
CICERONE, LAELIUS (DE AMICITIA) 

 Quo etiam magis vituperanda est rei maxime necessariae tanta incuria. Una est enim 

amicitia in rebus humanis, de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt. Quamquam a 

multis virtus ipsa contemnitur et venditatio quaedam atque ostentatio esse dicitur; multi 

divitias despiciunt, quos parvo contentos tenuis victus cultusque delectat; honores vero, 

quorum cupiditate quidam inflammantur, quam multi ita contemnunt, ut nihil inanius, nihil 

esse levius existiment! itemque cetera, quae quibusdam admirabilia videntur, permulti sunt 

qui pro nihilo putent; de amicitia omnes ad unum idem sentiunt, et ii qui ad rem publicam se 

contulerunt, et ii qui rerum cognitione doctrinaque delectantur, et ii qui suum negotium 

gerunt otiosi, postremo ii qui se totos tradiderunt voluptatibus, sine amicitia vitam esse 

nullam, si modo velint aliqua ex parte liberaliter vivere. 

 Serpit enim nescio quo modo per omnium vitas amicitia nec ullam aetatis degendae 

rationem patitur esse expertem sui. Quin etiam si quis asperitate ea est et immanitate 

naturae, congressus ut hominum fugiat atque oderit, qualem fuisse Athenis Timonem 

nescio quem accepimus, tamen is pati non possit, ut non anquirat aliquem, apud quem 

evomat virus acerbitatis suae. Atque hoc maxime iudicaretur, si quid tale posset contingere, 

ut aliquis nos deus ex hac hominum frequentia tolleret et in solitudine uspiam collocaret 

atque ibi suppeditans omnium rerum, quas natura desiderat, abundantiam et copiam 

hominis omnino aspiciendi potestatem eriperet. Quis tam esset ferreus qui eam vitam ferre 

posset, cuique non auferret fructum voluptatum omnium solitudo. 

 Verum ergo illud est quod a Tarentino Archyta, ut opinor, dici solitum nostros senes 

commemorare audivi ab aliis senibus auditum: 'si quis in caelum ascendisset naturamque 

mundi et pulchritudinem siderum perspexisset, insuavem illam admirationem ei fore; quae 

iucundissima fuisset, si aliquem, cui narraret, habuisset.' Sic natura solitarium nihil amat 

semperque ad aliquod tamquam adminiculum adnititur; quod in amicissimo quoque 

dulcissimum est. Sed cum tot signis eadem natura declaret, quid velit, anquirat, desideret, 

tamen obsurdescimus nescio quo modo nec ea, quae ab ea monemur, audimus. Est enim 

varius et multiplex usus amicitiae, multaeque causae suspicionum offensionumque dantur, 

quas tum evitare, tum elevare, tum ferre sapientis est; una illa sublevanda offensio est, ut 

et utilitas in amicitia et fides retineatur: nam et monendi amici saepe sunt et obiurgandi, et 

haec accipienda amice, cum benevole fiunt. 

CICERONE, DE REPUBLICA  

 Est igitur - inquit Africanus - res publica res populi, populus autem non omnis hominum 

coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 

communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam 

naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum 

genus hoc, sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum affluentia. Omnis ergo 

populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio 

populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut 

diuturna sit. id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae 

causa genuit civitatem. Deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut 

suscipiendum est multitudini atque omnibus. quare cum penes unum est omnium summa 

rerum, regem illum unum vocamus, et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est 

penes delectos, tum illa civitas optimatium arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas 

popularis ( sic enim appellant ), in qua in populo sunt omnia. atque horum trium generum 

quodvis, si teneat illud vinculum quod primum homines inter se rei publicae societate 



devinxit, non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum, sed tolerabile tamen, 

et aliud alio possit esse praestantius. Nam vel rex aequus ac sapiens, vel delecti ac 

principes cives, vel ipse populus, quamquam id est minime probandum, tamen nullis 

interiectis iniquitatibus aut cupiditatibus posse videtur aliquo esse non incerto statu. 

CICERONE, DE OFFICIIS 

 Omnino qui rei publicae praefuturi sunt duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem 

civium sic tueantur, ut quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum, 

alterum, ut totum corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas 

deserant. Ut enim tutela, sic procuratio rei publicae ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, 

non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est. Qui autem parti civium consulunt, 

partem neglegunt, rem perniciosissimam in civitatem inducunt, seditionem atque 

discordiam; ex quo evenit, ut alii populares, alii studiosi optimi cuiusque videantur, pauci 

universorum. 

  Hinc apud Athenienses magnae discordiae, in nostra re publica non solum seditiones, sed 

etiam pestifera bella civilia; quae gravis et fortis civis et in re publica dignus principatu fugiet 

atque oderit tradetque se totum rei publicae neque opes aut potentiam consectabitur 

totamque eam sic tuebitur, ut omnibus consulat. Nec vero criminibus falsis in odium aut 

invidiam quemquam vocabit omninoque ita iustitiae honestatique adhaerescet, ut, dum ea 

conservet, quamvis graviter offendat mortemque oppetat potius, quam deserat illa, quae 

dixi. 

 Miserrima omnino est ambitio honorumque contentio, de qua praeclare apud eundem est 

Platonem "similiter facere eos, qui inter se contenderent, uter potius rem publicam 

administraret, ut si nautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret". Idemque 

praecipit, "ut eos adversarios existimemus, qui arma contra ferant, non eos, qui suo iudicio 

tueri rem publicam velint", qualis fuit inter P. Africanum et Q. Metellum sine acerbitate 

dissensio. 

 Nec vero audiendi qui graviter inimicis irascendum putabunt idque magnanimi et fortis viri 

esse censebunt; nihil enim laudabilius, nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate 

atque clementia. In liberis vero populis et in iuris aequabilitate exercenda etiam est facilitas 

et altitudo animi quae dicitur, ne si irascamur aut intempestive accedentibus aut impudenter 

rogantibus in morositatem inutilem et odiosam incidamus et tamen ita probanda est 

mansuetudo atque clementia, ut adhibeatur rei publicae causa severitas, sine qua 

administrari civitas non potest. omnis autem et animadversio et castigatio contumelia 

vacare debet neque ad eius, qui punitur aliquem aut verbis castigat, sed ad rei publicae 

utilitatem referri. 

 Cavendum est etiam ne maior poena quam culpa sit et ne isdem de causis alii plectantur, 

alii ne appellentur quidem. prohibenda autem maxime est ira puniendo; numquam enim 

iratus qui accedet ad poenam mediocritatem illam tenebit, quae est inter nimium et parum, 

quae placet Peripateticis et recte placet, modo ne laudarent iracundiam et dicerent utiliter a 

natura datam. Illa vero omnibus in rebus repudianda est optandumque, ut ii, qui praesunt 

rei publicae, legum similes sint, quae ad puniendum non iracundia, sed aequitate ducuntur. 

 


