
Cesare è contrario ad inutili stragi 

Caesar in eam spem venerat se sine pugna et sine vulnere suorum rem conficere posse, quod re 

frumentaria adversarios interclusisset. Cur etiam secundo proelio aliquos ex suis amitteret? Cur 

vulnerari pateretur optime de se meritos milites? Cur denique fortunam periclitaretur ? Praesertim 

cum non minus esset imperatoris consilio superare quam gladio. Movebatur etiam misericordia 

civium, quos interficendos videbat; quibus salvis atque incolumibus rem obtinere malebat. Hoc 

consilium Caesaris plerisque non probabatur; milites vero palam inter se loquebantur, quoniam talis 

occasio victoriae dimitteretur, etiam cum vellet Caesar, sese non esse pugnaturos. Ille in sua 

sententia perseverat et paulum ex eo loco digreditur, ut timorem adversariis minuat. Petreius atque 

Afranius, oblata facultate, in castra sese referunt. Caesar, praesidiis in montibus dispositis, omni ad 

Hiberum intercluso itinere, quam proxime potest hostium castris, castra communit. 

                        CESARE 
 

 
Non bisogna apparire artefatti 

 
Naturam sequamur et ab omni quod abhorret ab oculorum auriumque approbatione fugiamus: 

status, incessus, sessio, accubitio, vultus, oculi, manuum motus teneat illud decorum. Quibus in 

rebus duo maxime sunt fugienda, ne quid effeminatum aut molle et ne quid durum aut rusticum sit. 

Nec vero histrionibus oratoribusque concedendum est, ut iis haec apta sint, nobis dissoluta. Cum 

autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas, venustatem 

muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Ergo et a forma removeatur omnis viro non dignus 

ornatus, et huic simile vitium in gestu motuque caveatur. Nam et palaestrici motus sunt saepe 

odiosiores et histrionum nonnulli gestus ineptiis non vacant, et in utroque genere quae sunt recta et 

simplicia laudantur. Formae autem dignitas coloris bonitate tuenda est, color exercitationibus 

corporis. Adhibenda praeterea munditia est non odiosa neque exquisita nimis, tantum quae fugiat 

agrestem et inhumanam neglegentiam. Eadem ratio est habenda vestitus, in quo, sicut in plerisque 

rebus, mediocritas optima est.  
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La morte di Ercole 
 
Deianira Oenei filia Herculis uxor cum vidit Iolen virginem captivam eximiae formae esse 

adductam verita est ne se coniugio privaret. Itaque memor Nessi1 praecepti, vestem tinctam centauri 

sanguine Herculi qui ferret nomine Lichan famulum misit. Inde paulum quod in terra deciderat et id 

sol attigit, ardere coepit. Quod Deianira ut vidit, aliter esse ac Nessus dixerat intellexit, et qui 

revocaret eum cui vestem dederat misit. Quam Hercules iam induerat, statimque flagrare coepit; qui 

cum se in flumen coniecisset ut ardorem extingueret, maior flamma exibat; demere autem cum 

vellet, viscera sequebantur. Tunc Hercules Licham qui vestem attulerat rotatum in mare iaculatus 

est, qui quo loco cecidit petra nata est quae Lichas appellatur. Tunc dicitur Philoctetes Poeantis 

filius pyram in monte Oetaeo construxisse Herculi, eumque habuisse immortalitatem. Ob id 

beneficium Philocteti Hercules arcus et sagittas donavit. Deianira autem ob factum Herculis ipsa se 

interfecit. 

IGINO 
 
 
1. Nessi: Nesso, ucciso da Ercole perché aveva tentato di fare violenza a Deianira, prima di morire consegnò alla 
fanciulla un filtro d’amore. 


