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(G. B. Conte, Scriptorium, ed. Le Monnier, vol. B, pp. 938-1040) 

Modulo A

Consolatio ad Helviam matrem

8.1 Aduersus ipsam commutationem locorum, detractis ceteris incommodis quae exilio
adhaerent,  satis  hoc remedii  putat  Varro,  doctissimus Romanorum, quod quocumque
uenimus eadem rerum natura utendum est;  M. Brutus  satis  hoc putat,  quod licet  in
exilium euntibus 2 uirtutes suas secum ferre. Haec etiam si quis singula parum iudicat
efficacia ad consolandum exulem, utraque in unum conlata fatebitur plurimum posse.
Quantulum  enim  est  quod  perdimus!  duo  quae  pulcherrima  sunt  quocumque  nos
mouerimus sequentur, natura communis et propria uirtus. 3 Id actum est, mihi crede, ab
illo, quisquis formator uniuersi fuit, siue ille deus est potens omnium, siue incorporalis
ratio  ingentium operum artifex,  siue  diuinus  spiritus  per  omnia  maxima ac  minima
aequali intentione diffusus, siue fatum et inmutabilis causarum inter se cohaerentium
series  — id,  inquam, actum est  ut  in  alienum arbitrium nisi  uilissima quaeque non
caderent. 4 Quidquid optimum homini est, id extra humanam potentiam iacet, nec dari
nec eripi potest. Mundus hic, quo nihil neque maius neque ornatius rerum natura genuit,
<et> animus contemplator  admiratorque mundi,  pars  eius  magnificentissima,  propria
nobis  et  perpetua  et  tam diu  nobiscum mansura  sunt  quam diu  ipsi  manebimus.  5
Alacres itaque et erecti quocumque res tulerit intrepido gradu properemus, emetiamur
quascumque terras:  nullum inueniri  exilium intra  mundum <potest;  nihil  enim quod
intra mundum> est alienum homini est. Vndecumque ex aequo ad caelum erigitur acies,
paribus interuallis omnia diuina ab omnibus humanis distant. 6 Proinde, dum oculi mei
ab illo spectaculo cuius insatiabiles sunt non abducantur, dum mihi solem lunamque
intueri liceat, dum ceteris inhaerere sideribus, dum ortus eorum occasusque et interualla
et causas inuestigare uel ocius meandi uel tardius, <dum> spectare tot per noctem stellas
micantis et alias inmobiles, alias non in magnum spatium exeuntis sed intra suum se
circumagentis uestigium, quasdam subito erumpentis, quasdam igne fuso praestringentis
aciem, quasi decidant, uel longo tractu cum luce multa praeteruolantis, dum cum his sim
et  caelestibus,  qua  homini  fas  est,  inmiscear,  dum  animum  ad  cognatarum  rerum
conspectum tendentem in sublimi semper habeam, quantum refert mea quid calcem?

Consolatio ad Polybium

12.3 Non desinam totiens  tibi  offerre  Caesarem: illo  moderante terras et  ostendente
quanto  melius  beneficiis  imperium  custodiatur  quam  armis,  illo  rebus  humanis
praesidente  non  est  periculum  ne  quid  perdidisse  te  sentias;  in  hoc  uno  tibi  satis
praesidii, solacii est. Attolle te, et quotiens lacrimae suboriuntur oculis tuis, totiens illos
in Caesarem derige: siccabuntur maximi et clarissimi conspectu numinis; fulgor eius
illos, ut nihil aliud possint aspicere, praestringet et in se haerentes detinebit. 4 Hic tibi,
quem tu diebus intueris ac noctibus, a quo numquam deicis animum, cogitandus est, hic
contra  fortunam  aduocandus.  Nec  dubito,  cum  tanta  illi  aduersus  omnes  suos  sit
mansuetudo tantaque indulgentia, quin iam multis solaciis tuum istud uulnus obduxerit,
iam multa quae dolori obstarent tuo congesserit.  Quid porro? ut nihil horum fecerit,



nonne protinus ipse conspectus per se tantummodo cogitatusque Caesar maximo solacio
tibi est? 5 Di illum deaeque terris diu commodent. Acta hic diui Augusti aequet, annos
uincat. Quam diu inter mortales erit, nihil ex domo sua mortale esse sentiat. Rectorem
Romano  imperio  filium  longa  fide  adprobet  et  ante  illum  consortem  patris  quam
successorem aspiciat. Sera et nepotibus demum nostris dies nota sit qua illum gens sua
caelo adserat. 
13.1 Abstine ab hoc manus tuas, fortuna, nec in isto potentiam tuam nisi ea parte qua
prodes ostenderis. Patere illum generi humano iam diu aegro et adfecto mederi, patere
quidquid prioris principis furor concussit in suum locum restituere ac reponere. Sidus
hoc, quod praecipitato in profundum et demerso in tenebras orbi refulsit, semper luceat.
2  Hic  Germaniam pacet,  Britanniam aperiat,  et  paternos  triumphos  ducat  et  nouos;
quorum me quoque spectatorem futurum, quae ex uirtutibus eius primum optinet locum,
promittit clementia. Nec enim sic me deiecit ut nollet erigere, immo ne deiecit quidem,
sed  inpulsum a  fortuna  et  cadentem sustinuit  et  in  praeceps  euntem leniter  diuinae
manus usus moderatione deposuit: deprecatus est pro me senatum et uitam mihi non
tantum dedit sed etiam petit. 3 Viderit: qualem uolet esse existimet causam meam; uel
iustitia eius bonam perspiciat uel clementia faciat bonam: utrumque in aequo mihi eius
beneficium  erit,  siue  innocentem  me  scierit  esse  siue  uoluerit.  Interim  magnum
miseriarum mearum solacium est uidere misericordiam eius totum orbem peruagantem;
quae cum ex hoc ipso angulo in quo ego defixus sum complures multorum iam annorum
ruina obrutos effoderit  et  in  lucem reduxerit,  non uereor  ne me unum transeat.  Ipse
autem optime nouit tempus quo cuique debeat succurrere; ego omnem operam dabo ne
peruenire  ad  me  erubescat.  4  O  felicem  clementiam  tuam,  Caesar,  quae  efficit  ut
quietiorem  sub  te  agant  uitam  exules  quam  nuper  sub  Gaio  egere  principes!  Non
trepidant nec per singulas horas gladium expectant nec ad omnem nauium conspectum
pauent; per te habent ut fortunae saeuientis modum ita spem quoque melioris eiusdem
ac praesentis quietem. Scias licet ea demum fulmina esse iustissima quae etiam percussi
colunt. 
 

De vita beata

3.1 Quaeramus aliquod non in speciem bonum, sed solidum et aequale et a secretiore
parte formosius; hoc eruamus. Nec longe positum est: inuenietur, scire tantum opus est
quo manum porrigas; nunc uelut in tenebris uicina transimus, offensantes ea ipsa quae
desideramus. 2 Sed ne te per circumitus traham, aliorum quidem opiniones praeteribo
— nam et enumerare illas longum est et coarguere: nostram accipe. Nostram autem cum
dico, non alligo me ad unum aliquem ex Stoicis proceribus: est et mihi censendi ius.
Itaque  aliquem sequar,  aliquem iubebo  sententiam diuidere,  fortasse  et  post  omnes
citatus nihil inprobabo ex iis quae priores decreuerint et dicam 'hoc amplius censeo'. 3
Interim, quod inter omnis Stoicos conuenit, rerum naturae adsentior; ab illa non deerrare
et ad illius legem exemplumque formari sapientia est. Beata est ergo uita conueniens
naturae suae,  quae non aliter  contingere potest  quam si primum sana mens est  et in
perpetua  possessione  sanitatis  suae,  deinde  fortis  ac  uehemens,  tunc  pulcherrime
patiens,  apta  temporibus,  corporis  sui  pertinentiumque ad id  curiosa non anxie,  tum
aliarum rerum quae uitam instruunt diligens sine admiratione cuiusquam, usura fortunae
muneribus,  non  seruitura.  4  Intellegis,  etiam  si  non  adiciam,  sequi  perpetuam
tranquillitatem,  libertatem,  depulsis  iis  quae  aut  irritant  nos  aut  territant;  nam



uoluptatibus  et  pro  illis  quae  parua  ac  fragilia  sunt  et  ipsis  flagitiis  noxia,  ingens
gaudium subit, inconcussum et aequale, tum pax et concordia animi et magnitudo cum
mansuetudine; omnis enim ex infirmitate feritas est.

De otio

6.1 'Sed refert' inquis 'an ad illam uoluptatis causa accesseris, nihil aliud ex illa petens
quam adsiduam contemplationem sine exitu; est enim dulcis et habet inlecebras suas.'
Aduersus hoc tibi respondeo: aeque refert quo animo ciuilem agas uitam, an semper
inquietus sis nec tibi umquam sumas ullum tempus quo ab humanis ad diuina respicias.
2 Quomodo res adpetere sine ullo uirtutum amore et sine cultu ingeni ac nudas edere
operas  minime  probabile  est  (misceri  enim  ista  inter  se  et  conseri  debent),  sic
inperfectum ac languidum bonum est in otium sine actu proiecta uirtus, numquam id
quod didicit ostendens. 3 Quis negat illam debere profectus suos in opere temptare, nec
tantum quid faciendum sit  cogitare sed etiam aliquando manum exercere et  ea quae
meditata est ad uerum perducere? Quodsi per ipsum sapientem non est mora, si non
actor deest sed agenda desunt, ecquid illi secum esse permittes? 4 Quo animo ad otium
sapiens secedit? ut sciat se tum quoque ea acturum per quae posteris prosit. Nos certe
sumus  qui  dicimus  et  Zenonem  et  Chrysippum  maiora  egisse  quam  si  duxissent
exercitus,  gessissent  honores,  leges  tulissent;  quas  non uni  ciuitati,  sed toti  humano
generi tulerunt. Quid est ergo quare tale otium non conueniat uiro bono, per quod futura
saecula ordinet nec apud paucos contionetur sed apud omnis omnium gentium homines,
quique  sunt  quique  erunt?  5  Ad  summam,  quaero  an  ex  praeceptis  suis  uixerint
Cleanthes  et  Chrysippus  et  Zenon.  <Non>  dubie  respondebis  sic  illos  uixisse
quemadmodum  dixerant  esse  uiuendum:  atqui  nemo  illorum  rem  publicam
administrauit.  'Non  fuit'  inquis  'illis  aut  ea  fortuna  aut  ea  dignitas  quae  admitti  ad
publicarum rerum tractationem solet.' Sed idem nihilominus non segnem egere uitam:
inuenerunt  quemadmodum  plus  quies  ipsorum  hominibus  prodesset  quam  aliorum
discursus et sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse uisi sunt, quamuis nihil publice
agerent.



Modulo B

Epistulae ad Lucilium

Epistula 1
1  Ita  fac,  mi  Lucili:  vindica  te  tibi,  et  tempus  quod  adhuc  aut  auferebatur  aut
subripiebatur  aut  excidebat  collige  et  serva.  Persuade  tibi  hoc  sic  esse  ut  scribo:
quaedam  tempora  eripiuntur  nobis,  quaedam  subducuntur,  quaedam  effluunt.
Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris adtendere, magna
pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. 2
Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se
cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam
praeterit;  quidquid  aetatis  retro  est  mors  tenet.  Fac  ergo,  mi  Lucili,  quod  facere  te
scribis,  omnes horas  conplectere;  sic  fiet  ut  minus ex crastino pendeas,  si  hodierno
manum inieceris. 3 Dum differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus
tantum nostrum est;  in  huius  rei  unius  fugacis  ac lubricae  possessionem natura nos
misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae minima et
vilissima sunt, certe reparabilia, inputari sibi cum inpetravere patiantur, nemo se iudicet
quicquam debere qui tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus quidem
potest reddere. 
4 Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod
apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat inpensae. Non possum dicere
nihil perdere,  sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis
meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes
ignoscunt, nemo succurrit. 1.5 Quid ergo est? non puto pauperem cui quantulumcumque
superest sat est; tu tamen malo serves tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est
maioribus nostris, 'sera parsimonia in fundo est'; non enim tantum minimum in imo sed
pessimum remanet. Vale.

Epistula 41
1 Facis rem optimam et tibi salutarem si, ut scribis, perseveras ire ad bonam mentem,
quam stultum est optare cum possis a te inpetrare. Non sunt ad caelum elevandae manus
nec  exorandus  aedituus  ut  nos  ad  aurem simulacri,  quasi  magis  exaudiri  possimus,
admittat:  prope est a te deus, 2 tecum est, intus est.  Ita dico, Lucili: sacer intra nos
spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos; hic prout a nobis
tractatus est, ita nos ipse tractat. Bonus vero vir sine deo nemo est: an potest aliquis
supra fortunam nisi ab illo adiutus exsurgere? Ille dat consilia magnifica et erecta. In
unoquoque virorum bonorum (quis deus incertum est) habitat deus. 
3 Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et
conspectum caeli  <densitate>  ramorum aliorum alios  protegentium summovens,  illa
proceritas  silvae  et  secretum  loci  et  admiratio  umbrae  in  aperto  tam  densae  atque
continuae  fidem  tibi  numinis  faciet.  Si  quis  specus  saxis  penitus  exesis  montem
suspenderit,  non manu factus,  sed naturalibus  causis  in  tantam laxitatem excavatus,
animum  tuum  quadam  religionis  suspicione  percutiet.  Magnorum  fluminum  capita
veneramur; subita ex abdito vasti amnis eruptio aras habet; coluntur aquarum calentium
fontes,  et stagna quaedam vel opacitas vel immensa altitudo sacravit.  4 Si hominem
videris  interritum  periculis,  intactum  cupiditatibus,  inter  adversa  felicem,  in  mediis



tempestatibus  placidum,  ex  superiore  loco  homines  videntem,  ex  aequo  deos,  non
subibit te veneratio eius? non dices, 'ista res maior est altiorque quam ut credi similis
huic in quo est corpusculo possit'? 5 Vis isto divina descendit; animum excellentem,
moderatum,  omnia  tamquam  minora  transeuntem,  quidquid  timemus  optamusque
ridentem, caelestis potentia agitat. Non potest res tanta sine adminiculo numinis stare;
itaque maiore sui parte illic est unde descendit. Quemadmodum radii solis contingunt
quidem terram sed  ibi  sunt  unde  mittuntur,  sic  animus  magnus  ac  sacer  et  in  hoc
demissus,  ut  propius  [quidem]  divina  nossemus,  conversatur  quidem nobiscum sed
haeret origini suae; illinc pendet, illuc spectat ac nititur, nostris tamquam melior interest.

Epistula 70
14 Invenies etiam professos sapientiam qui vim adferendam vitae suae negent et nefas
iudicent ipsum interemptorem sui fieri: expectandum esse exitum quem natura decrevit.
Hoc qui dicit non videt se libertatis viam cludere: nihil melius aeterna lex fecit quam
quod unum introitum nobis ad vitam dedit, exitus multos. 15 Ego expectem vel morbi
crudelitatem vel hominis, cum possim per media exire tormenta et adversa discutere?
Hoc est unum cur de vita non possimus queri: neminem tenet. Bono loco res humanae
sunt, quod nemo nisi vitio suo miser est. Placet? vive: non placet? licet eo reverti unde
venisti. 16 Ut dolorem capitis levares, sanguinem saepe misisti; ad extenuandum corpus
vena percutitur. Non opus est vasto vulnere dividere praecordia: scalpello aperitur ad
illam magnam libertatem via et puncto securitas constat. Quid ergo est quod nos facit
pigros inertesque? Nemo nostrum cogitat quandoque sibi ex hoc domicilio exeundum;
sic veteres inquilinos indulgentia loci et consuetudo etiam inter iniurias detinet. 17 Vis
adversus hoc corpus liber esse? tamquam migraturus habita. Propone tibi quandoque
hoc contubernio carendum: fortior eris ad necessitatem exeundi.  Sed quemadmodum
suus finis veniet in mentem omnia sine fine concupiscentibus? 18 Nullius rei meditatio
tam necessaria est; alia enim fortasse exercentur in supervacuum. Adversus paupertatem
praeparatus est animus: permansere divitiae. Ad contemptum nos doloris armavimus:
numquam a nobis exegit huius virtutis experimentum integri ac sani felicitas corporis.
Ut fortiter amissorum desideria pateremur praecepimus nobis: omnis quos amabamus
superstites fortuna servavit. 19 Huius unius rei usum qui exigat dies veniet.  Non est
quod existimes magnis tantum viris hoc robur fuisse quo servitutis humanae claustra
perrumperent; non est quod iudices hoc fieri nisi a Catone non posse, qui quam ferro
non emiserat animam manu extraxit: vilissimae sortis homines ingenti impetu in tutum
evaserunt, cumque e commodo mori non licuisset nec ad arbitrium suum instrumenta
mortis  eligere,  obvia  quaeque rapuerunt  et  quae  natura  non erant  noxia  vi  sua  tela
fecerunt.

Epistula 78 
1  Vexari  te  destillationibus  crebris  ac  febriculis,  quae  longas  destillationes  et  in
consuetudinem adductas sequuntur, eo molestius mihi est quia expertus sum hoc genus
valetudinis, quod inter initia contempsi — poterat adhuc adulescentia iniurias ferre et se
adversus morbos contumaciter gerere — deinde succubui et eo perductus sum ut ipse
destillarem, ad summam maciem deductus. 2 Saepe impetum cepi abrumpendae vitae:
patris me indulgentissimi senectus retinuit. Cogitavi enim non quam fortiter ego mori
possem, sed quam ille fortiter desiderare non posset. Itaque imperavi mihi ut viverem;



aliquando enim et vivere fortiter facere est. 3 Quae mihi tunc fuerint solacio dicam, si
prius hoc dixero, haec ipsa quibus adquiescebam medicinae vim habuisse; in remedium
cedunt honesta solacia, et quidquid animum erexit etiam corpori prodest. Studia mihi
nostra saluti fuerunt; philosophiae acceptum fero quod surrexi, quod convalui; illi vitam
debeo  et  nihil  illi  minus  debeo.  4  Multum  autem  mihi  contulerunt  ad  bonam
valetudinem <et> amici, quorum adhortationibus, vigiliis, sermonibus adlevabar. Nihil
aeque, Lucili, virorum optime, aegrum reficit atque adiuvat quam amicorum adfectus,
nihil  aeque  expectationem mortis  ac  metum subripit:  non iudicabam me,  cum illos
superstites relinquerem, mori. Putabam, inquam, me victurum non cum illis,  sed per
illos; non effundere mihi spiritum videbar, sed tradere. Haec mihi dederunt voluntatem
adiuvandi  me  et  patiendi  omne  tormentum;  alioqui  miserrimum  est,  cum  animum
moriendi proieceris, non habere vivendi. 


