
Ad Fam. 8.14.2-3 = SB 97.2-3
Rome, ca. August 8, 50
CAELIUS CICERONI S.

2.  De summa re publica saepe tibi scripsi me in annum pacem non videre; et quo propius ea 
contentio quam fieri necesse est accedit, eo clarius id periculum apparet. Propositum hoc est de 
quo qui rerum potiuntur sunt dimicaturi, quod Cn. Pompeius constituit non pati C. Caesarem 
consulem aliter fieri nisi exercitum et provincias tradiderit, Caesari autem persuasum est se 
salvum esse non posse <si> ab exercitu recesserit; fert illam tamen condicionem, ut ambo 
exercitus tradant. Sic illi amores et <in>vidiosa coniunctio non ad occultam recidit 
obtrectationem sed ad bellum se erumpit. Neque mearum rerum quid consili capiam reperio; 
quod non dubito quin te quoque haec deliberatio sit perturbatura. Nam mihi cum hominibus his 
et gratia et necessitudines; causam illam <amo> unde homines odi. 
3.  Illud te non arbitror fugere, quin homines in dissensione domestica debeant, quam diu civiliter 
sine armis certetur, honestiorem sequi partem; ubi ad bellum et castra ventum sit, firmiorem, et id 
melius statuere quod tutius sit. In hac discordia video Cn. Pompeium senatum quique res iudicant 
secum habiturum, ad Caesarem omnes qui cum timore aut mala spe vivant accessuros; exercitum 
conferendum non esse. Omnino satis spati est ad considerandas utriusque copias et eligendam 
partem. 

Ad Fam. 16.11 = SB 143
Outside Rome, January 12, 49
TULLIUS ET CICERO, TERENTIA, TULLIA, QQ. TIRONI S. P. D.

2.  Ego ad urbem accessi prid. Non. Ian. Obviam mihi sic est proditum ut nihil possit fieri 
ornatius. Sed incidi in ipsam flammam civilis discordiae, vel potius belli; cui cum cuperem mederi 
et, ut arbitror, possem, cupiditates certorum hominum (nam ex utraque parte sunt qui pugnare 
cupiant) impedimento mihi fuerunt. Omnino et ipse Caesar, amicus noster, minaces ad senatum 
et acerbas litteras miserat et erat adhuc impudens, qui exercitum et provinciam invito senatu 
teneret, et Curio meus illum incitabat. Antonius quidem noster et Q. Cassius nulla vi expulsi ad 
Caesarem cum Curione profecti erant, posteaquam senatus consulibus, praetoribus, tribunis pl. et 
nobis qui pro consulibus sumus negotium dederat ut curaremus ne quid res publica detrimenti 
caperet.
3.  Numquam maiore in periculo civitas fuit, numquam improbi cives habuerunt paratiorem 
ducem. Omnino ex hac quoque parte diligentissime comparatur. Id fit auctoritate et studio 
Pompei nostri, qui Caesarem sero coepit timere. Nobis inter has turbas senatus tamen frequens 
flagitavit triumphum; sed Lentulus consul, quo maius suum beneficium faceret, simul atque 
expedisset quae essent necessaria de re publica dixit se relaturum. Nos agimus nihil cupide eoque 
est nostra pluris auctoritas. Italiae regiones discriptae sunt, quam quisque partem tueretur. Nos 
Capuam sumpsimus. Haec te scire volui. Tu etiam atque etiam cura ut valeas litterasque ad me 
mittas quotiescumque habebis cui des. Etiam atque etiam vale. 



Ad Att. 7.10 = SB 133
Near Rome, January 18, 49
CICERO ATTICO SAL.

Subito consilium cepi ut ante quam luceret exirem, ne qui conspectus fieret aut sermo, lictoribus 
praesertim laureatis. de reliquo neque hercule quid agam neque quid acturus sim scio; ita sum 
perturbatus temeritate nostri amentissimi consili. tibi vero quid suadeam cuius ipse consilium 
exspecto? Gnaeus noster quid consili ceperit capiatve nescio, adhuc in oppidis coartatus et 
stupens. omnes, si in Italia consistat, erimus una; sin cedet, consili res est. adhuc certe, nisi ego 
insanio, stulte omnia et incaute. tu, quaeso, crebro ad me scribe vel quod in buccam venerit.

Ad Att. 7.11 = SB 134
Near Formiae, ca. January 21, 49
CICERO ATTICO SAL.

1.  Quaeso, quid est hoc? aut quid agitur? mihi enim tenebrae sunt. ‘Cingulum’ inquit ‘nos 
tenemus, Anconem amisimus; Labienus discessit a Caesare.’ utrum de imperatore populi Romani 
an de Hannibale loquimur? O hominem amentem et miserum qui ne umbram quidem umquam 
τοῦ καλοῦ viderit! atque haec ait omnia facere se dignitatis causa! ubi est autem dignitas nisi ubi 
honestas? honestum igitur habere exercitum nullo publico consilio, occupare urbis civium quo 
facilior sit aditus ad patriam, χρεῶν ἀποκοπάς, φυγάδων καθόδους, sescenta alia scelera moliri, 
τὴν θεῶν μεγίστην ὥστ’ ἔχειν Τυρννίδα? sibi habeat suam fortunam! unam me hercule tecum 
apricationem in illo lucrativo tuo sole malim quam omnia istius modi regna vel potius mori 
miliens quam semel istius modi quicquam cogitare. 
2.  ‘quid si tu velis?’ inquis.  age, quis est cui velle non liceat? sed ego hoc ipsum velle miserius esse 
duco quam in crucem tolli. Una res est ea miserior, adipisci quod ita volueris. sed haec hactenus. 
libenter enim in his molestiis ἐνσχολάζω σοι.
3.  Redeamus ad nostrum. per fortunas, quale tibi consilium Pompei videtur? hoc quaero, quid 
urbem reliquerit. ego enim ἀπορῶ. tum nihil absurdius. Urbem tu relinquas? ergo idem, si Galli 
venirent? ‘non est' inquit 'in parietibus res publica.’ at in aris et focis. ‘fecit emistocles.’ fluctum 
enim totius barbariae ferre urbs una non poterat. at idem Pericles non fecit annum fere post 
quinquagesimum, cum praeter moenia nihil teneret; nostri olim urbe reliqua capta arcem tamen 
retinuerunt. οὕτως που τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν.
4.  rursus autem ex dolore municipali sermonibusque eorum quos convenio videtur hoc 
consilium exitum habiturum. mira hominum querela est (nescio istic, sed facies ut sciam) sine 
magistratibus urbem esse, sine senatu. fugiens denique Pompeius mirabiliter homines movet. quid 
quaeris? alia causa facta est. nihil iam concedendum putant Caesari. haec tu mihi explica qualia 
sint.
5.  ego negotio praesum non turbulento. vult enim me Pompeius esse quem tota haec Campania et 
maritima ora habeat ἐπίσκοπον, ad quem dilectus et summa negoti referatur. itaque vagus esse 
cogitabam. te puto iam videre quae sit ὁρμή Caesaris, qui populus, qui totius negoti status. ea 
velim scribas ad me, et quidem, quoniam mutabilia sunt, quam saepissime. acquiesco enim et 
scribens ad te et legens tua.

Ad Att 7.20 = SB 144



Capua, February 5, 49
CICERO ATTICO SAL.

1.  Breviloquentem iam me tempus ipsum facit. pacem enim desperavi, bellum nostri nullum 
administrant; cave enim putes quicquam esse minoris his consulibus; quorum ego <ad 
congressum> spe audiendi aliquid et cognoscendi nostri apparatus maximo imbri Capuam veni 
pridie Nonas, ut eram iussus. illi autem nondum venerant sed erant venturi inanes, imparati. 
Gnaeus autem Luceriae dicebatur esse et adire cohortis legionum Appianarum non 
firmissimarum. at illum ruere nuntiant et iam iamque adesse, non ut manum conserat (quicum 
enim?) sed ut fugam intercludat.
2.  ego autem in Italia καὶ συναποθανεῖν, nec te id consulo; sin extra, quid ago? ad manendum 
hiems, lictores, improvidi et neglegentes duces, ad fugam hortatur amicitia Gnaei, causa bonorum, 
turpitudo coniungendi cum tyranno; qui quidem, incertum est, Phalarimne an Pisistratum sit 
imitaturus. haec velim explices et me iuves consilio; etsi te ipsum istic iam calere puto, sed tamen 
quantum poteris. ego si quid hic hodie novi cognoro, scies; iam enim aderunt consules ad suas 
Nonas. tuas cotidie litteras exspectabo; ad has autem cum poteris rescribes. mulieres et Cicerones 
in Formiano reliqui.

Ad Att 7.22 = SB 146
Formiae, February 9, 49
CICERO ATTICO SAL.

1.  Pedem in Italia video nullum esse qui non in istius potestate sit. de Pompeio scio nihil eumque, 
nisi in navim se contulerit, exceptum iri puto. O celeritatem incredibilem! huius autem nostri—
sed non possum sine dolore accusare eum de quo angor et crucior. tu caedem non sine causa 
times, non quo minus quicquam Caesari expediat ad diuturnitatem victoriae et dominationis, sed 
video quorum arbitrio sit acturus.  †recte sit censeo cedendum†
2.  De Oppiis egeo consili. quod optimum factu videbitur facies. Cum Philotimo loquere atque 
adeo Terentiam habebis Idibus. ego quid agam? qua aut terra aut mari persequar eum qui ubi sit 
nescio? etsi terra quidem qui possum? mari quo? tradam igitur isti me? fac posse tuto (multi enim 
hortantur), num etiam honeste? nullo modo. equidem a te petam consilium, ut soleo. explicari res 
non potest; sed tamen si quid in mentem venit velim scribas et ipse quid sis acturus.

Ad Fam 8.15 = SB 149
En route to Liguria, ca. March 9, 49
CAELIUS CICERONI S.

1.  Ecquando tu hominem ineptiorem quam tuum Cn. Pompeium vidisti, qui tantas turbas, qui 
tam nugax esset, commorit? ecquem autem Caesare nostro acriorem in rebus gerendis, eodem in 
victoria temperatiorem aut legisti aut audisti? Quid est? num tibi nostri milites, qui durissimis et 
frigidissimis locis, taeterrima hieme, bellum ambulando confecerunt, malis orbiculatis esse pasti 
videntur? ‘Quid? tam,’ inquis, ‘gloriose omnia?’ Si scias quam sollicitus sim, tum hanc meam 
gloriam, quae ad me nihil pertinet, derideas; quae tibi exponere nisi coram non possum, idque 
celeriter fore spero; nam me, cum expulisset ex Italia Pompeium, constituit ad urbem vocare, id 
quod iam existimo confectum, nisi si maluit Pompeius Brundisi circumsederi. 



2.  Peream, si minima causa est properandi isto mihi quod te videre et omnia intima conferre 
discupio; habeo autem quam multa. Hui, vereor, quod solet fieri, ne cum te videro omnia 
obliviscar. Sed tamen qu<odn>am ob scelus iter mihi necessarium retro ad Alpes versus incidit? 
Ideo quod Intimelii in armis sunt, neque de magna causa: Bellieni verna Demetrius, qui ibi cum 
praesidio erat, Domitium quendam, nobilem illic Caesaris hospitem, a contraria factione nummis 
acceptis comprehendit et strangulavit; civitas ad arma iit; eo nunc cum * cohortibus mihi per 
nives eundum est. ‘Usque quaque,’ inquis, ‘se Domitii male dant.’ Vellem quidem Venere prognatus 
tantum animi habuisset in vestro Domitio, quantum Psecade natus in hoc habuit. 

Ad Att 9.6A = SB 172A
On the march, ca. March 5, 49
CAESAR IMP. S. D. CICERONI IMP.

Cum Furnium nostrum tantum vidissem neque loqui neque audire meo commodo potuissem, 
<cum> properarem atque essem in itinere praemissis iam legionibus, praeterire tamen non potui 
quin et scriberem ad te et illum mitterem gratiasque agerem, etsi hoc et feci saepe et saepius mihi 
facturus videor; ita de me mereris. in primis a te peto, quoniam confido me celeriter ad urbem 
venturum, ut te ibi videam, ut tuo consilio, gratia, dignitate, ope omnium rerum uti possim. ad 
propositum revertar; festinationi meae brevitatique litterarum ignosces. reliqua ex Furnio 
cognosces.

Ad Att 10.8B = SB 199B
On the journey to Massilia, April 16, 49
CAESAR IMP. SAL. D. CICERONI IMP.

1.  Etsi te nihil temere, nihil imprudenter facturum iudicaram, tamen permotus hominum fama 
scribendum ad te existimavi et pro nostra benevolentia petendum ne quo progredereris 
proclinata iam re, quo integra etiam progrediendum tibi non existimasses. namque et amicitiae 
graviorem iniuriam feceris et tibi minus commode consulueris, si non fortunae obsecutus 
videberis (omnia enim secundissima nobis, adversissima illis accidisse videntur), nec causam 
secutus (eadem enim tum fuit cum ab eorum consiliis abesse iudicasti), sed meum aliquod 
factum condemnavisse; quo mihi gravius abs te nil accidere potest.
2.  Quod ne facias pro iure nostrae amicitiae a te peto. postremo quid viro bono et quieto et bono 
civi magis convenit quam abesse a civilibus controversiis? quod non nulli cum probarent, periculi 
causa sequi non potuerunt; tu explorato et vitae meae testimonio et amicitiae iudicio neque tutius 
neque honestius reperies quicquam quam ab omni contentione abesse. 

e text closely follows that of Shackleton-Bailey, with a few minor differences in punctuation.


