Cicerone, De re publica
Modulo A

39 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 affluen<tia>

41 ... <quae>dam quasi semina, neque reliquarum virtutum nec ipsius rei publicae reperiatur
ulla institutio. Hi coetus igitur hac, de qua exposui, causa instituti sedem primum certo loco
domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eius modi
coniunctionem tectorum oppidum vel urbem appellaverunt delubris distinctam spatiisque
communibus. 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. 42 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 vinclum, quod primum homines inter se rei publicae societate devinxit,
non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum <est>, sed tolerabile tamen, ut
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.

43 Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et consilii, et in optimatium
dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum omni consilio communi ac
potestate careat, et cum omnia per populum geruntur quamvis iustum atque moderatum,
tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis. Itaque si Cyrus ille
Perses iustissimus fuit sapientissimusque rex, tamen mihi populi res (ea enim est, ut dixi
antea, publica) non maxime expetenda fuisse illa videtur, cum regeretur unius nutu ac modo;
si Massilienses, nostri clientes, per delectos et principes cives summa iustitia reguntur, inest
tamen in ea condicione populi similitudo quaedam servitutis; si Athenienses quibusdam
temporibus sublato Areopago nihil nisi populi scitis ac decretis agebant, quoniam distinctos
dignitatis gradus non habebant, non tenebat ornatum suum civitas.

44 Atque hoc loquor de tribus his generibus rerum publicarum non turbatis atque permixtis,
sed suum statum tenentibus. Quae genera primum sunt in iis singula vitiis, quae ante dixi,

deinde habent perniciosa alia vitia; nullum est enim genus illarum rerum publicarum, quod
non habeat iter ad finitimum quoddam malum praeceps ac lubricum. Nam illi regi, ut eum
potissimum nominem, tolerabili aut, si voltis, etiam amabili, Cyro, subest ad inmutandi animi
licentiam crudelissimus ille Phalaris, cuius in similitudinem dominatus unius proclivi cursu et
facile delabitur. Illi autem Massiliensium paucorum et principum administrationi civitatis
finitimus est, qui fuit quodam tempore apud Athenienses triginta <virorum> consensus et
factio. Iam Atheniensium populi potestatem omnium rerum ipsi, ne alios requiramus, ad
furorem multitudinis licentiamque conversam pesti ...

45 ... deterrimus et ex hac vel optimatium vel factiosa tyrannica illa vel regia vel etiam
persaepe popularis, itemque ex ea genus aliquod ecflorescere ex illis, quae ante dixi, solet,
mirique sunt orbes et quasi circumitus in rebus publicis commutationum et vicissitudinum;
quos cum cognosse sapientis est, tum vero prospicere inpendentis in gubernanda re publica
moderantem cursum atque in sua potestate retinentem magni cuiusdam civis et divini paene
est viri. Itaque quartum quoddam genus rei publicae maxime probandum esse sentio, quod est
ex his, quae prima dixi, moderatum et permixtum tribus.

47 ... et talis est quaeque res publica, qualis eius aut natura aut voluntas, qui illam regit. Itaque
nulla alia in civitate, nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet;
qua quidem certe nihil potest esse dulcius, et quae, si aequa non est, ne libertas quidem est.
Qui autem aequa potest esse, omitto dicere in regno, ubi ne obscura quidem est aut dubia
servitus, sed in istis civitatibus, in quibus verbo sunt liberi omnes? ferunt enim suffragia,
mandant inperia, magistratus, ambiuntur, rogantur, sed ea dant, quae, etiamsi nolint, danda
sint, et quae ipsi non habent, unde alii petunt; sunt enim expertes imperii, consilii publici,
iudicii delectorum iudicum, quae familiarum vetustatibus aut pecuniis ponderantur. In libero
autem populo, ut Rhodi, ut Athenis, nemo est civium, qui ...

48 ... <po>pulo aliquis unus pluresve divitiores opulentioresque extitissent, tum ex eorum
fastidio et superbia nata esse commemorant cedentibus ignavis et inbecillis et adrogantiae
divitum succumbentibus. Si vero ius suum populi teneant, negant quicquam esse praestantius,
liberius, beatius, quippe qui domini sint legum, iudiciorum, belli, pacis, foederum, capitis
unius cuiusque, pecuniae. Hanc unam rite rem publicam, id est rem populi, appellari putant.
Itaque et a regum et a patrum dominatione solere in libertatem rem populi vindicari, non ex
liberis populis reges requiri aut potestatem atque opes optimatium. 49 Et vero negant oportere
indomiti populi vitio genus hoc totum liberi populi repudiari, concordi populo et omnia
referente ad incolumitatem et ad libertatem suam nihil esse inmutabilius, nihil firmius;
facillimam autem in ea re publica esse concordiam, in qua idem conducat omnibus; ex
utilitatis varietatibus, cum aliis aliud expediat, nasci discordias; itaque, cum patres rerum
potirentur, numquam constitisse civitatis statum; multo iam id in regnis minus, quorum, ut ait
Ennius, 'nulla [regni] sancta societas nec fides est.' Quare cum lex sit civilis societatis
vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit
condicio civium? Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non
possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se, qui sunt cives in eadem re publica. Quid

est enim civitas nisi iuris societas civium? ...

50 Ceteras vero res publicas ne appellandas quidem putant iis nominibus, quibus illae sese
appellari velint. Cur enim regem appellem Iovis optimi nomine hominem dominandi cupidum
aut imperii singularis, populo oppresso dominantem, non tyrannum potius? tam enim esse
clemens tyrannus quam [rex] inportunus potest; ut hoc populorum intersit, utrum comi
domino an aspero serviant; quin serviant quidem, fieri non potest. Quo autem modo adsequi
poterat Lacedaemo illa tum, cum praestare putabatur disciplina rei publicae, ut bonis uteretur
iustisque regibus, cum esset habendus rex, quicumque genere regio natus esset? Nam
optimatis quidem quis ferat, qui non populi concessu, sed suis comitiis hoc sibi nomen
adrogaverunt? Qui enim iudicatur iste optimus? doctrina, artibus, studiis ...

Modulo B

51 ... si fortuito id faciet, tam cito evertetur quam navis, si e vectoribus sorte ductus ad
gubernacula accesserit. Quodsi liber populus deliget, quibus se committat, deligetque, si
modo salvus esse vult, optimum quemque, certe in optimorum consiliis posita est civitatium
salus, praesertim cum hoc natura tulerit, non solum ut summi virtute et animo praeessent
inbecillioribus, sed ut hi etiam parere summis velint. Verum hunc optimum statum pravis
hominum opinionibus eversum esse dicunt, qui ignoratione virtutis, quae cum in paucis est,
tum a paucis iudicatur et cernitur, opulentos homines et copiosos, tum genere nobili natos esse
optimos putant. Hoc errore vulgi cum rem publicam opes paucorum, non virtutes tenere
coeperunt, nomen illi principes optimatium mordicus tenent, re autem carent [eo nomine].
Nam divitiae, nomen, opes vacuae consilio et vivendi atque aliis imperandi modo dedecoris
plenae sunt et insolentis superbiae, nec ulla deformior species est civitatis quam illa, in qua
opulentissimi optimi putantur. 52 Virtute vero gubernante rem pu blicam quid potest esse
praeclarius? cum is, qui inperat aliis, servit ipse nulli cupiditati, cum, quas ad res civis instituit
et vocat, eas omnis conplexus est ipse nec leges inponit populo, quibus ipse non pareat, sed
suam vitam ut legem praefert suis civibus. Qui si unus satis omnia consequi posset, nihil opus
esset pluribus; si universi videre optimum et in eo consentire possent, nemo delectos principes
quaereret. Difficultas ineundi consilii rem a rege ad plures, error et temeritas populorum a
multitudine ad paucos transtulit. Sic inter infirmitatem unius temeritatemque multorum
medium optimates possederunt locum, quo nihil potest esse moderatius; quibus rem publicam
tuentibus beatissimos esse populos necesse est vacuos omni cura et cogitatione aliis permisso
otio suo, quibus id tuendum est neque committendum, ut sua commoda populus neglegi a
principibus putet. 53 Nam aequabilitas quidem iuris, quam amplexantur liberi populi, neque
servari potest (ipsi enim populi, quamvis soluti ecfrenatique sint, praecipue multis multa
tribuunt, et est in ipsis magnus dilectus hominum et dignitatum), eaque, quae appellatur
aequabilitas, iniquissima est. Cum enim par habetur honos summis et infimis, qui sint in omni
populo necesse est, ipsa aequitas iniquissima est; quod in iis civitatibus, quae ab optimis
reguntur, accidere non potest. Haec fere, Laeli, et quaedam eiusdem generis ab iis, qui eam
formam rei publicae maxime laudant, disputari solent.

54 Tum Laelius: Quid tu, inquit, Scipio? e tribus istis quod maxime probas? {S.} Recte
quaeris, quod maxime e tribus, quoniam eorum nullum ipsum per se separatim probo
anteponoque singulis illud, quod conflatum fuerit ex omnibus. Sed si unum ac simplex
<pro>bandum <sit>, regium <pro>bem....... pri........ in .................... hoc loco appellatur,
occurrit nomen quasi patrium regis, ut ex se natis, ita consulentis suis civibus et eos
conservantis stu<dios>ius quam .....entis.......tem.........is.........tibus ...........uos sustentari unius
optimi et summi viri diligentia. 55 Adsunt optimates, qui se melius hoc idem facere
profiteantur plusque fore dicant in pluribus consilii quam in uno et eandem tamen aequitatem
et fidem. Ecce autem maxima voce clamat populus neque se uni neque paucis velle parere;
libertate ne feris quidem quicquam esse dulcius; hac omnes carere, sive regi sive optimatibus
serviant. Ita caritate nos capiunt reges, consilio optimates, libertate populi, ut in comparando
difficile ad eligendum sit, quid maxime velis. {L.} Credo, inquit, sed expediri, quae restant,
vix poterunt, si hoc incohatum reliqueris.

56 {S.} Imitemur ergo Aratum, qui magnis de rebus dicere exordiens a Iove incipiendum
putat. {L.} Quo Iove? aut quid habet illius carminis simile haec oratio? {S.} Tantum, inquit,
ut rite ab eo dicendi principia capiamus, quem unum omnium deorum et hominum regem esse
omnes docti indoctique consentiunt. Quid? inquit Laelius. Et ille: Quid censes, nisi quod est
ante oculos? Sive haec ad utilitatem vitae constituta sunt a principibus rerum publicarum, ut
rex putaretur unus esse in caelo, qui nutu, ut ait Homerus, totum Olympum converteret
idemque et rex et pater haberetur omnium, magna auctoritas est multique testes, siquidem
omnis multos appellari placet, ita consensisse gentes decretis videlicet principum, nihil esse
rege melius, quoniam deos omnis censent unius regi numine; sive haec in errore inperitorum
posita esse et fabularum similia didicimus, audiamus communis quasi doctores eruditorum
hominum, qui tamquam oculis illa viderunt, quae nos vix audiendo cognoscimus. Quinam,
inquit Laelius, isti sunt? Et ille: Qui natura omnium rerum pervestiganda senserunt omnem
hunc mundum mente ...

58 ... Sed, si vis, Laeli, dabo tibi testes nec nimis antiquos nec ullo modo barbaros. {L.} Istos,
inquit, volo. {S.} Videsne igitur minus quadringentorum annorum esse hanc urbem, ut sine
regibus sit? {L.} Vero minus. {S.} Quid ergo? haec quadringentorum annorum aetas ut urbis
et civitatis num valde longa est? {L.} Ista vero, inquit, adulta vix. {S.} Ergo his annis
quadringentis Romae rex erat? {L.} Et superbus quidem. {S.} Quid supra? {L.} Iustissimus,
et deinceps retro usque ad Romulum, qui ab hoc tempore anno sescentesimo rex erat. {S.}
Ergo ne iste quidem pervetus? {L.} Minime ac prope senescente iam Graecia. {S.} Cedo,
num, Scipio, barbarorum Romulus rex fuit? {L.} Si, ut Graeci dicunt omnis aut Graios esse
aut barbaros, vereor, ne barbarorum rex fuerit; sin id nomen moribus dandum est, non linguis,
non Graecos minus barbaros quam Romanos puto. Et Scipio: Atqui ad hoc, de quo agitur, non
quaerimus gentem, ingenia quaerimus. Si enim et prudentes homines et non veteres reges
habere voluerunt, utor neque perantiquis neque inhumanis ac feris testibus.

59 Tum Laelius: Video te, Scipio, testimoniis satis instructum, sed apud me, ut apud bonum
iudicem, argumenta plus quam testes valent. Tum Scipio: Utere igitur argumento, Laeli, tute

ipse sensus tui. Cuius, inquit ille, sensus? {S.} Si quando, si forte, tibi visus es irasci alicui.
{L.} Ego vero saepius, quam vellem. {S.} Quid? tum, cum tu es iratus, permittis illi
iracundiae dominatum animi tui? {L.} Non mehercule, inquit, sed imitor Archytam illum
Tarentinum, qui cum ad villam venisset et omnia aliter offendisset ac iusserat, 'A te
infelicem', inquit vilico, 'quem necassem iam verberibus, nisi iratus essem.' Optime, inquit
Scipio. 60 Ergo Archytas ira cundiam videlicet dissidentem a ratione seditionem quandam
animi vere ducebat eam<que> consilio sedari volebat; adde avaritiam, adde imperii, adde
gloriae cupiditatem, adde libidines; et illud vides, si in animis hominum regale imperium sit,
unius fore dominatum, consilii scilicet (ea est enim animi pars optima), consilio autem
dominante nullum esse libidinibus, nullum irae, nullum temeritati locum. {L.} Sic, inquit, est.
{S.} Probas igitur animum ita adfectum? {L.} Nihil vero, inquit, magis. {S.} Ergo non
probares, si consilio pulso libidines, quae sunt innumerabiles, iracundiaeve tenerent omnia?
{L.} Ego vero nihil isto animo, nihil ita animato homine miserius ducerem. {S.} Sub regno
igitur tibi esse placet omnis animi partes, et eas regi consilio? {L.} Mihi vero sic placet. {S.}
Cur igitur dubitas, quid de re publica sentias? in qua, si in plures translata res sit, intellegi iam
licet nullum fore, quod praesit, inperium, quod quidem, nisi unum sit, esse nullum potest.

