
Lektürecorpus für die Abschlussklausur im  

Basisseminar Sprach- und Textarbeit im Lateinunterricht im WS 12/13 

 
Die folgenden Auszüge aus Werken von Cicero aus den ersten 5 online gestellten 

Vorlesungshandouts von Prof. Janka (WS 12/13) sind chronologisch angeordnet. 

 

1) 80 v. Chr. 

Cic. Rosc. 1-2; 5  

[1] Credo ego vos, iudices, mirari, quid sit, quod, cum tot summi oratores hominesque 

nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexerim, is, qui neque aetate neque ingenio neque 

auctoritate sim cum his, qui sedeant, comparandus. Omnes hi, quos videtis adesse in hac 

causa, iniuriam novo scelere conflatam putant oportere defendi, defendere ipsi propter 

iniquitatem temporum non audent. Ita fit, ut adsint propterea, quod officium sequuntur, 

taceant autem idcirco, quia periculum vitant. [2] Quid ergo? Audacissimus ego ex omnibus? 

Minime. An tanto officiosior quam ceteri? Ne istius quidem laudis ita sum cupidus, ut aliis 

eam praereptam velim. Quae me igitur res praeter ceteros impulit, ut causam Sex. Rosci 

reciperem? Quia, si qui istorum dixisset, quos videtis adesse, in quibus summa auctoritas est 

atque amplitudo, si verbum de re publica fecisset, id, quod in hac causa fieri necesse est, 

multo plura dixisse, quam dixisset, putaretur. [...] [5] His de causis ego huic causae patronus 

exstiti, non electus unus, qui maximo ingenio, sed relictus ex omnibus, qui minimo periculo 

possem dicere, neque uti satis firmo praesidio defensus Sex. Roscius, verum uti ne omnino 

desertus esset. 

Cic. Rosc. 6 

[6] Quae res ea est? Bona patris huiusce Sex. Rosci, quae sunt sexagiens, quae de viro 

fortissimo et clarissimo L. Sulla, quem honoris causa nomino, duobus milibus nummum sese 

dicit emisse adulescens vel potentissimus hoc tempore nostrae civitatis, L. Cornelius 

Chrysogonus. Is a vobis, iudices, hoc postulat, ut, quoniam in alienam pecuniam tam plenam 

atque praeclaram nullo iure invaserit, quoniamque ei pecuniae vita Sex. Rosci obstare atque 

officere videatur, deleatis ex animo suo suspicionem omnem metumque tollatis; sese hoc 

incolumi non arbitratur huius innocentis patrimonium tam amplum et copiosum posse 

obtinere, damnato et eiecto sperat se posse, quod adeptus est per scelus, id per luxuriam 

effundere atque consumere. Hunc sibi ex animo scrupulum, qui se dies noctesque stimulat ac 

pungit, ut evellatis, postulat, ut ad hanc suam praedam tam nefariam adiutores vos 

profiteamini. 

Cic. Rosc. 29f. 

[29] Quid primum querar aut unde potissimum, iudices, ordiar aut quod aut a quibus auxilium 

petam? Deorumne immortalium, populine Romani, vestramne, qui summam potestatem 

habetis, hoc tempore fidem implorem? [30] Pater occisus nefarie, domus obsessa ab inimicis, 

bona adempta, possessa, direpta, fili vita infesta, saepe ferro atque insidiis appetita. Quid ab 

his tot maleficiis sceleris abesse videtur? Tamen haec aliis nefariis cumulant atque adaugent, 

crimen incredibile confingunt, testis in hunc et accusatores huiusce pecunia comparant; hanc 

condicionem misero ferunt, ut optet, utrum malit cervices T. Roscio dare an insutus in 

culleum per summum dedecus vitam amittere. 



Cic. Rosc. 52-55 

 

[52] Odium igitur acerrimum patris in filium ex hoc, opinor, ostenditur, Eruci, quod hunc ruri 

esse patiebatur. Numquid est aliud? 'Immo vero' inquit 'est; nam istum exheredare in animo 

habebat.' Audio; nunc dicis aliquid quod ad rem pertineat; nam illa, opinor, tu quoque 

concedis levia esse atque inepta: 'Convivia cum patre non inibat.' Quippe, qui ne in oppidum 

quidem nisi perraro veniret. 'Domum suam istum non fere quisquam vocabat.' Nec mirum, qui 

neque in urbe viveret neque revocaturus esset. [53] Verum haec tu quoque intellegis esse 

nugatoria; illud quod coepimus videamus, quo certius argumentum odi reperiro nullo modo 

potest. 'Exheredare pater filium cogitabat.' Mitto quaerere qua de causa; quaero qui scias; 

tametsi te dicere atque enumerare causas omnis oportebat, et id erat certi accusatoris officium 

qui tanti sceleris argueret explicare omnia vitia ac peccata fili quibus incensus parens potuerit 

animum inducere ut naturam ipsam vinceret, ut amorem illum penitus insitum eiceret ex 

animo, ut denique patrem esse sese oblivisceretur; quae sine magnis huiusce peccatis accidere 

potuisse non arbitror. [54] Verum concedo tibi ut ea praetereas quae, cum taces, nulla esse 

concedis; illud quidem, voluisse exheredare, certe tu planum facere debes. Quid ergo adfers 

qua re id factum putemus? Vere nihil potes dicere; finge aliquid saltem commode ut ne plane 

videaris id facere quod aperte facis, huius miseri fortunis et horum virorum talium dignitati 

inludere. Exheredare filium voluit. Quam ob causam? 'Nescio.' Exheredavitne? 'Non.' Quis 

prohibuit? 'Cogitabat.' Cogitabat? cui dixit? 'Nemini.' Quid est aliud iudicio ac legibus ac 

maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem nisi hoc modo accusare atque id 

obicere quod planum facere non modo non possis verum ne coneris quidem? [55] Nemo 

nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua 

de causa huic inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita 

tamen quaestus te cupidum esse oportebat ut horum existimationem et legem Remmiam 

putares aliquid valere oportere. 

 

Cic. Rosc. 64-67 

[64] Non ita multis ante annis aiunt T. Caelium quendam Terracinensem, hominem non 

obscurum, cum cenatus cubitum in idem conclave cum duobus adulescentibus filiis isset, 

inventum esse mane iugulatum.Cum neque servus quisquam reperiretur neque liber ad quem 

ea suspicio pertineret, id aetatis autem duo filii propter cubantes ne sensisse quidem se 

dicerent, nomina filiorum de parricidio delata sunt. Quid poterat tam esse suspiciosum? 

neutrumne sensisse? ausum autem esse quemquam se in id conclave committere eo 

potissimum tempore cum ibidem essent duo adulescentes filii qui et sentire et defendere facile 

possent? Erat porro nemo in quem ea suspicio conveniret. [65] Tamen, cum planum iudicibus 

esset factum aperto ostio dormientis eos repertos esse, iudicio absoluti adulescentes et 

suspicione omni liberati sunt. Nemo enim putabat quemquam esse qui, cum omnia divina 

atque humana iura scelere nefario polluisset, somnum statim capere potuisset, propterea quod 

qui tantum facinus commiserunt non modo sine cura quiescere sed ne spirare quidem sine 

metu possunt.  

[66] Videtisne quos nobis poetae tradiderunt patris ulciscendi causa supplicium de matre 

sumpsisse, cum praesertim deorum immortalium iussis atque oraculis id fecisse dicantur, 

tamen ut eos agitent Furiae neque consistere umquam patiantur, quod ne pii quidem sine 

scelere esse potuerunt? Sic se res habet, iudices: magnam vim, magnam necessitatem, 

magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis; ex quo si qua macula concepta 

est, non modo elui non potest verum usque eo permanat ad animum ut summus furor atque 

amentia consequatur. [67] Nolite enim putare, quem ad modum in fabulis saepenumero 

videtis, eos qui aliquid impie scelerateque commiserint agitari et perterreri Furiarum taedis 



ardentibus. Sua quemque fraus et suus terror maxime vexat, suum quemque scelus agitat 

amentiaque adficit, suae malae cogitationes conscientiaeque animi terrent; hae sunt impiis 

adsiduae domesticaeque Furiae quae dies noctesque parentium poenas a consceleratissimis 

filiis repetant. 

Cic. Rosc. 143f. 

[143] Verum haec omnis oratio, ut iam ante dixi, mea est, qua me uti res publica et dolor 

meus et istorum iniuria coegit. Sex. Roscius horum nihil indignum putat, neminem accusat, 

nihil de suo patrimonio queritur. Putat homo imperitus morum, agricola et rusticus, ista omnia 

quae vos per Sullam gesta esse dicitis more, lege, iure gentium facta; culpa liberatus et 

crimine nefario solutus cupit a vobis discedere; [144] si hac indigna suspicione careat, animo 

aequo se carere suis omnibus commodis dicit. 

2) 70 v. Chr. 

 

Cic. In Verrem 1, 1-3  

 

[1] Quod erat optandum maxime, iudices, et quod unum ad invidiam vestri ordinis 

infamiamque iudiciorum sedandam maxime pertinebat, id non humano consilio, sed prope 

divinitus datum atque oblatum vobis summo rei publicae tempore videtur. Inveteravit enim 

iam opinio perniciosa rei publicae, vobisque periculosa, quae non modo apud populum 

Romanum, sed etiam apud exteras nationes, omnium sermone percrebruit: his iudiciis quae 

nunc sunt, pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, neminem posse damnari. Nunc, in ipso 

discrimine ordinis iudiciorumque vestrorum, cum sint parati qui contionibus et legibus hanc 

invidiam senatus inflammare conentur, [reus] in iudicium adductus est [C. Verres], homo vita 

atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine sua spe et praedicatione 

absolutus. Huic ego causae, iudices, cum summa voluntate et expectatione populi Romani, 

actor accessi, non ut augerem invidiam ordinis, sed ut infamiae communi succurrerem. 

Adduxi enim hominem in quo reconciliare existimationem iudiciorum amissam, redire in 

gratiam cum populo Romano, satis facere exteris nationibus, possetis; depeculatorem aerari, 

vexatorem Asiae atque Pamphyliae, praedonem iuris urbani, labem atque perniciem 

provinciae Siciliae. De quo si vos vere ac religiose iudicaveritis, auctoritas ea, quae in vobis 

remanere debet, haerebit; sin istius ingentes divitiae iudiciorum religionem veritatemque 

perfregerint, ego hoc tam adsequar, ut iudicium potius rei publicae, quam aut reus iudicibus, 

aut accusator reo, defuisse videatur. 

 

Cic. In Verrem 1, 31-34  

 

Nonae sunt hodie Sextiles: hora VIII. convenire coepistis. Hunc diem iam ne numerant 

quidem. Decem dies sunt ante ludos votivos, quos C. Pompeius facturus est. Hi ludi dies 

quindecim auferent: deinde continuo Romani consequentur. Ita prope XL. diebus interpositis, 

tum denique se ad ea quae a nobis dicta erunt responsuros esse arbitrantur: deinde se ducturos, 

et dicendo et excusando, facile ad ludos Victoriae. Cum his plebeios esse coniunctos; 

secundum quos aut nulli aut perpauci dies ad agendum futuri sunt. Ita defessa ac refrigerata 

accusatione, rem integram ad M. Metellum praetorem esse venturam: quem ego hominem, si 

eius fidei diffisus essem, iudicem non retinuissem. Nunc tamen hoc animo sum, ut eo iudice 

quam praetore hanc rem transigi malim; et iurato suam quam iniurato aliorum tabellas 

committere. Nunc ego, iudices, iam vos consulo, quid mihi faciendum putetis. [..] Quid est 

igitur quod fieri possit? Non obscurum, opinor, neque absconditum. Fructum istum laudis, qui 

ex perpetua oratione percipi potuit, in alia tempora reservemus: nunc hominem tabulis, 



testibus, privatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus. Res omnis mihi tecum erit, 

Hortensi. Dicam aperte: […] Tua ratio est, ut secundum binos ludos mihi respondere incipias; 

mea, ut ante primos ludos comperendinem. Ita fit ut tua ista ratio existimetur astuta, meum 

hoc consilium necessarium. 

 

3) 62 v. Chr. 

Cic. Arch. 1-2  

[1] Si quid est in me ingeni, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio 

dicendi, in qua me non infitior mediocriter esse versatum, aut si huiusce rei ratio aliqua ab 

optimarum artium studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor aetatis meae 

tempus abhorruisse, earum rerum omnium vel in primis hic A. Licinius fructum a me repetere 

prope suo iure debet. Nam quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti 

temporis, et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens hunc video mihi 

principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum exstitisse. Quod 

si haec vox, huius hortatu praeceptisque conformata, non nullis aliquando saluti fuit, a quo id 

accepimus quo ceteris opitulari et alios servare possemus, huic profecto ipsi, quantum est 

situm in nobis, et opem et salutem ferre debemus.  

[2] Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni, 

neque haec dicendi ratio aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti 

fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune 

vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur.  

4) 54 v. Chr. 

Cic. Planc. 63-65  

[63] iubes Plancium de vitiis Laterensis dicere. nihil potest nisi eum nimis in se iracundum 

putavisse. idem effers Laterensem laudibus. facile patior id te agere multis verbis quod ad 

iudicium non pertineat, et id te accusantem tam diu dicere quod ego defensor sine periculo 

possim confiteri. atqui non modo confiteor summa in Laterense ornamenta esse sed te etiam 

reprehendo quod ea non enumeres, alia quaedam inania et levia conquiras. 'Praeneste fecisse 

ludos.' quid? alii quaestores nonne fecerunt? 'Cyrenis liberalem in publicanos, iustum in 

socios fuisse.' quis negat? sed ita multa Romae geruntur ut vix ea quae fiunt in provinciis 

audiantur.  

[64] non vereor ne mihi aliquid, iudices, videar adrogare, si de quaestura mea dixero. quamvis 

enim illa floruerit, tamen eum me postea fuisse in maximis imperiis arbitror ut non ita multum 

mihi gloriae sit ex quaesturae laude repetendum. sed tamen non vereor ne quis audeat dicere 

ullius in Sicilia quaesturam aut clariorem aut gratiorem fuisse. vere me hercule hoc dicam: sic 

tum existimabam, nihil homines aliud Romae nisi de quaestura mea loqui. frumenti in summa 

caritate maximum numerum miseram; negotiatoribus comis, mercatoribus iustus, mancipibus 

liberalis, sociis abstinens, omnibus eram visus in omni officio diligentissimus; excogitati 

quidam erant a Siculis honores in me inauditi.  

[65] itaque hac spe decedebam ut mihi populum Romanum ultro omnia delaturum putarem. at 

ego cum casu diebus eis itineris faciendi causa decedens e provincia Puteolos forte venissem, 

cum plurimi et lautissimi in eis locis solent esse, concidi paene, iudices, cum ex me quidam 



quaesisset quo die Roma exissem et num quidnam esset novi. cui cum respondissem me e 

provincia decedere: 'etiam me hercule,' inquit, 'ut opinor, ex Africa.'  

huic ego iam stomachans fastidiose: 'immo ex Sicilia,' inquam. tum quidam, quasi qui omnia 

sciret: 'quid? tu nescis,' inquit, 'hunc quaestorem Syracusis fuisse?' quid multa? destiti 

stomachari et me unum ex eis feci qui ad aquas venissent. 

4) 46 v. Chr. 

Cic. Brut. 311-319,4 

[311] tum primum nos ad causas et privatas et publicas adire coepimus, non ut in foro 

disceremus, quod plerique fecerunt, sed ut, quantum nos efficere potuissemus, docti in forum 

veniremus.  

[312] Eodem tempore Moloni dedimus operam; dictatore enim Sulla legatus ad senatum de 

Rhodiorum praemiis venerat. itaque prima causa publica pro Sex. Roscio dicta tantum 

commendationis habuit, ut non ulla esset quae non digna nostro patrocinio videretur. deinceps 

inde multae, quas nos diligenter elaboratas et tamquam elucubratas adferebamus.  

[313] Nunc quoniam totum me non naevo aliquo aut crepundiis sed corpore omni videris velle 

cognoscere, complectar nonnulla etiam quae fortasse videantur minus necessaria. erat eo 

tempore in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum: qui 

habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum 

magna contentio. eoque magis hoc eos quibus eram carus commovebat, quod omnia sine 

remissione, sine varietate, vi summa vocis et totius corporis conte ntione dicebam.  

[314] Itaque cum me et amici et medici hortarentur ut causas agere desisterem, quodvis potius 

periculum mihi adeundum quam a sperata dicendi gloria discedendum putavi. sed cum 

censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum 

vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ea causa mihi in Asiam 

proficiscendi fuit. itaque cum essem biennium versatus in causis et iam in foro celebratum 

meum nomen esset, Roma sum profectus.  

[315] Cum venissem Athenas, sex menses cum Antiocho veteris Academiae nobilissumo et 

prudentissumo philosopho fui studiumque philosophiae numquam intermissum a primaque 

adulescentia cultum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. eodem 

tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum veterem et non ignobilem dicendi magistrum 

studiose exerceri solebam. post a me Asia tota peragrata est cum summis quidem oratoribus, 

quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum erat princeps Menippus Stratonicensis meo 

iudicio tota Asia illis temporibus disertissimus; et, si nihil habere molestiarum nec ineptia rum 

Atticorum est, hic orator in illis numerari recte potest.  

[316] adsiduissime autem mecum fuit Dionysius Magnes; erat etiam Aeschylus Cnidius, 

Adramyttenus Xenocles. hi tum in Asia rhetorum principes numerabantur. quibus non 

contentus Rhodum veni meque ad eundem quem Romae audiveram Molonem adplicavi cum 

actorem in veris causis scriptoremque praestantem tum in notandis animadvertendisque vitiis 

et instituendo docendoque prudentissimum. is dedit operam, si modo id consequi potuit, ut 

nimis redundantis nos et supra fluentis iuvenili quadam dicendi impunitate et licentia 

reprimeret et quasi extra ripas diffluentis coerceret. ita recepi me biennio post non modo 



exercitatior sed prope mutatus. nam et contentio nimia vocis resederat et quasi deferverat 

oratio lateribusque vires et corpori mediocris habitus accesserat.  

[317] Duo tum excellebant oratores qui me imitandi cupiditate incitarent, Cotta et Hortensius; 

quorum alter remissus et lenis et propriis verbis comprendens solute et facile sententiam, alter 

ornatus, acer et non talis qualem tu eum, Brute, iam deflorescentem cognovisti, sed verborum 

et actionis genere commotior. itaque cum Hortensio mihi magis arbitrabar rem esse, quod et 

dicendi ardore eram propior et aetate coniunctior. etenim videram in isdem causis, ut pro M. 

Canuleio, pro Cn. Dolabella consulari, cum Cotta princeps adhibitus esset, priores tamen 

agere partis Hortensium. acrem enim oratorem, incensum et agentem et canorum concursus 

hominum forique strepitus desiderat.  

[318] Unum igitur annum, cum redissemus ex Asia, causas nobilis egimus, cum quaesturam 

nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius. interim me quaestorem Siciliensis 

excepit annus, Cotta ex consulatu est profectus in Galliam, princeps et erat et habebatur 

Hortensius. cum autem anno post ex Sicilia me recepissem, iam videbatur illud in me, 

quicquid esset, esse perfectum et habere maturitatem quandam suam. nimis multa videor de 

me, ipse praesertim; sed omni huic sermoni propositum est, non ut ingenium et eloquentiam 

meam perspicias, unde longe absum, sed ut laborem et industriam.  

[319] Cum igitur essem in plurumis causis et in principibus patronis quinquennium fere 

versatus, tum in patrocinio Siciliensi maxume in certamen veni designatus aedilis cum 

designato consule Hortensio.  

Sed quoniam omnis hic sermo noster non solum enumerationem oratoriam verum etiam 

praecepta quaedam desiderat, quid tamquam notandum et animadvertendum sit in Hortensio 

breviter licet dicere.  

Cic. or. 107, 1-11 (46 v. Chr.) 

 

[107] Quantis illa clamoribus adulescentuli diximus [de supplicio parricidarum], quae 

nequaquam satis defervisse post aliquanto sentire coepimus: Quid enim tam commune quam 

spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt, dum possunt, ut 

ducere animam de caelo non queant; ita moriuntur ut eorum ossa terram non tangant; ita 

iactantur fluctibus ut numquam adluantur; ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui 

conquiescant, et quae sequuntur; sunt enim omnia sic ut adulescentis non tam re et maturitate 

quam spe et exspectatione laudati.  
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