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Liber I

Proemium 1-14

          Post impetratam studiis meis quietem, quae per uiginti annos
erudiendis  iuuenibus  inpenderam,  cum  a  me  quidam  familiariter
postularent ut aliquid de ratione dicendi componerem, diu sum equidem
reluctatus, quod auctores utriusque linguae clarissimos non ignorabam
multa  quae  ad  hoc  opus  pertinerent  diligentissime  scripta  posteris
reliquisse. 

Sed  qua  ego  ex  causa  faciliorem  mihi  ueniam  meae  deprecationis
arbitrabar  fore,  hac  accendebantur  illi  magis,  quod  inter  diuersas
opiniones priorum et quasdam etiam inter se contrarias difficilis esset
electio, ut mihi si non inueniendi noua, at certe iudicandi de ueteribus
iniungere laborem non iniuste uiderentur. Quamuis autem non tam me
uinceret praestandi quod exigebatur fiducia quam negandi uerecundia,
latius  se  tamen  aperiente  materia  plus  quam  imponebatur  oneris
sponte  suscepi,  simul  ut  pleniore  obsequio  demererer  amantissimos
mei,  simul  ne  uulgarem  uiam  ingressus  alienis  demum  uestigiis
insisterem. 
Nam ceteri fere qui artem orandi litteris tradiderunt ita sunt exorsi quasi
perfectis omni alio genere doctrinae summam in eloquentiae manum
imponerent,  siue contemnentes tamquam parua quae prius discimus
studia,  siue  non  ad  suum pertinere  officium opinati,  quando diuisae
professionum uices essent, seu, quod proximum uero, nullam ingenii
sperantes  gratiam  circa  res  etiamsi  necessarias,  procul  tamen  ab
ostentatione positas, ut operum fastigia spectantur, latent fundamenta.
Ego cum  existimem nihil arti oratoriae alienum sine quo fieri non posse
oratorem fatendum est, nec ad ullius rei summam nisi praecedentibus
initiis perueniri, ad minora illa, sed quae si neglegas non sit maioribus
locus,  demittere  me non  recusabo,  nec  aliter  quam si  mihi  tradatur
educandus orator studia eius formare ab infantia incipiam. 

Quod opus, Marcelle Vitori, tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis
tum  eximio  litterarum  amore  flagrantem  non  propter  haec  modo,
quamquam  sint  magna,  dignissimum hoc  mutuae  inter  nos  caritatis
pignore iudicabamus, sed quod erudiendo Getae tuo, cuius prima aetas
manifestum iam ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri uidebantur
quos ab ipsis dicendi uelut incunabulis per omnes quae modo aliquid
oratori  futuro  conferant  artis  ad  summam  eius  operis  perducere
festinabimus,  atque  eo  magis  quod  duo  iam  sub  nomine  meo  libri
ferebantur artis rhetoricae neque editi  a me neque in hoc comparati.
Namque  alterum  sermonem  per  biduum  habitum  pueri  quibus  id
praestabatur  exceperant,  alterum  pluribus  sane  diebus,  quantum
notando  consequi  potuerant,  interceptum  boni  iuuenes  sed  nimium
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amantes  mei  temerario  editionis  honore  uulgauerant.  Quare  in  his
quoque libris erunt eadem aliqua, multa mutata, plurima adiecta, omnia
uero compositiora et quantum nos poterimus elaborata. 

 Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi uir  bonus
non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed
omnis animi uirtutes exigimus. Neque enim hoc concesserim, rationem
rectae  honestaeque  uitae,  ut  quidam  putauerunt,  ad  philosophos
relegandam, cum uir ille uere ciuilis et publicarum priuatarumque rerum
administrationi  accommodatus,  qui  regere  consiliis  urbes,  fundare
legibus,  emendare iudiciis possit,  non alius sit  profecto quam orator.
Quare,  tametsi  me  fateor  usurum  quibusdam   quae  philosophorum
libris  continentur,  tamen  ea  iure  uereque  contenderim  esse  operis
nostri proprieque ad artem oratoriam pertinere. An, si frequentissime de
iustitia  fortitudine  temperantia  ceterisque  similibus  disserendum  est,
adeo ut uix ulla possit causa reperiri in quam non aliqua ex his incidat
quaestio,  eaque omnia  inuentione atque elocutione sunt  explicanda,
dubitabitur, ubicumque uis ingenii et copia dicendi postulatur, ibi partes
oratoris esse praecipuas? 

Fueruntque haec, ut Cicero apertissime colligit, quemadmodum iuncta
natura, sic officio quoque copulata, ut idem sapientes atque eloquentes
haberentur. Scidit deinde se studium, atque inertia factum est ut artes
esse plures uiderentur. Nam ut primum lingua esse coepit in quaestu
institutumque  eloquentiae  bonis  male  uti,  curam  morum  qui  diserti
habebantur  reliquerunt:  ea  uero  destituta  infirmioribus  ingeniis  uelut
praedae fuit. 

1,1-14  Quemadmodum prima elementa tradenda sunt

Igitur  nato filio pater  spem de illo  primum quam optimam capiat:  ita
diligentior  a  principiis  fiet.  Falsa  enim  est  querela,  paucissimis
hominibus uim percipiendi quae tradantur esse concessam, plerosque
uero laborem ac tempora tarditate ingenii perdere. Nam contra plures
reperias et faciles in excogitando et ad discendum promptos. Quippe id
est  homini  naturale,  ac  sicut  aues  ad  uolatum,  equi  ad  cursum,  ad
saeuitiam ferae gignuntur,  ita nobis propria est mentis agitatio atque
sollertia: unde origo animi caelestis creditur. 
Hebetes  uero  et  indociles  non  magis  secundum  naturam  hominis
eduntur quam prodigiosa corpora et  monstris insignia,   sed hi  pauci
admodum  fuerunt.  Argumentum,  quod  in  pueris  elucet  spes
plurimorum: quae cum emoritur aetate, manifestum est  non naturam
defecisse sed curam. 'Praestat tamen ingenio alius alium.'  Concedo;
sed  plus  efficiet  aut  minus:  nemo  reperitur  qui  sit  studio  nihil
consecutus.  Hoc qui peruiderit,  protinus ut  erit  parens factus, acrem
quam maxime datur curam spei futuri oratoris inpendat. 
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          Ante omnia ne sit uitiosus sermo nutricibus: quas, si fieri posset,
sapientes Chrysippus optauit, certe quantum res pateretur optimas eligi
uoluit. Et morum quidem in his haud dubie prior ratio est, recte tamen
etiam  loquantur.  Has  primum  audiet  puer,  harum  uerba  effingere
imitando conabitur,  et  natura tenacissimi sumus eorum quae rudibus
animis  percepimus:  ut  sapor  quo  noua  inbuas  durat,  nec  lanarum
colores quibus simplex ille candor mutatus est  elui  possunt.  Et haec
ipsa magis pertinaciter haerent quae deteriora sunt. Nam bona facile
mutantur in peius: quando in bonum uerteris uitia? Non adsuescat ergo,
ne dum infans quidem est, sermoni qui dediscendus sit. 

          In parentibus uero quam plurimum esse eruditionis optauerim. Nec
de  patribus  tantum  loquor:  nam  Gracchorum  eloquentiae  multum
contulisse accepimus Corneliam matrem,  cuius  doctissimus sermo in
posteros  quoque est  epistulis  traditus,  et  Laelia  C.  filia  reddidisse in
loquendo paternam elegantiam dicitur, et Hortensiae Q. filiae oratio apud
triumuiros habita legitur  non tantum in  sexus honorem.  Nec tamen ii
quibus  discere  ipsis  non  contigit  minorem   curam  docendi  liberos
habeant, sed sint propter hoc ipsum ad cetera magis diligentes. 
          De pueris inter quos educabitur ille huic spei destinatus idem quod
de nutricibus dictum sit. De paedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi
plane, quam primam esse curam uelim, aut se non esse eruditos sciant.
Nihil est peius iis qui paulum aliquid ultra primas litteras progressi falsam
sibi  scientiae  persuasionem  induerunt.  Nam  et  cedere  praecipiendi
partibus  indignantur  et  uelut  iure  quodam  potestatis,  quo  fere  hoc
hominum genus intumescit, imperiosi atque interim saeuientes stultitiam
suam  perdocent.  Nec  minus  error  eorum  nocet  moribus,  si  quidem
Leonides  Alexandri  paedagogus,  ut  a  Babylonio  Diogene  traditur,
quibusdam eum uitiis  inbuit  quae robustum quoque et  iam maximum
regem ab illa institutione puerili sunt persecuta. 

          Si cui multa uideor exigere, cogitet oratorem institui, rem arduam
etiam  cum  ei  formando  nihil  defuerit,  praeterea  plura  ac  difficiliora
superesse: nam et studio perpetuo et praestantissimis praeceptoribus et
plurimis disciplinis opus est. Quapropter praecipienda sunt optima: quae
si  quis  grauabitur,  non  rationi  defuerint  sed  homini.  Si  tamen  non
continget quales maxime uelim nutrices pueros paedagogos habere, at
unus certe sit adsiduus loquendi non imperitus, qui, si qua erunt ab iis
praesente alumno dicta uitiose, corrigat protinus nec insidere illi  sinat,
dum tamen intellegatur id quod prius dixi bonum esse, hoc remedium. 
          A sermone Graeco puerum incipere malo,  quia Latinum, qui
pluribus in usu est, uel nobis nolentibus perbibet, simul quia disciplinis
quoque Graecis prius instituendus est,  unde et nostrae fluxerunt. Non
tamen hoc adeo superstitiose fieri uelim ut diu tantum Graece loquatur
aut discat, sicut  plerisque moris est. Hoc enim accidunt et oris plurima
uitia in peregrinum sonum corrupti et sermonis, cui cum Graecae figurae
adsidua  consuetudine  haeserunt,  in  diuersa  quoque  loquendi  ratione
pertinacissime durant. Non longe itaque Latina subsequi debent et cito
pariter  ire.  Ita  fiet  ut,  cum  aequali  cura  linguam  utramque  tueri
coeperimus, neutra alteri officiat. 
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2,1-19; 23-24, ;26-27    Utilius domi an in scholis erudiantur

Sed nobis iam paulatim adcrescere puer et exire de gremio et discere
serio incipiat. Hoc igitur potissimum loco tractanda quaestio est,
utiliusne  sit  domi  atque  intra  priuatos  parietes  studentem
continere,  an  frequentiae  scholarum  et  uelut  publicatis
praeceptoribus  tradere.  Quod  quidem  cum  iis  a  quibus
clarissimarum ciuitatium mores sunt instituti,  tum eminentissimis
auctoribus uideo placuisse. Non est tamen dissimulandum esse
nonnullos  qui  ab  hoc  prope  publico  more  priuata  quadam
persuasione  dissentiant.  Hi  duas  praecipue  rationes  sequi
uidentur: unam, quod moribus magis consulant fugiendo turbam
hominum  eius  aetatis  quae  sit  ad  uitia  maxime  prona,  unde
causas turpium factorum saepe extitisse utinam falso iactaretur:
alteram,  quod,  quisquis  futurus  est  ille  praeceptor,  liberalius
tempora  sua  inpensurus  uni  uidetur  quam  si  eadem  in  pluris
partiatur. 
Prior  causa  prorsus  grauis:  nam  si  studiis  quidem  scholas
prodesse,  moribus  autem  nocere  constaret,  potior  mihi  ratio
uiuendi  honeste  quam  uel  optime  dicendi  uideretur.  Sed  mea
quidem sententia  iuncta ista  atque indiscreta sunt:  neque enim
esse oratorem nisi bonum uirum iudico et fieri, etiam si potest, 
nolo. De hac igitur prius. 

Corrumpi mores in scholis putant:  nam et corrumpuntur interim,
sed domi  quoque,  et  sunt  multa  eius  rei  exempla,  tam hercule
quam  conseruatae  sanctissime  utrubique  opinionis.  Natura
cuiusque totum curaque distat. Da mentem ad peiora facilem, da
neglegentiam formandi  custodiendique  in  aetate  prima  pudoris,
non  minorem  flagitiis  occasionem  secreta  praebuerint.  Nam  et
potest  turpis  esse  domesticus  ille  praeceptor,  nec  tutior  inter
seruos malos quam ingenuos parum modestos conuersatio est. At
si bona ipsius indoles, si non caeca ac sopita parentium socordia
est,  et  praeceptorem  eligere  sanctissimum  quemque,  cuius  rei
praecipua  prudentibus  cura  est,  et  disciplinam  quae  maxime
seuera  fuerit  licet,  et  nihilo  minus  amicum  grauem  uirum  aut
fidelem libertum lateri filii sui adiungere, cuius adsiduus comitatus
etiam illos meliores faciat qui timebantur. 
          Facile  erat  huius  metus  remedium.  Vtinam liberorum
nostrorum mores  non  ipsi  perderemus!  Infantiam statim deliciis
soluimus. Mollis illa educatio, quam indulgentiam uocamus, neruos
omnis mentis et corporis frangit. Quid non adultus concupiscet qui
in  purpuris  repit?  Nondum  prima  uerba  exprimit,  iam  coccum
intellegit,  iam conchylium poscit.  Ante  palatum eorum quam os
instituimus.  In  lecticis  crescunt:  si  terram attigerunt,  e  manibus
utrimque  sustinentium  pendent.  Gaudemus  si  quid  licentius
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dixerint: uerba ne Alexandrinis quidem permittenda deliciis risu et
osculo excipimus. 

Nec mirum:  nos docuimus,  ex  nobis  audierunt;  nostras  amicas,
nostros  concubinos  uident;  omne  conuiuium  obscenis   canticis
strepit,  pudenda  dictu  spectantur.  Fit  ex  his  consuetudo,  inde
natura. Discunt haec miseri antequam sciant uitia esse: inde soluti
ac  fluentes  non  accipiunt  ex  scholis  mala  ista,  sed  in  scholas
adferunt. 
 'Verum in studiis magis uacabit unus uni.' Ante omnia nihil prohibet
esse illum nescio quem unum etiam cum eo qui in scholis eruditur.
Sed  etiamsi  iungi  utrumque  non  posset,  lumen  tamen  illud
conuentus  honestissimi  tenebris  ac  solitudini  praetulissem:  nam
optimus quisque praeceptor frequentia gaudet ac maiore se theatro
dignum  putat.  At  fere  minores  ex  conscientia  suae  infirmitatis
haerere singulis et officio fungi quodam modo paedagogorum non
indignantur. 

Sed  praestet  alicui  uel  gratia  uel  pecunia  uel  amicitia  ut
doctissimum atque incomparabilem magistrum domi habeat, num
tamen ille totum in uno diem consumpturus est aut potest esse ulla
tam perpetua discentis intentio quae non ut uisus oculorum optutu
continuo  fatigetur,  cum  praesertim  multo  plus  secreti  temporis
studia  desiderent?  Neque  enim  scribenti  ediscenti  cogitanti
praeceptor  adsistit:  quorum  aliquid  agentibus  cuiuscumque
interuentus impedimento est. Lectio quoque non omnis nec semper
praeeunte uel interpretante eget: quando enim tot auctorum notitia
contingeret? 
Modicum ergo tempus est quo in totum diem uelut opus ordinetur,
ideoque per plures ire possunt etiam quae singulis tradenda sunt.
Pleraque uero hanc condicionem habent, ut eadem uoce ad omnis
simul  perferantur.  Taceo  de  partitionibus  et  declamationibus
rhetorum, quibus certe quantuscumque numerus adhibeatur, tamen
unusquisque totum feret (non enim uox illa praeceptoris ut  cena
minus pluribus sufficit,  sed ut sol  uniuersis  idem lucis  calorisque
largitur):  grammaticus  quoque si  de  loquendi  ratione  disserat,  si
quaestiones  explicet,  historias  exponat,  poemata  enarret,  tot  illa
discent quot audient. 'At enim emendationi praelectionique numerus
obstat.' Sit incommodum (nam quid fere undique placet?): mox illud
comparabimus commodis. 
          'Nec ego tamen eo mitti puerum uolo ubi neglegatur.' Sed
neque praeceptor bonus maiore se turba quam ut sustinere eam
possit onerauerit, et in primis ea habenda cura est ut is omni modo
fiat nobis familiariter amicus, nec officium in docendo spectet sed
adfectum. Ita numquam erimus in turba. Nec sane quisquam litteris
saltem leuiter inbutus eum in quo studium ingeniumque perspexerit
non in suam quoque gloriam peculiariter fouebit. Et ut fugiendae sint
magnae scholae (cui ne ipsi quidem rei adsentior, si ad aliquem me-
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rito concurritur), non tamen hoc eo ualet ut fugiendae sint omnino
scholae. Aliud est enim uitare eas, aliud eligere. 
Et  si  refutauimus  quae  contra  dicuntur,  iam explicemus quid  ipsi
sequamur. Ante omnia futurus orator, cui in maxima celebritate et in
media rei publicae luce uiuendum est, adsuescat iam a tenero non
reformidare  homines  neque  illa  solitaria  et  uelut  umbratica  uita
pallescere. Excitanda mens et attollenda semper est, quae in eius
modi secretis aut languescit et quendam uelut in opaco situm ducit,
aut  contra  tumescit  inani  persuasione:  necesse  est  enim nimium
tribuat  sibi  qui  se  nemini  comparat.  Deinde cum proferenda sunt
studia, caligat in sole et omnia noua offendit, ut qui solus didicerit
quod inter multos faciendum est. 

Non inutilem scio seruatum esse  a praeceptoribus meis morem, qui,
cum pueros in classis distribuerant, ordinem dicendi secundum uires
ingenii  dabant,  et  ita  superiore  loco  quisque  declamabat  ut
praecedere  profectu  uidebatur:  huius  rei  iudicia  praebebantur.  Ea
nobis ingens palma, ducere uero classem multo pulcherrimum. 
Nec  de  hoc  semel  decretum  erat:  tricesimus  dies  reddebat  uicto
certaminis potestatem. 

Sed sicut firmiores in litteris profectus alit aemulatio, ita incipientibus
atque adhuc teneris  condiscipulorum quam praeceptoris  iucundior
hoc ipso quod facilior imitatio est. Vix enim se prima elementa ad
spem  tollere  effingendae  quam  summam  putant  eloquentiae
audebunt: proxima amplectentur magis, ut uites arboribus adplicitae
inferiores prius adprendendo ramos in cacumina euadunt. 
Quod adeo uerum est ut ipsius etiam magistri, si tamen ambitiosis
utilia praeferet, hoc opus sit, cum adhuc rudia tractabit ingenia, non
statim onerare infirmitatem discentium, sed temperare uires suas et
ad intellectum audientis descendere. 
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