo hájilo 
a důstojnosť tvou ? Jak ? zdaž ty, když jsi si žádal, 
aby mír byl, o to jsi neusiloval, abys se zločinuými, či

19 abys s dobrými občany se scházel ? Mně vskutku, Cae
sare, tvoje o mne velmi veliké zásluhy takovými by se 
nezdály, kdybych my sliti musil, že jsem jako zločinec 
od tebe byl zachráněn. Jakým způsobem však ty o obec 
dobře bys se byl zasloužil, kdyby dle vůle tvé tolik 
zločinců býti mělo bez ujmy důstojenství svého ? Za 
strannické odstoupení od obce jsi to považoval, Caesare,
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z počátku, ne za válku, ani za nepřátelské záští, ale 
za roztržku občanskou, any obě strany clitély blaho 
obce, ale dílem záměry, dílem snahami od společného 
prospěchu se uchylovaly. Důstojnost náčelníků byla sko
rém stejná, nestejná snad těch, kdož jich následovali : 
věc tenkráte pochybnou, poněvadž bylo něco na obou 
stranách, co schvalovati se mohlo : nyní za lepší třeba 
tu považovati, kterou i bohové podporovali. Seznav však 
mírnost’ tvou, kdo by toho vítězství neschvaloval, v níž 
nikdo nezahynul leč ozbrojený?

VII. Ale abych pominul společnou záležitost, pře- 20 
jděme fc naší. Zda-Ii pak myslíš, Tuberone, že bylo 
snadnější Ligariovi z Afriky odejiti či vám do Afriky 
nepřijíti? Zda jsme mohli, řekneš, když senát tak 
ustanovil? Jestliže se mne ptáš, nikterak. Ale přece 
také Ligaria týž senát jako legata poslal. A onen toho 
Času uposlechl, ježto se poslouchati senátu musilo: vy 
jste tenkráte uposlechli, kdy nikdo neposlouchal, kdo 
nechtěl. Haním tedy? Docela ne. Neboť ani nebylo lze 
jinak vašemu rodu, jménu, rodině, vychování. Ale toho 
nepřipouštím, abyste, kterými věcmi u sebe se chlubíte, 
tytéž u jiných haněli. Tuberonuv los z usnesení senátu 21 
do osudí vložen, když sám nepřítomen byl, a také ne
mocí byl zdržován. Umínil si omluviti se. To já vím 
pro všechny bližší vztahy, jež mám s L. Tuberonem: 
v domě společně vychováni, na vojně v jednom stanu, 
potom příbuzní, v celém zkrátka životě důvěrní přátelé: 
veliké ještě pouto, že tytéž snahy vždy jsme měli. Vím 
tedy, že Tubero doma zůstati chtěl: ale tak kdosi jed
nal, tak obce nejsvětějsí jméno před oči stavěl, že, i 
kdyby jinak byl smýšlel, přece slov samých váhy snésti 
by nemohl. Ustoupil osobní vážnosti muže urozeného 
Či spíše uposlechl: spolu s těmi odešel, již na společné 
s ním straně stáli: zdlouhavěji cestoval: proto do Afriky 
již obsazené přišel. Odtud na Ligaria obvinění povstává či 
spíše hněv. Neb jest-li vůle někomu vinou, neméně ve
liká vina jest, že vy Afriku, tvrzi všech provincií, zro-
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zenou k vedení války proti tomuto městu, v držení 
mlti jste chtěli, než aby raději někdo jiný ji měl. A ten 
někdo přece Ligarius nebyl. Varus tvrdil, že velitelství

23 má: svazky zajisté měl. Ale aí je tomu jakkoliv, tato 
žaloba vaše co znamená? Nebyli jsme přijati do pro
vincie. Což, kdybyste bývali? Zda Caesarovi byli byste 
ji odevzdali či proti Caesarovi drželi?

VIII. Viz, Caesare, co svobody nám tvoje veliko- 
myslnosf poskytuje, či spíše smělosti. Odpoví-li Tubero, 
že otec jeho Afriku, kam senát a los jej byl poslal, 
tobě by byl odevzdal, nebudu se rozpakovati právě 
u tebe, v jehož prospěchu ten jeho skutek byl, slovy 
nej důraznějšími záměr jeho haněti. Neb, i kdyby ta věc

24 milou ti bývala, nemohl bys ji schvalovati. Ale již toho
všeho pomíjím, ne tak proto, abych neurazil tvých uší 
tak trpělivých, než aby se nezdálo, že Tubero to by byl 
učinil, čeho nikdy nezamýšlel. Přišli jste tedy do Afriky, 
provincie to jediné ze všech tomuto vítězství nejvíce ne
přátelské, v níž král velmi mocný nepřítelem této strany 
byl, odcizené smýšlení tamější obce silné a veliké.
Ptám se: co jste chtěli učiniti? ačkoli jak bych po
chyboval, co byste byli učinili, vida, co jste učinili. 
Bylo vám zabráněno do vaší provincie nohou vkročiti,

25 a to zabráněno s největším bezprávím. Jak jste to sne
sli ? komu jste žalovali na bezpráví učiněné? Ovšem 
tomu, jehož osobní vážnosti následujíce válečně jste se 
spolčili. Jestliže však za věcí Caesarovou do provincie 
jste přicházeli, k němu zajisté z provincie vyhoštěni
byli byste přišli: přišli jste k Pompejovi. Jaká jest
tedy u Caesara žaloba, když na toho žalujete, na něhož 
si stěžujete, že vám zabránil proti Caesarovi válku vě
sti ? A pro mne v tomto třeba se lží, chcete-li, se 
chlubte, že byste byli Caesarovi provincii vydali. I jestli
že od Var a a některých jiných vám překaženo bylo, já 
přece vyznávám chybu Ligariovu, že vás příležitosti 
k takové chvále zbavil.

26 IX. Ale pozoruj, prosím, Caesare, vytrvalost muže
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velmi vzorného L. Tuberona, již já, ačkoliv 6ám bych 
ji schvaloval, jakož ji schvaluji, přece bych nepřipo
mínal, kdybych neznal, že obzvláště ta ctnost od tebe 
bývá chválena. Jaká byla tedy kdy při někom tak ve
liká stálost? stálost pravím? nevím, zda bych lépe tr
pělivostí nazvati ji nemohl. Nebo kolikátý by to byl 
učinil, aby právě k těm, od nichž v rozepřích občan
ských nebyl přijat, ba i s krutostí odmrštěn, se vrátil ? 
Nějaký veliký duch a ten člověk to může, jehož od vy
volené strany a předsevzaté myšlénky žádná pohana, 
žádná moc, žádné nebezpečí odpuditi nemůže. Nebo 27 
třeba druhé věci stejné byly by u Tuberona i Vara, 
čest, šlechetnost, lesk, nadání, jež nikterak nebyly, 
to aspoň obzvláštní jest u Tuberona, že jako zá
konný velitel z usnesení senátu do provincie své byl 
přišel. Odtamtud zapuzen ne k Caesarovi, aby rozhně
ván, ne domů, aby nečinný, ne do některé krajiny, aby 
onu stranu, které se přidržoval, zatracovati se nezdál: 
do Macedonie k táboru Kn. Pompeja přišel, právě k té 
straně, od které bezprávím byl odmrštěn. Jak? když 28 
tato věc nijak nepohnula duchem toho, k němuž jste 
přišli, liknavější, tuším, snahy k straně té jste byli: 
toliko jen záštitou jste byli, ale duch od pře se od
vracel : či, jak se děje ve válkách občanských. .. aniž 
u vás více než u ostatních ? neboř všichni touhou po 
vítězství byli jsme jati. Já aspoň vždy rádcem míru jsem 
byl, ale tenkrát pozdě: neb bylo by to bývalo pošetilé, 
když řady sešikované jsi viděl, na mír pomýšleti. Všichni, 
pravím, zvítěziti jsme chtěli: ty zajisté obzvláště, jenž 
jsi na to místo přišel, kde tobě bylo zahynout), kdybys 
byl nezvítězil. Ačkoliv, jak nyní věc se má, nepochy
buji, že této spáse přednost dáváš před oním vítězstvím.

X. To bych neříkal, Tuberone, kdyby bud tobě 29 
stálosti tvé, bud! Caesarovi dobrodiní jeho líto bylo. 
Nyní se táži, zda bezpráví, jež jste vy, či ta, jež obec 
utrpěla, stíhati chcete ? jestliže obce, co o své při oné 
straně vytrvalosti odpovíte? pak-li své, hleďte, abyste
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se neklamali domnívajíce se, že Caesar na nepřátely 
vaše se rozhněvá, když svým odpustil.

Zdaž tedy zdá se ti, že o věci Ligariově jednám? 
zda, že o jeho činu řečním? Cokoliv jsem řekl, chci, 
aby k jedné hlavní věci buď lidskosti, buď mírnosti,

30 buď milosrdenství se vztahovalo. O mnohých věcech 
právních, Caesare, já aspoň s tebou jsem jednal, když 
tebe na náměstí zaměstnávaly záležitosti důstojenství 
tvých, ale zajisté nikdy tímto způsobem: odpusťte, soud
cové: chybil, pobloudil, nemyslil; kdyby kdy potom. 
Před otcem takto jednává se, před soudci: „neučinil, ne
pomyslil: lživí svědci, vymyšlená vina.4* Rciž, Caesare, 
že ty jsi soudcem o činu Ligariově: ptej se, na kterém 
stanovišti byl: mlčím, ani na to se neodvolávám, co 
by snad platilo i u soudce: Jako legat před válkou 
odešel, v míru zůstaven byl, válkou překvapen, v té 
právě nenáruživým, již jest celý duchem i náklonností 
tvým. U soudce tak se jednává, ale k otci mluvím: Po
chybil, nerozvážlivě učinil, lituje toho: k milostivosti 
tvé se utíkám, za prominutí poklésku žádám, aby se 
mu odpustilo, prosím- Nikdc-li toho nedosáhl, zpupně: 
pak-li většina, ty také zde pomocí přispěj, jenž naději

31 jsi poskytl. Či nesměl by Ligarius doufati, když mně 
u tebe místo jest i za druhého prošiti? Ačkoliv ani 
v této věci naděje nespočívá pře mé ani ve snaze těch, 
kdož tebe za Ligaria prosí, tvé přátelstvo.

XI. Viděl jsem totiž a seznal, k Čemu ty nejvíce 
hledíš, když o spásu něčí mnozí se zasazují: sporné 
záležitosti prosících u tebe větší přízně docházejí než 
obličej, a že nehledíš, jak s tebou spřátelen jest ten, 
kdo tě prosí, ale jaká záležitost onoho, o něhož se za
sazuje. Proto prokazuješ sice svým tak mnoho, že oni 
blaženějšími zdají se mně někdy, kdož ze štědré tvé 
velkomyslnosti se těší, než ty sám, jenž jim tak mnoho 
povoluješ, ale vidím přece, že, jak jsem řekl, u tebe 
věc více váhy má než prosby, a že těmi nejvíce dáváš 
se pohnouti, jichž nejspravedlivější bolest vidíš při prošení.
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Zachráněním Q. Ligaria mnohým sice vděk učiníš 32 
příbuzným svým, ale to, prosím, uvaž, co obyčejně uva
žuješ. Mohu ti nej statnější muže Sabiňany, od tebe nej
více zkušené, i celé území sabinské, květ Itálie a jádro 
obce, před oči postaviti. Znáš muže nej lepší. Pozoruj 
těch všech zármutek a bolest: tohoto T. Brokcha, o 
němž jak smýšlíš nepochybuji, slzy i smutečné vzezření 
jeho i syna vidíš. Co mám říci o bratřích? Nemysli, 83 
Caesare, že o hrdle jednoho jednáme. Bud tři Ligariy 
v obci podržeti aneb tři z obce vyloučiti musíš, neb 
jakékoliv místo vyhnanství těm jest žádoucnějším než 
vlast, než domov, než bohové domácí, byl-li by onen 
jeden u vyhnanství. Jestliže bratrsky, jestliže laskavě, 
jestliže s bolestí sobě vedou, nechť pohnou tebou jich 
slzy, nechť pohne láska, nechť pohne bratrství: nechť 
platí zde onen tvůj hlas, jenž zvítězil. Neb slyšeli jsme 
tebe říci, že my všechny za protivníky pokládáme, kro
mě těch, kteří s námi jsou: ty že všechny za své, kteří 
proti tobě nejsou. Zda tedy nevidíš tuto skvělosť všech, 
tento dům Brokchů, tohoto L. Marcia, K. Caesetia, L. 
Korfidia, tyto všechny rytíře římské, kteří přítomni 
jsou v rouchu smutečném, nejen tobě známé, ale i osvěd
čené muže, kteří s tebou byli ? A na ty jsme se hně
vali, těch jsme vyhledávali, těm někteří i hrozili. Za
chovej tedy svým jejich, aby, jako ostatní, co jsi řekl, 
také toto co nejpravdivějším bylo nalézáno.

XII. Kdybys však docela prohlédnouti mohl svorné 34 
smýšleni Ligariův, soudil bys, že všichni bratři s tebou 
byli. Či může někdo pochybovati, že, kdyby byl Q. Li- 
garius v Itálii býti mohl, téhož mínění byl by nebyl, 
jehož bratří byli? Kdo jest, kdo zná jich svornosť je
dnomyslnou a téměř slitou v této takřka rovnosti bra
trské, kdo by neznamenal, že cokoliv spíše státi se 
mohlo, než aby tito bratří rozdílných mínění a osudů 
následovali? Vůlí tedy všichni s tebou byli, bouří od
tržen jest jeden, jenž kdyby zúmyslně byl to učinil, 
podobným byl by těm, jež ty přece zachráuiti jsi chtěl. 35



Ale třeba by do války byl šel, třeba by nejen s tebou 
ale i s bratry ve spor byl přišel: ti tvoji tebe prosí. 
Já aspoň, poněvadž jsem při všech tvých úředních za
městnáních byl, pamatuji se, jakým byl T. Ligarius 
jako kvaestor městský k tobě a důstojnosti tvé. Ale 
málo jest, že se na to pamatuji, doufám, že také ty, 
jenž obyčejně na nic jiného nezapomínáš, leč na bez
práví, poněvadž to v duchu tvém, poněvadž to i v po
vaze tvé jest, že ty na něco o službě muže tohoto jako 
kvaestora i při vzpomínce na některé jiné kvaestory se

36 rozpomínáš. Tento tedy T. Ligarius, jenž tenkráte nic 
jiného nekonal — neb ani věci tyto předvídali nemohl 
— leč abys jej za sobě oddaného a dobrého muže po
važoval, nyní tebe prosebně za spásu bratra žádá: když 
pak upomenut službami tohoto jim oběma ji dáš, tři 
bratry nejlepší a velice bezúhonné nejen sobě samým 
ani těmto tolika a takovým mužům ani nám, jich přá-

37 tělům, ale i obci daruješ. Učiň tedy, co jsi s člověkem 
vysoce urozeným a slavným učinil nedávno v radnici, 
nyní též na náměstí s nejlepšími a celému tomuto shro
máždění oblíbenými bratřími. Jako jsi onoho k vůli se
nátu osvobodil, tak osvoboď tohoto k vůli národu, jehož 
vůli za nejdražší vždy jsi považoval, a jestliže onen 
den tobě nej slavnějším, národu římskému nej milejším 
byl, nechtěj, zapřísahám tě, váhati, C. Caesare, po
dobné oné slávě chvály co nej častěji si vyhledává ti. 
Nic není tak lidumilného jako dobrota, žádná z ctností 
tvých velmi mnohých ani podivuhodnější ani milejší

38 nad milosrdenství. Nebof lidé k bohům žádnou věcí 
více se neblíží než udělováním spásy lidem. Ničeho 
nemá ani štěstí tvé většího než abys mohl, ani přiro
zenost lepšího, než abys chtěl co nejvíce jich zachovat*. 
Delší řeči pře snad požadovala, tvá povaha zajisté 
řeči kratší. Pročež považuje to za prospěšnější, abys ty 
sám s sebou než já neb někdo mluvil s tebou, již 
ukončím : toliko tě napomenu, že, udělíš-li spásu onomu 
nepřítomnému, všem těmto přítomným ji udělíš.



Marka Tullia Cicerona řeč
za A. L i c i n i a  A r c h i u  b á s n í k a .

I. Jest-li při mně něco nadání, soudcové, jež po- 1 
zoruji, jak jest nepatrné, aneb jest-li nějaká cvičenost
v řečnění, jíž nezapírám, že obstojně jsem se zabýval, 
aneb jestliže tétoť věci rozmyslná znalost nějaká ze stu
dia a vyučování svobodným uměním vzešlá, jíž přizná
vám se, po žádný čas věku svého jsem se nevzdaloval, 
požitku z těch věeí všech snad nejpředněji tento A. Li- 
cinius požadovati téměř plným právem má. Nebo pokud 
nejdále může mysl má 8e ohlédati na dobu času minu
lého i na nejzazši upomínku pacholetství se pamatovati, 
odtud až zpět počítaje shledávám, že tento mně hlavní 
podnět dal i k volbě i k brání směru těchto studií. 
Jestliže pak tento hlas jeho, napomínáním a pravidly 
vytvořený, některým již jednou k spáse byl, od něhož 
jsme to obdrželi, čím ostatním pomáhati a jiné vysvo
bozoval můžeme, zajisté právě tomu, pokud s to jsme, 
i pomoci i spásy poskytnou ti máme. I aby snad někdo 2 
se nedivil, že se to tak od nás praví, poněvadž jiná 
nějaká v tomto ímužil iest schoDnosÉ duševní a ne toto

v  /  v  " A --------  ----------- ---------- ------ --------- ----------

zkumné nebo výkonné řečnění, ani my tomuto jedi
nému oboru výhradně nikdy oddáni jsme nebyli. Neboř 
všechna umění, jež k člověctví patří, mají jakési spo
lečné pouto a takřka příbuzností nějakou vespol se 
spojují.

II. Ale aby nikomu z nás divným býti se nezdálo, 3
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že já při zákonitém vyšetřování a veřejném soudu, když 
jedná se o věc před praetorem národa římského, nej- 
vý hornějším mužem, a před nejpřísnějšími soudci, při 
tak veliké schůzi lidí a četnosti toho užívám způsobu 
řečnění, jenž nejen od zvyku při soudech, ale i od 
mluvy v jednání veřejném obyčejné se liší, prosím vás, 
abyste mi v této věci dopřáli prominutí přiměřeného 
tomuto obžalovanému, vám, pokud doufám, ne obtížného, 
abyste mně za největšího básníka a člověka nej vzděla
nějšího mluvícímu, při tomto shluku lidí nej vzdělaněj
ších, při té své ušlechtilosti, při tom konečně praetoru, 
jenž soud vede, dovolili o studiích člověckýeh a liter
ních poněkud promluviti volněji a při takové osobě, 
která pro svou prázdeň studiím oddanou v soudních 
nebezpečenstvích nejméně bývala, užiti téměř nového

4 jakéhosi a neobyčejného způsobu řečnění. Jestliže pak 
seznám, že jste mně toho propůjčili a připustili, pro
vedu zajisté, že uznáte, že tento A. Licinius nejen ne
vylučován. poněvadž občanem jest, z počtu občanů, ale 
i, kdyby jím nebyl, (za občana) přijat býti má.

IIL Jakmile totiž Archias z chlapectví vyšel a od 
těch umění, jimiž vek chlapecký k člověcké ušlechti
losti vzděláván bývá, k spisovatelskému zaměstnání se 
obrátil, nejprve v Antiochii — tam totiž se narodil 
z rodu vzácného — v četně navštěvovaném druhdy mě
stě a bohatém a lidmi nej vzdělanějšími a studiemi věd 
humanitních nej čilejšími oplývajícím, rychle slávou na
dání převýšiti se mu podařilo. Ka to v ostatních čá
stech Asie a celém Řecku tak jeho příchod byl osla
vován, že nad pověstí o očekávání toho muže, nad oče-

5 káváním příchod jeho a obdiv předčil Itálie byla tehdy 
plna řeckýeh umění a nauk, a vědecké snahy tyto i 
v Latiu pilněji tenkráte se pěstovaly, než nyní v těchže 
městech, i zde v Římě pro klid obce se nezanedbávaly. 
Proto jej i Tarentinští i Regínští i Neapolští právem 
občanským a jinými odměnami obdarovali, a všichni, 
kteří poněkud o vlohách mohli souditi, za hodna svého
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poznání a pohoštění jej považovali. Když touto tak ve
likou a tak rozšířenou pověstí již i vzdáleným znám 
byl, do Říma přišel za konsulů Maria a Katula. Za
stihl poprvé ty konsuly, z nichž jeden ku spisování 
skutky velmi veliké, druhý jednak skutky, jednak i snahy 
i sluchu přičiňovati mohl. Ihned Lukullové, poněvadž 
Archias ještě tenkráte roucho šarlatem lemované měl, 
jej do svého domu přijali. Ale jest znamením nejen 
nadanosti a vzdělanosti, ale i povahy a ctnosti, že dům, 
jenž mladosti jeho prvním byl, týž i stáří nejvíce byl 
přátelským. Byl za oněch časů oblíben Q. Metellovi, 6 
onomu Numidskému, a synu jeho Piovi, byl poslouchán 
od M. Aemilia, žil s Q. Katufem i otcem i synem, ctěn 
byl od L. Krassa, s Lukully však a Drusem a Okfcaviy 
i Katonem a celým domem Hortensiův, když v úzkém 
přátelství stál, požíval největší pocty, poněvadž ho ctili 
nejen ti, kdož něčemu se nauěiti a něco slyše ti hleděli, 
ale i kdož jen snad tak se tvářili.

IV. Zatím po dosti dlouhém čase, když byl s M. 
Lukullem do Sicilie odešel a když z té provincie s týmž 
Lukullem odcházel, do Heraklie přišel. A poněvadž tato 
obec v nej vhodnějším právu a smlouvě byla, přijat býti 
chtěl do té obce a toho, ačkoli sám sebou za hodna byl 
považován, nad to vážností a přízní Lukullovou od Kerak- 
lijských dosáhl. Dáno mu právo občanské dle zákona 7 
Silvanova a Karbonová, Jestliže by kteří do měst smlou
vou spojených zapsáni byli, jestliže by tenkráte, když 
zákon dán byl, v Itálii bydlili a jestliže by v šedesáti 
dnech u praetora se ohlásili.u Poněvadž tento po mnoho 
již roků v Římě bydlil, ohlásil se u praetora Q. Me- s 
tella, důvěrného přítele svého. Nemluvíme-li o ničem 
jiném lec o právu občanském a zákonu, ničeho více 
říci nemusím, hájení jest u konce. Neboť co z toho vy- 
vracováno býti může, Gratie ? Zde jest muž svrchované 
hodnověrnosti i svědomitosti i víry. M. Lukullus, jenž 
praví, že neslyšel, ale viděl, nejen při tom byl, ale 
i jednal. Zde jsou poslové Heraklijští, lidé velmi uro-
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zení, k soudu se vzkazy a veřejným svědectvím přišli, 
kteří praví, že tento připsán za občana Ueraklíjského. 
Tu ty ještě veřejných zápisů Heraklijských žádáš, o nichž 
všichni víme, že za války italské při požáru archivu na 
zmar přišly. Jest směšno na to, co máme, ničeho ne- 
říci, žádati, čeho mí ti nemůžeme, a o paměti lidí mlčeti, 
paměti listin úsilovně žádati, a ačkoliv máš svědectví 
muže urozeného, nejvíce Zachovalého města svobodného 
přísahu a víru, to, co žádným způsobem porušeno býti 
nemůže, zamítati, zápisů, o nichž sám pravíš, že bývají

9 pokaženy, žádati. Či nebydlil v Římě ? on, jenž tolik let 
před propůjčením práva měšťanského sídlo všech věcí 
i majetku svého v Římě umístil? Věru v těch zápisech 
se ohlásil, jež jediné z onoho hlášení a sboru praetorův 
mají platnost veřejných zápisů.

V. Nebot když se říkalo, že seznamy Appiovy dosti 
nedbale jsou opatrovány a Gabiniova, pokud bez po
hromy byl, lehkomyslnost, po odsouzení neštěstí všechnu 
věrohodnost porušilo, Metellus, muž nej spravedlivější a 
nejpořádnější ze všech, tak veliké pozorlivosti byl, že 
k praetorovi L. Lenfculovi a k soudcům přišel a řekl, 
že opravou jednoho jména je znepokojen. V těchto tedy

10 seznamech žádné opravy při jméně A. Licinia nevidíte. 
Tak-li tomu jest, proč o jeho právu občanském pochy
bujete, obzvláště když i v jiných obcích za občana byl 
připsán? Nebo kdežto mnohým prostředním a buď žá
dnou nebo nízkou umělostí nadaným právo občanské lidé 
v Řecku (Velikém) udělovali, myslím, že obyvatelé Rhe- 
gia neb Lokrň neb Neapole neb Tarentu, co bércům 
obyčejně udělovali, toho tomuto vtipem nejproslavenějším 
nadanému, nechtěli! Což ? kdežto ostatní nejen po pro
půjčení práva občanského, ale i po vynesení zákona 
Papiova nějakým způsobem do seznamů těch svobodných 
měst se vkradli, tento, který ani oněch neužívá, v nichž 
zapsán jest, poněvadž vždy občanem Heraklijskym bytí

11 chtěl, bude odstrčen? Odhadu našeho patrně požaduješ. 
Vždyť jest neznámo, že tento za posledních censoru



s přeslavným vojevůdcem L. Lukullem u vojska byl, za 
předešlých že s týmž jako kvaestorem byl v Asii, za 
dřívějších, Julia a Krassa, že žádná část národa odha
dována nebyla. Ale poněvadž odhad nepotvrzuje práva 
občanského a toliko jen udává, že ten, jenž odhadován 
byl, se již tenkráte choval jako občan, za těch časů 
on, na něhož žaluješ, že ani dle vlastního soudu svého 
v právu občanů římských podílu neměl, i závět často 
učinil dle našich zákonův i v dědictví občanů římských 
i v seznam dobře zasloužilých a pocty peněžité hodných 
u státní pokladny vepsán byl od L. Lukulla, prokonsula.

VI. Hledej důkazy, můžeá-li jaké: nebo nikdy tento 
ani svým ani přátel soudem poražen nebude.

Otážeš se nás, Gratie, proč tak velice v tom člo- 12 
věku oblíbení máme. Protože poskytuje nám (něco), čím 
by i duch z tohoto hluku na náměstí tropeného se zo
tavil i sluch křikem unavený pokoje nalézal. Či ty mí
níš, že buď postačiti nám může, co bychom každodenně 
mluvili při tak veliké rozmanitosti věcí, kdybychom 
ducha svého naukou nevzdělávali, aneb že duch také 
namáháni snésti může, kdybychom jej touž naukou ne- 
obČerstvovali ? Já však zjevně se přiznávám, že těmto 
studiím oddán jsem: druzí nechť se zastydl, jestliže 
někteří tak ve vědy se pohřížili, že ničeho nemohou 
z nich ani k obecnému přinésti požitku ani na veřej
nost a světlo vynésti: já však proč bych se styděl, 
jenž tolik let tak žiji, soudcové, že nikdy mne ani 
prázdeň má od ničího nebezpečí neb prospěchu nezdr- 
žela, ani rozkoš neodvolala, ani posléze spánek neza
držel? Pročež kdo konečně může mne haně ti anebo 13 
kdo právem na mne zanevříti, jestliže já tolik (času) 
sobě vezmu k opakování těch studií, kolik ostatním k ob
staráváni jich záležitostí, kolik ke svátečních dnů herních 
oslavování, kolik k jiným rozkošem i k odpočinku těla 
a ducha se povoluje času, kolik jiní časně počínajícím 
hostinám, kolik posléze kostkám, kolik hře v míc obě
tují. A to tím více musí se mně povoliti, protože

2
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z těchto studií také tato vzmáhá se řeč a schopnost, 
kteráž, jakákoli ve mně jest, nikdy přátelům v soudních 
přech nechyběla. Zdá-li se komu ona méně znamenitou, 
přece aspoň znamenám, z kterých pramenů čerpám to,

14 v čem vrch jest všeho. Nebo kdybych byl pravidly 
mnohých a čtením mnohých spisův od mládí přesvěd
čeni nenabyl, že se ničeho v životě velkým úsilím po- 
hledávati nemá leč chvály a počestnosti, při domáhání 
se této pak že všechny útrapy tělesné, všechna nebez
pečí smrti a vyhnanství za málo mají se pokládati, ni
kdy bych se byl pro blaho vaše, v toliké a tak veliké 
půtky a v tyto každodenní padouchů útoky vstříc nepu
stil. Ale plny jsou všechny knihy, plny výpovědi mu
drců, pln příkladů starověk: což vše ve tmách by 
leželo, kdyby světlo umění (k tomu) nepřistupovalo. 
Jak mnohé zřetelné vzory nejstatečnějších mužů nejen 
k dívání se, ale i k napodobeni spisovatelé i řečtí i 
latinští nám zůstavili, jež já sobě vždy při správě 
obce předkládaje ducha i mysl svou samým na lidi vy
nikající pomýšlením vzdělával.

15 VII. Otáže se někdo: co? právě oni velicí muži, 
jichž zásluhy y památkách písemních zůstaveny jsou, 
zda byli tím tvým uměním, jež ty chválou vynášíš, vzdě
láni? Nesnadno jest o všech to tvrditi, ale přece jest 
jisto, co odpověděti mám. Přiznávám, že mnozí lidé 
vynikající duchem a cenou byli bez vědeckého vzdělání* 
i že samé přirozenosti skoro božským nastrojením sami 
sebou i rozumnými i vážnými se stali, i ono přidávám, 
že častěji ku chvále a k dokonalosti přirozenost bez 
vědeckého vzdělání než vědecké vzdělání bez přiroze
nosti platilo. A při tom tvrdím přece, že, když k při
rozenosti vynikající a znamenité přistoupí umná jakási 
úprava nauky a řádné vzdělání nanky, tenkráte ono ne-

16 vím co znamenitého a obzvláštního povstává. Z toho 
počtu že jest ten, jehož otcové naši viděli, božský Člo
věk Afrikanus, z toho K. Laelius, L. Furius, lidé nej- 
skromnější a nejzdrželivější, z toho velmi statný a za
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oněch časů nejučenějši maž, M. Kata, onen starec: kteří 
zajisté nikdy k stadiu literárnímu byli by se neuchýlili, 
kdyby se jim k poznávání a šetření ctnosti tímto stu
diem nic nepřispívalo. Kdyby však tento tak veliký po
žitek se neukazoval a kdyby z těchto studií zábava 
samojedině se vyhledávala, přece, jak myslím, tento 
směr ducha za velice hodný člověka a nej svobodnější 
byste považovali. Nebot ostatní nehodí se ani ke všem 
časům, ani každému věku ani místu: ale tyto studie 
mládí povzbuzují, stáří vyrážejí, štěstí okrašlují, ne
šťastným útočiště a útěchy poskytují, obveselují doma, 
nepřekážejí venku, přenocují s námi, jsou s námi na 
cestách, na venkově.

VIII. Kdybychom pak sami ani jich dotknouti ani 17 
smyslem svým okoušeti nemohli, přece jim diviti by
chom se musili, i když bychom u jiných je viděli. Kdo 
z nás ducha tak planého a drsného, aby Rosciovou smrtí 
nedávno nebyl pohnut? jenž ačkoli jako stařec zemřel, 
přece se myslilo, že pro výtečné umění a půvabnosř 
zemři ti neměl. Onen tedy pohybem těla tak veliké lásky 
nás všech sobě získal; my duševní neuvěřitelnou čilost 
a hbitost vtipu zanedhávati budeme? Kolikráte já to- ig 
hoto Archiu viděl, soudcové, — užiji totiž vaší laska
vosti, poněvadž mne při tomto novém způsobu řečněni 
tak pilně posloucháte — kolikráte já tohoto viděl, ač
koliv písmene nenapsal žádného, jak veliký počet nej- 
lepších veršů právě o těch věcech, jež tenkrát se dály, 
říkal z patra! kolikráte k opakování byv požádán o téže 
věci změněnými slovy a myšlénkami mluvil! Co však 
bedlivě a promyšleně napsal, to tak viděl jsem cbvá- 
liti, že slávy starých spisovatelů dosahovalo. A toho 
bych já neměl milovati? jemu se neobdivovati ? nedo- 
mnívati se, že každým způsobem hájen býti má? Vždyt 
tak od největších lidí a nej vzdělanějších jsme slyšeli, 
že studium ostatních věcí i v nauce i pravidlech a v umě
losti spočívá, ale básník že přírodou samou mocen jest 
a silou ducha povzbuzován a takřka božským jakýmsi

2*
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duchem nadšen bývá. Proto vším právem liáš slavný 
Ennins posvátnými zove básníky, protože takřka bohův 
nějakým darem a údělem odporučeni nám se býti zdají.

19 Budiž tedy, soudcové, posvátným u vás, lidí nej vzděla
nějších, toto básníka jméno, jež žádné nikdy barbarství 
neznenctilo. Skály a pustiny hlasu odpovídají, šelmy 
často lité zpěvem dávají se ohnouti a stanou: my na
vedeni k věcem nejlepsím nedali bychom se hlasem 
básníků pohnout! ? Homera Kolofónští občanem svým 
býti praví, Chijští za svého občana osobuji, Salaminšti 
nároky činí, Smyrnští však, že jejich jest, rozhodně 
tvrdl, a proto i chrám jemu v městě věnovali; pře
moz! jiní mimo to vespolek se hádají a prou.

IX. Oni tedy cizího, poněvadž básníkem byl, i po 
smrti si přivlastňují: my tohoto živého, jenž i smýšle
ním i zákony naším jest, zamítáme? obzvláště když 
Archias již dávno všechnu píli a všechno nadání vyna
ložil ku slávě a chvále národa římského. Neboť i dějin 
Cimbrických jako mladík se dotkl a samému onomu K. 
Mariovi, j3nž trochu nevzdělaným se zdál k těmto stu-

20 diím, příjemným byl. Neboť ani nikdo není tak nená- 
chylným Musám, aby rád netrpěl, by nepomíjející oslava 
prací jeho ve verše se nevkládala. Vypravují, že onen 
Themistokles, nej znamenitější mnž v Athénách, pravil, 
když se ho tázali, které deklamace anebo čího hlasu 
nejraději slýchá: toho, od něhož jeho statečnost nejlépe 
jest velebena. Proto onen Maríus taktéž velice L. Plo- 
tia si oblíbil, jehož nadáním myslil že to, co vykonal,

21 oslaveno býti může. Válka pak s Mithridatem, jež veliká 
a nesnadná byla a při mnohé rozmanitosti na zemi i moři
se vedla, celá od něho vylíčena: kteréžto knihy nejen 
L. Lukuiia, muže přeudainého a přeslavného, ale i jméno 
národa římského oslavují. Národ římský totiž za vrch
ního vůdcovství Lukullova otevřel si Pontus, i mocí
královskou druhdy i samou přírodou i polohou zatara
sený : vojsko národa římského pod týmž vůdcem ne 
s největším množstvím nesčíslné Arménův vojenské zá-
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stupy porazilo: chválou národa římského jest, že město 
Kyzikův nejvíce přátelské důmyslem téhož z každého 
útoku královského a z jícnu celé války vyrváno a za
chráněno bylo: naše vždy vypravována a velebena bude 
k víře nepodobná ona bitva námořní u Tenedu, kde L. 
Lukullus bojoval, když po zabiti vůdcův loďstvo nepřá
telské bylo potopeno : naše jsou trofeje, naše pomníky, 
naše triumfy. To pak jichž nadáním se velebí, od těch 
sláva národa římského se rozhlašuje. Miláčkem byl 22 
Afrikana staršího náš Ennius, a proto má se za to, že 
on na náhrobku Scipionův postaven jest z mramoru. 
Než zajisté těmi chválami nejen ten sám, jenž chválen 
jest, ale i národa římského jméno se zdobí. Do nebe 
se vynáší praděd tohoto zde Kato : veliká pocta skut
kům národa římského se připojuje. Všichni konečně 
oninó Maximové, Marcellové, Fulviové ne bez společné 
ná/ všech chvály se velebí.

X. Onoho tedy, kterýž tak učinil, člověka z Radií, před
kové naši ve svazek občanský přijali: my tohoto Hera- 
klijského, mnohými obcemi (za občana) hledaného, v této 
pak zákony usazeného, z obce své vyvrhneme ?

Nebo jestliže kdo se domnívá, že menší požitek 23 
slávy z řeckých básni se bere než z latinských, velice 
se mýlí, protože řecké čte se u všech skorém národů, 
latinské na území své, v skutku nepatrné, jest obme- 
zeno. Pročež jestliže ty skutky, jež jsme vykonali, kra
jinami okrsku zemského jsou ohraničeny, musíme si 
přáti, aby tam, kam rukou našich zbraně přišly, také 
sláva a pověst vnikly, což jednak těm právě národům, 
o jichž činech se píše, důstojno jest, jednak jistě i těm, 
kteří o slávu na život a na smrt bojují, to největším 
pobídnutím jest i k nebezpečí i k namáhání. Jak mnohé ^ 
spisovately svých skutků onen veliký Alexander s sebon 
prý měli A on přece, když na Sigeu u hrobu Achil
leova stanul: o štastný, pravil, jinochu, jenž jsi své sta
tečnosti hlasatele v Homérovi nalezl 1 A v pravdě. * 
Nebo kdyby oné Iiiady nebylo, týž rov, jenž tělo jeho
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pokryl, byl by i jméno zasypal. Což? tento náš Mag- 
nus, jenž štěstí se statečností vyrovnal, zda Tbeofana 
Mytilénského, spisovatele skutků svých, ve shromáždění 
vojska právem občanským neobdařil, a onino naši statní 
mužové, ale venkované a vojíni, slasti jakousi slávy po
hnuti, jakoby účastni byli téže chvály, s velikým jásotem

25 ono neschválili ? Tedy, myslím, kdyby občanem římským 
Archias dle zákonů nebyl, aby od některého vojevůdce 
právem občanským byl obdarován, způsobiti nemohl. 
Sulla když Hispany a Gally (jím) obdaroval, myslím, 
tohoto prosícího byl by odmrštil: on, jehož ve shro
mážděni jsme viděli, když mu písemnou prosba špatný 
básník z lidu podal, že epigramm na něho učinil toliko 
jen ze střídavých delších a kratších veršů, kázal, aby 
mu odměna byla udělena ihned z těch věcí, jež tehdy 
prodával, ale s tou podmínkou, aby ničeho potom ne
psal. Ten, jenž úslužnost špatněno básníka považoval 
přece za hodnou nějaké odměny, o vlohy i síly spiso-

26 vatelské i plodnost tohoto byl by nestál? Což? od Q. 
Metella Pia, nej důvěrnějšího přítele svého, jenž právem 
občanským mnohé obdaroval, ani sám sebou ani pomocí 
Lukullův byl by toho nedosáhl ? jenž obzvláště si přál, 
aby o jeho skutcích až tak se psalo, že i v Kordubě 
zrozeným básníkům, ač zvuk řeči jich hrubý a cizí byl, 
přece sluchu svého propůjčoval.

XI. Neb nelze toho ani zapírati, jež zatajovati není 
možno, ale třeba to zjevně vyznávali: unášeni jsme 
všichni touhou po chvále a právě ten nejlepši nejvíce 
slávou jest veden. Sami oni filosofové i na oněch spisech, 
jež o pohrdání slávou píší, jméno své píší: a právě 

\ l ) v tom, v čem velebením a vzácností pohrdají, chtějí 
O 27 oslavováni a jmenováni býti.^ Decimus Brutus, muž ve

liký a vojevůdce, básněmi Aťtia, velmi důvěrného přítele 
svého, chrámů a pomníků svých vchody okrášlil. Již 
onen, jenž s Aetoly v průvodu Ennia válčil, Fulvius, 
neváhal kořist Marsovu Musám zasvětí ti. Pročež v kte
rém městě vojevůdci téměř ještě ve zbroji jsouce, bá-
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snikův jméno a Mas svatyně ctili, v tom nemají soud
cové v rouchu míru od pocty Mus a blaha básnlkflv 
se vzdalovati.

A abyste to tím raději učinili, již se vám, soud- 28 
cové, ukáži a o své jakési lásce k slávě snad příliš 
prudké, přece však počestné, vám se přiznám. Neboť 
skutků, jež jsem za svého konsulatu spolu s vámi pro 
blaho tohoto města a říše, a pro zachování života ob
čanů a pro veškeru obec vykonal, dotekl se tento verši 
a (opěvati) počal: ty pak uslyšev, poněvadž se mi věc 
důležitou a příjemnou zdála, vybízel jsem jej k dokon
čení. Neboť ctnost žádné mzdy za namáháni a nebezpečí 
6i nežádá kromě této (odměny) chvály a slávy: byla-li pak 
i tato odňata, soudcové, proč bychom se při tak nepa
trném běhu života a tak krátkém tak velikými pracemi 29 
lopotili? Zajisté, kdyby ničeho duch náš nepředvídal 
v budoucnosti a kdyby týmiž hranicemi, kterými doba 
života omezena jest, všechny své myšlénky omezoval, 
by se tak velikými pracemi, ani; tolikými péčemi a 
bděními nesužoval ani tolikrát o život sám nezápasil. 
Ale nyní právě v tom nejlepším bydli jakási mužnost, 
jež ve dne v noci ostny slávy ducha povzbuzuje a vy
bízí, že nesmíme památce jména svého s časem života 
dáti zmizeti, ale s celou budoucnosti vyrovnati.

XII. Ci snad měli bychom se zdáti my všichni cha- 30 
trného ducha, kteříž v záležitostech obecních a v těchto 
života nebezpečích a namáháních jsme, abychom se do
mnívali, že, když až do poslední hodiny v tichosti a 
prázdni sobě neoddechneme, s námi spolu vše zahyne ?
Ci sochy a obrazy, ne dusí ale těl podobizny, s velikou 
pílí mnozí velcí mužové zůstavili: zdaž raději chtíti ne
máme podobu úmysiúv a ctností svých zústaviii, duchy 
největšími vytvořenou a zušlechtěnou? Já aspoň ovšem, 
co jsem konal, již tenkráte při vykonávání, jsem my
slil, že to vše rozhlašuji a rozsévám na věčnou pamět 
okrsku zemského. Tato však ať buďsi mého vědomí 
vzdálena bude, nebo, jak lidé nejmoudřejší se domní-
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váli, ať k nějaké části mé osoby se vztahuje, nyní aspoň 
32 zajisté myšlénkou jakousi i nadějí se těším. Pročež za

chovejte, soudcové, člověka té počestnosti, jež vidíte, že 
i vážnosti přátel i také způsobností se uznává, nadání 
pak takového, jakéhož domněle sobě asi vyžadovali nej* 
větší duchové, pře pak takového způsobu jest, která 
dobrodiním zákona, vážností města svobodného, svě
dectvím Lukullovým, zápisy Metellovými dokázati se dá. 
Tak-li tomu jest, žádám vás, soudcové, jestliže nějaké 
nejen lidské ale i božské při mužích tak duchaplných 
odporučení býti má, abyste toho, jenž vás, jenž vaše 
vojevůdce, jenž národa římského skutky vždy vychva
loval, jenž vyznává, že i těmto novým našim i vašim 
nebezpečím domácím nepomíjející svědectví chvály vzdá, 
a jest z toho počtu, kteříž vždy u všech posvátnými 
byli považováni a tak nazýváni, tak ve svou ochranu 
vzali, aby se zdálo, že laskavostí vaší jemu polehčeno 

82 spíše než že přísností uškozeno bylo. Co o věci dle 
zvyku svého krátce a jednoduše jsem řekl, soudcové, 
to doufám, že ode všech schváleno: co jinak než dle 
veřejného a soudního zvyku i o duchu toho muže i spo
lečně o jeho umělecké snaze jsem promluvil, to, soud
cové, naději se, že od vás na dobrou stránku přijato 
jest, od toho, jenž soud řídí, jistě vím.
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Marka Tullia Cicerona řeč
z a  krále Dejotara.

I. Jako ve všech důležitých přech soudních, C. 1 
Caesare, na počátku řeči pohnut bývám mocněji, než 
se toho zdá bud cvik buď věk můj požadovati, tak i 
v této při tak mnohé mne leká, že, jak velice snahy 
oddanost má ku spáse krále Dejotara mně dodává, tak 
velice schopnosti úzkost ubírá. Nejprve řečním za hrdlo 
a postavení královo, což samo, ačkoli není nehodným 
při tvém alespoň nebezpečí, přece tak neobyčejným jest, 
aby král z hrdla obžalován byl, že doposud slýcháno 
nebylo. Dále toho krále, jehož dříve s celým senátem 2 
pro ustavičné jeho o obec zásluhy jsem vyznamenával, 
nyní proti nejohavnějšímu obvinění nucen jsem hájiti. 
Přistupuje k tomu, že jednoho ze žalobníku krutostí, 
druhého nehodným chováním kormoucen jsem. Jak 
ukrutný jest Kastor, ať nedím zločinný a bezbožný, 
jenž vnuk děda v nebezpečí života přivedl a strach 
mladictvím svým tomu nahnal, jehož stáří chrániti a 
hájiti měl, a odporučení při vstupu do života v bez
božnosti a zločinu hledal: otroka dědova, odměnami 
podplaceného, k obvinění pána pobídl, od nohou legatů 3 
odloudil. Ale když jsem tvář otroka uprchlého na pána 
žalujícího a to na pána nepřítomného a nejvíce odda
ného obci naší viděl, když slova jsem slyšel, necítil 
jsem tak bolest nad sbědovaným stavem krále jako 
obavu o vezdejším postavení našem. Neboť ačkoli dle 
zvyku předků není dovoleno otroka o pánu ani muče
ním se tázati, ve kterémžto vyšetřování bolesť pravdu 
vylákati by mohla i z bezděčného, vyskytl se otrok, 
jenž osvobozen na toho žaluje, jehož jsa na skřipci ob- 
žalovati nesměl.
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4 II. Znepokojuje mne, C. Caesare, také to někdy, 
čehož přece, když jsem tě důkladně poznal, báti se 
přestávám: v skutku totiž nepříznivé to jest, ale tvou 
spravedlností stává se velmi příznivým. Neboť řečnili 
o zločinu před soudem tím, proti jehož životu že úmysl 
zločinný jsi pojal viněn jsi, samo~li o sobě uvažuješ, 
povážlivé jest: neb nikdo asi není, jenž jsa soudcem 
svého úkladníka, neukázal by se sobě příznivějším než 
obžalovanému —: ale tvoje, C. Caesare, výborná a ob
zvláštní povaha tento strach mně zmenšuje. Nebojím se 
totiž tak, co ty chceš krili Dejotarovi usoudit!, jako

5 srozumívám, co ostatní o toul. Účinkuje na mne i místa
samého neobyeejnosť, že v tak t&ležité při, jaká žádná 
posud v rozhodování nebyla, mezi ztrni domu mluvím, 
řečním mimo shromáždění a to Četné oosluchačstvo, o 
něž snahy řečníků se podporují: na tvůj zrak, na tvá 
ústa a obličej jsem omezen, na tebe hledím,
k tobc jedinému celá moje směřuje řeč. Což mně k na
ději, pravdu, dotvrditi, velmi znamenité jest, fc hnutí 
mysli a k celému návalu řeči a síle méně pŮsotiyé jest.

6 Neboť kdybych tuto řeč, C. Caesare, na náměs{ měl, 
když bys ty i posluchačem i soudcem byl, jaké Zlosti 
by mně shluk národa římského poskytoval! Neboť ki^rý 
občan tomu králi by nepřál, o němž by se upamatoval, 
že on celý život ve válkách národa římského strávní 
Díval bych se na radnici, pohlížel na náměstí, zapři, 
sáhal se konečně i nebem samým. Tak, kdybych i bohův 
nesmrtelných i národa římského a senátu dobrodiní ku 
králi Dejotarovi uvažoval, nikterak by mně látka řeči

7 chybět! nemohla. Ale poněvadž to vše zdi omezují a 
jednáni v nej důležitější věci místem slábne, na tobě 
jest, Caesare, jenž často za mnohé jsi řečnil, jak 
mi nyní jest k mysli, vzhledem k sobě samému posou- 
diti, aby tím snáze i pravosť tvoje i píle při poslou
chání zmenšovaly tuto skormoucenosť moji.

Ale dříve než o žalobě samé promluvím, něco 
málo o naději žalobníků promluvili chci: kteříž, ačkoliv
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se zdá, že ani schopnostmi ani zkušením a cvikem 
v obecném životě nevynikají, přece k této žalobě ne bez 
nějaké naděje a myšlénky přišli.

ID. Nebylo jim neznámo, že jsi byl na krále De- 8 
jotara rozhněván: vzpomněli si, že onen nějakých ne
hod a ztrát pro pohoršení mysli tvé utrpěl, i poznali, 
že ty jak na něho rozhněván, tak jim přítelem jsi, i 
domnívali se, že, když před tebou samým o nebezpečí 
tvém mluviti budou, v rozjitřeném duchu snadno smý
šlená vina utkví. Pročež té nás nej prvé bázně, Caesare, 
slovem i stálostí i milostivostí svou zbav, bychom po
dezření neměli, že v tobě nějaká část hněvu tkví. Při 
této tvé pravici tě prosím, kterou jsi králi Dejotaru 
jako hosť hostiteli podal, při té tvé, pravím, pravici, 
kteráž ne tak ve válkách a bojích jako v plněni slibu 
a držení slova pevnou jest. Ty jsi chtěl v dům onoho 
vejiti, ty jsi chtěl staré hostinství obnoviti • tebe jeho 
bohové domácí přijali: tebe jako přítele a usmířeného 
oltáře a ohniska krále Dejotara uzřely. Jakož se snadno 9 
prošiti, Caesare, dáváš, tak jednou uprositi. Nikdo ni
kdy tebe neudobřil nepřítel, jenž by zpozoroval, že 
nějaký zbytek nevole v tobě utkvěl. Ačkoliv kdo ne
slyšel o stížnostech tvých na Dejotara ? Nikdy jsi ho 
neobvinil jako nepřítele, ale jako přítele, jenž po
vinnosti své málo plnil, ježto náchylnějším byl k přá
telství Kn. Pompeja než k tvému: a přece jsi pravil, 
že bys jemu i to odpustil, kdyby byl tenkráte pomocné 
vojsko Pompejovi nebo kdyby i syna byl poslal, ale 
sám výmluvy stáři užil. A tak když nej důležitějších 
věcí jsi ho osvobozoval, pramalý poklések přátelství jsi 
zůstavoval. A tak nejen že jsi ho nepotrestal, ale veš- 10 
kerého strachu zbavil, za hostitele uznal, králem po
nechal. A také ani onen ze záští k tobě tak daleko 
nešel, ale chybou společnou klesl. Ten král, jehož senát 
tímto jménem často v nejčestnějších svých snešeních 
nazval, a jenž onen stav od mladosti za nej důležitější 
a nejposvátnější byl považoval, týmiž věcmi pobouřen
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byl člověk vzdálený a cizozemec, jimiž my, kteří v středa 
obce jsme se zrodili a vždy obývali.

11 IV. Když slyšel, že za vážným soahiasem senátu 
zbraní se chopeno, že konsulům, praetorňm, tribunům 
lidu, nám imperatorům obec k obraně poručena, byl 
v duchu na rozpacích, a muž této řiáž nejvíce přátelský 
o blaho národa římského se bál, s nímž že i jeho 
vlastní spojeno jest viděl. Ale přece v největší bázni 
myslil, že pokojně chovati se musí. Nejvíce však se po
lekal, když slyšel, že konšelové z Itálie utekli a všichni 
bývalí konsulové — tak totiž se rau zvěstovalo —•, celý 
senát, celá Itálie že jest na útěku. Neboť takovým zprá
vám a pověstem otevřena byla na východ cesta a žádné 
pravdivé zprávy nenásledovaly. Nic onen o výminkách 
tebou podávaných, nic o snaze, svornosti a smíru, nic 
o spolku jistých lidí neslyšel proti důstojnosti tvé. A 
ačkoliv tomu tak bylo, přece tak dlouho se zdržel, po
kud od Kn. Pompeja k němu vyslanci a dopis nepřišel.

12 Odpust, odpusť, Caesare, jestliže toho muže vážnosti 
král Dejotarus ustoupil, jehož my všichni jsme násle- 
váli: k němuž když bohové a lidé všechna vyzname
nání byli snesli, tož ty sám nejvíce jich a největší. 
Nebot, jestliže i tvé skutky chválu ostatních zatemnily, 
my proto upomínky na Kn. Pompeja nepozbyli. Jak ve
liké jméno jeho bylo, jak veliká moc, jak veliká v ka
ždém druhu válek sláva, jak veliké pocty národa řím
ského, jak veliké senátu, jak veliké tvoje, kdo by ne
věděl ? Tak velice předchůdce překonal slávou, jak ve
lice ty všem jsi předním byl. A tak Kn. Pompeja války, 
vítězství, triumfy, konsnláty s obdivem jsme počítali: 
tvých počítati nemůžeme.

13 V. K tomu tedy král Dejotarus přišel v této ne
šťastné a osudné válce, jehož před tím v spravedlivých 
válkách proti nepříteli byl podporoval, s nímž byl ne
jen pohostinstvím, ale i důvěrným přátelstvím spojen, 
a sice přišel buď požádán jako přítel* buď povolán jako 
spojenec, buď vyzván jako ten, jenž se byl senátu po-
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slouchati naučil: posléze přišel k utíkajícímu, ne sti
hajícímu, to jest k účastenství v nebezpečí, De ve ví
tězství. Proto po bitvě farsalské od Pompeja se odloučil: 
naději nejistou stíhati nechtěl: mínil, že buď povin
nosti, byl-li něčím zavázán, buď poklésku, jestliže v ně
čem nevědomky chybil, zadost učinil: domů se odebral, 
a co jsi ty válku Alexandrinskou vedl, prospěchu tvému 
sloužil. On vojsko Kn. Domitia, muže velevážného, pří- 14 
bytky a zásobami podporoval; on do Efesu tomu, jehož 
jsi ty přede všemi svými za nej věrnějšího a nejosvěd- 
čenějšího sobe vyvolil, peníze poslal: on po druhé, on 
po třetí učiniv dražby pro potřeby válečné peníze dal: 
on tělo své v nebezpečí vydal, a s tebou v boji proti 
Farnakovi byl a tvého nepřítele za svého považoval.
To pak od tebe tak bylo přijato, Caesare, že jsi ho 
nejskvělejší poctou a jménem krále obdařil.

Ten tedy, jenž nejen tebou nebezpečí zbaven, ale 15 
i poctou nejskvělejší ozdoben byl, obvinován jest, že 
tebe v domě svém zabiti chtěl: čehož ty, nepovažuješ-li 
jej za největšího šílence, zajisté tušiti nemůžeš. Nebo 
ať pominu, jak veliký by to zločin byl před očima bo
hův domácích zabiti hoste, jak veliká nezbednost všech 
národů i všech časů okrasu nej skvělejší zahladiti, jak 
veliká vzdornosť, vítěze okrsku zemského se nebáti, 
jaké tak nelidské a nevděčné srdce k tomu, od něhož 
králem byl nazván, jako tyran se zachovati, at toho 
pominu, jak veliká by to byla zběsilost, všechny krále, 
z nichž mnozí sousedy byli, všechny svobodné národy, 
všechny spojence, všechny provincie, všechny dokonce 
všech zbraně proti sobě jedinému popuditi? Jakým pak 
on způsobem s říší, s domem, manželkou, nej dražším 
synem by se byl znepřátelil, takový zločin neřku spá
chav, ale jen na něj pomysliv ?

VI. Ale, myslím, toho snad člověk nerozvážný a 16 
pošetilý nepozoroval. Kdo rozvážnějším jest onoho? 
kdo správnější ? kdo opatrnější ? ačkoliv myslím, že na 
tomto místě Dejotara ne tak co do rozumu a opatrnosti
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jako věrnosti a nábožného života bájiti mám. Známa 
jest tobě člověka toho rozšafuosť, C. Caesare, známy 
mravy, známa vytrvalost. Komu dále, kdo jen národa 
římského jrnéno zaslechl, Dejotarova bezúhonnost, váž
nost, ctnost, věrnost jest neznámou ? Který tedy zlo
čin ani na Člověka neobezřelého by nepadal pro obavu 
před okamžitou záhubou, ani na zločinného, nebyi-li 
by on právě nej pošetilejším, ten vymýšlíte vy že mužem 
nejlepším a mužem nejméně pošetilým byl zamýšlen?

17 Ale jak nejen neuvěřitelně, ale ani podezřívavě! Když, 
praví se, do pevnosti Blucia jsi přišel a v domě krále, 
hostitele svého, se ubytoval, bylo nějaké místo, v němž 
to uloženo bylo, ěím tě král obdarovati ustanovil. Sem 
tebe z lázně, dříve než bys ke stolu šel, věsti chtěl. 
Bylit prý ozbrojenci, kteří tebe zabiti měli, právě na 
tom místě umístěni. Ejble vina, ejhle důvod, proč na 
krále uprchlík, na pána otrok žaluje. Ve mně, přisám bůh, 
Caesare, hned na počátku, když mně ona věc donesena 
byla, že lékař Fidippus, otrok králův, jenž s vyslanci 
poslán byl, od tohoto zde mladíka podplacen by), toto 
podezření ihned povstalo: lékaře za udavače nastro
jil : patrně nějaký zločin otrávení předstírati bude. Ač
koliv od pravdy daleko, přece od obyčeje žalob ne

18 mnoho se různila. Co praví lékař? Nic o jedu. Ale to 
státi se mohlo nejprve tajněji v nápoji nebo pokrmu : 
pak také beztrestněji se to děje, protože, když se stalo, 
zapírati se může. Kdyby tebe zjevně byl zahladil, všech 
na sebe národů nejen záští, ale i zbraň byl by obrátil: 
pakli jedem, před zrakem onoho Joviše pohostinného 
nikdy by toho byl zatajiti nemohl, před lidmi byl by 
to snad zatajil. Oč tedy i pokusili se tajněji i co vy- 
kouati obezřeleji mohl, toho tobě, i lékaři chytrému 
i věrnému služebníku, jak mínil, nesvěřil: o zbrani,

lil o mečích, o zálohách zatajovati tobě nechtěl ? Než, jak 
kloudně obvinění se osnuje! Tvůj tebe, vece, týž, který 
často, šťastný osud zachránil: praviťs totiž, že nyní 
sobě prohlížet! nechceš.
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VII. Co dále ? či snad král Dejotarus, když onoho
v

Času věci neprovedl, ihned rozpustil vojsko? Žádného 
nebylo k nástraze příhodného místa? Ale ty’s řekl, až 
poobědváš, že právé tam se vrátíš, a tak jsi učinil. 
Jednu neb dvě hodiny na témž miste ozbrojené, jak 
postaveni byli, zadržeti veliká věc byla? Pobyv při ho
stině v dobré mysli a náladě, tehdy tam jsi šel, jak jsi 
byl řekl. A na tom místě jsi seznal, že Dejotarus ta
kovým k tobě jest, jakým král Attalus k P. Afrik a no vi 
byl, jemuž nej skvělejší dary, jak napsáno čteme, až do 
Numantie poslal z Asie, jež pak Afrikanus u přítom
nosti vojska přijal. Což když Dejotarus osobně s krá
lovským i srdcem i způsobem učinil, ty do ložnice jsi 
odešel. Zapři sáhám tě, Caesare, obnov si oné doby upo- 20 
minku, pomysli na onen den, na obličeje osob na tebe 
se dívajících a tobě se obdivujících si vzpoměň. Zda 
jaká úzkostlivosť? zda jaký nepokoj? zda se něco dálo 
jinak leč mírně, leč pokojně, leč dle kázně člověka 
velmi vážného a svědomitého? Jaký tedy důvod vymy
sli ti se může, proč tebe po koupeli chtěl, po jídle ne
chtěl zabiti ? Na druhý den, dí se, odložil, aby, když by do 21 
tvrze Peia se přišlo, tam úmysl vykonal. Nevidím 
důvodu k změně místa, ale přece stalo se, co k žalobě 
opravňuje. Když, praví se, po hostině jsi řekl, že dá- 
viti chceš, do koupele věsti tě hodlali: tam totiž byly 
nástrahy. Než tebe týž ivůj stasíný osud zachránil: 
pravil jsi, že raději chceš v ložnici. Nechť bohové tě 
zatratí, uprchlíku! tak nejen ničemný a nešlechetný, ale 
i hloupý a pošetilý jsi. Jak? onen železné sochy v zá
loze postavil, jež z koupele do ložnice přenésti se ne
mohly? Máš obvinění z úkladů: neboť ničeho více ne- 
řekl. V to, vece, byl jsem zasvěcen. Jak pak? Tak 
onen pošetilým byl, že toho, jehož za spoluvědomého 
tak velikého zločinu mě!, od sebe propustil? ba i do 
Říma ho poslal, kde věděl, že i úhlavní nepřítel jeho, 
vnuk jeho, jest i C. Caesar, jemuž úklady nastrojil, 
obzvláště když tento jediným byl, jeuž mohl o něm ne-
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22 přítomném udání učiniti? Také bratry mé, vece, že 
o tom spolu věděli, do vězení uvrhl. Když tedy ty pou
tal, jež s sebou měl, tebe volného do Říma posýlal, 
jenž totéž jsi věděl, co že onino věděli pravíš ?

VIII. Zbývající část žaloby dvojnásobná byla: jedna, 
že král na výzvědách byl vždy, když tobě nebyl na
kloněn, druhá, že on veliké vojsko proti tobě shro
máždil. O vojsku krátce promluvím, jako o ostatním. 
Nikdy toho vojska král Dejotarus neměl, aby s ním 
válku proti národu římskému začíti mohl, ale aby jím 
hranice své před nepřátelskými nájezdy a loupežením 
(nepřátel) chránil a vojevůdcům našim pomoc posýlal. 
A dříve arci vetší počet vojska živiti mohl: nyní nepa-

23 trne sotva živiti může. Ale poslal prý k Caeciliovi ně
jakému: ty však, které poslal, protože jiti nechtěli, do 
vězení uvrhl. Nezkoumám, jak pravdě podobno jest, buď 
že neměl král, jež by poslal, buď že ti, jež byl poslal, 
neuposlechli, aneb že ty, kteří v tak důležité věci ne
uposlechli, jen spoutal a ne usmrtil. Ale přece když 
k Caeciliovi posýlal, zdaž nevěděl, že strana ona pře
možena jest, či se domníval, že tento Caeciiius důležitý 
člověk jest? jímž zajisté ten, jenž nejlépe lidi naše po
znal, buď že ho nepoznal neb kdyby ho byl poznal,

24 byl by pohrdal. Přidává také ono, že ne nejlepší jízdu 
poslal. Starou, myslím, Caesare: kteréž nelze přirovnati 
k tvé jízdě, ale poslal z těch, jež měl, vybrané. Tvrdí, 
že nevím, kdo z toho počtu byl za otroka prohlášen. 
Nevěřím, neslyšel jsem: ale v tom, i kdyby se to bylo 
přihodilo, myslil bych, že žádné viny královy nebylo.

IX. Jakým pak způsobem nebyl ti nakloněn ? Dou
fal, tuším, že nesnadný bude tobě z Alexandrie východ 
pro přirozenost krajin a řeky. Ale právě toho času pe
níze dal, vojsko zásobami opatřil, tomu, jehož Asii v čelo 
jsi postavil, v žádné věci (s pomocí) nescházely tobě 
vítězi nejen k pohostinství, ale i k nebezpečí a boji

25 pohotově byl. Následovala válka africká. Povážlivé šly 
o tobě pověsti: jež i zběsilého onoho Caecilia vybur-
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covaly. Jakého tenkráte král (k tobě) byl smýšlení ? 
jenž dražbu odbýval a raději chtěl sebe a syna olou- 
piti než tobě penězi nepřispěti. Ale právě toho času, 
praví, do Nikaee a Efesu posýlal, aby o pověstech afri
ckých zvěděli a rychle jemu je donesli. Když tedy zvě
stováno mu bylo, že Domitius ztroskotáním lodi zahy
nul, ty že v pevnosti jsi obléhán, oDomitiovi řekl prý 
verš řecký v témž smyslu, v jakém my jej latinsky 
máme: „Nechť zhynou přátelé, jen když spolu nepřá
telé hynou.1*

Což onen, kdyby i tvým úhlavním nepřítelem byl, 
nikdy přece byl by neřekl: jest totiž sám dobromyslný, 
verš tyranský. Ale kdo Domitiovi mohl býti přítelem, 
kdo tobě nepřítelem byl ? Proč dále tobě byl by nepří
telem, když pomněl, že, ačkoliv dle práva válečného od 
tebe zabit býti mohl, králem i on i syn jeho ustanoven 26 
byl? Co dále? kam šibeničník ten postupuje? Tvrdí, 
že Dejotarus radostí z té věci roznícen vínem se opil 
a při hostině nahý tancoval. Které ukřižování tomuto 
uprchlíku může býti dostatečnou popravou? Dejotara 
tančícího někdo neb opilého kdy viděl? Ysechny v něm 
jsou královské ctnosti, což tobě, Caesare, myslím, že 
není neznámo, ale především zvláštní a podivuhodná jest 
rozvážlivosť: ačkoli vím, že tímto slovem král se ne- 
chválívá. Čackým Člověkem zvánu býti ne mnoho má 
chvály na králi: statečným, spravedlivým, přísným, váž
ným, velkomyslným, štědrým, dobročinným, ušlechtilým : 
to jsou ctnosti královské, ona soukromá jest. Jak chce 
každý, ať to vezme: já přece rozvážlivosť, to jest mír
nost a zdrželivost, ctností největší býti soudím. To při 
něm z mladického věku jak od celé Asie, jak od úřed
níkův a vyslanců našich, tak od rytířů římských, kteří 
v Asii obchod provozovali, uznána a poznána byla. Po 27 
mnohých arci onen stupních služeb obci naší prokáza
ných k tomuto jménu královskému vystoupil, ale přece 
co prázdně od válek národa římského zbývalo, s lidmi 
našimi v obcování, přátelství, obchodní spojení tak vchá-

3
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zel, že nejen za tetrarcho vzneseného, ale i nej lepšího 
hospodáře a pilného rolníka a dobytkáře považován byl. 
Ten tedy, jenž jako mladík, takovou slávou posud ne
obdařen, nikdy ničeho leč nejpřísněji a nejvážněji ne
konal, ten jsa muž té slovutnosti a v tom stáří tancoval ?

28 X. Napodobiti, Kastore, spíše mravy dědovy a způ
sob života jsi měl, než nejlepšího a nejslavnějšího muže 
ústy uprchlíkovými tupiti. I kdybys byl tanečníka za děda 
měl a ne toho muže, z něhož mravného chování a studu 
příklady bráti možno, přece tato potupa nejméně onomu 
stáří slušela. Kterým onen uměním od počátku mládí 
horlivě se oddal, ne tančení, ale aby dobře se zbraní, 
nejlépe aby s koňmi zacházeli mohl, ta všechna přece 
jej při pokročilém již stáři opustila. A tak Dejotarovi, 
když více lidí na koně jej vysadilo, že pevně seděti na 
něm, aě stařec, mohl, jsme se divívali: tento však mla
dík, jenž mým vojínem v Kilikii, v Ěecku spoluvojinem 
byl, když v onom našem vojsku na koni jezdil se svými 
vybranými jezdci, jež spolu s ním k Pompejovi otec 
byl poslal, jaká shlnknntí působíval! jak se pachtil! jak 
se ukazoval! jak nikomu v oné věci snahou a vášni

29 neustupoval! Ale když já po ztrátě vojska, jenž míru 
vždy rádcem jsem byl, (po bitvě farsalské) rádcem jsem 
byl, aby zbraně se neskládaly, ale odhodily, tohoto 
k mínění svému nemohl jsem přivésti, protože i sám 
planul touhou po oné válce i myslil, že otci zadost uči- 
niti musí. Šťastný tento dům, jenž nejen beztrestnosti 
nabyl, ale i volnosti žalování: nešťastný Dejotarus, jenž 
i od toho, jenž v témž táboře byl, nejen u tebe, ale i 
od svých jest obviňován! Yy s vaším stěstím, Kastore, 
nemůžete bez pohromy příbuzných býti spokojeni?

30 XI. Nechat jsou nepřátelství, jež býti neměla: král 
Dejotarus totiž vaši rodinu povrženou a neznámou z tem
noty na světlo vyvolal: kdo dříve o tvém otci, kdo 
by byl, nežli, čím by byl zetěm, uslyšel? Ale ač
koliv nevděčně a bezbožně jméno příbuzenství zamítáte, 
přece nepřátelství své způsobem lidským vésti jste mohli,
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ne smyšlenou obžalobou pronásledovat}, nežádati života, 
nevyzývati ho hrdelní pří na život a na smrt- Budiž: 
ať se připustí také tato tvrdost a velikost záští: zdaž 
tak, aby všechna života i společného blaha i také lid
skosti práva porušena byla? Otroka domluvami vábiti, 
nadějí a sliby porušovati, domů odváděti, proti pánu 
zbrojiti, to jest ne jednomu příbuznému, ale všem rodi
nám bezbožnou válku vypověděti. Neboť kdyby toto svá
dění otroka nejen potrestáno nebylo, ale i osobností 
tvou schváleno bylo, žádné zdi spásy naší, žádné zá
kony, žádná práva neuchrání. Neboť kde to, co uvnitř 
jest a naše, bez trestu vyjiti mfiže a proti nám bojo- 
vati, pak v panování vzniká otroctví, v otroctví pano
vání. Ó časy, ó mravy! onen Kn. Domitius, jehož jsme 31 
my, jsouce chlapci, konsulem, censorem, nej vyšším kně
zem býti viděli, když jako tribun lidu M. Skaura, ná
čelníka obce, před soud národa pohnal a otrok Skaurův 
k němu tajně do domu přišel a řekl, že jemu důkazy 
viny na pána udá, chlapa toho jati kázal a ke Skau- 
rovi odvésti. Viz, jaký rozdíl — ačkoliv nehodně Kas
tora s Domitiem porovnávám : — ale přece onen nepříteli 
otroka zpět poslal, ty od děda jsi ho odvedl: on ne- 
podplaceného slyšeti nechtěl, ty's jej podplatil: onen 
pomoc otrokovu proti pánu zamítl, ty’s jej dokonce za 
žalobníka přivzal. Než jednou onen porušen byl od vás. 32 
Zda-li pak, když byl předveden a když s tebou byl, 
neutekl k vyslancům?, zda nepřišel k tomuto Kn. Do- 
mitiovi? zda se nepřiznal u přítomnosti tohoto Ser. 
Sulpicia, muže slovutného, jenž tenkráte náhodou u Do- 
mitia stoloval, a tohoto T. Torquata, mladíka výbor
ného, že od tebe porušen byl, že tvými sliby k pod
vodu byl pohnut ?

XII. Jaká jest to tak přílišná, tak ukrutná, tak 
bezuzdná nelidskost? Protož do tohoto města jsi přišel, 
abys tohoto města práva a příklady kazil, a domácí 
sveřepostí lidskost obce naší hanobil?

Ale jak bystře sebrána obvinění! Blesamins, praví 33
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se, — nebot jménem tohoto muže výborného a tobě 
dobře známého, tebe tupil — králi často psával, že 
v nenávisti jsi, že za týrána jsi považován, postavením 
sochy mezi králi že mysli lidské velice se pohoršily, tobě 
že se netleskává. Zda nepozoruješ, Caesare, že to sebráno 
od nich z městských klepů lidí zlomyslných ? Blesamius 
psal by o Caesaru, že jest tyranem ? ovsem, vždyt hlavy 
mnohých občanů viděl, mnohé na rozkaz Caesarův tý
rané, mrskané, zavražděné, mnohé domy v zármutku 
a vyvrácené, ozbrojeným vojskem naplněné náměstí. Co 
jsme vždy při vítězství ve válce občanské znamenali,

34 toho za tebe vítěze jsme neviděli. Jediným, pravím, jsi, 
C. Caesare, při jehož vítězství nepadl nikdo leč ozbro
jený. A koho my svobodni, v úplné národa římského 
svobodě zrození, nejen ne jako tyrana, ale i jako nej
mírnějšího při vítězství vůdce jsme viděli, ten Blesa- 
miovi, jenž žije v království, tyranem zdáti se může ? 
Nebo kdo na sochu si stěžuje, na jednu obzváště, vida 
tak mnohé? nebot velice nám závidět! jest jemu soch 
jeho, jemuž znamení vítězných nezávidíme! Nebo jest
liže místo vzbuzuje závist, žádné místo není aspoň pro 
sochy nad řečniště čestnější. O tleskotu pak co mám 
odpověděti? jenž ani vyžadován nikdy od tebe nebyl a 
někdy, když lidé ohromeni byli, samým podivením za
držen byl a snad proto opominut, protože nic obyčej
ného tebe hodným zdáti se nemůže.

35 Xffl. Myslím, že ničeho jsem neopominul, ale jen 
něco na konec řeči své uchoval. To však něco jest, 
aby docela s Dejotarem usmířila tě řeč má. Nebo ne
bojím se již, že na něho se zlobíš: onoho se obávám, 
abys podezření neměl, že on na tebe pro něco se zlobí: 
ale to nejdále jest vzdáleno, věř mně, Caesare. Nebot 
co tebou má, na to pamatuje, ne co ztratil, a nemysli, 
že od tebe byl pokutován, ale poněvadž jsi se domní
val, že mnoho mnohým uděliti musíš, a nezpěčoval se,

36 abys od něho, jenž při druhé straně stál, to vzal. Nebo 
jestliže Autiochus, onen Veliký, král Asie, když mu
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po porážce od L. Scipiona utrpěné až po Taurus vlá- 
dnouti bylo poručeno a celou tu Asii, kteráž jest nyní 
naší provincií, ztratil, říkal, že národ římský dobrodiní 
jemu prokázal, poněvadž příliš veliké správy zbaven 
vhodné hranice království má, může mnohem spíše De- 
jotaris se těšiti. Onen totiž za zběsilost byl potrestán, 
ten z poklésku. YŠechno jsi ty, Caesare, Dejotarovi 
udělil, tím že jsi i jemu i synu jméno královské pro
půjčil. Podrží-li toto jméno a uchová, myslí, že žádné . 
dobrodiní národa římského, žádný nález senátu o něm 
zkrácen není. Velikého a vznešeného ducha jest, a ni
kdy nepodlehne nepřátelům ba ani osudu. Mnohého 37 
myslí že sobě i zjednal i dřívějšími skutky i má v du
chu a ctnosti své, jehož nikterak ztratiti nemůže. Neb 
který osud aneb která náhoda, nebo které tak veliké 
bezpráví mohlo by všech vojevůdců nálezy o DejOtarovi 
zničí ti ? Neboť ode všech těch byl vyznamenán, kteří, 
když dle svého věku v táboře býti mohl. v Asii, Kap- 
padocii, Pontu, Cilicii, Sýrii války vedli: nálezy však 
senátu o něm tak mnohé a tak čestné, jež v obecných 
národa římského listinách a památkách zaznamenány 
jsou, které kdy stáří zatemní aneb které tak veliké za
hladí zapomenutí ? Co o statečnosti jeho říci mám ? o 
velikosti ducha, vážnosti, pevnosti povahy? o nichž 
všichni učení a moudří řekli, že nejvyšší, někteří i že 
jediná dobra jsou, a že jimi nejen k dobrému, ale i 
k blaženému životu spokojena jest ctnost. To onen uva- 88 
žnje a ve dne v noci na to mysle nejen na tebe se ne
zlobí — byl by totiž nejen nevděčným, ale i pošetilým 
— ale všechnu spokojenost a klid stáří za dar přičítá 
laskavosti tvé.

XIV. Jakého tedy smýšlení jakož dříve byl, tak 
nepochybuji, že dopisem tvým, jehož opis jsem přečetl, 
jejž jsi z Tarrakoriy tomuto Blesamiovi dal, ještě více 
se vzmužil a ze vší starosti se vybavil. Kážeš mu totiž, 
aby dobré naděje a dobrá mysli byl, což vím, že ty ne 
nadarmo psáváš. Pamatuji se totiž, že týmiž skoro
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slovy mně jsi psal a ve svém dopise mně dobré naděje
39 býti ne nadarmo poručil. Starám se ovšem o věc krále 

Dejotara, s nímž mne obecní dobro v přátelství spojilo, 
pohostinství vůli obou sloučilo, důvěrné přátelství zvyk 
přinesl, největší však přízeň veliké jeho služby mně a 
vojsku mému prokázané způsobily: ale jako o onoho 
se starám, tak o mnohé vysoce ctěné muže, jimž třeba, 
abys jednou na vždy odpustil, aniž dobrodiní tvé v po* 
ehybnost bráno bylo, aniž vězela v myslech lidí starost 
ustavičná, a nestalo se, aby někdo z těch tebe báti se

40 počal, kteří tebou jednou strachu byli zbaveni. Nepo
třebuji, C. Caesare, co stává se při tak velikých žalo
bách, pokoušet! se, jakým bych asi způsobem řečí svou 
milosrdenství tvé pohnouti mohl. Netřeba toho. Přichá
zívá samo prosícím a nešťastným, ničí řečí nebyvší vy
voláno^ Představ si dva krále a to na mysli uvaž, čeho 
očima fenfižeš. Poskytneš toho zajisté milosrdnosti, čeho 
rozhořčenosti jsi odepřel. Četné jsou památky milosti
vosti tvé, ale největší nedotknutosť těch, jež jsi za
chránil. Což jest-li na soukromých lidech chvalné, mno
hem více připomínáno bude na králích. Vždy jméno 
královské v této obci posvátným bylo, králů však spo
jenců a přátel nejposvátnějším.

41 XV. Kteréžto jméno tito králové aby neztratili za 
vítězství tvého, se obávali, podržené však a tebou po
tvrzené doufají, že i potomkům svým odevzdají. Těla 
svá pro spásu králů svých tito poslové královští tobě 
odevzdávají, Hieras a Blesamius a Antigonus, tobě i nám 
všem již dlouho známí, a touž věrností i ctností nadaný 
Dorylaus, jenž nedávno 8 Hierou jako vyslanec k tobě 
poslán byl, největší králův přátelé nad to i tebou, jak

42 myslím, vážení. Vyšetři o Blesamiovi, zda něco králi 
proti důstojnosti tvé psal. Hieras sice veškeru při na 
se béře, a za ona obvinění na místě králově jako ob
žalovaný se staví. Obrací se k paměti tvé, kterouž velmi 
velikou máš: tvrdí, že nikdy v tetrarchii Dejotarově ani 
na krok od tebe neustoupil: praví, že na předních hra-
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nicích tobě k úslttze pohotově byl a tebe až na nej- 
zazší provázel: když jsi z lázně vyšel, že s tebou byl, 
když na ony dary jsi se díval poobědvav, když jsi 
v ložnici ulehl, a touž ustavičnou přítomnost že ti po
skytoval dne následujícího. Pročež bylo-li něco z toho, 43 
co se vyčítá, zamýšleno, nezpěčuje se, abys to za jeho 
zločin považoval. Proto, C. Caesare, přál bych si, abys 
pomyslil, že dnešního dne výrok tvůj buď s největší 
potupou nejbídnější neštěstí přinese králům aneb bez
úhonnou pověst’ se spásou: z toho dvého přáti si jedno 
patří nelidskosti oněch, zachrániti druhé jest věci mi
lostivosti tvé.



M. Tullia Cicerona řeč
z a  M i l o u  a .

Ačl^oliv se obávám, soudcové, že jest hanba se 
báti počínájjc muže nejstatečnějšího hájiti a nejméně se 
sluší, jež ta Annius sám více o spásu obecní než
o vlastní zkormoucen jest, nemohu-li já k vedení jeho 
pře stejnou velkodušnost přičiniti, přece tato nového 
soudu nová tvářnost’ děsí oči, jež kamkoliv se obrátí, 
obyčejnéim veřejného řízení a bývalého způsobu soudu 
pohřešují./Neb není shromážděni vaše zástupem poslu
chačů obklopeno, jako bývalo: nejsme obstoupeni obyčej
ným davem četným: ony obrany, jež přede všemi chrámy 
zříte, ačkoli proti násilí postaveny jsou, přece v řečníku 
něco vzbuzují, abychom na náměstí a při soudu, ačkoliv 
obranami prospěšnými a nutnými ohrazeni jsme. přece 
ani nebáti se bez obavy nějaké nemohli. Kdybych my
slil, že proti Milonovi postaveny jsou, ustoupil bych 
okolnostem, soudcové, i domníval bych se, že při ta
kové síle zbraní řeč místa nemá. Ale mne osvěžuje a 
oživuje úmysl Cn. Pompeja, muže nejmoudřejšího a nej
spravedlivějšího, jenž by to zajisté nepovažoval za věc 
hodnou ani své spravedlnosti, aby toho obžalovaného, 
jehož výroku soudců byl odevzdal, zbrani vojáků vydal, 
ani moudrosti, aby pošetilost lidu rozníceného zárukou 
moci státní ozbrojil. Pročež ony zbraně, setníci a ko- 
horty nám ne nebezpečí, ale ochranu zvěstují, i vybí
zejí nás, abychom nejen pokojné, ale i klidné mysli
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byli, a zaručují obhajování mému nejen podporu, ale i 
ticho. Ostatní však množství, jež totiž z občanů se skládá, 
zcela naše jest a není z nich, jež odevšad se dívati, 
odkud nějaká čásť náměstí spatřena býti může, a na 
výsledek soudu tohoto čekati vidíte, nikoho, kdo by 
jednak šlechetnosti Milonově nebyl nakloněn, jednak se 
nedomníval, že dnešního dne o něho, o děti jeho, o vlast, 
o jeho štěstí rozhodná půtka se vede.

IL Jeden druh lidí jest nepříznivý nám a nepřátelský 
těch, jež vzteklosf P. Klodia loupežemi a požáry a všemi 
zhoubami obecními vykrmila : kteří ve včerejším ještě shro
máždění podrážděni byli, že hlasitě vám předpisovali, 
co byste usouditi měli. Bude-li snad nějaký křik těchto, 
upomene vás, abyste toho občana zachovali, jenž vždy 
oním druhem lidí i křiky největšími pro spásu vaši po
hrdal. Pročež zachovejte duchapřítomnost’, soudcové, a 4 
bázeň, máte-li jakou, odložte. Neb jestliže kdy nad do
brými a zmužilými muži, jestliže kdy nad vysoce za
sloužilými občany soudní moci se vám dostalo,j jestliže 
kdy konečně mužům vyvoleným ze stavů nej vznešeněj
ších příležitost se naskytla, aby svou náklonnost k sta
tečným a dobrým mužům, kterou zraky i slovy často — 
byli jevili, skutkem a hlasováním dokázali, v tomto za
jisté Čase tu moc' vy všichni máte, rozhodnouti totiž, 
zdali my, kteříž jsme vždy vážnosti vaší oddáni byli, _ 
povždy ubozí lkáti Či dlouho trápeni byvše nejničemněj- 
šfmi občany konečně jednou skrze vás a vaši věrnou 
ochranu, zmužilost a moudrost okříti máme. Nebof co *-5
nás dvou, soudcové, trudnějším, co více kormutlivým, 
více týraným vysloviti neb představiti se může, kteří 
nadějí na velmi skvělé odměny k správě obecní přive
deni byvše bázně nejkruíějších treátů zbýti se nemů
žeme? Ovšem myslil jsem, že Milo ostatní nehody a 
bouře v oněch aspoň sněmech bouřlivých vždy podstou
pit! musí, poněvadž vždy ve prospěch dobrých proti ne
šlechetným smýšlel i jednal: nikdy však jsem se nedo
mníval, že při soudu a v té radě, v níž ze všech stavů
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6 nej váženější muži soudí, nějaké naděje ml ti budou ne
přátelé Milonovi, ne aby jen blahobyt jeho zmařili, ale 
i slávu pomocí takových mužů podlomili. Ostatně nechci 
v této při, soudcové, tribunátu T. Annia i všech věcí 
pro spásu obce vykonaných k obhajování tohoto obvi
nění užiti. Nepřešvědcíte-li se očima, že úklady Milo
novi od Klodia nastrojeny byly, nebudeme ani prošiti, 
abyste obvinění toto nám pro mnohé přeslavné o obec 
zásluhy prominuli, ani žádati, abyste, byla-li smrt P. 
Klodia vaší spásou, proto spíše zásluze Milonove než 
štěstí národa římského ji přičetli. Pakli však úklady 
onoho nad 3větlo toto jasnějšími budou, tehdy teprve 
zapřísáhám vás, soudcové, jestliže ostatní jsme ztratili, 
to aspoň aby nám zůstaveno bylo, by dovoleno bylo ob- 
hajovati bez trestu život před drzostí a střelami nepřátel.

7 m. Ale dříve než k té části řeči přijdu, jež jest 
vlastní vašeho vyšetřování, myslím, že to vyvrátiti mu
sím, co i v senátu od nepřátel Často bylo proneseno i 
v shromážděni od lidí nešlechetných a nedávno od žalob
níků, abyste po odstranění všeho omylu věc, která před 
soud přichází, dobře posouditi mohli. Tvrdí se, že ne
má na světlo patřiti ten, kdo se přizná, že člověka 
zabil. V kterém pak městě lidé velmi zpozdilí takové 
otázky vynášejí? toť přece v tom, jež první hrdelní 
soud spatřilo M. Horatia, muže velmi statečného, jenž, 
kdy ještě obec svobodnou nebyla, přece komitiemi ná
roda římského osvobozen byl, ačkoliv se vyznával, že 
sestru vlastní rukou zabil, či jest někdo, kdo by toho

8 nevěděl, že, jedná-li se o vraždě člověka, čin buď vůbec 
se popírá, aneb se tvrdí, že správně a právem se stalo ? 
leč myslíte-li snad, že P. Afrikanus pošetilý byl, jenž, 
kdvž od K. Karbona, tribuna lidu. v shromáždění bu-— ^ — - — - w M ^

řičsky (aby bouři to způsobilo) otázán byl, co o smrti 
T. Grakcha si myslí, odpověděl, že se mu zdá, že prá
vem zabit byl. Neb nemohl by ani buď onen Ahala 
Servilius neb P. Nasika neb L. Opiraius neb K. Marius 
neb za mého konsulatu senát za bohaprázdného nepo-
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važován býti, kdyby nebylo dovoleno občany zločinné 
usmrtiti. Pročež to, soudcové, re bez příčiny také v báj - 
kách smyslených muži vysoce učení podali, že ten, kdo 
otce chtěje pomstiti matku zabil, když rozličné soudy 
lidí proneseny byly, nejen božským, ale i nejmoudřejší 
bohyně rozsudkem sproštěn byl. Jestliže zákony dva- 9 
nácti desk ustanovily, Že nočniho zloděje jakýmkoliv 
způsobem, denního však, kdyby zbraní se hájil, zabiti 
lze bez trestu, kdo jest, kdo by mysliti mohl, že tre
stáno býti má, a( kdo jakýmkoliv způsobem zavražděn 
byl, když přece vidí, že někdy nám meč k zabití člo
věka samy zákony podávají?

IV. Než jest-li nějaký případ, že právem člověk zabit 
býti může, a těch je mnoho, zajisté jest ono nejen spra
vedlivou ale i nutno, když násilím před násilím způso
beným se bráníme. Když ve voj stě K. Maria tribun 
vojenský, příbuzný tohoto velitele, vojína kárati chtěl, 
zabit byl od toho, jemuž násilí činil; neboť raději chtěl 
cudný mladík s nebezpečím vykonati čin než strpěti 
ohavnost. A skutečně jej onen veliký muž obžaloby 
zbaviv nebezpečí sprostil. Ale konečně může na úklad- 10 
niku a lupiči nějaká vražda nespravedlivá se spáchati?
K čemu bychom měli své družiny, k Čemu meče? jich 
zajisté míti nebylo by dovoleno, kdyby jich užiti ni
kterak nebylo dovoleno. Jest to tedy, soudcové, ne na
psaný ale vrozený zákon, jemuž jsme se nenaučili, ne
slyšeli, nečtli, ale jejž z přirozenosti samé jsme vzali, 
čerpali, vytvořili, k němuž nikoliv učením navedeni, ale 
původně utvořeni, ne později nastrojeni, ale z prvopo
čátku způsobeni jsme, jehož nabyli jsme ne návodem 
ale důvodem, ne vzděláním ale zrozením, že, jestliže 
by život náš v nějaké úklady, jestliže by na násilí a zbraň 
buď lupičů neb nepřátel připadl, každý prostředek život 
zachovati počestný jest; umlkají totiž zákony mezi zbraní 
a nekáží, aby se na ně Čekalo, ježto by tomu, kdo 
by čekati chtěl, dříve nespravedlivého trestu utrpěti 
bylo než spravedlivého se domoci. Ačkoli velmi moudře n



a jaksi mlčky podává sám zákon moc brániti se, jenž 
nikoli člověka zavražditi, ale zbraň nositi k zavražděni 
člověka zapovídá, aby se soudilo, když o úmysl ne o 
zbraň jde, že ten, kdo ku své obraně zbraně užil, 

’ zbraně neměl k zavraždění Člověka. Pročež to buď zá
kladem v našem přelíčení, soudcové: neb nepochybuji, 
že při svém hájení sonhlasu vašeho dojdu, jestliže po
mníte, čeho zapomenouti nemůžete, že úkladník právem 
zabit býti může.

12 V. Následuje to, co od nepřátel Milonových velmi 
Často se uvádí, že senát uznal, že krvavá seč, v níž P. 
Klodius zabit byl, proti obci se stala. Onu (vraždu) 
naopak senát nejen hlasováním svým, ale i horlivým 
souhlasem schválil. Neb kolikrát o oné věci od nás 
v senátu se jednalo! s kterým přisvědčováním celého 
stavu, jak ani ne němým, ani netajeným! Nebot kdy 
za nejčetnější schůze senátu Čtyři neb nanejvýše pět se 
jich našlo, kteří by jednání Milonova neschvalovali? 
Dosvědčují to tohoto pohořelého tribuna lidu polo
mrtvé řeči v shromážděních lidu, jimiž každodenně moji 
moc ostudně vinil říkaje, že senát rozhoduje, ne co 
myslí, ale co já chci. To má-li se mocí nazvati spíše, 
než bud pro veliké o obec zásluhy mírná u věcech do
brých osobní vážnost neb pro tyto úslužné práce mé 
nějaká u dobrých oblíbenost, budiž třeba tak nazývána, 
jen když jí užíváme ku blahu dobrých proti nesmyslnosti

13 padouchů. Toto však vyšetřování, ačkoliv není neslušné, 
nikdy přece senát ustáno viti za dobré neuznal. Byly totiž 
zákony, byla vyšetřování bud o vraždě bud o násilí, a 
ani nepřinášela smrt P. Klodia senátu tolik smutku a 
žalu, aby nové vyšetřování zavedeno bylo. Nebot nad 
kým senátu moc odňata jest o onom zlořádném smilstvo 
soud zavést!, kdož může věřiti, o téhož zahynutí že by 
byl senát za dobré uznal, o jeho smrti ustanoviti soud 
nový? Proč tedy senát se vyslovil, že požár radnice, 
obležení obydlí M. Lepida, zavraždění toto samo proti 
obci se stalo ? Protože žádného násilí nikdy není v obci
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svobodné povstalého mezi občany, jež by nebylo proti 
obci. Nenít ona obrana proti násilí nikdy žádoucnou, 14 
ale někdy jest nutnou. Ač jestli bnď onen den, v němž 
T. Grakchus zabit byl, neb onen, v němž Gaius, aneb 
kdy zbraň Saturnina, ačkoli y prospěch obce, potla
čena byla, obci přece neublížily.

VI. Proto já sám, když známo bylo, že vražda na 
silnici Appiově byla spáchána, vyslovil jsem, že ne ten, 
kdo se bránil, proti obci se prohřešil, ale ježto při 
události té násilí a úklady byly, žalobu soudu jsem 
odložil, událost neschvaloval. Kdyby však onen vzteklý 
tribun senátu byl dovolil, aby, co zamyslel, vykonal, 
žádného nového vyšetřování bychom neměli. Hodlal to
tiž uzavřití, aby dle posavádních zákonů, avšak mimo
řádným způsobem se vyšetřovalo. Rozdílné bylo hlaso
vání, ani nevím, kdo toho žádal: neb není nutno ni
kterak, abych hanebné skutky všech pronášel. Tak zbý
vající návrh senátu odstraněn zakoupeným zakročením.

Než, namítne se snad, Cn. Pompejus, svým ná- 15 
vrhem i o události i o právní otázce soud svůj pro
nesl : podal totiž návrh o krvavé události, kteráž se na 
silnici Appiově stala a v níž P. Klodius zabit byl. Co 
tedy navrhl? ovsem, aby se vyšetřovalo. Co dále má 
se vyšetřovati? zda se to" stalo? ale to jest známo. * 
Kým? toť zjevno. Uviděl tedy, že i při přiznání ^ 
k činu právní hájení podniknouti se může. Čehož kdyoy 
byl nepoznal, že ten, kdo se přiznal, propuštěn býti 
může, nikdy byl by neporučil, ani vyšetřovati, ježto 
viděl, že se přiznáváme, aniž vám takto toho prospěš
ného při souzení písmene jako onoho smutného byl dal.
Ale mně zdá se, že Cn. Pompejus nejen nic hůře proti 
Milonovi se nepronesl, ale i že vytkl, k čemu vám při 
souzení hleděti třeba. Nebo ten, kdo na přiznání ne 
trest, ale obranu propůjčil, myslil, že o příčině smrti, 
ne o smrti vyšetřovati se má. Také to sám zajisté ře- 16 
kne, zda to, co samoděk učinil, myslil, že vzhledem 
k Publiu Klodiovi, či k okolnostem povcliti se musí.
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VII. V domě svém přeslavný muž, obhájce senátu 
a za oněch aspoň časů téměř patron, děd tohoto soudce 
našeho, muže velmi statečného, M. Katona, tribun lidu 
M. Drusus zabit byl. O smrti jeho žádné nebylo porady 
s národem, žádné vyšetřování od senátu ustanoveno. 
Jaký žal, jak jsme od otců svých doslechli, nastal 
v tomto městě, když Afrikanus v dome svém špicí 
v noci násilně byl usmrceni kdo tenkráte nezalkal? 
kdo hořem neplanul? jemuž, kdyby státi se mohlo, ne
smrtelnosti by všichni přáli, toho ani přirozené smrti 
nevyčkáno. 2daž tedy nějaké vyšetřování o smrti Afri-

17 kanově bylo zavedeno ? zcela žádné. Proč tak ? protože 
nevraždí se jiným zločinem mužové slavní, jiným ne
slavní. Buďsi rozdíl mezi důstojností života vysokých a 
nízkých: usmrcení zločinem způsobené zajisté týmiž 
i tresty vázáno jest i zákony. Ač nebude-li snad více 
otcovrahem, jestliže kdo otce, jenž konsulem byl, než 
jestliže kdo otce chudobného zavraždí, anebo tím smrt 
P. Klodia děsnější bude, že on na pomnících předků 
svých zabit byl — nebof to od nich často se tvrdí — 
právě jako kdyby byl onen Appius Slepý (nazvaný) sil
nici vydlážditi dal, ne aby jí národ užíval, ale aby na

18 ní bez trestu jeho potomci loupežili! Když tedy právě 
na též silnici Appiově P. Klodius velmi ctěného rytíře 
římského M. Papiria zabil, nezasluhoval čin onen trestu: 
nebot člověk vznesený na svých památkách rytíře řím
ského zabil: a nyní, jaký povyk vzbuzuje jméno téže 
silnice Appiovy! Táž, o které se dříve mlčelo, když 
zavražděním muže počestného a nevinného potřísněna 
byla, nyní často se jmenuje, když krví lupiče a vlasti
zrádce potřísněna jest. Ale k Čemu já ono připomínám? 
Polapen byl v chrámě Kastorově sluha P. Klodia, jehož 
tam onen byl umístil, aby Cn. Pompeja zavraždil: an 
se přiznával, dýka z rukou mu vyrvána: vystříhal se 
potom náměstí Pompejus, vystříhal se senátu, vystříhal 
se veřejných míst: dveřmi a zdmi ne právem zákonů a

19 soudů se ochránil. Zdaž nějaký návrh podán, zdaž ně-
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jaké nové vyšetřování ustanoveno ? A přece jestliže věc,
> jestliže muž, jestliže čas něco takového vyžadovali, za -
1 jisté to v onom případu vše v míře nej vyšší bylo. Ůklad-
I nik na náměstí byl umístěn a na samém prahu budovy
\ senátu, tomu pak muži smrt se strojila, na jehož životě 

blaho obce spočívalo, v tom dále stavu obce, kdy, kdyby 
onen jediný byl padl, nejen tato obec, ale i všichni ná
rodové byli by klesli. Leč skutečně, poněvadž věc pro
vedena nebyla, nezasluhovala prý trestu, jakoby výsled
kové věcí, ne úmyslové lidští zákony se trestali. Méně 
toho litovati bylo, když věc provedena nebyla, ale nic
méně přece potrestána býti měla. Kolikráte já sám, 20 
soudcové, zbrani P. Klodía a krvavým jeho rukoum jsem 
unikl! z nichž kdyby mne buď mé neb obce štěstí ne
bylo zacliránilo, kdo pak byl by c smrti mé vyšetřo
vání zavedl?

Vin. Ale pošetilí jsme my, kdož Drusa, kdož Afri- 
kana, Pompeja, sebe samy s P. Klodiem porovnávati se 
odvažujeme. Snesitelné byly věci ony: smrt P. Klodia 
nikdo klidnou myslí nésti nemůže. Truchlí senát, teskní 
stav rytířský, celá obec hořem chřadne, města munici
pální smutek nosí, osady hořekují, ba i polnosti samy 
tak Štědrého, tak prospěšného, tak dobromyslného ob
čana pohřešují. To zajisté nebyla příčina, soudcové, ne- 21 
byla, proč Pompejus uznal, že vyšetřování navrženo 
býti má, ale člověk moudrý a hlubokým a skoro pro
rockým důmyslem nadaný k mnohým věcem zření měl: 
on že byl jemu nepřítelem, Milo přítelem: kdyby také 
on sám při všeobecné veselosti se radoval, obával se. 
aby upřímnost’ obnoveného smíření ne dosti pevnou se 
nezdála: a ještě k mnohému jinému ohled vzal, ale 
k tomu nejvíce, že ačkoliv on sám přísný návrh učinil, 
vy přece neohroženě (bez bázně) scuditi budete. Proto 
vyvolil z nejvznešenějších stavů muže právě znamenité, 
a také, jak někteří říkají, neodloučil při volbě soudců 
přátel siných. Neb ani na to nepomyslil muž spravedlivý, 
ani při volbě mužů dobrých nebyl by mohl toho doká-

\i

*



žati, i kdyby byl chtěl. Nebot vliv můj není na krnh 
úzkých přátelství obmezen, jež široko vztahovati se ne- 
mohoo, protože obyčejný běh života společného nemůže 
býti b mnohými, ale, můžeme-li co, proto můžeme, že 
blaho obce sloučilo nás s dobrými: a poněvadž onen 
z těchto nejlepší mnže volil a domníval se, že to ob
zvláště k svědomitosti jeho náleží, nemohl vyvoliti jiné

22 než mně oddané. Že však tebe, L. Domitie, tomuto vy
šetřování předsedou býti obzvláště chtěl, ničeho nehle
dal jiného leč spravedlnosti, vážnosti, lidskosti, svědo
mitosti, Učinil návrh, aby to býti musil bývalý konsul: 
myslím proto, že to za povolání předních v obci pova
žoval odporovati i lehkovážnosti lidu i drzosti špatných. 
Z bývalých konsulů tebe obzvláště zvolil: podalt jsi, 
jak pohrdáš demokratickými pošetilostmi, již v mládí 
svém důkazy největší.

23 IX. Pročež, soudcové, abychom už jednou k věci 
a žalobě přišli, jestliže ani přiznání se k činu vůbec 
není neobyčejné, ani o věci naší něco jinak, než by
chom my chtěli, od senátu posouzeno nebylo, a sám 
navrhovatel zákona, ačkoliv žádného sporu o události 
není, přece právní pojednávání ustanovil, a ti zvoleni 
soudcové a ten předsedou vyšetřování učiněn, jenž by 
to spravedlivě a moudře rozřešoval, vysvítá, soudcové, 
že už nic jiného vyšetřovati nemáte, než kdo z obou 
komu úklady nastrojil. To pak abyste tím snáze dů
vody poznati mohli, prosím, poslouchejte bedlivě, co 
vám událost krátce budu vykládati.

24 Poněvadž P. Klodios si byl usmyslil jakožto 
praetor všelikým lotrovstvím obec trápiti a viděl, že 
volby roku předešlého tak se protáhly, že nemnoho mě
síců ještě praefcorem býti může, poněvadž ne na stupeň 
důstojnosti hleděl, jako ostatní, ale i soudruhovi L. Pau
lovi, občanu obzvláštních zásluh, se vyhnouti chtěl, i 
plný rok ku zkáze obce míti chtěl, opustil najednou 
rok svůj a na budoucí rok (k žádání praetury) se pře
nesl, ne jak se děje, z rozpaku nějakého náboženského,
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ale aby měl, jak sám tvrdil, ke správě praetury, to jest 
k vyvrácení obce, rok plný a celý. Tanulo mu na mysli, 
že za konsulatu Milonova bude praetura jeho kusá a 
slaba: předvídal, že on za rozhodného souhlasu národa 
římského konsulem se stává. Přidal se k jeho spolu- 
žadatelům, ale tak, že celé ucházení se sám jedině i 
proti vůli oněch řídil, že celé jednání volební, jak ří
kával, na svá bedra vzal: svolával tribue, sebe za pro
středníka bral, novou tribui Kollinskou výběrem občanů 
nejdaremnějších v zápisy vložil, čím více onen zmatek 
působil, tím více tento den ode dne mohútnél. Když 
seznal člověk ku každému skutku co nejvíce hotový, že 
tento přeudatný muž, rozhodný jeho nepřítel, zcela jistě 
konsulem se stane, a vyrozuměl, že nejen dle řečí, ale 
i dle hlasování národa římského to Často bylo osvěd
čeno, veřejně jednati počal a zjevně ml uviti, že Milo 26 
zavražděn býti musí. Cizokrajné otroky z venkova, po
mocí jichž lesy obecní byl spustošil a Etrurii ztýral, 
s Apenninu přivedl, jež jste viděli. Věc byla nejméně 
tajnou; neb často veřejně to říkal, že konsulat Milo- 
novi vyrvati se nemůže, za to vsak život. Často na 
rozum dal to v senátu, řekl v shromáždění lidu: ba i 
M. Favoniovi, muži statečnému, tážícímu se ho, s jakou 
nadějí se vzteká, když ještě Milo žije, odpověděl, že 
on ve třech neb nejdéle ve čtyřech dnech zahyne: tuto 
jeho řeč ihned M. Favonius k tomu zde M. Katonovi 
donesl.

X. Zatím když věděl Klodius, — neb nebylo to 27 
těžko věděti — že Milo cestu slavnostní, zákonnou, 
nutnou 20. ledna podniknouti musí do Lavinia k volbě 
kněze, poněvadž byl diktátorem v Laviniu Milo, z Říma 
najednou sám odešel den před tím, aby před svým 
statkem, což se dle skutku seznalo, Milonovi úklady 
nastrojil. A tak odešel, že bonřlivé shromáždění lidu, 
v němž jeho zběsilost se pohřešovala, kteréž právě 
onoho dne se odbývalo, zameškal, kteréhož, kdyby byl 
nechtěl Čas a místo k zločinu vyhledati, nikdy by byl

4



28 nezameškal. Milo však, když toho dne v senátu byl až 
do rozpuštění senátu, domů přišel, přeznl se a přestrojil, 
poněkud, až by se manželka, jak bývá, připravila, se 
zdržel, na to vybral se v ten čas, kdy Klodius, kdyby 
byl toho dne do Říma přijíti chtěl, již dávno vrátí ti se 
mohl. Potkal jej Klodius beze všeho, na koni, bez 
vozu, bez zavazadel, bez obyčejného svého průvodu 
Řekův, bez manželky, čehož skorém nikdy (nečinil): 
kdežto tento úkladník, jenž tuto cestu, aby vražda spá
chal, prý nastrojil, s manželkou svojí na voze jel, v ce
stovní plást oděn s velikou a obtíženou i ženskou i vy-

29 branon služek a mladých otroků družinou. Potká Klodía 
před statkem jeho okolo hodiny jedenácté (okolo páté 
hodiny večer) neb ne mnoho dříve. Ihned přemnozí se 
zbraní na tohoto s návrši útok učiní: z předu vozku 
zabijí. Když pak tento plášť odhodiv s vozu seskočil 
a zmužile se bránil, tu ti, kteří byli s Klodiem, meče 
vytasivše jednak k vozu zpět běželi, aby Milona ze 
zadu napadli, jednak, poněvadž myslili, že on již za* 
vražděn, otroky jeho vražditi počali, kteří v zadu byli: 
z těch, kdo ducha věrného k pánn a neohroženého byli, 
jednak zabiti json, jednak, když viděli, že n vozu se 
bojuje, a pánu svému ku pomoci přispěti zadržováni 
byli, ba i od samého Klodia slyšeli, že Milo jest za
vražděn, a vskutku se tak domnívali, nčinili otroci Mi- 
lonovi — řeknu to veřejně, ne abych vinu sváděl (na 
jiné), ale jak šeptalo, bez rozkazu, bez vědomi a v ne
přítomnosti pánově, co by tyl každý" chtěl, aby otroci 
jeho v takových okolnostech učinili.

80 XL To, jak jsem vyložil, tak se jest dělo, soud
cové : úkladník přemožen jest, násilím přemoženo násilí, 
či spíše statečností drzost potlačena jest. Nic nedím, 
čeho obec při tom získala, nic čeho vy, čeho všichni 
dobří: třeba to nic neprospělo Milonovi, jenž osudem 
zrozen jest, že ani sebe zachrániti nemohl, aby spolu i 
obec i vás nezachránil. Jestliže to právem státi se ne
mohlo, nevím, čeho bych hájiti měl. Pakli tovšakiroz-



51

um učeným, i nouze barbarům i mrav národům, ba i 
divokým šelmám příroda sama vyměřila, aby veškeré 
vždycky násilí, jakkoliv by mohli, od těla, od hlavy, od 
života svého odráželi, nemůžete tento čin za nešle
chetný považovati, abyste spolu nevyznali, že všichni, 
kteří mezi lotry upadli, bud jich zbraní neb vaším vý
rokem zhynoufci mají. To kdyby byl Milo předvídal, za- 31 
jisté vítanějším bylo mu hrdlo (ku prokláni) nastaviti 
P. Klodiovi, na něž on nejednou aniž tenkráte poprvé 
útok učinil, než od vás hrdla býti zbavenu, poněvadž 
onomu zabiti se nedal. Ale jestli nikdo z vás o tom tak 
nesmýšlí, to již jest předmětem vyšetřování, ne, zda za
vražděn byl, což my přiznáváme, ale zda právem, či 
bezprávím, což v mnohých pádech často hlavni bylo otáz
kou. Známo, že úklady byly nastrojeny, a to jest, co 
senát za porušení ústavy usoudil: od koho z obou na
strojeny byly, neznámo. O tom tedy návrh učiněn, aby 
se vyšetřovalo. Také i senát věc, ne osobu vytknul 
i Pompejus o právu, ne o skutku vyšetřování nařídil.

XII. Zdaž tedy něco jiného jest předmětem soudu, 
než kdo z obou komu úklady nastrojil? Zajisté nic: 
jestliže tento onomu, ať není bez trestu: jestliže onen 
tomuto, ať viny jsme zbaveni.

Jakým tedy způsobem dokázati se může, že Klo- 32 
dius Milonovi úklady nastrojil? Dosti jest při onom tak 
drzém, tak zločinném netvoru poukázali, že důležité 
jemu důvody, veliké naděje ze smrti Milonovy kynuly, 
veliký prospěch byl. Pročež onen výrok Kassiův „komu 
k prospěchu to bylo1* u těchto osob platiž, ačkoliv dobří 
žádným prospěchem ke zlému skutku nedávají se po- 
hnouti, nešlechetní často nepatrným. Než zavražděním 
Milona Klodius toho hleděl dosíci, nejen aby praetorem 
byl a ne za jeho konsulatu, za něhož nic zlosynného 
spáchati nemohl, ale i aby za konsulatu těch praetorem 
byl, s jichž ne-li pomocí, aspoň prominutím doufati mohl, 
že v oněch svých zamýšlených pošetilostech volnou ruku 
míti bude: jehož oni podniknutí, jak sám rozumoval,

4*



ani kdyby mohli, nechtěli by potlačiti, ježto jemn za 
tak veliké dobrodiní zavázáni se považovali, a kdyby 
chtěli, snad sotva by mohli člověka nejzločinnějěiho se-

8$ sílenou již časem drzost zlomili. Či, soudcové, vy je
diní nevíte, vy jako hosté v tomto městě jste, vaše uši 
uzavřeny jsou a o té pověsti po městě rozšířené ne
vědí, jaké onen zákony, ač mohou-li se zákony nazvati 
a ne spíše pochodně k požáru města, hlízy obce, na 
nás všechny uvaliti a nám vtisknouti chtěl? Ukaž, prosím, 
Sexte Klodie, ukaž onen seznam zákonů vašich, kterýž 
jsi, jak se vypravuje, z domu vyrval a uprostřed zbraní 
a vřavy noční jako Palladium zachránil, patrně abys jej 
jako převzácný dar a nástroj tribunátu někomu, kdyby 
ho našel, kdo by dle tvého mínění tribunát spravoval, 
odevzdali mohl. A s t ó ^ e . . . .  či byl ťy se onen od
vážil o tom zákoně, jejž ^lodius jako vynález svůj ve
lebí, zmínku učiniti za žiVobytl Milonoya, nerci-li za 
konsul&tu jebo ? O nás všech (život se jednalo).... 
neodvažuji se dopověděli. Pizt^sjakou chybu asi zákon 
onen míti musil, jehož irébezpečným jest i pohanění. A 
při tom změřil mne oněma očima, jak tenkrát činíval, 
když všem všemožně hrozil. Ovšem působí na mne 
světlo radnice!

XHL Jak? Sexte, ty myslíš, že jsem na tebe roz
hněván, ježto jsi největšího nepřítele mého mnohem 
krutěji ještě potrestal, než toho lidskost moje žádala? 
Ty jsi krvavou mrtvolu P. Klodia vyhodil z domu, ty’s 
ji na ulici pohodil, ty*s jej o obrazy předků, průvod 
pohřební, pohřeb, smuteční řeč oloupeného, dřevem zlo
řečeným napolo spáleného* nočním psům k roztrhání 
zůstavil. Touto věci, ačkoliv bezbožně jsi učinil, přece, 
poněvadž na mém nepříteli ukrutnost svou jsi provedl, 
hněvati zajisté se nesmím, chváliti toho nemoha.

34 Slyšeli jste, soudcové, jak velice na tom záleželo 
Klodiovi, aby Milo zavražděn byl: obraťte pozornost 
svou nyní z druhé strany na Miiona. Proč Milonovi 
záleželo na tom, aby zabit byl Klodius? Co to bylo,
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proč by Milo, neřkn-li připouštěl, ale si přál? Stál 
v cestě při naději na konsulat Milouovi Klodius. — 
Však i přes jeho odpor mohl se státi konšelem, ba 
mohl tím více jim se státi, a já sám ne více hlasů 
jsem mu získal než Klodius. U vás, soudcové, platnost 
měla upomínka na zásluhy Milonovy o mne a o obec, 
platnost měly prosby a slzy naše, jež, jak jsem pozo
roval, tenkráte na vás podivuhodně účinkovaly, ale mno
hem větší platnost měla bázeň před hrozícími nebezpe
čími. Neboť kdo z občanů byl, jenž by sobě nevázanou 
praeturu P. Klodia bez největšího před novotami strachu 
představiti mohl? Že pak nevázanou bude, mohli jste 
pozorovati, leč by byl ten konsulem, jenž by se I od
vážil i mohl ji v mezech držeti. Když pak znamenal 
veškeren národ římský, že jediný to Klodius jest, kdo 
by se rozmýšlel hlasováním svým sebe strachu, obec 
nebezpečí zbaviti? Ale nyní, když Klodius odstraněn, 
obyčejnými již prostředky Milo vynasnažovati se musí, 
aby se zasadil o důstojenství své: ona obzvláštní a to- 
njpto jedinému přiřčená sláva, jež každého dne mno
žila se ničenim drzostí Klodiových, smrti Klodiovou za 
své vzala. Vy jste toho dosáhli, abysfs scžáduého ob
čana báti nemusili: tento příležitost k cvičení své sta
tečnosti, dopomáhání k důstojnosti lconsulské, pramen 
trvalý slávy své ztratil. A tak na konsulat Milonův, 
jenž za živobytí Klodiova pochybným státi se mohl, te
prve po smrti nepřátelsky dorážeti se počalo. Nejen 
tedy nic neprospívá, ale i škodí P. Klodia smrt Milo- 35 
novi. Než, (řekne se snad) působilo zde záští, učinil to 
v hněvu, jednal jako nepřítel, byl mstitelem bezpráví, 
mstil se pro bolest svou. Jak? jestliže tyto věci ne-
nt*auím trótíí Kwltf n V1/w1>a »ní n UfílAno ala n rvnnhn
£S*U*A*JJ, IVVQ1 UJlj U JULlUUia UC/J U JLTJLill/tlUi, Ulij U l/UVUV

největší, žádné u tohoto? Co chcete dále? Nebo proč 
by byl zanevřel na Klodia Milo, símě a původ své slávy, 
nehledě k tomu záští občanskému, kterým všech nešle
chetníků nenávidíme? Ale ouen měl důvod, aby zane
vřel na prvního obhájce spásy mé, pak na rušitele zbě-



BÍlosti své, krotitele zbrani svých, konečně i žalobníka 
Bvého: neb obžalovaným od Milona dle zákonu Plotiova 
byl Klodius, pokud žil. S jakou pak myslí soudíte, že 
onen tyran to nesl? jak veliké zášti onoho a u člověka 
nespravedlivého jak asi spravedlivé bylo?

86 XIV. Zbývá, aby již onoho přirozená povaha jeho 
a způsob jednání hájil, ale tohoto právě tyto vinily. Ni
kdy násilím ničeho Klodius, vše násilím Milo. Což tedy ? 
zdali, soudcové, když jsem k vašemu zármutku z města 
odešel, soudu jsem se bál? ne otroků, ne zbraní, ne 
násilí? Která tedy by byla bývala spravedlivá příčina 
mého zpět povoláni, kdyby nebyla bývala nespravedlivá 
mého zapuzení ? Rok mně, tuším, položil, pokutu usou
dil, vyšetřování z velezrády ustanovil, a mne patrně ve 
věci buď špatné buď mé osobní, ne i přeslavné a vaši, 
soudu báti se bylo. Nechtěl jsem, aby zbraněmi otroků 
a sebudlých občanů i zlotřilých moji spoluobčané, mými 
záměry a nebezpečím zachráněni, pro mne v šanc se 

7 vydávali. Neb viděl jsem. viděl, že právě ten Q. Hor- 
tensius, pýcha a ozdoba obce, skorém zabit by býval 
zástupem otroků, k*dyž mně na pomoc šel: v kterémžto 
shluku senaiui F. Vibienus, muž bodrý, když spolu 
s tímto byl, tak byl ztlučen, že zemřel. Kdy pak tedy 
onoho potom ona dýka, kterou od Katiliny byl obdržel, 
si odpočinula ? Ta na mne byla namířena, té abyste vy 
pro mne byli vydáni, jsem nedopustil, ta úklady nastro
jila Pompejovi, ta onu silnici Appiovu, památník jména 
svého, zavražděním Papiria pokálela, ta, ta právě po 
dloubá přestávce opět proti mně se obrátila: nedávno 
totiž, jak víte, na blízku paláce královského byla by

38 mne málem usmrtila. Co podobného u Milona? jehož 
násilí veškeré to vždy bylo, aby P. Klodius, poněvadž 
obžalován býti nemohl, obec násilím potlačenou v moci 
své neměl. Jeho kdyby byl zavražditi chtěl, jak mnohé 
kolikrát příležitosti, jak kloudné byly! Zdaž nemohl, 
když dům i penáty před jeho útoky bránil, právem se po- 
mstíti? zdaž nemohl, když občan výtečný a muž pře-
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udatný, P. Sestius, soudruh jeho, poraněn byl? zdaž ne
mohl, když Q. Fabrícius, muž dobromyslný, o návratu 
mém navrhující, zahnán byl, když velmi kruté krvepro
lití na náměstí nastalo ? zdaž nemohl, když dům L. Cae- 
cilia, nejspravedlivějšího a přeudatného praetora, oblé
hán byl? zdaž nemohl onoho dne, kdy zákon v zále
žitosti mé vydán byl? kdy celé Itálie shluk, jejž spása 
má byla způsobila, proslulost skutku onoho rád by byl 
uznal, tak že, i kdyby to byl Milo učinil, veškerá obec 
k této zásluze jako své by se hlásila?

XV. Ale jaký to byl čas? tehdy byl nejslavnějšf a 39 
nejudatnějši konsul, nepřítel Klodia, P. Lentulus, msti
tel zločinu onoho, obránce senátu, obhájce vašich ná
lezů, strážce obecného sonhlasu, obnovitel blaha mého: 
sedm praetorů, osm tribunů lidu, onoho protivníci, ob
hájcové moji: Kn. Pompejns, původce a vůdce mého ná
vratu, onoho nepřítel, jehož návrhu o spáse mé senát 
veškeren důležitého a skvělého následoval, jenž národ 
římský povzbudil: ten když o mne nález v Kapui byl 
učinil, sám celé Itálii toužící a o jeho věrnou ochranu 
prosící znamení dal, aby za příčinou mého zpět povo
lání do Říma se sešli: tenkráte pak všechno záští ob
čanů proti onomu planulo touhou po mně, tak že, kdyby 
kdo jej byl tenkráte zavraždil, ne na beztrestnost jeho, 
ale na odměnu by se pomýšlelo. Přece se Milo zdržel 40 
a P. Klodia k soudu dvakrát, k násilí nikdy nepohnal. 
Jak? když Milo soukromníkem byl a obžalovaným a P. 
Klodius jej u národu vinil, když na Kn. Pompeja, za 
Milona řečnícího (Milona obhajujícího), útok učiněn byl, 
jaká tenkráte nejen příležitost, ale i příčina k jeho po
tlačení bvla? v ■ * když M. Antonius největší

’ šech dobrých byl vzbudil a
a nejurozenější mladík obce 

noho netvora, jenž léčkám 
ac unnui, již skoro všiti držel, jaká příležitost, 

jaký to okamžik, bohové nesmrtelní, byl! když se onen 
utíkaje do temnoty schodů skryl, nebylo nesnadno Mi-
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lonovi zahladiti onu hlízu bez nějaké k sobě závisti,
41 ale k velmi veliké slávě M. Antonia. Jak? kolikrát 

v komitiích na poli Martově příležitost byla ? když onen 
do ohrady se vřítil a o tasení mečů, házení kamenů se 
postaral, na to náhle zrakem Milonovým zastrašen k Ti
beře utíkal, vy a všichni dobří jste si přáli, aby se Mi- 
lonovi statečnosti zachtělo.

XVI. Jehož tedy všem vděk nechtěl (zabiti), toho 
chtěl se stížností několika? jehož právem, jehož na 
příznivém místě, jehož za příznivých okolností, jehož 
bez třes tu se neodvážil, toho bezprávím na místě nepří- 
hodném, za okolností nepříznivých, s nebezpečím života

42 neváhal zabiti? Obzvláště, soudcové, když spor o dů
stojenství nej skvělejší a den volby nastával, čas to, 
v němž, — neboť vím, jak úzkostlivé jest ucházení se 
a jak mocné a starostlivé dychtění po konsulatu — 
všeho, nejen co veřejně vytýkati, ale i co potají my sliti 
možno, se bojíme, pověsti, rozprávky klamné, vymyšlené 
se děsíme, na obličej všech a oči patříme. Neboť nic 
není tak citlivého, tak útlého, tak buď křehkého buď 
ohebného jako náklonnost k nám a smýšlení občanů, 
kteří nejen na špatnost ucházečů se hněvají, ale i správné

43 jednání často sobě ostouzejí.' Tento tedy den volby na 
poli Martovenadějný a toužebně očekávaný sobě na 
mysl uváděje Milo s krvavýma rukama, zločin a skutek 
ohavný ukazuje a vyznávaje, k oněm posvátným auspi- 
ciím centurií přijíti zamýšlel? Jak to k víře nepodobno 
u tohoto! jak totéž u Klodia nepochybno jest, že on 
po zavraždění Milona jako král vládnouti hodlal. Jak ? 
což hlavním jest, soudcové, pramenem smělosti, kdo neví,
že největším lákadlem k hříchu jest naděje beztrest
nosti r

T>v> 1   _ _____ A, kirln Orn ku ni z uuuu ieu} miiu uyiu t Milnnnvi
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jenž právě nyní ze skutku buď slavného neb aspoň nut
ného obžalován jest, či při KlodiovíT jenž tak soudy a 
tresty vždy pohrdal, že mu nic příjemného nebylo, co 
buď přírodou dovoleno bylo neb po zákonu se či- 
niti smělo?
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Ale proč já důkazy uvádím? proč šíře o věci roz- 44 
právím? Na tebe, Q. Petilie, se odvolávám, nejlepšího 
a nejráznějŠího občana: tebe, M. Katone, za svědka 
beru, jež mně božská jakási náhoda za soudce ustano
vila. Vy jste od M. Favonia slyšeli, že Klodius jemu 
řekl, a sice slyšeli jste to za živobytí Klodiova, že ve 
třech dnech Milo zahyne. Po třech dnech stala se věc 
ta, jak byl řekl. Když onen neváhal vyje viti, co smýšlí, 
vy můžete pochybovati o tom, co učinil?

XVII. Jak tedy on den dobře věděl ? Řekl jsem to 45 
právě. Diktátora Lanuvinského určité obřady náboženské 
znáti, nebylo nic těžkého. Věděl, že Milonovi nutno jiti 
do Lanu via právě toho dne, kdy odešel. Proto ho pře
dešel. Než kterého dne ? toho, kdy, jak jsem pravil, 
bylo velice bouřlivé shromáždění od jeho najatého tri
buna lidu svolané: toho dne onen, toho shromážděni, 
těchto křikův, kdyby k zamýšlenému zločinn nepospí
chal, nikdy by byl neopustil. Onen neměl tedy ani pří
činu cesty, ba spíše příčinu zde zůstati: Milonovi zů- 
stati zde žádná možnost, odejiti nejen příčina, ale 
i nutnost byla. Což? jakož onen věděl, že Milo toho 
dne bude na cestě, tak toho o Klodiovi Milo ani do- 
mýšleti se nemohl? Nejprve táži se, jak to věděti mohl? 46 
oč vy při Klodiovi tázati se nemůžete. Neb třeba by se 
byl nikoho jiného leč T. Patiuy, nej důvěrnějšího přítele 
svého, zeptal, mohl věděti, že právě onoho dne diktátor 
Milo v Lanuviu u volby kněze býti musí. Ale byli pře
mnozí jiní, od kterých to velmi snadno věděti mohl: 
všichni totiž obyvatelé Lanuvia. Milo o návratu Klo- 
diovu odkud se vyptal? Dejme tomu, že se vyptal: vi
díte, jak vám povoluji: dejme tomu, že i otroka, jako 
Q. Arrius, můj přítel, řekl, podplatil, čtěte svědectví 
svědků vašich. Řekl K. Kausinius Škola, Iuteramňan, 
důvěrný přítel a též průvodce P. Klodia, dle jehož svě
dectví již dříve Klodins o též hodině v Interamně byl 
i v Římě, že P. Klodius onoho dne na statku albán
ském zůstati hodlal, ale že náhle zvěstováno mu bylo,
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že stavitel Kyrus zemřel, a proto že rychle do Říma se 
odebrati ustanovil. Řekl to také průvodčí P. Klodia, 
K. Klodius.

47 XVIII. Vizte, soudcové, jak důležité věci těmito 
svědectvími na jevo vyšly. Nejprve zajisté osvobozuje 
se Milo, že za tím úmyslem neodešel, aby úklady na 
cestě strojil Kiodiovi: patrně, když ho vůbec ani po- 
tkati nechtěl. Pak — neb nevidím, proč bych také o své 
záležitosti nejednal — víte, soudcové, že byli, kdož při 
podporování návrhu tvrdili, že rukou Milonovou vražda 
byla spáchána, návodem však někoho vyššího. Mne totiž 
za lupiče a zákeřníka podlí lidé a zlotříli označovali. 
Jsou v koncích se svými svědky, kdož tvrdí, Že Klo
dius toho dne do Říma nebyl by se navrátil, kdyby 
o smrti Kyrově nebyl uslyšel. Oddechl jsem sobě, jest 
mi uvolněno; nebojím se, že zdáti se bude, jakobych 
byl na to pomýšlel, čeho jsem se ani domýšleti nemohl.

48 Nyní chci objasniti ostatní. Neboť lze odpověděti ono z 
Tu aui Klodius na úklady nemyslil, poněvadž na statku 
albánském zůstati hodlal, jestli totiž ze statku k vraždě 
vyjiti nechtěl. Neboť vidím, že onen, jenž prý o smrti 
Kyrově zprávu přinesl, ne tu zprávu přinesl, ale že 
Milo se blíží. Neboť proč by o Kyrovi zprávu přinášel, 
jehož Klodius z Říma odcházeje zůstavil umírajícího ? 
Byl jsem při tom, závěť (Kyrovu) spolu s Klodiem jsem 
zapečetil; závěť pak veřejně vyhotovil a onoho dědicem 
a mne ustanovil. Jehož den před tím o hodině třetí u- 
mírajícího opustil, o smrti tohoto teprve druhého dne 
o hodině desáté zpráva se mu podávala?

49 XIX. Nuže ať se tak stalo: jaká byla příčina, proč 
by do Říma pospíchal ? proč v noc se odvážil ? Co dá-

_ V .    _  V * Y *  1_    ^ m O ^ a J XJ* lw?l 5 XT AI V\1*17Qvaio mu příčina k spccuus ějk u j i t
ničeho nebylo, proč by spěchu třeba bylo: pak kdyby 
něco bylo, co to přece bylo, čeho té noci nabyti mohl, 
ztratiti však, kdyby druhého dne časné ráno do Říma
byl přišel ? A jako onen nočního k městu příchodu 
stríci spíše než přát! si měl, tak Milo, když úkladníkem



byl, jestliže věděl, že onen k městu za noci přijde, čí- 
hati musil. [V noci, na místě k úkladům příhodném a ao 
lotrů plném by jej byl zabil? a každý by mu zapírají
címu byl věřil, jehož všichni svobodným býti chtějí, 
i když se přiznává. Vinu tu bylo by nejprve odneslo 
samo místo ono k úkrytu a přechovávání lupičů pří
hodné, zatím co ani němá pustota byla by neprozradila 
ani tmavá noc neosvědčila Milona: konečně by tam 
mnozí od onoho uražení, oloupení, ze statků vyhnaní, 
mnozí také toho se obávající, v podezření upadli, ko
nečně na celou Etrurii bylo by žalováno. A onoho dne 51 
zajisté z Aricie se vraceje Klodius ve svém statku al
bánském se ubytoval. Což kdyby byl i věděl Milo, že 
on v Aricii byl, domnívati přece se musil, že on, 
i kdyby do Ěíma onoho dne vrátiti se chtěl, na statku 
svém, jenž u cesty jest, se ubytuje. Proč ani dříve 
v cestu mu nepřišel, aby on na statku zůstati nemohl, 
ani na tom místě nečíhal, kam onen v noci přijíti musil ? £ ?

Pokud vidím, jest yše posud, soudcové, nepopira
telné, že Milonovi i užitečno bylo, aby Klodius žil, 
onomu k tomu, čeho si toužebně přál, nej vítanější byla 
smrt Miionova: že nenávist onoho k tomuto byla velmi 
trpká, žádná tohoto k onomu: zaměstnání onoho usta
vičně v páchání násilí, tohoto jen v zabraňování? že 
smrtí od onoho Milonovi hroženo a veřejně oznamována, '99 
nic podobného nikdy od Milona neslyšáno : že den ce
sty tohoto onomu znám, návrat onoho tomuto neznámým 
b y l :  cesta tohoto že nezbytná byla, onoho spíše ještě 
nevčasná: tento že se prohlásil, že onoho dne z Ěíma 
odejde, onen zatajil, že toho dne se vrátí: tento že 
v ničem úmvsjn —41 něnil, onen příčinu změny

y úklady strojil, že by na 
nusil, onen, i kdyby se 
uího příchodu do města o-

XX. Vizme nyní to, co hlavní věcí jest, místo k zá- 53 
loze, právě ono, kde se setkali, komu z obou pak bylo



60

příhodnější. O tom však, soudcové, ještě pochybo váti 
jest a déle uvažovali se musí? Před statkem Klodiovým, 
na kterémžto statku pro nesmírné ony stavby snadno 
tisíc lidí statných se zdržovalo, při vyvýšeném protiv
níka a vyčnívajícím postaveni domnívati se mohl Jíio- 
dius, že jeho předčí, a proto právě místo to k šarvátce 
zvolil ? či na tom místě spíše očekáván byl od toho, 

54 jenž nadějí na místo samo útok učiniti zamýšlel ? Věc
soudcové, jež vždycky platí nejvíce. Kdy-

děli, přece patrno bylo by, kdo z obou úkladníkem byl, 
kdo z obou. nic zlého nezamýšlel, ježto jeden na voze 
jel v plást cestovní zahalen, spolu seděla manželka . . . 
Co z toho není k největší závadě? šat či vúz či prů
vodce? co méně schopným boje, když v plást zamotán, 
vozem v závadu uveden, manželkou skorém upoután byl ? 
Vizte nyní onoho, nejprve vycházejícího ze statku, ne
nadále: proč? u večer: kčemu toho třeba? zdlouhavě: 
jak se to shoduje, obzvláště v ten čas? Odebral se do 
statku Pompejova. Aby viděl Pompeja? věděl, že jest 
na statku u Alsia : statek aby si prohlédl ? tisíckráte 
v něm byl. Co to tedy bylo ? meškati a váhati: dokud 
by tento nepřišel, místo opustili nechtěl.

^ XXI. Nuže nyní cestu lehce ozbrojeného lupiče 
s těžkou jízdou Milonovou srovnejte. Vždycky onen 
před tím s manželkou, tenkráte byl bez ní: nikdy leč 
na voze, tenkráte na koni: průvodci mladí Éekové, kam
koliv šel i když do tábora etrusského spěchal, tenkráte 
v družině žádných větroplachů. Milo, jenž nikdy, ten
kráte náhodou hudební sbor manželky své s sebou vedl 
a četnou družinu služek. Onen, jenž vždycky s sebou 
lehké ženštiny, vždycky souložniky, vždycky nevěstky 
vodil, tenkráte nikoho, leč takové, že bys řekl, že si 
jeden druhého vybrali. Proč tedy přemožen b y l ?  Po
něvadž ne vždycky pocestný od lupiče, někdy i lupič 
od pocestného bývá zabit: poněvadž, ačkoliv připravený

56 na nepřipravené Klodius, přece jen jako žena na muže

že se to j£st&lo, ale namalované to vi-
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vrazil. Také nebyl nikdy tak nepřipraven Milo, aby 
proti onoma nedosti byl připraven. Vždycky onen na to, 
jak velice P. Klodiovi na tom záleží, aby zhynnl, a 
v jak veliké u něho nenávisti jest, a jak mnoho onen 
se odváží, pomýšlel. Proto živobytí své, o němž věděl, 
že na ně největší odměny vysazeny a skoro zaprodáno 
jest (vrahům), nikdy v nebezpečí bez ochrany a stráže 
nevydával. K tomu pomysleme si náhody, pomysleme si 
nejistý výsledek bojů i společné oběma stranám štěstí 
válečné, jež často loupícího již a jásajícího zhubilo a 
zničilo od poraženého: pomysleme si nespůsobilosť jí
dlem a pitím přeplněného, zívajícího vůdce, jenž když 
nepřítele ze zadu zaskočeného byl ostavil, nic na jeho 
zadní průvodce nepomýšlel, mezi něž hněvem rozpálené 
a nad životem pánovým zoufající, když upadl, uvázl 
v těch pokutách, jež na něm otroci věrní za život pá
nův vzali. Proč tedy je Milo za svobodné propustil ? Za- 57 
jisté, že se obával, aby ho nezradili, že by bolest snésti 
nemohli, aby mučidly přinuceni nebyli vyznati, že od 
otroků Milonových na silnici Appiově P. Klodius zabit 
byl. K čemu třeba trýznitele? po čem se tázati chceš? 
Zda jej zabil? zabil. Právem či neprávem? do toho 
trýzniteli nic není: neb o skutek jedná se na mučidle, 
o právu při soudu.

XXII. Co tedy u věci té vyzvěděti se má, o tom 
zde promluvme: čeho mučením najiti chceš, k tomu se 
přiznáváme. Ale proč na svobodu propustil, jestliže na 
to spíše se tážeš, než proč skrovnou odměnu jim udělil, 
neumíš čin nepřítele haněti. Nebof řekl tento právě zde, 58 
jenž všechno důsledně a rázně, M. Kato, a řekl v bouř
livém shromážděni, které však jeho osobní vážností dalo 
se upokojiti, že ti, kdož hlavu pána ochránili, nejen 
svobody, ale i všech odměn nejvíce hodni byli. Neb 
jaká odměna dosti velikou jest tak oddaným, tak hod
ným, tak věrným otrokům, jimž za život svůj děkuje ? 
Ačkoliv to sice není takové ceny, jako že krví a ra
nami svými mysli a očí nenasytil nejkrutějšího přítele.
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Ty kdyby byl na svobodu nepropustil, mučidlům ještě 
byli by bývali odevzdáni ochránci pána, mstitelé zlo
činu, zabránitelé vraždy. Tento však ničeho nemá v těchto 
strastech, čeho by méně litoval, než že, i kdyby jemu 
něco se stalo, oněm přece zasloužené odměny se do-

59 stalo. Ale vyšetřování stěsňují Milona, jež odbývána byla 
nyní v kobce Svobody. S kterými otroky? tážeš se? 
s P. Klodia. Kdo o ně žádal? Appius. Kdo předvedl? 
Appius. Odkud? od Appia. Dobří bohové! co přísněj
šího jednati se může ? S otroky dle žádného zákona 
vyšetřování není proti pánu leč o smilství, jako bylo 
proti Klodioví. Velmi blízko k bohům se přiblížil Klo- 
dius, blíže než tenkráte, když až k nim vnikl, že se 
o jeho smrti vede vyšetřování jako o porušeni obřadů 
náboženských. Ale přece předkové naši nechtěli, aby 
otroci proti pánu vyšetřováni byli, ne že by pravda na
jiti se nemohla, ale že se to zdálo býti nehodným a i 
nad samu smrť pánovu mrzutějším. Ale když otrok ža
lobníkův proti obžalovanému se vyšetřuje, může se tu

60 pravda nalézti ? Nuže tedy, které bylo aneb jaké vyše
třování? Slyš ty, Rufie, na příklad, nelži. Klodius ná
strahy učinil Milonovi ? Učinil. Jisté ukřižování. Žádných 
neučinil. Naděje na svobodu. Co spolehlivějšího nad toto 
vyšetřování? Najednou odvlečeni do vyšetřování přece 
jsou odděleni od ostatních a do žaláře uvrženi, aby 
s nimi nikdo rozmlouvati nemohl. Ti pak když sto dní 
v moci žalobníkově byli, právě od žalobníka předvedeni 
jsou. Co může se nazvati pořádnějším, co bezúhonněj
ším nad toto vyšetřování?

61 XXIII. Jestliže však posud dosti nepochopujete, 
ačkoliv věc sama tolika tak jasnými důkazy a znám
kami zřejmou jest, že Milo s myslí cistou a bezúhon
nou, žádným zločinem neposkvrněn, žádným strachem 
nezastrašen, žádným hlasem svědomí netrápen do fiíma 
se navrátil, rozpomeňte se pro bohy nesmrtelné! jaká 
byla rychlosť návratu jeho, jaké vkročení na náměstí, 
aua radnice hořela, jaká velikosť ducha, jaký obličej,
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jaká řeč. A nejen národu, ale i senátu se svěřil, a ne
jen senátu, ale i veřejným strážím a zbraním, a neto
liko těmto, ale i moci toho, jemuž senát celou obec, 
všechno mužstvo Itálie, všechnu zbrojnou moc národa 
římského byl svěřil: jemuž zajisté tento nikdy by se 
byl nesvěřil, kdyby svou věcí dobře jist nebyl, ob
zvláště když onen vše slyšel, velikých nehod se obával, 
mnohé tušil, nejedné věci věřil. Veliká jest moc svě
domí, soudcové, a to veliká na obě strany, tak že ani 
nebojí se ti, kdož ničeho nespáchali, «niž těm, kteří 
zhřešili, trest vždy na mysli^tane. Aniž pak věc Milo- 62 
nova bez určitého důvodu vždy od senátu byla schvá
lena ; náhlí želit mužové moudří příčinu skutku, přítom
nost ducha, vytrvalost obrany, či snad jste zapomněli, 
soudcové, krátce po oné zprávě o násilné smrti Klo- 
diově na ony nejen nepřátel Milonových řeči a do
mněnky, ale i některých nezkušených? Tvrdili, že do 
Říma se nevrátí. Neboť at již to prý v zlosti a po- 68 
dráždění učinil, že nenávistí rozlícen nepřítele svého 
zabil, soudili, že smrt P. Klodia za dosti důležitou po
važoval, aby s klidnou myslí vlasti postrádal, když byl 
krví nepřítele nenávist svou ukojil: nebo buď si také, 
že chtěl smrtí onoho vlast osvoboditi, myslilo se, že 
muž statečný, když se svým nebezpečím spásu národa 
římskému přinesl, nebude se rozpakovati, aby ustoupil 
s myslí klidnou zákonům, s sebou odnesl slávu nepo
míjející, fóm to k užívání zůstavil, co sám byl za
chránil. Mnozí také o Katilinovi a podobných netvo
rech mluvili: vytrhne, zmocní se nějakého místa, válku 
vlasti způsobí. Jak bídní jsou "hěkdy občané nejvíce o 
vlast zasloužilí, při nichž lidé nejen na věci přeslavné 
zapomínají, ale i věcí bezbožných se domýšlejí! To 64 
tedy klamné bylo, co zajisté by se bylo potvrdilo, 
kdyby se byl Milo něčeho dopnstil, čeho by nemohl 
počestně a pravdivě hájiti.

XXIV. Jak? co později na něho svedeno, jež kaž
dého, kdyby sobě i méně značných provinění vědom



byl, bylo by ohromilo, jak snesl, bohové nesmrtelní! 
snesl ? ba ovšem jak pohrdl a za nic nepovažoval, čeho 
ani vinník při největší ducha klidnosti, ani nevinný, leč 
velmi srdnatý muž nevšímati si byl by nemohl! Bylo 
udáno, že ještě množství štítů, mečů, železného náčiní 
a kopí nalézti se může: říkali, že žádné čtvrti městské, 
žádné úzké ulice není, v niž by Milo dům najatý ne
měl : zbraň do statku Okríkulanského že po Tibeře do
vedena, dům na návrši Kapitolinském že štíty přeplněn, 
všude že plno šípů ohnivých k požáru města připrave
ných, to nejen udáno bylo, ale skorém tomu věřeno a 

€5 nezamítnuto dříve, než se to vyšetřilo. Schvaloval jsem 
arci k víře nepodobnou opatrnost Kn. Pompeja, ale 
řeknu, jak myslím, soudcové. Příliš mnoho slyseti do
nuceni jsou a nejinak jednati mohou ti, jimž veškera 
obec svěřena jest. Ba poslouchati musil i jistého po
mocníka kněze z okolí velikého cirku, že otroci Milo- 
novi u něho se opivše jemu se přiznali, že Pompeja 
zabiti se zapřísáhli, později pak že od jednoho z nich 
mečem poraněn byl, aby to neudal. Pompejovi v za
hradě to sdělil, já povolán byl mezi prvními: dle zdání 
přátel vznesl věc na senát. Nemohl jsem při tak veli
kém podezření mého a vlasti strážce strachu se ubrá- 
niti, ale přece jsem se divil, že se věří pomocníku 
kněze, výpovědi otroků se poslouchají, rána v boku, jež 
píchnutí jehlou se podobala, za ránu zbojníka se pova- 

66 žuje. Avšak, jak myslím, Pompejns více opatrným byl 
než se bál, nejen toho, čeho obávatž se bylo9 ale všeho, 
abyste se vy nic nebáli. Obléhání domu C. Caesara, 
muže přeslavného a přendatného, po mnoho hodin v noci 
se zvěstovalo. Nikdo neslyšel to na místě tak hlučném, 
nikdo nezpozoroval: přece tak siyšeno. Nemohl jsem 
míti podezření, že by Kn. Porapejus, muž výborné sta
tečnosti, bázlivým byl: spíše jsem se domníval, že když 
převzal veškeru správu obce, žádná taková obezřetnost 
přílišnou není. V nejčetnějši schůzi senátu nedávno na 
Kapitoliu senátor se nalezl, jenž pravil, že Milo se
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zbraní jest. Odhalil se v chrámě posvátném, poněvadž 
posavádní život takového i občana i muže víry nepo
skytoval, takže při jeho mlčení věc sama mluvila.

XXY. Zvědělo se, že to vše klamné jest a úskočné 67 
smyšleno. Proč tedy přece, jestliže i nyní Milo jest na 
postrach, neobáváme se již onoho obžalování pro vraždu 
Klodia, ale tvého, Cn. Pompejí — neboť k tobě již se 
obracím a to tim hlasem, abys mne slyše ti mohl — 
tvého, tvého, pravím, podezření se děsíme : jestliže Mi- 
lona se obáváš, jestliže myslíš, že on o životě tvém 
zločinně buď nyní smýšlí neb někdy o něco se pokusil, 
jestliže odvod Itálie, jak někteří najímači tvoji tvrdili, 
jestliže tyto zbraně, jestliže Kapitolské kohorty, jestliže 
stráže denní i noční, jestliže mužstvo vybrané, jež tvé 
tělo i dům chrání proti útoku Milo novu, ozbrojeno jest, 
a to vše proti tomuto jedinému ustanoveno, připraveno, 
naměřeno, veliká tomuto jistě síla, neobyčejná zmužilost 
a síla a moc nejednoho muže se přisuzuje, jestliže totiž 
proti tomuto jedinému i nej přednější vůdce zvolen i celá 
obec ozbrojena jest. Ale kdo neví, že všechny části 68 
obce tobě v stavu chorobném a kleslém, abys je těmito 
zbraněmi uzdravil a sesílil, svěřeny byly? Kdyby však 
příležitost Milonovi byla se popřála, zajisté tebe sama 
byl by přesvědčil, že žádný Člověk nikdy člověku mi
lejším nebyl jako ty jemu: že žádnému nikdy nebezpečí 
pro důstojenství tvé se nevyhnul; že právě s onou pře- 
ohavnou hlízou velmi Často pro slávu tvou zápasil; že 
tribunát svůj ku blahu mému, kteréž tobě velmi drahým 
bylo, dle návodu tvého spravoval; že od tebe na to 
bájen byl v hrdelní při, podporován při ucházení se 
o praeturu: že se vždy nadál míti dva důvěrné přáteljE^ 
tebe pro tvé, mne pro své dobrodiní. Toho kdoby do- 
kázati nemohl, kdyby v tobě tak hluboko bylo utkvělo 
ono podezření, že žádným způsobem vyhladiti by se 
nemohlo, kdyby konečně Itálie od sbírání vojska, město 
od moci zbrojné bez pádu Milonova nikdy pokoje míti 
nemělo, zajisté že by tento bez váhání z vlasti odešel,

fí
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on, jenž tak se narodil a tak zvykl, tebe, Magne, přece 
povolal by za svědka, což také nyní činí.

69 XXVI. Uvaž, jak rozdílné a měnivé jsou poměry 
života, jak těkavé a nestálé štěstí, jaká nevěrnost mezi 
přátely, jak vhodné dle okolnosti přetvářky, jak častý 
útěk nejbližších přátel při nebezpečí, jaké obavy. Přijde, 
přijde onen zajisté Čas a zasvitne jednou onen den, kdy 
ty, jak doufám, ač věci tvé v prospěchu budou, ale snad 
otřesením nějakým společných okolností, kteréžto, jak 
často se naskýtá, ze zkušenosti věděti máme, i laska
vosti největšího přítele i povahy přímé muže věrného 
i jediného od paměti lidské muže udatného velkoduš-

70 nosti snad bys pohřešoval- -Ačkoliv kdo by tomn věřil, 
že by Cd. Pompejus, práva veřejného, mravů otcovských, 
konečně obce největší znalec, když senát jemu uložila 
zření míti, by obec v ničem zkázy nebrala, kteroužto 
jedinou větičkou dosti ozbrojeni vždy byli konsulové 
i bez povolení moci branné: že by tento, když by 
branná moc, když by odvod byl mu dovolen, výrok 
soudu očekávati chtěl, aby potrestal záměry toho, jenž 
násilím soudy samy odstraňoval? S dostatek vyslovil se 
o tom Pompejus, s dostatek, že se toto klamně na Mi- 
lona svádí, tím že zákon dal, dle něhož, jak já myslím, 
Milona nevinným uznati musíte, neb, jak každý při-

71 znává, smíte.
Že však na onom místě a oním zástupem stráže 

obecné obklopen sedí, s dostatek dokazuje, že oenahání 
strachu vám — neb co by bylo onoho méně hodným 
než nutiti vás, abyste toho odsoudili, jehož potrestati 
sám i dle zvyku předkův i svým právem by mohl? — 
ale že ochranou jest (vám), abyste pozorovali, že na
proti včerejšímu onomu shromáždění možno vám mínění 
své svobodně vysloviti.

72 XXVII. Aniž mne však, soudcové, obžaloba Klo- 
diova znepokojuje, aniž jsem tak pošetilým a tak smý
šlení vašeho neznalým a neúčastným, abych nevěděl, co 
o smrti Klodiově soudíte. Kdybych vzhledem k této
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nechtěl tak obžalobu vyvrátiti, jak jsem vyvrátil, přece 
by bez trestá Mílo veřejně křičeli a lkáti chlubivě 
mohl: Zabil jsem, zabil, ne Sp. Maelia, jenž tím, že dra
hotu obilí zmenšiti chtěl a s velikými oběťmi jmění svého, / 
poněvadž se zdálo, že příliš po přízni lidu baží, v po-^ 
dezření upadl, že vlády královské domoci se chce; ne 
T. Grakcha^ jenž srocením soudruha z úřadu vypudil, 
jichž vražedníci naplnili okrslek zemský slávou jména 
řvého, ale toho — neboť mohl by se odvážiti to říci, 
ježto vlast z nebezpečí jejího osvobodil — jehož zločinné 
smilstvo na polštářích bohům zasvěcených ženy pře- 
vzácué postihly: toho, jehož potrestáním senát často za 73 
dobré uznal, aby obvyklé obřady náboženské smířeny 
byly: toho, o němž L. Lukallus že z vyšetřování za
vedeného zvěděl, přísahou potvrdil, kterak s vlastní 
sestrou šeredného smilství se dopustil: toho, jenž ob
čana, jehož senát, jehož národ římský, jehož všichni 
národové města a života občanů zachranitelem uznali, 
zbraní otroků do vyhnanství zapudil: toho, jenž krá
lovství dával, odnímal, okrslek zemský, s kým chtěl, 
rozdělil: toho, jenž velmi mnohé krvavé seče na ná
městí způsobiv občana obzvláštní statečnosti a slávy 
domů násilím a zbraní zapudil: toho, jemuž nikdy nic 
nedovoleným nebylo ani v zločinech ani v rozkoši, toho, 
jenž chrám Nymf zapálil, aby veřejnou paměť v pře
hlídce censorské na deskách obecních vyrytou zahladil: 
toho konečně, jemuž již žádný zákon nebyl, žádné právo 
občanské, žádné mezníky majetku, jenž ne křivou žalo
bou rozepří, ne nespravedlivými nároky a žalobami cizí 
statkjr, ale táborem, vojskem a vtrhnutím praporů si 
osvojoval: jenž nejen Etrusky — těch totiž docela si 
nevážil —, ale i tohoto P. Varia, rázného a dobrého 
občana, soudce našeho, vyhnati ze statku zbraní a tá
borem se pokusil, jenž se staviteli a raěřickými tyčemi 
statky mnohých a sady prošel, jenž Janikulem a Alpami 
naději svon na statky byl ohraničil, jenž když od rytíře 
římského, M. Pakoni a, urozeného a statného nedosáhl,

5*
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aby mu ostrov na jezeře Prilijském prodal, náhle po 
loďkách na ten ostrov stavební dříví, vápno, kamení, 
zbrahě navézti dal i nerozpakoval se před očima pána 
na onom břehu stojícího budovu stavětí na cizí půdě :

75 jenž tomuto T. Furfaniovi, jakému to muži? bohové ne
smrtelní! — neboť co o ženušce Skantii, co o mladíku 
P. Apiniovi říci mám ? z nichž oběma smrtí hrozil, 
kdyby jemu držení sadů nepostoupili — : ale Furfaniovi 
říci směl, nedá-li mu. mnoho-li žádal, peněz, že mrtvolu 
do jeho domu donésti dá, ostuda to, která by takové
hoto člověka mravně zničila: jenž svého bratra Appia, 
člověka nejvěrnější láskou se mnou spojeného, nepří
tomného z držení statku vyhnal, jenž zeď tak předdo- 
mím sestry vésti si umínil, tak základy položití, že 
sestru nejen o předdomí, ale i o vchod a práh při
pravil.

76 XXVni. Než to přece již snesitelným se zdálo,
ačkoli stejně na obec, na soukromé, na vzdálené, na 
příbuzné, na cizí, na své se sápal, ale nevím, jakým
způsobem už ze zvyku se utužila a citu pozbyla neu
věřitelná obce trpělivost. — Co však už přítomno bylo 
a hrozilo, jakým způsobem to buď zahnati neb snésti 
byli byste mohli? Kdyby onen vrchní vlády byl nabyl, 
pomíjím spojence, cizí národy, krále, tetrarchy: neboť 
slib byste činili, aby spíše na ony vpadl než na váš 
majetek, vaše příbytky, vaše peníze: peníze pravím? 
od dětí, přísám bůh, a manželek vašich nikdy by onen 
bezuzdných svých choutek nezdržel. Myslíte, že to vy
myšleno, co jest na bíledni, co známo jest všem, co
makavé? že totiž v městě onen vojsko otroků byl by
sebral, pomocí jichž celé správy obecní i soukromého

77 majetku všech by se zmocnil? Pročež kdyby krvavý meč 
drže křičel T. Annius: Pojďte sem, prosím, a slyšte, 
občané: P. Klodia jsem zabil, jeho šílené řádéní, jež 
žádnými už zákony, žádnými soudy na uzdě udržeti 
jsme nemohli, touto ocelí a touto pravicí od šíjí vašich 
jsem odvrátil, aby skrze mne jediného právo, spravedl-



nosť, 'zákony, svoboda, kázeň a stud v obci zůstaly, 
bylo by vskutku třeba se obávati, jak by to obec ne
sla ? Neb nyní kdo jest, kdo by neuznával, kdo by ne
schvaloval, kdo by i neřekl 4 neznamenal, že jediný za 
paměti lidské T. Annius nejvíce obci prospěl, největší 
radostí národ římský, veškeru Itálii, všechny národy 
naplnil? Nemohu posouditi, jak veliké staré ony národa 
římského radosti byly: přece však mnohá už největších 
vojevůdců nej slavnější vítězství věk náš uzřel, z nichž 
žádné ani tak trvalé ani tak veliké veselosti nepři
neslo. Pamatujte si to, soudcové. Doufám, že vy i děti 78 
vaše v obci mnoho dobrých spatříte : při-každé z nich 
tak vždy—myslit^ budete musiti? že za živobytí Klodiova 
ničeho z toho byste nebyli spatřili. Naděje převeliká a, 
jak myslím, velmi pravdivá se nám naskytla, že právě 
tento rok, právě za konsulatu muže tohoto velikého, po 
potlačeni zvůle lidské, po zkrocení chtíčů, po ustavení 
zákonův a soudů, prospěšným obci bude. Zdaž tedy kdo 
tak jest pošetilým, aby myslil, že za živobytí P. Klodia 
toho dosíci se mohlo? Jak ? to, co nyní máte soukro
mého a svého, za panováni Člověka zběsilého nějakého 
práva stálého držení bylo by požívati mohlo?

XXIX. Nebojím se, soudcové, že se zdáti bude, 79 
jako bych záštím nepřátelství svého roznícen raději to 
než dle pravdy na onoho vychrloval. Neb ačkoliv by toto 
záští obzvláštní býti" měltf, přece tak společným byl 
onen všech nepřítelem, že v společném záští téměř rovno 
bylo záští moje. Nelze se dostatečně vyslpyiti,, ani po- , 
mysliti, jak veliké bylo by u něho loťróVství^ak veliké* 
zlo. ^íHée^Ukto- pozorujte (věe), soudcové. Vždyť výše- 80 Mu 
třování toto jest o smrti P. Klodia: představte si na 
mysli — svobodné jsou totiž naše myšlénky a nač chtí, 
tak pohlížejí, jako na to pohlížíme, co vidíme — před
stavte si tedy na mysli obraz tohoto postavení mého, 
kdybych mohl způsobiti, abyste Milona za nevinna uznali, 
ale tak, že by Klodius opět obživl . . . Čeho výrazem 
tváři své jste se zalekli? jakým pak způsobem by vás
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onen za živa znepokojoval, jež mrtev při pouhém po
myšlení poděsil? Jak? kdyby sám Cn. Ppmpejus, jenž 
té statečnosti a toho štěstí jest, že to mohl vždy, co 
nikdo kromě onoho, kdyby ten, pravím, byl mohl buď 
vyšetřování o smrti P. Klodia naříditi, buď jeho samého 
z podsvětí vyvolali, co z obébo myslíte že by byl spíše 
učinil? 1 kdyby pro přátelství chtěl onoho z podsvětí 
vyvolali, k vůli obci byl by toho neučinil. Sedíte zde 
tedy jako mstitelé smrti toho, jehož život kdybyste my- 
sliti mohli že pomocí vás býti muže navrácen, nechtěli 
byste, a o zavraždění toho vyšetřování zavedeno, jenž 
kdyby dle téhož zákona obživnouti mohl, nikdy zákon 
nehyl by vydán. Kdo by tedy toho vražedníkem byl, 
zdaž od těch při svém přiznání by se obávati měl trestu, 

81 jež byl osvobodil? Řekové božskou poctu prokazují těm 
mužům, kteří tyrany zabili. Co toho já viděl jsem v Athé
nách ! co v jiných městech Řecka 1 jaké slavnosti božské 
takovým zřízené mužům, jaké zpěvy, jaké písně! téměř 
i úctě i upomínce k nesmrtelnosti zbožňováni jsou. Vy 
takového ochrance národa, takového zločinu mstitele ne
jen žádnou poctou byste neobdařili, ale i k popravě 
vléci byste dopustili? Přiznal by se, přiznal, pravím, 
kdyby to byl učinil, i velkodušně i rád že to učinil za 
příčinou Bvobody všech, k čemuž nejen byl by se směl 
přiznati, ale i tím se cblubiti.

82 XXX. Neb jestliže toho nezapírá, při čemž ničeho 
nežádá, léč aby se mu odpustilo, rozpakoval by se 
k tomu se přiznati, při čemž by i odměnu chvály žá- 
dati mel?^ Leč však za věc milejší vám pokládá, že 
svého hrdla ne vašeho ochráncem byl, ježto obzvláště 
při tomto přiznání, kdybyste vděčni býti chtěli, pocty
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došel — ačkoliv jak by někdo vlastní spásu schvalovali 
nemohl? — ale přece kdyby statečnost muže rekovného 
občanům méně příjemnou byla se zdála, s myslí pevnou 
a vytrvalou odešel by z obce nevděčné. Než co by bylo 
nevděčnější než aby ostatní se radovali a ten jedině



71

truchlil, k vůli němuž ostatní se radují? Ačkoliv té 83 
zásady vždy všichni jsme byli při potlačování zrádců 
vlasti, že, poněvadž sláva naší býti měla, i nebezpečí 
i nenávist za svou jsme pokládali. Nebot jaká mně Sa
mému chvála měla by se uděliti, když tolik za kousu- 
latu svého pro vás a děti vaše jsem se odvážil, kdy
bych se byl domníval, že toho, co jsem podnikal, bez 
největších bojů se strany mé od váži ti se mohu ? Která 
žena zločinného a zhoubného občana zabiti by se neod
vážila, kdyby nebezpečí báti se nemusela ? Kdo vida již 
napřed nepřátelství, smrť, pokutu, přece nic liknavěji 
obec brání, ten v pravdě za muže má býti pokládán. 
Povinností národa vděčného jest odměňovati se občanům 
dobře o obec zasloužilým, povinností muže statečného 
ani trestem smrti nedáti se pohnouti, aby statečného 
činu litoval. Pročež užil by téhož přiznáni T. Annius, 84 

jako Ahala, jako Nasika, jako Opimius, jako Marius, 
jako já sám, a kdyby vděčnou byla obec, radovalyby 
se, kdyby nevděčnou, přece v osudu trudném na svě
domí by spoléhal.

Ale dik za toto dobrodiní, soudcové, osud příznivý 
národa římského i vaše štěstí i bohové nesmrtelní my
slí, že jim náleží. A také nikdo jinak ani souditi ne
může, leč kdo věří, že není žádné moci neb božské ve
lebnosti, jímž ani panství našeho velikost ani slunce 
ono ani nebe a hvězd pohyb ani střídáni věcí a pořá-

neP°hnou ani, a to jest největší, předků moudrost, 
kteří bohoslužbu, kteří obřady, kteří auspicie i sami co 
nejposvátněji ctili i nám, potomkům svým, zůstavili.

XXXI. Jest, jest zajisté ona moc, aniž v těchto 85 
tělech a v této slabosti naší jest sice něco, co žije a 
myslí, ale není v tomto tak velikém přírody a tak pře
slavném pohybu. AČ nemyslí-li snad proto, že není 
zjevným a zřejmým, právě jako bychom ducha svého 
sama, jímž vědomí a známost o budoucnosti máme, vi- 

. děti aneb vůbec jaký neb kde jest, znamenati mohli.
Ta moc tedy sama, jež často neuvěřitelné tomuto městu
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štěstí a sila propůjčila, onoho zhoabce zničila a odstra
nila, jemuž nejprve onu myšlénku vnukla, aby násilím 
škádliti a oceli dráždi ti muže nej statečnějšího se od
vážil a od [něho přemožen byl, jehož kdyby byl pře-

86 mohl, beztrestnost a zlovůli věčně míti měl. Nebyla 
lidskou radon, ani chatrnou, soudcové, ale bohův ne
smrtelných péčí věc ona provedena. V pravdě zdá se, 
že věci posvátné samy, jež onoho netvora klesati vi
děly, Be pohnuly a práva svého před oním hájily. Neboť 
vás již, Albánské rovy a háje, vás, pravím, volám a 
zapřísáhám, i vás*, pobořené oltáře Albanův, spojenci 
a sou věcí posvátných věci národa římského, jež onen 
pošetilosti napaden posekav a poraziv nejposvátnější 
háje staveb ohromnými spoustami zmařil: vaše ten
kráte, oltáře, vaše posvátnost, vaše moc platila, již 
onen všelikými zločiny znesvětil: a ty ze své vyvýšené 
hory, posvátný Jo visi Latia, jehož onen jezera, háje a 
končiny často všelikým lotrovským smilstvím a zločinem 
byl poskvrnil, jednou k jeho potrestání oči jsi otevřel: 
vám ony, vám před vašima očima pozdní sice, ale spra-

87 vedlivé přece a povinné zadostučinění nahrazeno. Ač 
neřekneme-li, že se to snad náhodon stalo, že právě 
před svatyní Dobré bohyně, jež jest na statku T. Sestia 
Galia, obzvláště počestného a vznešeného mladíka, právě 
před Dobrou bohyní, pravím, když boj byl začal, první 
onu ránu obdržel, jíž smrtí nejohavnější podlebnonti 
měl, aby se nezdál býti onoho bezbožného sondu spro- 
štěn, ale k této významné pokntě uchován.

XXXTT. A právě táž pomsta bohův zajisté tuto 
jeho služebníkům vzteklost vnukla, že bez obrazů před- 

* kův, beze zpěvu a her, bez pohřebního průvodn, bez
hořekování, bez řečí pochvalných, bez obřadů pohřeb
ních, pokálen krví a blátem, připraven o onen posled

ní C ,. v, ního dne skvostný pjrtlxpd, jehož i nepřátelé dopřávají, 
pohozen napolo byl spálen. Myslím, že se nemělo bez 
hříchu státi, aby podobizny veleslavných mužů ono
mu nej ohavnějšímu vlastizrádci něco lesku dodaly, a



2e na žádném místě spíše smrt jeho potupena býti ne
měla, než na němž život odsouzen byl.

Tvrdým, přisám bůh, zdál se mně již osud národa 88 
římského a ukrutným, jenž tolik roků onomu této obci 
rouhati se dovolil. Zneuctil on smilstvím nej posvátnější 
obřady, nej důležitější nálezy senátu zmařil, penězi se 
tajně' u soudců vykoupil, za tribunátu svého senát týral, v**- 
co^za souhlasu všech stavů pro blaho obce nařízeno 
bylo, zničil, mne z vlasti vypudil, majetek rozchvátil, 
dům zapálil, děti, manželku mou ztýral, Cn. Pompe- 
jovi hanebnou válku vypověděl, úřadníkův i soukrom
níků vraždy nastrojil, dům bratra mého zapálil, zpu
stošil Etrurii, mnohé z obydlí a statků vypudil: do
léhal, dotíral: jeho zpozdilosť obec, Itálie, provincie, 
království objati nemohly: ryly se již v dome jeho zá
kony, jež nás otrokům našim vydati měly: žádný nebyl 
majetek, jenž by se mu byl nelíbil, jejž si v tomto roce 
přivlastnit! nedoufal. Nikdo nestavěl se na odpor jeho 89 
zámyslům kromě Milona. Právě o onom, jenž odporo- 
rovati mohl, se domníval, že novým smířením takřka 
upoután jest: Caesarovu moc svojí nazýval: smýšlením 
dobrých také při pádu mém pohrdl: Milo jediný naň 
dotíral.

XXXIII. Tu bohové nesmrtelní, jak jsem svrchu 
řekl, myšlénku onomu niěemnlku a lotru vnukli, aby 
tomuto úklady strojil. Jinak zhynouti hlíza ona ne
mohla: nikdy by byla obec nad oním, ač oprávněna 
k tomu, se nepomstila. Senát, tuším, byl by jemu jako 
praetorovi meze vytknul. Ani když to Činival při něm, 
dokud soukromníkem byl, nic nezmohl. Či snad koušu- 90 
lové stateční byli by praetora na uzdě drželi? Nejprve 
po zabití Milona byl by měl své konsuly: pak kdo 
jako konsul byl by na něho praetora statečným, když 
by v dobré paměti měl, že jím tribunem zásluhy bý
valého konsula utiskovány byly? Yše byl by potlačil, 
opanoval, držel: dle nového zákona, jenž nalezen u 
něho s ostatními zákony Klodijskými, otroky naše pro-
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puštěná svými byl by učinil: posléze, kdyby jemu bo
bové nesmrtelní onu myšlénku nebyli vnukli, aby on 
člověk zženštilý nejstatečnějšího muže usiloval zavraž

di diti, dnes žádné obce byste neměli. Nebo onen jako 
praetor, či zajisté jako konsul, kdyby totiž tyto chrámy 
a zdi samy státi za jeho živobytí tak dlouho a dobu 
konsulatu jeho očekávati byly mohly, onen konečně za 
živa nic zlého nebyl by učinil, jenž ještě po smrti ve
dením jednoho ze svých služebníků (Sex. Klodiem) 
radnici zapálil? A nad toto co bídnějšího, co trpčího, 
co žalostnějšího jsme uzřeli? Posvěcené místo mravní 
důstojnosti, vážnosti, státní moudrosti, důmyslu obecního, 
hlavu městi, oltář spojenců, přístaviště všech národů, 
sídlo od celého národa povolené jednomu řádu zapá- 
liti, vyhladili, krví poskrniti (jsme viděli), a nedálo se 
to od množství nezkušeného, ačkoliv právě to bylo 
dosti smutné, ale od jednoho I A když tento tolik se 
odvážil jako palič pro mrtvého, čeho by se byl neod
vážil pro živého jako praporečník? Právě do radnice 
jej hodil, aby ji po smrti zapálil, kterou za živa zni-

92 čiti hodlal. A jsou, kdož na silnici Appiovu žalují, mlčí 
o radnici, a kdož myslí, že dokud v něm dechu bylo, 
náměstí mohlo býti bráněno, jehož mrtvole odporovati 
nemohla radnice! Vzbuďte, vzbuďte ho, můžete-li, z mrt
vých. Zmaříte útok živého, jehož zběsilost nepohřbeného 
sotva snésti můžete? Leda že snad jste odolali těm, 
kteří s pochodněmi k radnici se sběhli, s kosami ke 
chrámu Kastora, s meči po celém náměstí pobíhali. Vi
děli jste ubíjeli národ římský, shromáždění meči roz- 
háněti, když za ticha M. Caelius byl poslouchán, tribun 
lidu, muž to i v obci nejráznějšl i v podniknuté věci 
velmi stálý, i dobrých přání i vůli s< natu oddaný a při 
této buď nenáviděnosti buď osudu Milonově obzvláštní 
božské a neuvěřitelné věrnosti.

93 XXXIV. Ale již dosti mnoho o předmětu vyšetřo
vání, mimo předmět snad ještě příliš mnoho. Co zbývá, 
leč abych prosil a zapřísahal vás, soudcové, abyste tu



útrpnost věnovali nej statečnějšímu muži, jíž sám nepoža
duje, já i proti jeho vůli vzývám a vyžaduji? Nechtějte, 
jestliže při našem všeobecném nářku žádné slzy Milo- 
novy jste nespatřili, jestliže vždy touž tvář, jestliže hlas, 
jestliže řeč pevnou a nezměněnou vidíte, proto méně 
jeho šetřiti: nevím, zda innohein ještě více nemá ho 
setřeno býti. Neboť jestliže v boji gladiatorův a stavu 94 
a osudu lidí druhu nejnižšího bázlivých a pokorných a 
aby jim -dovoleno bylo žiti, prosících, obyčejně nenávi
díme, statné a srdnaté a sebe drze samodek smrti vy
dávající zachovati dychtíme, aby se zachránili, a těch 
nám více jest líto, kteří milosrdenství našeho nevyhle
dávají, než kteří je vyžebrati chtí, čím více to při ob
čanech nej statnějších činiti máme? Mne aspoň, soud
cové, sužují a moří tito hlasové Milonovi, jež slyším 
ustavičně a jichž každodenně jsem svědkem. Mějte se 
dobře, mluví, mějte se dobře, občané moji: buďte bez 
pohromj'. zdaru požívejte, buďte blaženi : stůj toto mě
sto přeslavné a mně vlast nejmilejší, af j ž jakýmkoli 
způsobem se mnou se naloží; nechť pokoje v obci ob
čané moji, poněvadž mně s nimi nelze, beze mne sami, 
ale přece skrze mne požívají: já ustoupím a odejdu; 
nebude-li mně lze dobré obce požívati, aspoň budu 
prázden zlé, a kterou nejdříve najdu dobře spořádanou 
a svobodnou obec, v té si odpočinu, ó práce, dí on, 95 
darmo ode mne podniknuté 1 6 naděje klamné a my
šlénky mé marné! Já když jsa tribunem lidu, když 
ústava potlačena byla, senátu jsem se oddal, jejž bez 
života jsem shledal, rytířům římským, jichž síly byly 
malomocné, mužům dobrým, kteří veškeré vážnosti zbra
němi Klodiovými byli pozbyli, já měl jsem se domní- 
vatí, že někdy ochrany dobrých postrádati budu? já 
když jsem tebe — se mnou totiž velmi často mluví — 
vlasti navrátil, měl jsem se domnívati, že pro mne ve 
vlasti místa nebude ? kde rytíři římští oni, oni, vece, 
tvoji? kde snahy municipií? kde hlasy Itálie? kde ko
nečně oneu tvůj, M. Tullie, jenž velmi mnohým byl již
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ku pomoci, hlas a obrana? mně snad on jedinému, jenž 
pro tebe tolikrát smrti vstříc jsem kráčel, nic by pro- 
spěti neměla?

96 XXXV. Ale to, soudcové, nemluví, jak já nyní, 
pláče, ale právě s týmž obličejem, jak vidíte. Praví 
totiž, praví, že občanům nevděk neučinil, co učinil, že 
bázlivým a na všechna nebezpečí se ohlížejícím, tvrdí. 
Připomíná (jen), že učinil, že chátru a nejnižší třídu 
lidu, jež pod vůdcovstvím P. Klodia statky vaše ohro
žovala, aby tím bezpečnější byl život váš, nejen sta
tečností obrátil, ale i třemi svými živnostmi otcovskými 
sobě získal, a nebojí se, aby, když lid dary uchlácholil, 
vás zásluhami obzvláštními o obec sobě nenaklonil. 
Praví, že senátu k sobě laskavosti právě v těchto ča
sech Často zakusil, vaše však a vašich stavů vstříc vy
cházení, náklonnost, řeči. jakýkoli běh osud mu při-

97 káže, s sebou že odnese. Pamatuje také, že ještě mu 
výrok hlasatelův jen chyběl, jehož nejméně pohřešuje, 
že však všeobecným hlasováním národa, čehož jedině si 
žádal, za konsula zvolen byl: nyní konečně, kdyby toto 
proti němu býti mělo že mu podezření zločinu, ne ob
vinění činu vadí. Dodává toto, což vskutku pravdivé 
jest, že muži statní a moudří obyčejně nesměřují tak 
k odměnám správných skutků jako právě k správným 
skutkům: on že ničeho v životě nevykonal, leč velmi 
slavně vykonal, ač není-li muži nic vzácnějšího než vlast 
z nebezpečí osvoboditi: blaženi že jsou, jimž tato věc

98 ku cti byla u jich spoluobčanů, přece však že nejsou 
nešťastni ti, kdož dobrodiním spoluobčany své překonali: 
ale přece ze všech odměn statečnosti, má-li se na od
měny ohled vžiti, největší odměnou že jest sláva: ta že 
jest jediná, kteráž krátkost života upomínkou na po
tomstvo upokojuje, kteráž působí, že nepřítomni pří
tomni jsme, mrtvi žijeme: ta konečně že jest, po je-

99 jichž stupních i do nebe lidé vy stupo váti se zdají. O mne, 
mluví, vždy národ římský, vždy všichni národové mlu
ví ti budou, nižádné nikdy stáři jméno mé neumlčí. Ba
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právě v tomto čase, kdy všechny ode všech nepřátel 
látky zápalné nevole proti mně se rozněcují, přece 
v každé schůzce lidí vzdáváním díků a blahopřáním a 
všelikými řečmi jsem oslavován. Pomíjím svátečné dni i 
oslavené i ustanovené Etrurie: stý den jest to od smrti 
P. Klodia a, tuším, druhý: pokud hranice panství ná
roda římského jsou, potud nejen pověst již o onom, ale 
i veselost se rozšířila. Pročež kde by tělo toto bylo, 
mluví, se nestarám, poněvadž ve všech zemích již i jest 
i vždy bude bydliti sláva jména mého.

XXXVI. To ty se mnou často, za nepřítomnosti ICO 
těchto (mluvíš), ale já, ani právě tito poslouchají, s te
bou, Milone: Tebe ovšem, ježto toho smýšlení jsi, dosti 
chváliti nemohu, ale, čím jest tato statečnost více bož
skou, s tím větší bolestí od tebe se odtrhuji. Aniž za
jisté, budeš-li mi odňat, přece ona žaloba k útěše raně 
zbývá, že na ty hněvati se mohu, od nichž takovou 
ránu obdržím. Neboť nepřátelé moji tebe mně nevyrvou, 
ale nej věrnější přátelé, ne ti, kdož jednou špatných o mne 
zásluh si získali, ale ti, kdož nejlepších. Žádnou nikdy, 
soudcové, mně tak velikou ránu bolestnou nezasadíte — 
ačkoliv jaká muže býti tak velikou ? — ale ani právě 
tu, abych zapomenouti mohl, jak velice vždy jste si 
mne vážili. To jestli vás pojalo zapomenuti aneb jestliže 
něco na mně vás urazilo, proč to mou hlavou spíše se 
nesplácí než Milonovou? Neboť přeslavně život skončím, 
jestliže něco se mi přihodí, dříve než toto tak veliké 
hoře uzřím. Nyní jediná útěcha mne posiluje, že tobě, 101 
T. Annie, žádná ode mne úslužnosť lásky, žádná odda
nosti, žádná věrnosti nescházela. Já nepřátelství moc
ných za tebe vyhledával, já často tělo své i život na
stavil zbraním nepřátel tvých, já k velmi mnohým za 
tebe s úpěnlivou prosbou jsem se obrátil, statky, jmění 
své a dětí svých při útrapách tvých k společnému po
užití snesl: konečně právě tohoto dne, jestliže násilí 
nějaké připraveno jest, jestliže nějaký boj na život a 
na smrt nastane, toho si vyžaduji. Co již zbývá? Co
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bych ir»ěl učinili vzhledem k zásluhám tvým o mně, než 
abych ten osud, jakýkoli tvůj bude, za svůj považoval? 
Nezpěčuji se, nezamítám, a vás zapřísahám, soudcové, 
abyste dobrodiní své, jež mně jste prokázali, buď spásou 
tohoto rozmnožili, aneb jeho smrtí za zničená pova
žovali.

102 XXXVII. Těmito slzami nedá se pohnouti Milo — 
jest jakési neuvěřitelné síly ducha —, ale myslí, že 
tam jest vyhnanství, kde ctnosti místa není: smrt žc 
jest koncem přirozenosti, ne pokutou. Ale ten toho 
smýšlení budiž, s jakým se zrodil: co vy, soudcové ? 
jakého pak vy smýšlení budete ? Upomínku na Milona 
podržíte, jej sama vypovíte? a bude hodnější místo ně
jaké na světě, jež by tohoto statečníka přijalo, než to, 
jež jej zplodilo ? K vám, k vám se obracím, muži bodří 
kteří jste již mnoho krve za obec vycedili: k vám o-, 
hracím se v nebezpečí mnže a občana nepřemoženého, 
centurionové, a k vám, vojíni: nejen před očima vašima, 
ale též an ozbrojeni jsouce toto soudní jednání chrá
níte, tato tak veliká statečnost z tohoto města bude 
vyhnána, vyloučena, pohozena ? Běda mně nbohému 1 
běda mně nešťastnému! Zpět povolati ty jsi mne, Mi- 
lone, mohl do vlasti pomocí těchto, já tebe ve vlasti 
pomocí týchž udržeti moci nebudu? Co odpovím dětem 
svým, které tě za druhého otce považuji? Co tobě, 
bratře Kvintě, jenž nyní nepřítomen jsi, soudruhu 
svému oněch událostí? či že jsem nemohl spásu Milo- 
novu hájiti pomocí týchž, pomocí jichž onen naše za
chránil ? A v jaké věci že jsem nemohl ? která milou 
jest národům ... že jsem nemohl ? těm, kteří nejvíce

103 smrtí P. Klodia byli spokojeni: čí prosbou? svou. Jaký 
pak já snfyslil jsem si tak veliký zločin aneb jaký tak 
veliký zločin jsem spáchal, soudcové, když jsem ona 
návěstí společné záhuhy vypátral, vyjevil, vynesl, zničil ? 
Všechny na mne a mé splývají z prameue onoho strasti. 
Pr^fc jste chtěli, abych se vrátil ? či snad aby před 
očima mýma vyháněni byli ti, pomocí jichž byl jsem
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*pět povolán? Nechtějte, zapřísahám vás, soudcové, aby 
návrat můj mně trpčím byl, než byl sám můj odchod.
Neb jak mohu mysliti, že jsem byl zpět povolán, bu- 104 
du-li násilně odtržen od těch, pomocí jichž zpět jsem 
byl povolán ?

XXXVIII. Kéž by byli bohové nesmrtelní tak uči
nili — nechť bez pohoršení tvého, vlasti, jsem to řekl: 
obávám se totiž, abych zločimiě nemluvil proti tobě, co 
pro Milona z povinné lásky mluvím — kéž by P. KIo- 
dius nejen žil, ale i praetorem, konsulem, diktátorem 
byl spíše, než abych toto divadlo viděl! O bohové ne- 105 
smrtelní! Jak statný (to muž) a jak, soudcové, zaslu
huje, aby byl zachován! Nikoli, nikoli, dí on. Ba nechť 
si onen pokutu zaslouženou utrpěl: my podstoupíme, 
jestliže tak. nutno, nezaslouženou. Má snad tento muž 
k dobru vlasti narozený někde jinde než ve vlasti ze- 
mříti, aneb, jestliže snad, pro vlasť? toho vy ducha pa
mátku podržeti chcete, tělu v Itálii žádného hrobu ne* 
dopřejete? toho svým hlasováním někdo z tohoto města 
vypudí, jehož všechna města vypuzeného od vás k sobě 
budou volatí ? O země ona šťastná, která tohoto muže 
přijme: ta nevděčná, jestliže vypudí: ubohá, jestliže (jej) 
ztratí! Ale konec budiž : neb již ani pro slzy mluviti 
nemohu, a tento slzami hájiti se zapovídá. Vás prosím 
a zapřísahám, soudcové, abyste při hlasování, co smý- 
šleti budete, toho se odvážili. Vaši mužnost, spravedl
nost, pravdymilovnosť, věřte mně, ten nejvíce ocení, kdo 
při volbě soudců právě ty nejlepší a nejmoudřejáí a nej- 
ráznější vyvolil.

v
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