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Plut. Sert. 22

Text Original:
[22] ἐδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος τὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος, ἐπεκήρυξε γὰρ, εἴ
τις αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα δώσειν καὶ πλέθρα δισμύρια γῆς: εἰ δὲ φυγάς,
κάθοδον εἰς Ῥώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίας. [2] ἔτι δὲ
νικήσας ποτὲ μάχῃ τὸν Σερτώριον οὕτως ἐπήρθη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπησεν ὥστε αὐτοκράτωρ
ἀναγορευθῆναι,  θυσίαις  δ᾽  αὐτὸν  αἱ  πόλεις  ἐπιφοιτῶντα  καὶ  βωμοῖς  ἐδέχοντο.  λέγεται  δὲ  καὶ
στεφάνων ἀναδέσεις προσίεσθαι καὶ δείπνων σοβαρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσθῆτα θριαμβικὴν
ἔχων  ἔπινε,  καὶ  Νῖκαι  πεποιημέναι  δι᾽  ὀργάνων  ἐπιδρόμων  χρύσεα  τρόπαια  καὶ  στεφάνους
διαφέρουσαι κατήγοντο, καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίους ὕμνους ᾖδον εἰς αὐτόν. [3] ἐφ᾽
οἷς εἰκότως ἦν καταγέλαστος, εἰ δραπέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀποκαλῶν τὸν
Σερτώριον οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς γέγονεν, ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος. 
μεγαλοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ τοὺς φεύγοντας ἀπὸ Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ᾽
αὐτῷ διατρίβοντας σύγκλητον ἀναγορεῦσαι, [4] ταμίας τε καὶ στρατηγοὺς ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι,
καὶ πάντα τοῖς πατρίοις νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ
πόλεσι  ταῖς  Ἰβήρων μηδ᾽  ἄχρι  λόγου τῆς  ἄκρας ἐξουσίας  ὑφίεσθαι  πρὸς  αὐτούς,  Ῥωμαίους  δὲ
καθιστάναι  στρατηγοὺς  καὶ  ἄρχοντας  αὐτῶν,  ὡς  Ῥωμαίοις  ἀνακτώμενον  τὴν  ἐλευθερίαν,  οὐκ
ἐκείνους  αὔξοντα κατὰ Ῥωμαίων.  [5]  καὶ  γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις  καὶ  πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ
κατελθεῖν ἀλλὰ δυσπραγῶν μὲν ἠνδραγάθει καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐν δὲ
ταῖς  νίκαις διεπέμπετο πρὸς Μέτελλον καὶ πρὸς Πομπήϊον ἕτοιμος ὢν τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ
βιοῦν ἰδιώτης καθόδου τυχών μᾶλλον γὰρ ἐθέλειν ἀσημότατος ἐν Ῥώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν
ἑαυτοῦ  πάντων  ὁμοῦ  τῶν  ἄλλων  αὐτοκράτωρ  ἀναγορεύεσθαι.  [6]  λέγεται  δὲ  οὐχ  ἥκιστα  τῆς
πατρίδος ἐπιθυμεῖν διὰ τὴν μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνακείμενος ἐκείνῃ,
καλούντων  δὲ  τῶν  περὶ  τὴν  Ἰβηρίαν  φίλων  αὐτὸν  ἐφ᾽  ἡγεμονίᾳ,  πυθόμενος  τὴν  τελευτὴν  τῆς
μητρὸς ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσθαι τὸν βίον. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνθημα δοὺς οὔτε
ὀφθείς  τινι  τῶν φίλων ἔκειτο,  καὶ  μόλις  οἱ  συστράτηγοι  καὶ  ὁμότιμοι  τὴν  σκηνὴν περιστάντες
ἠνάγκασαν  αὐτὸν  προελθόντα  τοῖς  στρατιώταις  ἐντυχεῖν  καὶ  τῶν  πραγμάτων  εὖ  φερομένων
ἀντιλαμβάνεσθαι. [7] διὸ καὶ πολλοῖς ἔδοξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχίαν ἔχων
ἐπιεικῶς δι᾽ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ
συνελαυνόμενος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰς τὰ ὅπλα φρουρὰν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος περιβάλλεσθαι τὸν
πόλεμον. 
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