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Plyndringen af Gajus
Heius’ private tempel
[1] Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium,
ut amici eius, morbum et insaniam, ut Siculi, latrocinium; ego quo
nomine appellem nescio; rem vobis proponam, vos eam suo non
nominis pondere penditote. Genus ipsum prius cognoscite, iudices;
deinde fortasse non magno opere quaeretis quo id nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam copiosis, ullum argenteum vas,
ullum Corinthium aut Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum, signum ullum aeneum,
marmoreum, eburneum, nego ullam picturam neque in tabula neque
in textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit.
[2] Magnum videor dicere: attendite etiam quem ad modum
dicam. Non enim verbi neque criminis augendi causa complector
omnia: cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse, Latine me scitote, non accusatorie loqui. Etiam planius:
nihil in aedibus cuiusquam, ne in ¡hospitis¿ quidem, nihil in locis
communibus, ne in fanis quidem, nihil apud Siculum, nihil apud
civem Romanum, denique nihil istum, quod ad oculos animumque
acciderit, neque privati neque publici neque profani neque sacri tota
in Sicilia reliquisse.
[3] Vnde igitur potius incipiam quam ab ea civitate quae tibi una
in amore atque in deliciis fuit, aut ex quo potius numero quam ex
ipsis laudatoribus tuis? Facilius enim perspicietur qualis apud eos
fueris qui te oderunt, qui accusant, qui persequuntur, cum apud
tuos Mamertinos inveniare improbissima ratione esse praedatus. C.
Heius est Mamertinus–omnes hoc mihi qui Messanam accesserunt
facile concedunt–omnibus rebus illa in civitate ornatissimus. Huius
domus est vel optima Messanae, notissima quidem certe et nostris
hominibus apertissima maximeque hospitalis. Ea domus ante istius
adventum ornata sic fuit ut urbi quoque esset ornamento; nam ipsa
Messana, quae situ moenibus portuque ornata sit, ab his rebus quibus iste delectatur sane vacua atque nuda est. [4] Erat apud Heium
sacrarium magna cum dignitate in aedibus a maioribus traditum
perantiquum, in quo signa pulcherrima quattuor summo artificio,
summa nobilitate, quae non modo istum hominem ingeniosum et
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intellegentem, verum etiam quemvis nostrum, quos iste idiotas appellat, delectare possent, unum Cupidinis marmoreum Praxiteli; nimirum didici etiam, dum in istum inquiro, artificum nomina. Idem,
opinor, artifex eiusdem modi Cupidinem fecit illum qui est Thespiis, propter quem Thespiae visuntur; nam alia visendi causa nulla
est. Atque ille L. Mummius, cum Thespiadas, quae ad aedem Felicitatis sunt, ceteraque profana ex illo oppido signa tolleret, hunc
marmoreum Cupidinem, quod erat consecratus, non attigit.
[5] Verum ut ad illud sacrarium redeam, signum erat hoc quod
dico Cupidinis e marmore, ex altera parte Hercules egregie factus
ex aere. Is dicebatur esse Myronis, ut opinor, et certe. Item ante hos
deos erant arulae, quae cuivis religionem sacrari significare possent.
Erant aenea duo praeterea signa, non maxima verum eximia venustate, virginali habitu atque vestitu, quae manibus sublatis sacra
quaedam more Atheniensium virginum reposita in capitibus sustinebant; Canephoroe ipsae vocabantur; sed earum artificem–quem?
quemnam? recte admones–Polyclitum esse dicebant. Messanam ut
quisque nostrum venerat, haec visere solebat; omnibus haec ad visendum patebant cotidie; domus erat non domino magis ornamento
quam civitati. [6] C. Claudius, cuius aedilitatem magnificentissimam scimus fuisse, usus est hoc Cupidine tam diu dum forum dis
immortalibus populoque Romano habuit ornatum, et, cum hospes
esset Heiorum, Mamertini autem populi patronus, ut illis benignis
usus est ad commodandum, sic ipse diligens fuit ad reportandum.
Nuper homines nobilis eius modi, iudices,–sed quid dico ’nuper’ ?
immo vero modo ac plane paulo ante vidimus, qui forum et basilicas
non spoliis provinciarum sed ornamentis amicorum, commodis hospitum non furtis nocentium ornarent; qui tamen signa atque ornamenta sua cuique reddebant, non ablata ex urbibus sociorum atque
amicorum quadridui causa, per simulationem aedilitatis, domum
deinde atque ad suas villas auferebant.
[7] Haec omnia quae dixi signa, iudices, ab Heio e sacrario Verres
abstulit; nullum, inquam, horum reliquit neque aliud ullum tamen
praeter unum pervetus ligneum, Bonam Fortunam, ut opinor; eam
iste habere domi suae noluit. Pro deum hominumque fidem! quid
hoc est? quae haec causa est, quae ista impudentia? Quae dico
signa, antequam abs te sublata sunt, Messanam cum imperio nemo
venit quin viserit. Tot praetores, tot consules in Sicilia cum in pace
tum etiam in bello fuerunt, tot homines cuiusque modi–non loquor
de integris, innocentibus, religiosis –tot cupidi, tot improbi, tot audaces, quorum nemo sibi tam vehemens, tam potens, tam nobilis
visus est qui ex illo sacrario quicquam poscere aut tollere aut attingere auderet: Verres quod ubique erit pulcherrimum auferet? nihil
habere cuiquam praeterea licebit? tot domus locupletissimas istius
domus una capiet? Idcirco nemo superiorum attigit ut hic tolleret?
ideo C. Claudius Pulcher rettulit ut C. Verres posset auferre? At
non requirebat ille Cupido lenonis domum ac meretriciam discipli-
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nam; facile illo sacrario patrio continebatur; Heio se a maioribus
relictum esse sciebat in hereditate sacrorum, non quaerebat meretricis heredem.
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Verres’ hjælpere
Tlepolemus et Hiero
[30] Iam, ut haec omnia reperire ac perscrutari solitus sit, iudices, est operae pretium cognoscere. Cibyratae sunt fratres quidam,
Tlepolemus et Hiero, quorum alterum fingere opinor e cera solitum esse, alterum esse pictorem. Hosce opinor, Cibyrae cum in suspicionem venissent suis civibus fanum expilasse Apollinis, veritos
poenam iudici ac legis domo profugisse. Quod Verrem artifici sui
cupidum cognoverant tum, cum iste, id quod ex testibus didicistis,
Cibyram cum inanibus syngraphis venerat, domo fugientes ad eum
se exsules, cum iste esset in Asia, contulerunt. Habuit eos secum
illo tempore et in legationis praedis atque furtis multum illorum
opera consilioque usus est.
[31] Hi sunt illi quibus in tabulis refert sese Q. Tadius ‘dedisse
iussu istius, Graecis pictoribus’. Eos iam bene cognitos et re probatos secum in Siciliam duxit. Quo posteaquam venerunt, mirandum
in modum (canis venaticos diceres) ita odorabantur omnia et pervestigabant ut, ubi quidque esset, aliqua ratione invenirent. Aliud
minando, aliud pollicendo, aliud per servos, aliud per liberos, per
amicum aliud, aliud per inimicum inveniebant; quicquid illis placuerat, perdendum erat. Nihil aliud optabant quorum poscebatur
argentum nisi ut id Hieroni et Tlepolemo displiceret.
[32] Verum mehercule hoc, iudices, dicam. Memini Pamphilum
Lilybitanum, amicum et hospitem meum, nobilem hominem, mihi
narrare, cum iste ab sese hydriam Boethi manu factam praeclaro
opere et grandi pondere per potestatem abstulisset, se sane tristem
et conturbatum domum revertisse, quod vas eius modi, quod sibi a
patre et a maioribus esset relictum, quo solitus esset uti ad festos
dies, ad hospitum adventus, a se esset ablatum. ‘Cum sederem,’
inquit, ‘domi tristis, accurrit Venerius; iubet me scyphos sigillatos
ad praetorem statim adferre. Permotus sum,’ inquit; ‘binos habebam; iubeo promi utrosque, ne quid plus mali nasceretur, et mecum
ad praetoris domum ferri. Eo cum venio, praetor quiescebat; fratres
illi Cibyratae inambulabant. Qui me ubi viderunt, “Vbi sunt, Pamphile,” inquiunt, “scyphi?” Ostendo tristis; laudant. Incipio queri me
nihil habiturum quod alicuius esset preti si etiam scyphi essent ablati. Tum illi, ubi me conturbatum vident, “Quid vis nobis dare ut
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isti abs te ne auferantur?” Ne multa, HS mille me,’ inquit, ‘poposcerunt; dixi me daturum. Vocat interea praetor, poscit scyphos.’
Tum illos coepisse praetori dicere putasse se, id quod audissent,
alicuius preti scyphos esse Pamphili; luteum negotium esse, non
dignum quod in suo argento Verres haberet. Ait ille idem sibi videri. Ita Pamphilus scyphos optimos aufert.

Diodor fra Malta
[38] Sed quid ego istius in eius modi rebus mediocris iniurias colligo, quae tantum modo in furtis istius et damnis eorum a quibus
auferebat versatae esse videantur? Accipite, si vultis, iudices, rem
eius modi ut amentiam singularem et furorem iam, non cupiditatem
eius perspicere possitis. Melitensis Diodorus est, qui apud vos antea
testimonium dixit. Is Lilybaei multos iam annos habitat, homo et
domi nobilis et apud eos quo se contulit propter virtutem splendidus et gratiosus. De hoc Verri dicitur habere eum perbona toreumata, in his pocula quaedam, quae Thericlia nominantur, Mentoris
manu summo artificio facta. Quod iste ubi audivit, sic cupiditate
inflammatus est non solum inspiciendi verum etiam auferendi ut
Diodorum ad se vocaret ac posceret. Ille, qui illa non invitus haberet, respondit Lilybaei se non habere, Melitae apud quendam
propinquum suum reliquisse.
[39] Tum iste continuo mittit homines certos Melitam, scribit ad
quosdam Melitensis ut ea vasa perquirant, rogat Diodorum ut ad illum propinquum suum det litteras; nihil ei longius videbatur quam
dum illud videret argentum. Diodorus, homo frugi ac diligens, qui
sua servare vellet, ad propinquum suum scribit ut iis qui a Verre
venissent responderet illud argentum se paucis illis diebus misisse
Lilybaeum. Ipse interea recedit; abesse a domo paulisper maluit
quam praesens illud optime factum argentum amittere. Quod ubi
iste audivit, usque eo commotus est ut sine ulla dubitatione insanire
omnibus ac furere videretur. Quia non potuerat eripere argentum
ipse Diodoro, erepta sibi vasa optime facta dicebat; minitari absenti
Diodoro, vociferari palam, lacrimas interdum non tenere. Eriphylam accepimus in fabulis ea cupiditate ut, cum vidisset monile, ut
opinor, ex auro et gemmis, pulchritudine eius incensa salutem viri
proderet. Similis istius cupiditas, hoc etiam acrior atque insanior,
quod illa cupiebat id quod viderat, huius libidines non solum oculis
sed etiam auribus excitabantur.
[40] Conquiri Diodorum tota provincia iubet: ille ex Sicilia iam
castra commoverat et vasa collegerat. Homo, ut aliquo modo in
provinciam illum revocaret, hanc excogitat rationem, si haec ratio potius quam amentia nominanda est. Apponit de suis canibus
quendam qui dicat se Diodorum Melitensem rei capitalis reum velle
facere. Primo mirum omnibus videri Diodorum reum, hominem
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quietissimum, ab omni non modo facinoris verum etiam minimi
errati suspicione remotissimum; deinde esse perspicuum fieri omnia
illa propter argentum. Iste non dubitat iubere nomen referri, et tum
primum ut opinor istum absentis nomen recepisse.
[41] Res clara Sicilia tota, propter caelati argenti cupiditatem
reos fieri rerum capitalium, neque solum reos fieri, sed etiam absentis. Diodorus Romae sordidatus circum patronos atque hospites cursare, rem omnibus narrare. Litterae mittuntur isti a patre
vehementes, ab amicis item, videret quid ageret de Diodoro, quo
progrederetur; rem claram esse et invidiosam; insanire hominem,
periturum hoc uno crimine, nisi cavisset. Iste etiam tum patrem, si
non in parentis, at in hominum numero putabat; ad iudicium nondum se satis instruxerat; primus annus erat provinciae, non ¡erat¿,
ut in Sthenio, iam refertus pecunia. Itaque furor eius paululum non
pudore, sed metu ac timore repressus est. Condemnare Diodorum
non audet absentem, de reis eximit. Diodorus interea praetore isto
prope triennium provincia domoque caruit.
[42] Ceteri, non solum Siculi sed etiam cives Romani, hoc statuerant, quoniam iste tantum cupiditate progrederetur, nihil esse
quod quisquam putaret se, quod isti paulo magis placeret, conservare aut domi retinere posse; postea vero quam intellexerunt isti
virum fortem, quem summe provincia exspectabat, Q. Arrium, non
succedere, statuerunt nihil se tam clausum neque tam reconditum
posse habere quod non istius cupiditati apertissimum promptissimumque esset.

