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Advokaten och politikern Marcus Tullius Cicero levde i centrum av en av världshistoriens mest dramatiska
skeden. Den fem hundra år gamla romerska republiken höll på att falla för Caesars maktambitioner, och när
denne senare mördas bryter ett inbördeskrig ut som sopar undan allt det gamla och skapar ett kejsardöme.
Med fasa betraktar Cicero sin värld gå under och blir allt klarare över att han inte kommer att överleva

utrensningarna. Hans brev speglar den oro och turbulens som präglade tiden och utgör en ovärderlig källa för
historieintresserade. Men utöver detta utgör hans brev också ett unikt mänskligt dokument. Ingen individ så
långt tillbaka i historien kan vi lära känna i sådan detalj som Cicero. Tack vare breven har eftervärlden
erbjudits en inblick i hur en antik romare tänkte och kände, hur vardagen tedde sig och hur livet förflöt.

Detta urval av Ciceros stora brevställning koncentrerar sig på tiden för republikens fall och de brev som ger
de intimaste glimtarna av Ciceros personlighet.

Översättningen är ny och utförd av fil.dr Eric Cullhed.

Marcus Tullius Cicero (106 f.Kr.-43 f.Kr.) tillhör den romerska antikens mest berömda författare och
vältalare. Hans latin blev stilbildande när antikintresset tog ny fart under renässansen och hans böcker i

filosofi och retorik har påverkat västerländskt tänkande från medeltiden och framåt. Han gjorde karriär som
advokat och kom att stiga till republikens högsta ämbete, konsul, men tillhörde Caesars motståndare och

avrättades efter mordet på denne.
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