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Werther  iuvenis  quae passus sit. 
(„Die Leiden des jungen Werther“) 

Romanica fabula epistolica 
a. 1774 a Iohanne Volfgango de GOETHE conscripta 

a Nicolao GROSS in Latinum conversa. 
 
 
 

Quaecumque invenire potui de historiâ miseri Wertheri, 
sedulê collegi vobisque hîc propono, 

quo scio vos gratos fore erga me. 
Nec poteritis, quin admiremini et diligatis eius animum indolemque, 

quin defleatis eius fortunam adversam. 
Tu autem, bona anima, 

quae sentis eundem impetum ac ille, 
consolare te illius passione 

et sine hunc libellum tibi fieri amicum, 
si aut fato aut culpâ propriâ non invenis familiariorem. 
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Liber primus 

 
                                                                               Die 4. m.Maii a.1771. 

 
Quam gaudeo me abesse! Amice optime, quid est animus hominis! Me reliquisse te, 
quem tam diligerem, a quo disiungi non potuissem, et gaudere! Scio te veniam 
daturum. Nonne ceterae amicitiae fato mihi destinatae tales erant, ut talis anima 
qualis mea sollicitaretur? Miseram Leonoram! Tamen non sum in culpâ. Num ego 
commisi, ut, dum iucundê delectabar a sorore eius lepidissimâ, commoveretur eius 
ipsius animus miserrimus? Tamen - num culpâ prorsus vaco? Nonne auxi eius 
commotiones? Nonne ipse oblectatus sum naturae expressionibus prorsus verîs, 
quae saepe risum nobis moverent, quamvis minimê essent ridiculae, nonne - o quid 
est homo, ut ei liceat queri de se ipso! Volo, care amice, hoc tibi promitto, volo fieri 
melior, non iam volo aliquantulum mali, quod fato nobis affertur, ruminare, sicuti 
semper feci; volo frui praesentibus, et praeterita mihi praeterierint. Certê, rectê 
iudicas, mi optime, homines minus vexarentur doloribus, nisi, - Deus scit, quare eos 
tales fecerit -, tam assiduâ imaginatione potius studerent revocare memoriam mali 
praeteriti quam sustinere praesentia, quae sunt nec bona nec mala.  
 
Dicas, te amabo, matri meae me negotium eius optimê curaturum eamque quam 
maturrimê certiorem facturum. Cum materterâ collocutus nequaquam invêni eandem 
esse malam mulierem, qualis esse apud nos dicitur. Quae est alacris femina 
vehemens animi optimi. Explicui ei matrem aegrê ferre, quod sibi prohiberetur pars 
heredii; illa mihi attulit causas et rationes et condiciones, quibus ipsa parata esset ad 
omnia tradenda et plura quam nos postularemus. - Ne multa, nunc de his nihil volo 
scribere, dic matri meae omnia bene eventura. In hôc autem negotiolo, mi care, 
iterum expertus sum inertiâ falsisque opinionibus fortasse in mundo plures 
perturbationes fieri quam dolo et malitiâ. Saltim hae postremae certe rariores sunt 
quam illae.  
 
Ceterum hîc perbene me habeo, in hac paradisiacâ regione solitudo est medela 
animae meae pretiosissima, necnon hôc tempore anni iuvenili abundê calefit anima 
mea horrescens. Omnis arbor, omnis saepes est tamquam fascis florum, et velles 
fieres melolontha, ut circumvolitares in hôc mari fragrantiarum, ubi invenires totum 
victum tuum.  
 
Cum iniucundum sit oppidum ipsum, natura circumiectorum est ineffabiliter pulchra. 
Itaque Comes de M. defunctus animum induxerat, ut hortum conderet in uno e 
collibus, quorum altero huc, altero illuc versis formantur valles amoenissimae. Hortus 
est simplex; intrans statim sentias eum condendum non delineatum esse a docto 
hortulano, sed ab animo mollissimo, qui hîc frui vellet se ipso. Defuncto dedi haud 
unam lacrimam in zotheculâ dilapsâ, quae ei fuit locus dilectissimus necnon est mihi. 
Mox ero horti dominus; hortulanus mihi favet, ex paucis tantum diebus, unde non 
male se habebit.  
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  d.10 m.Maii 

 
Mirabili hilaritate, quae est similis dulcibus temporibus matutinis, quibus fruor toto ex 
corde, capta est tota anima mea. Solus sum et gaudeo, quod vivo in hac regione, 
quae creata est talibus animis, qualis est mea. Tam beatus sum, mi optime, tam 
traditus sensui vitae quietae, ut negligam artem meam. Licet nunc non possim 
delineare, ne unam quidem lineam, tamen numquam fui maior pictor quam his 
momentis temporis. Cum circa me vaporat vallis amoena et sol altus residet in 
summis silvae meae tenebris imperviis et singuli tantum radii furtim penetrant in 
sacrum interius, ego cubo in altis graminibus ad rivum cadentem et humo propior 
animadverto sescentas herbulas varias; cum animalcula huius mundi parvi borrientia 
culmis interposita, cum innumeras formas inexplicabiles vermiculorum, culicellorum 
sentio cordi meo propiores, et sentio praesentiam Omnipotentis, qui nos creavit 
secundum imaginem sui, afflatum Omniamantis, qui voluptate aeternâ volitans nos 
secum fert et servat; mi amice! cum circa oculos meos vesperascit, et mundus mihi 
circumiectus caelumque prorsus quiescunt in animâ meâ sicut imago alicuius 
mulieris amatae; tum saepe desiderio completus cogito: utinam scires hoc exprimere, 
utinam scires hoc chartae inspirare, quod tam plenum, tam calidum vivit in te, ut 
fieret speculum animae tuae, sicut anima tua est speculum Dei infiniti! - Mi amice - At 
his pereo, succumbo magnificentiae horum visuum  vehementissimae.  
                                                                      
 

                                                                                                d.12. m.Maii. 
 
Nescio, utrum spiritûs fallaces hanc regionem circumvolitent an animo meo insit 
dulcis visio caelestis, qua omnia circumiecta mihi videantur perquam paradisiaca. 
Proximê enim ante vicum est puteus, puteus, ad quem tam defixus sum quam 
Melusina cum suis sororibus. - Colliculum descenderis, stabis ante fornicem, unde 
deducunt viginti fere gradûs, infra e saxis marmoreis scaturit aqua limpidissima. 
Parvus murus, quo puteus supra circumcluditur, altae arbores, quibus obsita est 
platea circumiecta, loci frigus amabile; quibus omnibus quadamtenus et attrahor et 
horresco. Nullus dies praeterit, quin horam ibi sedeam. Tum ex oppido puellae illuc 
veniunt aquatum; quod est negotium securissimum maximeque necessarium, quo 
olim fungebantur ipsae filiae regum. Dum ibi sedeo, animum meum vividissimê 
circumversatur imago avita maiorum omnium prope puteum inter se noscentium 
nuptiasque petentium spirituumque benevolorum circa puteos et fontes volitantium. 
O numquam se recreaverit puteo frigidulo post grave iter aestivum, qui haec non 
pariter sentit.  
 

                                                                                                d.13. m.Maii.   
 
Quaeris, num velim mittas mihi meos libros? - Mi care, per Deum te rogo, quos 
avertas a cervicibus meis! Nolo iam induci, incitari, incendi, hic animus satis aestuat 
se ipso: egeo lallis cunarum, quae invêni uberrima apud meum Homerum. Quoties 
lallando animum meum excitatum tranquillo, nam nihil umquam vidisti tam inaequale, 
tam instabile quam est animus meus. Mi care! Quid tibi hoc dicam, qui ipse toties 
molestatus es videns me transire ab aegritudine ad intemperantiam, a dulci maestitiâ 
ad cupiditatem perniciosam? Teneo quoque animulam meam sicut infantulam 
aegrotam; ei semper morigeror. Ne aliis hoc dicas, sunt, qui mihi vitio vertant.  
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                                                                                                d.15. m.Maii. 

 
Humiles vicani me iam noverunt et diligunt, praesertim parvuli. Cum in initio iis me 
associarem, comiter interrogarem de his et illis rebus, nonnulli, cum putarent se a me 
illudi, admodum inurbanê me repudiaverunt. Cuius rei me non piguit; sed sensi quam 
vividissimê id quod iam saepe animadverteram; homines ordinis amplioris a vulgo 
semper frigidê se removebunt, quasi credant se appropinquando aliquid honoris 
perdituros esse; praeterea autem sunt profugae atque mali scurrae, qui simulent se 
demittere, ut miserum vulgus etiam vehementius sentiat eorum superbiam.  
 
Bene quidem scio me et plebeios inter nos non esse aequales, non posse aequales 
esse; tamen mihi persuasum est eum, qui putet sibi abstinendum esse a plebeculâ, 
quae dicitur, ut sibi servet illius reverentiam, haud minus esse reprobandum quam 
quemvis ignavum, qui hostem vitet occultando, quia timet, ne evadat inferior.  
 
Nuper ad puteum cum venirem, incidi in iuvenem puellam ministram, quae vasi in 
scalâ infimâ posito circumspiciebat, num quae socia esset ventura, ut vas sibi 
poneret in capite. Ego, postquam descendi, eam aspexi. - Vin’ te adiuvem, virgo? 
dixi. Illa vehementer erubuit. - Nequaquam, Domine! dixit. – Ne gravare. - Arculum 
rectê posuit, deinde eam adiuvi. Quae gratias egit et ascendit.  
 

                                                                                                d.17. m.Maii.   
 

Complures mihi innotuerunt; quocum consociarer, invêni nullum. Nescio quid mihi sit, 
quo homines attrahantur; cum tot eorum me diligant mihique se adiungant, doleo, si 
per parvum tantum spatium facimus iter commune. Si quaeris, quales homines hîc 
sint, respondendumst: quales ubique! Uniforme est genus hominum. Plerique 
maximam partem temporis terunt laborando, ut vivant, et propter aliquantulum 
libertatis, quod sibi restat, tam vehementer timent, ut omnimodis studeant hoc 
abicere. O fatum hominum!     
 
At genus hominum sat bonum! Cum interdum mei oblîtus, interdum unâ cum iis fruor 
gaudiis, quae adhuc conceduntur hominibus, id est ad mensam epulis decorê 
exstructam iocari atque laetari sincerissimâ cum simplicitate, temperi constituere 
vectationem aut ballationem aut similia huiusmodi, talia admodum placent mihi; 
tamen non ignoro tot vires alias animo meo insitas esse, quae, cum non adhibeam, 
tabescunt mihique sunt diligenter occultandae. Heu, hac re cor meum vehementer 
coartatur! - Tamen! qualis sum, mihi destinatum est, ut falso intellegar.  
 
Heu decessisse amicam iuventutis meae! Heu utinam ne illam umquam novissem! - 
Dicerem me esse stultum! Me quaerere, quae in terris non possit inveniri; at habui 
illam, sensi cor, magnam animam, qua praesente mihi visus sum pluris esse quam 
fui, quia omnia fui quae esse potui. Bone Deus! Num illo tempore ulla vis animae 
meae mansit non adhibita? Nonne coram illâ muliere omnia haec sentire potui, 
quibus cor meum complectitur naturam? Nonne nostra conversatio erat sempiterna 
agitatio mentis subtilissima et argutissima, cuius varietates omnes, ipsae quoque 
ineptiae,  signatae erant signo inventionis felicissimae? At nunc!  - Heu annis, quibus 
me superavit, prius quam ego ad sepulchrum perducta est. Numquam obliviscar 
illam, numquam illius animum constantem, patientiam divinam.  
 


