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Ciceros tale for poeten Archias er av dem som bør leses for sine digresjoner: i dette tilfelle
en lang drøfting av det Cicero kaller humanitas, og som kan oversettes med «dannelse».
Talen er interessant på grunn av selve dannelsesbegrepet, men også fordi den viser
hvordan begrepet er strategisk utformet av Cicero inennfor rettssakens rammer.

D

enne talen ble holdt i 62 f.Kr., for en domstol i
Roma by. Spørsmålet i saken er om Aulus Licinius
Archias, en poet av gresk opprinnelse som i mange år har
oppholdt seg i byen, har gjort urettmessig krav på å være
romersk borger; i så fall vil han kunne utvises fra landet. I
ettertiden er talen blitt lest ikke minst for dens hyllest til
«det menneskelige» (humanitas) som dannelsesideal.1
Anklagen kan ha vært rettet mot Archias selv, og ha
sin bakgrunn i forhold man idag ikke kjenner til. Den kan
også ha hatt et annet mål, nærmere bestemt den ledende
romerske politikeren Lucius Licinius Lucullus: Archias var
– for å bruke et nyere uttrykk – hans hoffpoet, og dermed sto politikerens prestisje på spill. Gnaeus Pompeius
Magnus (Gnaeus Pompeius «den Store») kan i så fall ha
vært en av bakmennene. Han var en av Romas mektigste
menn, og på denne tiden engasjert i en maktkamp med
Lucullus og dennes støttespillere i det romerske senat.
Cicero hevder at han vært Archias’ elev og at dette forplikter ham til å påta seg forsvaret. På anklagersiden er det
en viss Grattius som taler. Som vanlig i romerske rettssaker har juryen også rollen som dommer. Visstnok var
det Ciceros egen bror, Quintus, som presiderte over rettsforhandlingene (i egenskap av romersk pretor). Utfallet i
saken er ukjent. Det fremgår av talen at Archias var født i
Antiokia.2 Han var et dikterisk vidunderbarn; som ungdom
fremførte han sine vers i det østlige Middelhavsområdet og
i Sør-Italia, der fire byer ga ham borgerrett. Omkring seks44
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ten år gammel, rundt år 102, kom han til Roma, og hadde
fremgang også her: Han fikk innpass i romerske adelshus,
og forfattet diktverk om de militære seirene til flere romerske politikere, deriblant Lucullus. Verkene var på gresk,
tidens internasjonale språk. Som takk har Lucullus hjulpet
ham med å bli innskrevet som borger i den sør-italienske
byen Heraclea.3
Papius’ lov (lex Papia) fra 65 innebar at utlendinger
uten gyldig oppholdstillatelse kunne utvises fra landet.
Imidlertid kan Archias underbygge sin påstand om at han
er romersk borger med to andre lover: lex Julia fra 90, som
ga romersk borgerrett til alle italienske samfunn som ønsket det, på betingelse av at de ikke hadde kjempet mot
Roma i Forbundsfellekrigen,4 og lex Plautia Papiria fra 89,
som ga romersk borgerrett til alle borgere av italienske byer
som var i forbund med Roma, hvis disse bodde i Italia og
meldte seg hos pretoren i Roma innen en frist på seksti
dager etter kunngjøringen av loven.
Anklagerne har fremført fire forhold: at det ikke
kan dokumenteres skriftlig at Archias har vært borger
av Heraclea, at han ikke har bodd i Roma, at pretorenes
nedtegnelser fra 89 er upålitelige, og at navnet hans ikke
forekommer i romerske census-lister fra årene 86 og 70.5
Oversettelsen følger teksten i Cerutti, S. M. (red.) 2006.
Cicero. Pro Archia Poeta, Bolchazy-Carducci Publishers
Inc., Wauconda, Illinois.
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FOR POETEN AULUS LICINIUS ARCHIAS
[1] Uansett, ærede rett, hva jeg stiller med av talent, og jeg
merker hvor lite det er, eller trening i å tale, og jeg legger
ikke skjul på at jeg har bedrevet det en del, eller slik teoretisk
beherskelse som kommer av studium og øvelse i de frie kunster,6 som jeg innrømmer at jeg ikke i noen del av livet har
forsømt – så har, om noen, Aulus Licinius her krav på å dra
fordel av dette så å si som var det hans eget. For så langt som
jeg kan se tilbake i tiden som er gått og minnes mine tidlige
år, står det alltid klart for meg at det var han som ledet meg
da jeg valgte å gå i gang med studier i dette faget. Og hvis
min stemme, som ble formet under hans oppmuntring og
undervisning, tidligere har vært til redning for mer enn én,
så har denne mannen, om noen, som satte meg i stand til å
hjelpe andre og redde andre, krav på min hjelp og innsats så
langt jeg evner. [2] Men for at ingen skal overraskes over å
høre slik fra meg – hans begavelse er jo av et annet slag, og
gjelder ikke den talekunst som praktiseres her – heller ikke
jeg har noen gang viet meg bare til denne ene formen for
tale: For alle kunster som har med det menneskelige å gjøre
er forbundet med hverandre og står på sin måte i slektskap.
[3] Hvis noen av dere likevel synes det er merkelig, når
jeg i en formell rettssak og for en offentlig domstol – saken
føres jo for det romerske folkets pretor, en særskilt aktverdig

mann, for en strengt alvorlig jury, og for alle disse tilhørerne
– når jeg taler på en måte som skiller seg både fra det som er
vanlig i prosedyrer og fra det som overhodet er allminnelig
i retten, så ber jeg dere, gjør meg i denne saken en innrømmelse som passer for en slik tiltalt, og som – det er jeg viss
på – ikke vil falle dere besværlig: La meg, når jeg forsvarer en
stor poet og et lærd menneske, for så mange høyt utdannede
tilhørere, for dere opplyste mennesker i juryen, og for denne
pretoren som leder rettssaken, ta litteratur og dannelse som
mitt emne og snakke litt friere,7 og, som det passer for et
menneske som takket være sin private livsførsel og sitt studium sjelden har deltatt i rettssaker og ved domstoler, tale
på en ny og kanskje ukjent måte. [4] Og hvis jeg merker
at dere gjør denne innrømmelsen for min skyld, da vil jeg
uomtvistelig få dere til å mene ikke bare at Aulus Licinius
her ikke skal strykes fra listen over borgere, da han er borger,
men også at dersom han ikke hadde vært borger, skulle han
ha vært ført inn i den.
For så snart Archias hadde vokst til, og etter fagene som
gir gutten hans første dannelse tok fatt på en karriere som
forfatter, i Antiokia først – for der ble han født inn i en aktet
familie, og det var dengang en travel og velstående by, med
mange lærde menn som dyrket de frie kunster på fremraTOR IVAR ØSTMOE
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gende vis – fikk han snart oppleve at hans begavelse overstrålte alle andres; etterpå var han så fetert på sine reiser i Asia
forøvrig og i alle deler av Hellas at ryet hans ble overgått av
oppstusset rundt ham, og oppstusset av mannen selv og den
beundring han vakte.
[5] Den gang var Italia full av gresk lærdom og dannelse,
og disse studiene ble dyrket også i Latium mer ivrig enn man
nå gjør i de samme små byer, og de var ikke forsømt her i
Roma heller, takket være de rolige forholdene i staten. Derfor
ga borgerne i både Tarentum og Rhegium og Neapolis8 ham
borgerrett og forskjellige anerkjennelser, og alle som var
istand til å bedømme et talent mente de burde bli kjent med
ham og tilby ham sitt vennskap. Og da han hadde fått et
slikt navn at hans ry nå gikk foran ham, kom han til Roma,
da Marius og Catulus var
Tror du jeg klarer å finne konsuler.9 Straks møtte han
stoff til talene jeg hver dag konsuler som var slik at den
holder om så forskjellige ene kunne gi storverk å beskrive, og den andre ikke
emner, hvis jeg ikke skjerper bare seire i slag, men også
mitt hode med lesning? Eller ivrig understøttelse og vilje
at hodet kan tåle den vold- til å lytte. Selv om Archias
den gang enda ikke hadde
somme anstrengelsen, hvis iført seg voksentoga,10 ble
ikke den samme lesningen han av Lucullerne straks tatt
gir det hvile? inn i deres hjem. Slik vitner
det ikke bare om hans talent
og dannelse, men også om hans natur og egenskaper at det
huset som først tok ham imot som ung, også står ham nærest
når han er gammel.
[6] I de dagene var han populær hos den store Metellus
Numidicus og hans sønn Pius; Marcus Aemilius hørte ham
resitere; han var uadskillelig med Quintus Catulus senior
og junior; Lucius Crassus gjorde ham sin oppvartning; han
hadde gjort Lucullerne og Drusus og Octavierne og Cato og
hele Hortensiernes hus til sine hengivne venner, og nøt stor
aktelse – og ble dyrket ikke bare av slike som var ivrige etter
å høre og oppleve ham, men også av slike som lot som om de
var det. En god tid senere, da han hadde vært med Marcus
Lucullus til Sicilia, og var blitt med den samme Lucullus
tilbake fra den provinsen, kom han til Heraclea; dette var
en by som var i forbund med Roma på gode betingelser, og
derfor ønsket han å bli innskrevet som borger, og da han selv
ble vurdert som verdig, oppfylte herakleerne ønsket, også på
grunn av Lucullus’ autoritet og innflytelse. [7] Romersk borgerrett ble han tilkjent ifølge Silvanus’ og Carbos lov: «hvis
noen er innskrevet som borgere i allierte byer, har hatt fast
tilhold i Italia på det tidspunkt da loven ble vedtatt, og har
meldt seg hos pretoren innen seksti dager.» 11 Han hadde hatt
fast tilhold i Roma i mange år allerede, og meldte seg hos
pretoren Quintus Metellus, som var hans nære venn.
[8] Hvis det ikke er annet enn borgerretten og loven
jeg skal tale om, sier jeg ikke mer: saken er ført. For hva,
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Grattius, av dette kan du tilbakevise? Vil du bestride at han
den gang ble innskrevet i Heraclea? Tilstede her er en svært
ansett, plikttro og pålitelig mann, Marcus Lucullus, som sier
at han ikke tror, men vet; at han ikke har hørt, men sett; at
han ikke har overvært det, men utført det selv. Tilstede her
er herakleernes utsendte, aktede menn; de er kommet hit for
denne sakens skyld med skriftlig dokumentasjon og på offisielt oppdrag, og sier at han ble innskrevet som herakleisk
borger. Og overfor disse etterspør du herakleernes offentlige
nedtegnelser – som vi vet gikk tapt alle som én, da byens
rådhus ble stukket i brann i den italienske krigen.12 Det er
latterlig ikke å si noe til det vi har, men spørre etter det vi
ikke kan ha; og å være taus om det folk husker og istedet
fordre dokumenter som bevis; og, når du har æresordet til
en høyt plassert mann, og ed og forsikring fra et uklanderlig
munisipium,13 å avvise det som på ingen måte kan fordreies,
og etterspørre lister, som du selv sier at man pleier å jukse
med. [9] Eller hadde han ikke fast tilhold i Roma, han som
i så mange år før han ble tilkjent borgerrett hadde flyttet alt
gods og sin hele virksomhet til Roma? «Men han meldte seg
ikke.» Tvert imot, han har meldt seg, og det i den listen som
er den eneste fra pretorkollegiets registrering den gang som
fortsatt gjelder som offentlig dokument. For det het seg om
Appius’ liste at den ikke ble skikkelig ført, og når det gjelder
den til Gabinius, så var den ugyldige som liste på grunn av
hans upålitelighet før han ble dømt, og på grunn av nederlaget hans da han var blitt det;14 Metellus derimot, en fullkomment rettskaffen og samvittighetsfull mann, var så nøye
at han faktisk gikk til pretoren Lucius Lentulus og juryen
for å melde sin bekymring over en strykning i ett navn.15
Men i denne listen ser dere ingen strykning i navnet til Aulus
Licinius.
[10] Når dette er slik: har dere noen grunn til å betvile
hans borgerrett, ikke minst ettersom han var innskrevet også
i andre byer? For når de i Sør-Italia16 ofret borgerretten vilkårlig på alskens ubetydelige personer, som enten ikke kjente
noen kunst eller bare en simpel en, så skal du få meg til å
tro at borgerne i Rhegium eller Locris eller Neapolis eller
Tarentum nektet denne mannen, et berømt geni, det som de
pleide å skjenke til folk som opptrer på scenen!17 Dessuten:
når andre på ymse vis har sneket seg inn i listene til disse
munisipiene, ikke bare etter at alle hadde fått romersk borgerrett,18 men også etter Papius’ lov – skal denne mannen,
som ikke engang benytter seg av de listene han er innskrevet
i, fordi han alltid har villet regnes som herakleer, forkastes?
[11] Du savner naturligvis navnet hans i census-listene.
Ja, for det er vel ingen som vet at han var med den velkjente
generalen Lucius Lucullus og hans hær da det sist var census; og at gangen før det var han i Asia, da samme mann
var kvestor; og at de første, Julius og Crassus,19 ikke holdt
census for noen del av folket. Uansett – siden census-listen
ikke bekrefter borgerrett, men bare viser at den som er blitt
registrert den gang levde som borger – i løpet av den tiden du

beskylder ham for ikke engang å ha hatt status som romersk
borger ifølge seg selv, så skrev han gjentatte ganger testamente i overensstemmelse med våre lover, tiltrådte arv fra romerske borgere, og ble foreslått til belønning fra statskassen, av
prokonsulen Lucius Lucullus.20 [12] Let etter beviser, hvis
du kan: for med slikt som dette vil du aldri gjøre inntrykk
verken på ham selv eller hans venner.
Du vil spørre meg, Grattius, hvorfor jeg er så glad i denne
mannen. Fordi han gir meg et sted å komme til hektene
igjen fra dette ståket på torget, et sted der mine ører, trette av
ukvemsord, kan finne hvile. Tror du jeg klarer å finne stoff
til talene jeg hver dag holder om så forskjellige emner, hvis
jeg ikke skjerper mitt hode med lesning? Eller at hodet kan
tåle den voldsomme anstrengelsen, hvis ikke den samme lesningen gir det hvile? Ja, jeg innrømmer det, jeg elsker litteraturen: Så får heller andre skamme seg, hvis de har gravd seg
sånn ned i lærdommen at de hverken klarer å anvende den til
noe allment nyttig eller legge den frem i lyset for andre; men
har jeg noen grunn til å skamme meg, ærede rett, jeg som i
alle disse årene har levd slik at mine private sysler aldri har
forhindret meg, fornøyelser aldri har avledet meg, ja søvn aldri har forsinket meg fra å være til hjelp eller nytte for noen?
[13] Er det altså noen som kan ta meg i skole, som med
rette kan bli forarget, hvis jeg setter av like mye tid til å dyrke
slike studier som andre gjør krav på til å skjøtte sine affærer,
til å være med på fester og leker,21 til andre fornøyelser, kort
sagt til hvile for kropp og sjel, eller som de ofrer på endeløse
fester, ja på terninger og ballspill? Og det gjør jeg krav på
med desto større rett ettersom disse studiene også gjør meg
dyktigere til å tale på denne måten her; en dyktighet som –
om den er stor eller liten – aldri har sviktet en venn som har
måttet forsvare seg i retten. Og hvis noen mener den er liten,
så vet jeg likevel hvor det vesentlige i den er å finne.
[14] For hvis ikke råd fra mange mennesker og lesning
av mange bøker helt fra ungdommen hadde gjort meg overbevist om at det eneste i livet som virkelig er verd å trakte
etter er heder og ære, og at for å oppnå det må man trosse
all fysisk tortur og all fare for liv og eksil, så ville jeg aldri
kastet meg ut i slike bitre stridigheter og hver dag gjort meg
til skyteskive for hensynsløse mennesker for å redde dere.22
Men bøker er fulle, vismenns ord er fulle, fortiden er full av
eksempler på dette – som alle sammen ville ligget i mørke,
hvis ikke lyset fra det skrevne ord hadde nådd dem. Så mange
livaktige fremstillinger – ikke bare til å se på, men også til å
etterligne – av strålende menn greske og romerske forfattere
har etterlatt seg! Dem har jeg hele tiden stilt foran meg når
jeg har hatt et embede, og jeg har formet meg selv, i hjerte og
sinn, med tanken på fremragende mennesker.
[15] Man vil spørre: «Hva? Nettopp disse store menn,
som har fått sine gode egenskaper beskrevet i bøker, var de
eksperter i denne lærdommen som du roser så høyt?» Det
kan jeg ikke bekrefte om alle, men jeg er likevel ikke i tvil
om hva jeg bør svare. Det har vært mange dyktige og karak-

terfaste mennesker som ikke har lest mye, men som med en
nær guddommelig naturlig utrustning har vist sindighet og
måtehold av seg selv, det erkjenner jeg; jeg legger også til at
naturlige forutsetninger uten studium oftere har gitt berømmelse og dyktighet enn studium uten naturlige forutsetninger. Men samtidig hevder jeg at når det til en edel og ærgjerrig natur føyes et systematisk formende studium, da ser man
gjerne det helt herlige og suverene; [16] og blant disse er han
som levde i våre fedres tid, den gudelike Africanus,23 blant
disse er Gaius Laelius, Lucius Furius, særskilt måteholdne
og ubestikkelige menn, blant disse er den dyktige og for sin
tid beleste Marcus Cato den eldre; hvis de ikke hadde hatt
noen nytte av bøkene til å
formulere og praktisere sine La altså, ærede rett, poetens
idealer, så ville de neppe ha navn, som intet barbarisk
gitt seg i kast med å lese
folk noen gang har misaktet,
dem. Men også om de ikke
bød på noen særskilt nytte, være hellig også blant dere
og man i disse studiene bare opplyste mennesker.
søkte fornøyelse, tror jeg
nok likevel dere ville mene at dette er en beskjeftigelse som
i høy grad danner og opplyser oss. For andre sysler passer
ikke for alle tider, alle aldre og alle steder, men dette studiet former ungdommen og letter alderdommen, pryder oss
i medgang og tilbyr trøst og tilflukt i motgang, fornøyer oss
hjemme og hindrer oss ikke ute i verden, det holder oss med
selskap om natten, på reise og på landtur.
[17] Og hvis vi selv ikke ønsket å sysle med slikt, fordi vi
ikke hadde glede av det – så burde vi likevel ha aktelse for
det, også når vi så det hos andre. Var noen av oss så barske og
tykkhudede at de forble uberørt da Roscius nylig gikk bort?24
Enda han døde som gammel, hadde han med sin kunst gjort
et så uforglemmelig inntrykk at det syntes som om han ikke
fortjente å dø. Han vant altså en slik kjærlighet fra oss alle
bare med kroppens bevegelser – og vi skal se bort fra intellektets veldige bevegelser, fra skaperkraftens sprang?
[18] Hvor ofte, ærede rett, har jeg sett Archias her – jeg vil
nemlig benytte meg av deres gode vilje, siden dere følger så
oppmerksomt med når jeg taler på denne nye måten – hvor
ofte har jeg sett ham improvisere, uten å ha skrevet en bokstav, det ene fremragende verset etter det andre over dagens
begivenheter! Hvor ofte, når han er blitt spurt om ekstranummer, har jeg sett ham gjøre samme tema, men med nye
ord og vendinger! Og de seriøse og skriftlige verkene hans
har jeg sett få en mottakelse som ellers blir gamle forfattere til
del. Og ham skal jeg ikke sette pris på? Ham skal jeg ikke se
opp til? Ham skal det ikke være min plikt å forsvare med alle
midler? Enda vi har det fra høyeste og mest lærde autoritet at
studier på andre områder består av kunnskap, regler og teknikk – poeten derimot er en naturlig begavelse, som vekkes
av sinnets egne krefter og inspireres som av en guddommelig
pust. Derfor er vår Ennius25 i sin fulle rett når han kaller
poeter hellige, fordi vi oppfatter dem som bærere av en slags
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Marius selv, som syntes ufølsom for litteratur. [20] Men ingen er så fremmed for Musene at han ikke lar seg overtale
til å bli hyllet på vers til evig tid for sine bedrifter. Den store
Themistokles, Athens førende skikkelse, skal ha sagt da han
ble spurt om hvilken sanger eller artist han aller helst hørte:
«Den som best priser min tapperhet.» Og derfor satte også

oss bevege av poeters stemme? Kolofonerne sier at Homer er
borger av deres by, khierne gjør hevd på ham som sin; salaminerne fordrer ham tilbake og smyrnerne er så sikre på at han
er deres27 at de til og med har bygd et tempel for ham midt i
byen, og enda mange flere slåss og kjemper seg i mellom. De
ønsker seg altså en utlending, selv etter hans død, fordi han
var poet; men denne mannen, som lever, som ifølge loven
og eget ønske er vår, skal vi vise vekk? Særlig når Archias i
lang tid har anbrakt alt han har av krefter og talent på å hylle
romerfolkets ærefulle navn? Da han var ung tok han nemlig
fatt på krigen mot kimbrerne,28 og ble populær hos Gaius

den store Marius overmåte stor pris på Lucius Plotius, som
han trodde hadde den rette begavelse til hylle hans seire.
[21] Krigen mot Mithridates derimot,29 som var lang og
farefull og ble ført med mange tilbakeslag på land og til sjøs,
har han behandlet i sin helhet, og disse bøkene ærer ikke
bare Lucius Lucullus, en dyktig og hederskronet mann, men
også romerfolkets navn. For med generalen Lucullus åpnet
romerfolket Pontus,30 som hadde ligget forskanset med kongens egne forsvarsverker og sin naturlige beliggenhet; romerfolkets hær slo, med samme general og et lite mannskap, tal�løse armenske styrker på flukt; det er en ære for romerfolket

Illustrasjon: Ingri Haraldsen

gudegitt gunst og gave.
[19] La altså, ærede rett, poetens navn, som intet barbarisk
folk noen gang har misaktet, være hellig også blant dere opplyste mennesker. Klipper og ødemarker lytter til hans røst,
mer enn én gang har villdyr gjort holdt, grepet av hans sang26
– men vi, som er oppdratt til gode mennesker, skal ikke la
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at den samme manns besluttsomhet reddet og berget vår
nære allierte, byen Cyzicus, fra alle kongens fremstøt og fra
hele krigens herjing og ødeleggelse;31 det utrolige sjøslaget
ved Tenedos, der Lucius Lucullus kjempet, og fiendens ledere ble drept og flåten senket, vil alltid forbli og nevnes som
vårt: Troféene er våre,32 minnesmerkene er våre, triumfene er
våre. De som bruker sin begavelse til å gjøre disse hendelsene
kjent, de hyller romerfolkets navn.
[22] Vår Ennius var avholdt av Africanus den eldre, og
det sies også at han ble plassert i marmor på Scipionenes
gravsted. Men slik hyllest gjelder så visst ikke bare den ene
som hylles, men hedrer også romerfolkets navn. Cato, denne
mannens forfar, 33 ble prist høyt; det falt stor ære på romerfolket. Ja, og de berømte Maximerne, Marcellerne og Fulvierne
ble ikke hedret uten at vi alle hadde vår del. Og den mannen
som gjorde dette, fra Rudiae, ga altså våre forfedre borgerrett
– denne herakleeren, som er ettertraktet i mange byer, men
lovlig borger i denne, ham skal vi ta den fra?
[23] For hvis noen tror at vi æres mindre effektivt av
greske vers enn av romerske, tar han grundig feil: Grunnen
er at gresk leses hos så å si alle folkeslag, mens latin har utbredelse bare på sitt område, og det er ikke stort.34 Og hvis
våre erobringer bare begrenses av verden selv, bør vi ønske
at dit vi er kommet med våpenmakt, der skal også vår ære
og vårt navn være kjent; og mens dette er av betydning for
folkeslagene som selv får sin historie nedtegnet, så er det den
sterkeste spore til å velge strev og farer for dem som risikerer
livet for æren.
[24] Hvor mange sies Aleksander den Store å ha hatt med
seg til å beskrive sine seire! Men da han i Sigeum35 sto foran
Akhilles’ grav sa han likevel: «O lykkelige ungdom, som hadde Homer til å synge din pris!» Og han hadde rett. For hadde
det ikke vært for den store Iliaden, så ville den samme haugen som hadde begravd hans kropp i tillegg ha skjult hans
navn. Og – vår egen Den store som står her, hvis hell bare
oppveies av hans dyktighet, ga ikke han romersk borgerrett
til Theofanes fra Mytilene, sin egen skald,36 på et allmøte
med soldatene, og ble ikke dette hilst med sterkt bifall fra
dem som riktignok er våre tapre karer, men likevel er barske
soldater, fordi de så å si smakte ærens sødme, og tenkte at
hans lovprisning også gjaldt dem?
[25] Nei, hvis Archias ikke hadde vært romersk borger
ifølge loven, hadde han nok ikke kunnet stelle seg slik at
han fikk borgerretten skjenket av en general. Sulla, enda
han tilgodeså hispanerne og gallerne, ville nok ha sagt nei til
denne mannen, ham vi husker fra et møte på torget, da en
amatørpoet i mengden rakte ham ei bok, og han straks tilbød
mannen belønning fra godset han drev og solgte, fordi han
hadde skrevet et epigram mot ham, et eller annet på lange og
vekslende vers37 – men på den betingelse at han ikke skulle
skrive mer.38 Han som syntes at selv en udugelig poet burde
lønnes for sin innsats, han ville ikke ha traktet etter denne
mannens dyktighet og talent for skriving og hans mester-

lige stil? [26] Og kunne han ikke ha fått sitt ønske oppfylt,
enten han spurte selv eller gjorde det gjennom Lucullerne, av
Quintus Metellus Pius, som sto ham nær, og som har gjort
mange til romerske borgere? Han ikke minst, som var så ivrig
etter å få sine seire beskrevet at han på tross av grov og fremmed klang lånte øre til cordubanske poeter?39
Det er ingen grunn til å late som, for det er ikke til å
legge skjul på – la oss heller erkjenne det åpent: Vi drives
alle av et ønske om anerkjennelse, og de beste av oss er også
de mest ærgjerrige. Filosofene selv skriver navnet på bøkene
de skriver om å forsmå ære; nettopp når de forakter ære og
berømmelse ønsker de å æres og berømmes.
[27] Og Decimus Brutus, en stor mann og general,
smykket inngangene til sine
templer og minnesmerker Vi drives alle av et ønske
med vennen Accius’ dikt.
om anerkjennelse, og de
Og den store Fulvius, som
kjempet mot aitolerne med beste av oss er også de mest
Ennius i følget, nølte ikke ærgjerrige. Filosofene selv
med å vie krigsgudens bytte
skriver navnet på bøkene
til Musene.40 I den byen der
generaler har dyrket poeters de skriver om å forsmå ære;
navn og Musenes helligdom- nettopp når de forakter ære
mer nær sagt i rustning, der
og berømmelse ønsker de å
bør dermed ikke en jury
i toga41 unnlate å hedre æres og berømmes.
Musene og beskytte poeter.
[28] Og for at dette skal falle dere desto lettere, ærede rett,
vil jeg avsløre litt av meg selv, og innrømme for dere en viss
trang til ære hos meg selv, kanskje for sterk, men likevel hederlig. For det jeg utrettet da jeg var konsul, med dere ved
min side, for både denne byens og dette rikets redning, for
borgernes liv og til hele landets beste, det har denne mannen begynt å behandle på vers; dem har jeg hørt, for meg er
dette både velkomment og betydningsfullt, og derfor har jeg
oppfordret ham til å fullføre verket.42 For tapperheten ønsker
ingen annen belønning for strev og fare enn den som består
i lovprisning og ære; om den blir tatt vekk, ærede rett, har vi
da, når vår tilmålte tid er så kort, noen grunn til å forsøke oss
på store oppgaver?
[29] For hvis sjelen ikke hadde noe begrep om ettertiden,
og begrenset alle sine tanker til det rom som holder vår tilmålte tid, så ville den neppe prøve seg selv mot så store oppgaver, tåle slik søvnløs bekymring som følger med ansvar, og
igjen og igjen risikere livet. Men i en god mann ligger det et
mot, som dag og natt vekker til innsats med løftet om ære,
og minner om at erindringen om vårt navn ikke må opphøre
med vår levetid, men utligne ettertiden selv.
[30] Eller gjør vi oss alle så små tanker, vi som tar del
i det offentlige med strev og fare for livet, og inntil til vår
siste stund ikke har pustet ut, at vi tror at alt vil forgå med
oss? Portretter og statuer, som ikke er bilder av sinnet, men
av kroppen, har mange høytstående menn vært nøye med å
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etterlate seg; bør vi ikke da mye heller foretrekke å etterlate
oss en tro gjengivelse av vår tapperhet og dyktighet, skapt og
finpusset av de fremste kunstnere? For min del har jeg sett for
meg at alt det jeg har utrettet, det sådde og strødde jeg ut, allerede idet jeg utrettet det, til evig erindring for hele verden.
Og om denne kommer når jeg er død, og jeg ikke merker
noe, eller – som vismenn har ment – den vil nå en bestemt
del av meg,43 så gleder jeg meg ihvertfall nå over å tenke på
det og ha et lite håp.
[31] Ivareta derfor, ærede rett, et menneske hvis æresfølelse dere ser bli bekreftet av hans venners rang såvel som
av vennskapets varighet, og med en begavelse som dere selv
kan vurdere ved å konstatere at den har vært ettertraktet av
dyktige, høystående menn; og hvis sak bekreftes med lovens
hjelp, munisipiets vitnesbyrd, Lucullus’ vitneforklaring og
Metellus’ liste. Under disse omstendigheter ber jeg dere,
ærede rett, siden dere vil være enige i at for en slik begavelse
høver ikke bare menneskers, men også guders anbefaling, om
at han som alltid har hyllet dere, alltid deres generaler, alltid
romerfolkets bedrifter, og som lover å overrekke et evig ærefullt vitnesbyrd om mine og deres seneste farer her hjemme,
og er blant dem som alltid hos alle er blitt regnet og omtalt
som hellige, han må dere ta under deres beskyttelse, slik at
han heller synes å ha fordel av deres menneskelighet enn å
rammes av deres strenghet.
[32] Det som jeg i denne saken har omtalt kort og enkelt
og på mitt vanlige vis, det stoler jeg på, ærede rett, at jeg har
godtgjort for dere alle. Men det jeg har sagt som skiller seg
fra rettens og domstolens sedvane, både om hans begavelse
og om hans virkefelt i allmennhet, det, ærede rett, håper jeg
at dere har lyttet til med velvilje; jeg vet sikkert at han som
leder rettssaken har gjort det.
NOTER
Talen er på latin kjent som Pro Archia eller Pro Archia Poeta.
I dag Antakya, i det sørlige Tyrkia.
3
I dag Policoro i Lucania. Archias har Licinius’ navn som del av sitt
romerske navn, et uttrykk for takknemlighet overfor beskytteren.
4
Krigen (91– 88) var foranlediget av spørsmålet om de italienske byenes
politiske og juridiske rettigheter i en tid med romersk dominans.
5
Mannstalls- og skattelister.
6
De frie kunster, artes liberales, definert av Velleius Paterculus (1 årh.
e.Kr.) som geometri, musikk og litteratur, samt fysikk, etikk og politikk.
7
Litteratur og dannelse: studia humanitatis ac litterarum. Direkte oversatt betyr uttrykket «interesse for det menneskelige og for litteratur»,
men de to siste substantivene hører sammen, slik at en mer presis
gjengivelse er «interesse for det menneskelige slik det kommer til uttrykk i skrift». I praksis betyr dette all litteratur som ikke er faglitteratur,
dvs. diktning, historie, retorikk og filosofi. De latinske ordene brukes
også hver for seg og i andre betydninger i Ciceros tale. Humanitas har
to grunnbetydninger som begge forekommer: «evne til menneskelige
følelser», og «det som skiller mennesker fra villmenn og dyr». Den
første betydningen ses i §31: den andre i det inneværende avnittet og
i det foregående (§2). For begge betydninger er oversettelsene «det
menneskelige» og «menneskelighet» mulige. Når ordet brukes i den
andre betydningen, kan det også oversettes med «kultur», «sivilisasjon»,
«opplysning», «dannelse» m.fl. Litterae, som likeledes forekommer flere
1
2
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steder i talen (blant annet §§5, 8 og 12), viser i latin enten til skrift
i konkret forstand (og kan oversettes med «bøker» eller «litteratur»).
Eller det brukes abstrakt, og kan oversettes med blant annet «litterær
virksomhet» (dvs. skriving), «lesning» og «kunnskap», og derfor også
«opplysning» og «dannelse».
8
Idag Tarento, Reggio Calabria og Napoli.
9
Romerne brukte navnene til de to årlig valgte romerske konsulene som
årsangivelse. Marius og Catulus var konsuler i 102 f.Kr.
10
Archias beskrives her som romer. Romerske gutter hadde som formelt
antrekk fram til slutten av tenårene en såkalt toga praetexta, med en
purpurfarget stripe.
11
Fra Lex Plautia Papiria.
12
Dvs. Forbundsfellekrigen; se note 5.
13
munisipium: by i Italia der innbyggerne har borgerrett og kommunalt
selvstyre; altså her: Heraclea.
14
Gabinius ble dømt for provinsutsuging av provinsen Achaea omkring
år 70.
15
Metellus la merke til én uforklarlig endring i listene han hadde oppsyn med og reiste sak mot angjeldende person.
16
Den latinske teksten har Graecia, kort for Magna Graecia, «Det store
Hellas», romernes betegnelse på den sørlige delen av Italia. På denne
tiden var den stadig greskspråklig.
17
I den romerske republikken var skuespilleryrket lite ansett.
18
Dvs. ifølge Lex Julia fra 90, som ga romersk borgerrett til italienere
flest; Lex Plautia Papiria ble vedtatt året etter, med henblikk på personer
som ikke kom inn under den første loven. Øyensynlig var borgerrett i
de sør-italienske byene stadig attraktivt for dem som nå hadde romersk
borgerrett.
19
Dvs. de første etter at Archias var blitt romersk borger.
20
Utlendinger kunne verken skrive testamente eller arve; kommandanter kunne etter å ha vendt hjem etter kommando i utlandet belønne
betrodde medarbeidere fra statskassen, hvis disse var romerske borgere.
21
Dvs. til å overvære gladiatorkamper, teateroppføringer og sirkusleker
som fant sted på disse dagene.
22
Det vises til hendelser i affæren med Catilina året før, i 63. De er
omtalt i Ciceros taler mot Catilina.
23
Publius Cornelius Scipio Africanus (253–183). Tilnavnet Africanus
viser til hans felttog mot Karthago, i dagens Tunisia.
24
Roscius, Romas største skuespiller.
25
Ennius, romersk dikter, d. 169; født i Rudiae i det gamle Calabria,
på «hælen» av Italia. Hans dikt feiret mange romerske storheter, slik det
fremgår av §22.
26
Referanser til Amfion og Orfeus i gresk mytologi; den første bygde
Thebens murer med sin musikk, den andre spilte for planter og dyr.
27
Kolofon, Khios, Salamis og Smyrna var gresktalende byer i Hellas og
Asia.
28
Marius og Quintus Lutatius Catulus ledet et felttog mot kimbrerne,
en gallisk stamme, i år 101.
29
Mithridates IV, konge av Pontus ved Svartehavet, som utkjempet tre
kriger mot Roma; han begikk selvmord i 63, etter nederlag mot romerske styrker ledet av Pompeius.
30
Pontus, se forrige note.
31
Originalen har «fra krigens kjeft og svelg» (a belli ore ac faucibus);
metaforen forekommer flere ganger i latin (se for eksempel Cicero,
Annen tale mot Catilina, 2), men klinger ikke godt på norsk.
32
Trofé er opprinnelig betegnelsen på det punkt på slagmarken der
fienden snur (gresk: trepo, «snu»); det ble markert med en påle.
33
Catos oldebarn Cato Uticensis overværer tydeligvis saken.
34
På Ciceros tid besto det latinskspråklige området av Roma, området
rundt (Latium) samt romerske kolonier, dvs. byer utenfor dette området
med romerske innbyggere.
35
Sigeum: høyde utenfor Troja, der Akhilles’ grav ble vist frem.
36
«Den store» er Pompeius, som altså var til stede i rettssaken, jf. innledningen; Theofanes fra Mytilene var en gresk forfatter som hadde hyllet

Pompeius’ militære bragder på vers.
37
Epigram: nidvise. Poenget er at diktet ikke var poengtert nok til å
være et epigram; det lignet en klagesang (elegi), som i likhet med epigram kunne skrives på et bestemt versemål, elegisk distikon (som i sin
tur består av alternerende heksameter og pentameter).
38
Lucius Cornelius Sulla Felix, politiker som i perioden 82–78 hadde
eneveldig makt i Roma. Han gjennomførte såkalte proskripsjoner, dvs.
publiserte lister over mennesker som fritt kunne drepes. Deres eiendommer ble beslaglagt og solgt på auksjon; Sulla ledet auksjonene selv.
39
I dag Cordoba i Spania.
40
Marcus Fulvius Nobilior beseiret som konsul i 189 Aitolia, et område
i Hellas nord for den korinthiske bukt. Som krigsbytte sendte han

tilbake til Roma en stor mengde kunst, deriblant statuer av de ni Muser.
I Roma innviet han et tempel til guden Hercules Musarum; der plasserte han de nevnte statuene.
41
Toga: Den romerske borgerens sivile antrekk.
42
Cicero viser her til sitt eget engasjement mot de angivelige planene om
statskupp til den romerske adelsmannen Catilina; Archias skal i følge
dette ha påbegynt et verk om hendelsene. Teksten slik den er overlevert i
manuskriptene er her vanskelig forståelig; oversettelsen følger et forbedringsforslag adhortatus sum.
43
Dvs. noen filosofer forsvarte tanken om sjelens udødelighet, andre
ikke.
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