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 De oratore II, 235-243

Il riso

(235) Ac ne diutius vos demorer, de omni isto genere quid sentiam perbreviter 
exponam. De risu quinque sunt, quae quaerantur: unum, quid sit; alterum, unde 
sit; tertium, sitne oratoris risum velle movere; quartum, quatenus; quintum, quae 
sint genera ridiculi. Atque illud primum, quid sit ipse risus, quo pacto concitetur, 
ubi sit, quo modo exsistat atque ita repente erumpat, ut eum cupientes tenere 
nequeamus, et quo modo simul latera, os, venas, oculos, vultum occupet, viderit 
Democritus; neque enim ad hunc sermonem hoc pertinet, et, si pertineret, nescire 
me tamen id non puderet, quod ne illi quidem scirent, qui pollicerentur. (236) 
Locus autem et regio quasi ridiculi – nam id proxime quaeritur – turpitudine et 
deformitate quadam continetur; haec enim ridentur vel sola vel maxime, quae 
notant et designant turpitudinem aliquam non turpiter. Est autem, ut ad illud 
tertium veniam, est plane oratoris movere risum; vel quod ipsa hilaritas benevolen-
tiam conciliat ei, per quem excitata est; vel quod admirantur omnes acumen uno 
saepe in verbo positum maxime respondentis, non numquam etiam lacessentis; vel 
quod frangit adversarium, quod impedit, quod elevat, quod deterret, quod refutat; 
vel quod ipsum oratorem politum esse hominem significat, quod eruditum, quod 
urbanum, maxime quod tristitiam ac severitatem mitigat et relaxat odiosasque res 
saepe, quas argumentis dilui non facile est, ioco risuque dissolvit. (237) Quatenus 
autem sint ridicula tractanda oratori, perquam diligenter videndum est, quod in 
quarto loco quaerendi posueramus. Nam nec insignis improbitas et scelere iuncta 
nec rursus miseria insignis agitata ridetur: facinerosos [enim] maiore quadam vi 
quam ridiculi vulnerari volunt; miseros inludi nolunt, nisi se forte iactant; parcen-
dum autem maxime est caritati hominum, ne temere in eos dicas, qui diliguntur. 
(238) Haec igitur adhibenda est primum in iocando moderatio; itaque ea facillime 
luduntur, quae neque odio magno neque misericordia maxima digna sunt; quam 
ob rem materies omnis ridiculorum est in eis vitiis, quae sunt in vita hominum 
neque carorum neque calamitosorum neque eorum, qui ob facinus ad supplicium 
rapiendi videntur; eaque belle agitata ridentur. (239) Est etiam deformitatis et 
corporis vitiorum satis bella materies ad iocandum; sed quaerimus idem, quod in 
ceteris rebus maxime quaerendum est, quatenus; in quo non modo illud praecipi-
tur, ne quid insulse, sed etiam, si quid perridicule possis, vitandum est oratori 
utrumque, ne aut scurrilis iocus sit aut mimicus. Quae cuius modi sint facilius iam 
intellegemus, cum ad ipsa ridiculorum genera venerimus.

Duo sunt enim genera facetiarum, quorum alterum re tractatur, alterum dicto: 
(240) re, si quando quid tamquam aliqua fabella narratur, ut olim tu, Crasse, in 
Memmium, comedisse eum lacertum Largi, cum esset cum eo Tarracinae de ami-
cula rixatus: salsa, ac tamen a te ipso ficta [tota] narratio; addidisti clausulam: tota 
Tarracina tum omnibus in parietibus inscriptas fuisse litteras M.M.M.M.L; cum 
quaereres id quid esset, senem tibi quendam oppidanum dixisse: “Lacerat lacertum 
Largi mordax Memmius”. (241) Perspicitis genus hoc quam sit facetum, quam 
elegans, quam oratorium, sive habeas vere quod narrare possis, quod tamen est 
mendaciunculis aspergendum, sive fingas. Est autem huius generis virtus, ut ita 
facta demonstres, ut mores eius, de quo narres, ut sermo, ut vultus omnes expri-
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mantur, ut eis, qui audiunt, tum geri illa fierique videantur. (242) In re est item 
ridiculum, quod ex quadam depravata imitatione sumi solet, ut idem Crassus: “Per 
tuam nobilitatem, per vestram familiam!”. Quid aliud fuit, in quo contio rideret, 
nisi illa vultus et vocis imitatio? “Per tuas statuas!” vero cum dixit et extento brac-
chio paulum etiam de gestu addidit, vehementius risimus. Ex hoc genere est illa 
Rosciana imitatio senis: “Tibi ego, Antipho, has sero”, inquit; senium est, cum 
audio. Atqui ita est totum hoc ipso genere ridiculum, ut cautissime tractandum sit; 
mimorum est enim et ethologorum, si nimia est imitatio, sicut obscenitas. Orator 
surripiat oportet imitationem, ut is, qui audiet, cogitet plura quam videat; praestet 
idem ingenuitatem et ruborem suum verborum turpitudine et rerum obscenitate 
vitanda. (243) Ergo haec duo genera sunt eius ridiculi, quod in re positum est, quae 
sunt propria perpetuarum facetiarum, in quibus describuntur hominum mores et 
ita effinguntur, ut aut re narrata aliqua quales sint intellegantur aut imitatione 
breviter iniecta in aliquo insigni ad inridendum vitio reperiantur.


