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Publilius SYRVS (milieu du Ier s. av. J.-C.)
Sententiae 
     
	Publilius Syrus est l’auteur de mimes, genre mineur de la comédie auquel il contribua, avec D. Laberius, à donner une forme littéraire. La tendance moralisatrice y est si forte que, dès l’Antiquité, ses maximes furent réunies en recueil pour l’usage scolaire. Cet ensemble, qui fut l’objet de multiples remaniements et adjonctions au fil du temps, est quasi le seul vestige que nous conservions de son œuvre.
		Les deux premières listes alphabétiques (1-2) résultent d’un choix opéré à partir de l’édition des Minor Latin Poets par J. WIGHT DUFF et A. M. Duff (The Loeb Class. Coll. n° 284), Londres - Cambridge (Mass.), 1935². Suit une sélection (3) de sententiae absentes de cet ouvrage, mais souvent attribuées à notre auteur.  	La dernière sélection proposée (4) ne tient pas compte des problèmes d’attribution à notre auteur.
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	Ab alio exspectes alteri quod feceris.
	Ad paenitendum properat, cito qui iudicat.
	Aegre repr(eh)endas quod sinas consuescere.
	Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
 5.	Amico firmo nihil emi melius potest.
	Auarus, nisi cum moritur, nihil recte facit.

	Bene cogitata, si excidunt, non occidunt.
	Bene dormit qui non sentit quam male dormiat.
	Beneficium dando accepit qui digno dedit.
10.	Beneficium dare qui nescit iniuste petit.
	Bis fiet gratum quod opus est, si ultro offeras.
	Bis uincit qui se uincit in uictoria.
	Bona mors est homini uitae quae exstinguit mala.
	Bona nemini hora est ut non alicui sit mala.
15.	Bona quae ueniunt, nisi sustineantur, opprimunt.
	Bonum est fugienda adspicere in alieno malo.

	Caret peric(u)lo qui, etiam cum est tutus, cauet.
	Caue quicquam incipias quod paeniteat postea.
	Cauendi nulla est dimittenda occasio.
20.	Citius uenit peric(u)lum cum contemnitur.
	Comes facundus in uia pro uehiculo est.
	Consilio melius uincas quam iracundia.
	Cotidie est deterior posterior dies.
	Crebro ignoscendo facies de stulto improbum.
25.	Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur.
	Cui plus licet quam par est, plus uult quam licet.
	Cuiuis dolori remedium est patientia.
	Cuius mortem amici exspectant, uitam ciues oderunt.
	Cum se ipse uincit, sapiens minime uincitur.
30.	Cunctis potest accidere quod cuiuis potest.

	Deliberandum est diu quicquid statuendum est semel.
	Dies quod donat timeas : cito raptum uenit.
	Difficilem habere oportet aurem ad crimina.
	Dimissum quod nescitur non amittitur.
35.	Discipulus est prioris posterior dies.
	Discordia fit carior concordia.
	Ducis in consilio posita est uirtus militum.
	Dulce etiam fugias, fieri quod amarum potest.
	Effugere cupiditatem regnum est uincere.
40.	Eripere telum, non dare irato decet.
	Etiam capillus unus habet umbram suam.
	Etiam innocentes cogit mentiri dolor.
	Ex uitio alterius sapiens emendat suum.
	Excelsis multo facilius casus nocet. (cf. n° 57)
45. 	Exsul, ubi ei nusquam domus est, sine sepulchro est mortuus.

	Facile inuenies qui bene faciant, cum qui bene fecerunt coles.
	Fatetur facinus is qui iudicium fugit.
	Feras, non culpes, quod mutari non potest.
	Fortuna uitrea est : tum cum splendet frangitur.
50.	Fortunam citius reperias quam retineas.
	Frustra, cum ad senectam uentum est, repetas adulescentiam.
	Furor fit laesa saepius patientia.

	Heredis fletus sub persona risus est.
	Homini tum deest consilium cum multa inuenit.
55.	Homo semper aliud, Fortuna aliud cogitat.
	Homo totiens moritur quotiens amittit suos.
	Humilis nec alte cadere nec grauiter potest. (cf. n° 44)

	Ibi semper est uictoria ubi concordia est.
	Improbe Neptunum accusat qui iterum naufragium facit.
60.	Ingrata sunt beneficia quibus comes est metus.
	Inimicum quamuis humilem docti est metuere.
	Iniuriam facilius facias quam feras.
	Iniuriarum remedium est obliuio.
	Inopi beneficium bis dat qui dat celeriter.
65.	Inopiae desunt multa, auaritiae omnia.
	Inuidia id loquitur quod uidet, non quod subest.
	Inuitum cum retineas, exire incites.
	Iracundiam qui uincit, hostem superat maximum.
	Iratus, cum ad se rediit, sibi tum irascitur.
70.	Is minimum eget mortalis qui minimum cupit.
	Ita amicum habeas, posse ut facile fieri hunc inimicum putes.
	Iter est quacumque dat prior uestigium.
	Iudex damnatur cum nocens absoluitur.

	 Late ignis lucere, ut nihil urat, non potest.
75.	 Lucrum sine damno alterius fieri non potest.

	Male facere qui uult numquam non causam inuenit.
	Male secum agit aeger medicum qui heredem facit.
	Male uiuunt qui se semper uicturos putant.
	Malo etiam parcas, si una periturus bonus.
80.	Malum est consilium quod mutari non potest.
	Metuendum est semper, esse cum tutus uelis.
	Metus cum uenit, rarum habet somnus locum.
	Metus improbos compescit, non clementia.
	Minus decipitur cui negatur celeriter.
85.	Mori est felicis antequam mortem inuoces.
	Mors infanti felix, iuueni acerba, nimis sera est seni.
	Mortem ubi contemnas, uiceris omnes metus.
	Multis minatur, qui uni facit, iniuriam.
	Multos timere debet quem multi timent.
90.	Mutare quod non possis, ut natum est, feras.

	Necesse est minima maximorum esse initia.
	Necessitas quod poscit, nisi des, eripit.
	Negandi causa auaro numquam deficit.
	Nihil magis amat cupiditas quam quod non licet.
95.	Nihil non acerbum priusquam maturum fuit.
	Nihil non aut lenit aut domat diuturnitas.
	Non cito ruina obteritur qui rimam timet.
	Non facile solus serues quod multis placet.
	Nulla tam bona est fortuna de qua nihil possis queri.
100.	Nulli facilius quam malo inuenies parem.
	Nusquam melius morimur homines quam ubi libenter uiximus.

	Omnes aequo animo parent ubi digni imperant.

	Pereundi scire tempus adsidue est mori.
	Plures amicos mensa quam mens concipit.
105.	Pœnam moratur improbus, non praeterit.
	Probo bona fama maxima est hereditas.

	Quam est felix uita quae sine odiis transiit!
	Quam miserum est id quod pauci habent amittere!
	Quamuis non rectum, quod iuuat rectum putes.
110.	Quem diligas, ni recte moneas, oderis.
	Quem fama semel oppressit uix restituitur.
	Qui exspectat ut rogetur officium leuat.
	Qui se ipse laudat cito derisorem inuenit.
	Quicquid conaris, quo peruenias cogites.
115.	Quicquid futurum est summum ab imo nascitur.
	Quicquid plus quam necesse est possideas premit.
	Quid tibi pecunia opus est, si uti non potes?
	Quod quisque amat laudando commendat sibi.
	Quod timeas citius quam quod speres euenit.

120.	Rex esse nolim, ut esse crudelis uelim.
	Roganti melius quam imperanti pareas.

	Sapiens locum dat requiescendi iniuriae.
	Satis est superare inimicum, nimium est perdere.
	Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.
125.	Sine dolore est uulnus quod ferendum est cum uictoria.
	Solet sequi laus, cum uiam fecit labor.
	Spes inopem, res auarum, mors miserum leuat.
	Spina etiam grata est ex qua spectatur rosa.
	Stultum est uicinum uelle ulcisci incendio.
130.	Stultum est ulcisci uelle alium pœna sua.
	Sua seruat qui salua esse uult communia.
	Suis qui nescit parcere inimicis fauet.

	Tam de se iudex iudicat quam de reo.
	Tam deest auaro quod habet quam quod non habet.
135.	Tuti sunt omnes, unus ubi defenditur.

	Vbi libertas cecidit, audet libere nemo loqui.
	Vbi omnis uitae metus est, mors est optima.
	Vbi peccat aetas maior, male discit minor.
	Veterem ferendo iniuriam inuites nouam.
140.	Virtute quod non possis blanditia auferas.
	Virtuti melius quam fortunae creditur.
	Voluptas e difficili data dulcissima est.
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	Alienum aes homini ingenuo acerba est seruitus.
	Amans quid cupiat scit, quid sapiat non uidet.
	Amare et sapere uix deo conceditur.
	Ames parentem si aequus est ; si aliter, feras.
5.	Amicum an nomen habeas aperit calamitas.
	Amor extorqueri non potest, elabi potest.
	Amoris uulnus idem sanat qui facit.
	Animo imperabit sapiens, stultus seruiet.
	Auaro acerba poena natura est sua.
10.	Audendo uirtus crescit, tardando timor.
	Auxilia humilia firma consensus facit.

	Beneficia plura recipit qui scit reddere.
	Bona opinio hominum tutior pecunia est.
	Bonus uir nemo est nisi qui bonus est omnibus.

15.	Cito culpam effugias si incurrisse paenitet.
	Cito ignominia fit superbi gloria.
	Contemni ‹sapienti› grauius est quam stulto percuti.
	Cui nolis saepe irasci, irascaris semel.
	Cum ames, non sapias aut cum sapias, non ames. (cf. n° 3)

20.	Damnum appellandum est cum mala fama lucrum.
	Deliberare utilia mora tutissima est.
	Diu apparandum est bellum ut uincas celerius.
	Duplex fit bonitas simul accessit celeritas. (cf. n° I 64)

	Etiam bonis malum saepe est adsuescere.

25.	Famulatur dominus ubi timet quibus imperat. (cf. n° 39)
	Fidem qui perdit, nihil potest ultra perdere.
	Fortuna nimium quem fouet stultum facit.

	Geminat peccatum, quem delicti non pudet.

	Habet in aduersis auxilia qui in secundis commodat.
30.	Honos honestum decorat, inhonestum notat.

	Laeso doloris remedium inimici est dolor.
	Lapsus ubi semel sis, sit tua culpa, si iterum cecideris.
	Laus noua nisi oritur, etiam uetus amittitur.
	Locis remotis qui latet, lex est sibi.
35.	Male uincit ‹is› quem paenitet uictoriae.
	Malum alienum ne feceris tuum gaudium.
	Malus bonum ad se numquam consilium refert.
	Malus bonum ubi se simulat, tunc est pessimum.
	Minus est quam seruus dominus qui seruos timet. (cf. n° 25)
40.	Miserum est tacere cogi quod cupias loqui.
	Multa ignoscendo fit potens potentior.

	Naturam abscondit cum improbus recte facit.
	Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest.
	Necessitas dat legem, non ipsa accipit.
45.	Necessitatem ferre, non flere addecet.
	Necessitati quodlibet telum utile est.
	Nemo timendo ad summum peruenit locum.
	Nihil est miserius quam ubi pudet quod feceris.
	Nisi per te sapias, frustra sapientem audias.
50.	Nocentem qui defendit sibi crimen parit.
	Non potest non sapere qui se stultum intellegit.
	Numquam non miser est qui quod timeat cogitat.
	Numquam, ubi diu fuit ignis, defecit uapor.

	O pessimum peric(u)lum quod opertum latet!

55.	Peric(u)la qui audet ante uincit quam accipit.
	Pudorem alienum qui eripit perdit suum.

	Quae uult uideri bella nimis, nulli negat.
	Quam malus est, culpam qui suam alterius facit!
	Quam miserum est, cum se renouat consumptum malum!
60.	Quamuis acerbus, qui monet nulli nocet.
	Qui docte seruit partem dominatus tenet.
	Qui metuit calamitatem rarius accipit.
	Qui timet amicum, amicus ut timeat, docet.
	Quis miserum sciret, uerba nisi haberet dolor?
65.	Quod est timendum decipit, si neglegas.
	Quod fugere credas saepe solet occurrere.
	Quod uix contingit, ut uoluptatem parit!
	Quod uult cupiditas cogitat, non quod decet.

	Rei nulli prodest mora, nisi iracundiae.

70.	Sat est disertus e quo loquitur ueritas.
	Socius fit culpae qui nocentem subleuat.
	Stultum est queri de aduersis, ubi culpa est tua.
	Suadere primum, dein corrigere beniuoli est.

	Vbi coepit di(ui)tem pauper imitari, perit.
75.	Virtutis spolia cum uidet, gaudet labor.
	Vtilius ferrum est in sulco quam orichalcum est in proelio.
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	A morte semper homines tantumdem absumus.
	Ad duo festinans neutrum bene peregeris.
	Alius in aliis rebus est praestantior.

80.	Benefici numquam, cito dati obliuiscere.
	Bonis nocet, quisquis pepercerit malis.
	Bonum est duabus anchoris niti ratem.

	Cogit rogando, cum rogat potentior.
	Conscientiae potius quam famae attenderis.
85.	Cum inimico ignoscis, amicos complures paris.

	Eget minus mortalis, quo minus cupit.
	Eo animo beneficium debetur, quo datur.

	Felix est non aliis qui uidetur, sed sibi.
	Ferrum, dum in igni candet, cudendum est tibi.
90.	Fortior est qui cupiditates suas, quam qui hostes subicit.

	Grauiora quaedam sunt remedia periculis.

	Magister usus omnium est rerum optimus.
	Male habebit medicus, nemo si male habuerit.
	Miserum te iudico, quod numquam fueris miser.
95.	Morti debetur quicquid usquam nascitur.
	Musco lapis uolutus haud obducitur.

	Nihil est quod caute simul agas et celeriter.
	Non ad rogata respondendum semper est.
	Non est bonitas, esse meliorem pessimo.
100.	Non falx mittenda in messem est alienam tibi.
	Nullum sine teste putaueris suo locum.

	Odia alia sub uultu, alia sub osculo latent.
	Odio oportet ut peccandi facias, non metu, bonum.

	Pecuniae oportet imperes, non seruias.
105.	Perdes maiora, minora nisi seruaueris.

	Quae pigeat inuenisse, caue quaesiueris.
	Qui aequo malis animo miscetur, est malus.
	Quicquid uis esse tacitum, nulli dixeris.
	Quid ipse sis, non quid habearis, interest.
110.	Quid quisque possit, nisi tentando nesciet.

	Res quaeque tanti est, quanti emptorem inuenerit.

	Saepius locutum, numquam me tacuisse paenitet.
	Satius est sero te quam numquam discere.
	Secundae amicos res parant, aduersae probant.
115.	Sermo imago animi est : qualis uir, talis et oratio est.
	Si nouos parabis amicos, ueterum ne oblitus sis.
	Suspecta semper ornamenta ementibus.

	Tamdiu discendum est homini, quamdiu nesciat.
	Tui cum sitiant, ne agros alienos riga.

120.	Vino uendibili suspensa hedera non opus.
	Vitandae causa inuidiae, uela opulentiam.

-------------------------------------------

4


	Alterius damnum gaudium haud facias tuum.
	Auarus ipse miseriae causa est suae.
	Auferri et illud, quod dari potuit, potest.
	Bis ille miser est, ante qui felix fuit.
5.	Bona comparat praesidia misericordia.
	Decima hora amicos plures quam prima inuenit.
	Deliberando discitur sapientia.
	Diuisus ignis exstinguetur celerius.
	Famam curant multi, pauci conscientiam.
10.	Grauissimum est imperium consuetudinis.
	Homo extra corpus est suum cum irascitur.
	Homo uitae commodatus, non datus est.
	Honestam mortem uitae turpi praefero.
	Imperium habere uis magnum? impera tibi.
15.	Ingratus unus omnibus miseris nocet.
	Intensus arcus nimium, facile rumpitur.
	Leo a leporibus insultatur mortuus.
	Lepores duos qui insequitur, is neutrum capit.
	Leuis est Fortuna : cito reposcit quod dedit.
20.	Mala est inopia ex copia quae nascitur.
	Male imperando summum imperium amittitur.
	Miser dici bonus uir, esse non potest.
	Mortalis nemo est quem non attingat dolor.
	Mortem timere crudelius est quam mori.
25.	Ne quidquam incipias, quod paeniteat, caue.
	Nocere posse et nolle, laus amplissima est.
	Numquam peric(u)lum sine peric(u)lo uincitur.
	O uita misero longa, felici breuis!
	Occasio aegre offertur, facile amittitur.
30.	Quam est felix uita quae sine odiis transiit!
	Qui debet, limen creditoris non amat.
	Qui omnes insidias timet, in nullas incidit.
	Quis plurimum habet? (is) qui minimum cupit.
	Res quaeque tanti est, quanti emptorem inuenerit.
35.	Se damnat iudex innocentem qui opprimit.
	Stulti timent fortunam, sapientes ferunt.
	Thesaurum in sepulcro ponit qui senem heredem facit.
	Vbi innocens formidat, damnat iudicem.



