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Cicero, Împotriva lui Catilina, I, 1, 1

Până când vei mai abuza, Catilina, de răbdarea noastră?
Cât timp această furie a ta își va bate joc de noi? Până
unde se va arunca îndrăzneala ta neînfrânată? Oare întru
nimic nu te-au făcut să tresari: nici garda de noapte de la
Palatin, nici străjile orașului, nici spaima poporului, nici
adunările tăcute ale oamenilor cumsecade, nici acest
foarte apărat loc unde se ține ședința senatului, nici fața și
nici privirile acestor senatori? Nu simți că planurile tale
sunt descoperite? Nu vezi că este îngrădită conspirația ta,
deoarece o cunosc toți? Cine dintre noi crezi tu că nu știe
ce-ai făcut noaptea trecută, ce-ai făcut ieri noapte, unde ai
fost, pe cine ai strâns în ședință, ce hotărâre ai luat?
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conspirația lui Catilina împotriva Romei trebuie oprită



Cicero, Împotriva lui Catilina, I, 1, 2

O, timpuri, o, moravuri! (O, tempora , o, mores!) Senatul își
dă seama de acestea, consulul le vede, și el (Catilina)
totuși trăiește. Trăiește? Ba mai mult încă, vine chiar în
senat, ia parte la discuția publică, notează și însemnează
din ochi când îi rândul fiecăruia dintre noi să fie ucis. Iar
noi, bărbați puternici, ni se pare că facem destul pentru
stat, dacă vom putea înlătura nebunia și armele acestuia.
De mult trebuia, o, Catilina, să fii trimis la moarte din
ordinul consulului, asupra ta să se abată pacostea, pe care
o urzești contra noastră de multă vreme.
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exclamație retorică

interj. „o” conectează argumentele concluzie intermediară; ipoteză

Roma s-a degradat

Catilina ar trebui condamnat la moarteargumente (constatări)

adversativ: fapte vs. principii
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Cicero, Împotriva lui Catilina, I, 1, 3

Adică marele pontif, P. Scipio, bărbat de seamă, a ucis ca
simplu particular pe Tiberius Grachus, care zdruncinase
oarecum stabilitatea republicii, iar noi, consuli fiind să
suportăm pe Catilina, care dorește să pustiască Roma prin
foc și sabie? Căci trec cu vederea acele exemple prea
vechi, faptul că C. Servilius Ahala ucise chiar cu mâna sa pe
Spurius Maelius, care dorea să răstoarne conducerea. A
existat, a existat cândva această virtute în republica
noastră, anume ca cei potentați să constrângă cu pedepse
mai aprige pe cetățeanul primejdios, decât pe cel mai
crâncen dușman. Avem și o decizie senatorială contra ta,
Catilina, aspră și serioasă; nu lipsește nici hotărârea
republicii, nici autoritatea acestui ordin; noi consulii, noi, o
spun deschis, noi lipsim de a ne face datoria.
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argumente (exemple, constatări)
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consulii trebuie să îl condamne pe Catilina

Inferarea inductivă a principiilor din exemple



Analiza procedurii de argumentare

◼ Expunerea tezei (întrebare retorică)

◼Argumente în favoarea validității tezei (întrebări 

retorice, expunerea conspirației lui Catilina, falsul apel la morală)

◼ Analiza situației

◼Argumente inductive (Cicero constată că Roma s-a degradat 

și abuzurile lui Catilina continuă în Senat)

◼ Ipoteza unei soluții (condamnarea lui Catilina)

◼ Stabilirea principiilor

◼Argumente inductive din situații exemplare 
(conspiratorii au fost condamnați la moarte)

◼Argumente juridice (există o decizie împotriva lui Catilina)

◼ Concluzia (consulii trebuie să îl condamne pe Catilina)
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Simplificarea raționamentului

1. Catilina este un conspirator periculos.

2. Catilina nu este condamnat de consuli.

3. Orice conspirator periculos trebuie
condamnat de consuli.

4. Catilina trebuie condamnat de consuli.

Din premisele 1. și 3. rezultă concluziv 4.

Dar 4. este în contradicție cu 2.

Pentru că 4. este universală și necesară, 

2. trebuie respinsă.
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Elemente retorice

◼ Întrebarea retorică
◼ răspunsul este insinuat (are un singur răspuns)

◼ Exclamația, interjecția
◼ atrage atenția asupra importanței afirmației

◼Planurile discursului
◼ planul specific (situația în discuție)
◼ planul general (principiile universale)

◼ Strategia persuasivă
◼ caută să capteze atenția publicului (captatio benevolentiae)

◼ formulează argumentele astfel încât să fie 
recunoscute și acceptate de public

◼ ordinea argumentelor este menită să convingă și să
surprindă, întărind concluzia
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Analiza discursului

◼Are ca obiect discursul
(scris sau vorbit, comunicare sau conversație)

◼ Ia discursul ca un întreg și analizează 
părțile lui structurale 
(cuvinte, propoziții, sintaxă, idei, strategii, 

sensuri, interacțiuni)

◼Proceduri:
◼ identificarea părților structurale
◼ transformarea în formă canonică
◼ punerea discursului în context
◼ corelarea formei cu înțelesul
◼ stabilirea relevanței și sensului discursului
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Tipuri de analiză a discursului

◼Analiza logică
◼stabilește validitatea și valoarea de adevăr

◼Analiza retorică
◼descrie strategiile de convingere a publicului

◼Analiza lingvistică
◼descrie relația dintre elementele semantice și 

sens

◼Analiza contextuală specifică
◼descrie relația discursului cu un anumit

domeniu (politic, social, psihologic, științific etc.)
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