Tacito
Dialogus de oratoribus
Come gli antichi Romani educavano i figli della classe dirigente

[28] Et Messalla "non reconditas, Materne, causas requiris,
nec aut tibi ipsi aut huic Secundo vel huic Apro ignotas, etiam
si mihi partis adsignatis proferendi in medium quae omnes
sentimus. Quis enim ignorat et eloquentiam et ceteras artis
descivisse ab illa vetere gloria non inopia hominum, sed
desidia iuventutis et neglegentia parentum et inscientia
praecipientium et oblivione moris antiqui? Quae mala primum
in urbe nata, mox per Italiam fusa, iam in provincias manant.
Quamquam vestra vobis notiora sunt: ego de urbe et his
propriis ac vernaculis vitiis loquar, quae natos statim excipiunt
et per singulos aetatis gradus cumulantur, si prius de
severitate ac
disciplina
maiorum
circa
educandos
formandosque liberos pauca praedixero. Nam pridem suus
cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae
nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua
laus erat tueri domum et inservire liberis. Eligebatur autem
maior aliqua natu propinqua, cuius probatis spectatisque
moribus omnis eiusdem familiae suboles committeretur; coram
qua neque dicere fas erat quod turpe dictu, neque facere quod
inhonestum factu videretur. Ac non studia modo curasque, sed
remissiones etiam lususque puerorum sanctitate quadam ac
verecundia temperabat. Sic Corneliam Gracchorum, sic
Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti [matrem] praefuisse
educationibus ac produxisse principes liberos accepimus.
Quae disciplina ac severitas eo pertinebat, ut sincera et integra
et nullis pravitatibus detorta unius cuiusque natura toto statim
pectore arriperet artis honestas, et sive ad rem militarem sive
ad iuris scientiam sive ad eloquentiae studium inclinasset, id
solum ageret, id universum hauriret.

[29] At nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae,
cui adiungitur unus aut alter ex omnibus servis, plerumque
vilissimus nec cuiquam serio ministerio adcommodatus. Horum
fabulis et erroribus [et] virides [teneri] statim et rudes animi
imbuuntur; nec quisquam in tota domo pensi habet, quid
coram infante domino aut dicat aut faciat. Quin etiam ipsi
parentes non probitati neque modestiae parvulos adsuefaciunt,
sed lasciviae et dicacitati, per quae paulatim impudentia inrepit
et sui alienique contemptus. Iam vero propria et peculiaria
huius urbis vitia paene in utero matris concipi mihi videntur,
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histrionalis favor et gladiatorum equorumque studia: quibus
occupatus et obsessus animus quantulum loci bonis artibus
relinquit? Quotum quemque invenies qui domi quicquam aliud
loquatur? Quos alios adulescentulorum sermones excipimus,
si quando auditoria intravimus? Ne praeceptores quidem ullas
crebriores cum auditoribus suis fabulas habent; colligunt enim
discipulos non severitate disciplinae nec ingenii experimento,
sed ambitione salutationum et inlecebris adulationis.

[30] Transeo prima discentium elementa, in quibus et ipsis
parum laboratur: nec in auctoribus cognoscendis nec in
evolvenda antiquitate nec in notitiam vel rerum vel hominum
vel temporum satis operae insumitur. Sed expetuntur quos
rhetoras vocant; quorum professio quando primum in hanc
urbem introducta sit quamque nullam apud maiores nostros
auctoritatem habuerit, statim dicturus referam necesse est
animum ad eam disciplinam, qua usos esse eos oratores
accepimus, quorum infinitus labor et cotidiana meditatio et in
omni genere studiorum assiduae exercitationes ipsorum etiam
continentur libris. Notus est vobis utique Ciceronis liber, qui
Brutus inscribitur, in cuius extrema parte (nam prior
commemorationem veterum oratorum habet) sua initia, suos
gradus, suae eloquentiae velut quandam educationem refert:
se apud Q. Nucium ius civile didicisse, apud Philonem
Academicum, apud Diodotum Stoicum omnis philosophiae
partis penitus hausisse; neque iis doctoribus contentum,
quorum ei copia in urbe contigerat, Achaiam quoque et Asiam
peragrasse, ut omnem
omnium artium
varietatem
complecteretur. Itaque hercule in libris Ciceronis deprehendere
licet, non geometriae, non musicae, non grammaticae, non
denique ullius ingenuae artis scientiam ei defuisse. Ille
dialecticae subtilitatem, ille moralis partis utilitatem, ille rerum
motus causasque cognoverat. Ita est enim, optimi viri, ita: ex
multa eruditione et plurimis artibus et omnium rerum scientia
exundat et exuberat illa admirabilis eloquentia; neque oratoris
vis et facultas, sicut ceterarum rerum, angustis et brevibus
terminis cluditur, sed is est orator, qui de omni quaestione
pulchre et ornate et ad persuadendum apte dicere pro
dignitate rerum, ad utilitatem temporum, cum voluptate
audientium possit.

[31] Hoc sibi illi veteres persuaserant, ad hoc efficiendum
intellegebant opus esse, non ut in rhetorum scholis
declamarent, nec ut fictis nec ullo modo ad veritatem
accedentibus controversiis linguam modo et vocem
exercerent, sed ut iis artibus pectus implerent, in quibus de
bonis et malis, de honesto et turpi, de iusto et iniusto
disputatur; haec enim est oratori subiecta ad dicendum
materia. Nam in iudiciis fere de aequitate, in deliberationibus
[de utilitate, in laudationibus] de honestate disserimus, ita
[tamen] ut plerumque haec ipsa in vicem misceantur: de
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quibus copiose et varie et ornate nemo dicere potest, nisi qui
cognovit naturam humanam et vim virtutum pravitatemque
vitiorum et intellectum eorum, quae nec in virtutibus nec in
vitiis numerantur. Ex his fontibus etiam illa profluunt, ut facilius
iram iudicis vel instiget vel leniat, qui scit quid ira, promptius ad
miserationem impellat, qui scit quid sit misericordia et quibus
animi motibus concitetur. In his artibus exercitationibusque
versatus orator, sive apud infestos sive apud cupidos sive
apud invidentis sive apud tristis sive apud timentis dicendum
habuerit, tenebit venas animorum, et prout cuiusque natura
postulabit, adhibebit manum et temperabit orationem, parato
omni instrumento et ad omnem usum reposito. sunt apud quos
adstrictum et collectum et singula statim argumenta
concludens dicendi genus plus fidei meretur: apud hos dedisse
operam dialecticae proficiet. Alios fusa et aequalis et ex
communibus ducta sensibus oratio magis delectat: ad hos
permovendos mutuabimur a Peripateticis aptos et in omnem
disputationem paratos iam locos. dabunt Academici
pugnacitatem, Plato altitudinem, Xenophon iucunditatem; ne
Epicuri quidem et Metrodori honestas quasdam exclamationes
adsumere iisque, prout res poscit, uti alienum erit oratori.
Neque enim sapientem informamus neque Stoicorum
comitem, sed eum qui quasdam artis haurire, omnes libare
debet. Ideoque et iuris civilis scientiam veteres oratores
comprehendebant, et grammatica musica geometria
imbuebantur. Incidunt enim causae, plurimae quidem ac paene
omnes, quibus iuris notitia desideratur, pleraeque autem, in
quibus haec quoque scientia requiritur.
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