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Cicerowedstrijd 2021-2022 – ronde 2 

De divinatione, II, 6-7 

Naast redenaar, politicus en advocaat was Cicero ook een Romeins filosoof. In de jaren 46-43 v.Chr. 
pende hij een indrukwekkende reeks filosofische geschriften neer, die tot doel hadden de Griekse 
filosofie beschikbaar te stellen voor Latijnse lezers. Aan het begin van zijn tweede boek over 
waarzeggerij (De divinatione, geschreven in 44 v.Chr.) zet Cicero zijn filosofisch programma uiteen en 
gaat hij dieper in op de politiek-militaire gebeurtenissen die hem ertoe brachten zich opnieuw aan de 
filosofie te wijden. 
 
Ac mihi quidem explicandae philosophiae causam attulit casus gravis civitatis, cum in armis 1 

civilibus nec tueri meo more rem publicam nec nihil agere poteram, nec quid potius, quod 2 

quidem me dignum esset, agerem reperiebam. Dabunt igitur mihi veniam mei cives, vel 3 

gratiam potius habebunt, quod, cum esset in unius potestate res publica, neque ego me abdidi 4 

neque deserui neque adflixi neque ita gessi quasi homini aut temporibus iratus, neque porro 5 

ita aut adulatus aut admiratus fortunam sum alterius, ut me meae paeniteret. 6 

Id enim ipsum a Platone philosophiaque didiceram, naturales esse quasdam conversiones 7 

rerum publicarum, ut eae tum a principibus tenerentur, tum a populis, aliquando a singulis. 8 

Quod cum accidisset nostrae rei publicae, tum pristinis orbati muneribus haec studia renovare 9 

coepimus, ut et animus molestiis hac potissimum re levaretur et prodessemus civibus nostris 10 

qua re cumque possemus. In libris enim sententiam dicebamus, contionabamur, philosophiam 11 

nobis pro rei publicae procuratione substitutam putabamus. 12 

Nunc quoniam de re publica consuli coepti sumus, tribuenda est opera rei publicae, vel omnis 13 

potius in ea cogitatio et cura ponenda; tantum huic studio relinquendum, quantum vacabit a 14 

publico officio et munere. Sed haec alias pluribus; nunc ad institutam disputationem 15 

revertamur.16 
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Teksthulp 
 
1-2 casus, -us, m.: ‘situatie’, ‘toestand’ 

casus gravis civitatis + in armis civilibus: verwijst naar de burgeroorlog tussen Caesar en 

Pompeius; na lang aarzelen koos Cicero uiteindelijk de kant van Pompeius maar belandde zo 

in het verliezende kamp, wat hem politiek buiten spel zette 

2-3 quid... agerem: indirecte vraag na reperiebam 

4 unius: namelijk Julius Caesar 

5 adfligere, -o: hier ‘teneergeslagen’ of ‘ontmoedigd zijn’ 

 gerere, -o: denk bij: me; ‘zich gedragen’ 

 homini: opnieuw Julius Caesar 

6 adulari,-or: ‘vereren’ 

me paenitet + gen.: ‘ik heb spijt over’, ‘ik ben ontevreden met’, ‘ik erger me aan’ 

7 Plato: verwijst naar Plato’s filosofische dialoog over De Staat 

8 principibus – populis – singulis: Cicero verwijst hier achtereenvolgens naar de regeervormen 

van de monarchie, de democratie en de tirannie 

9 munus, -eris, onz.: ‘ambt’   

10 coepimus: Cicero schakelt hier van de 1° persoon enkelvoud naar het meervoud over … 

qua re cumque: ‘op welke manier ook’ 

11 libris: verwijst naar Cicero’s filosofische geschriften 

 sententia, -ae, vr.: hier ‘officieel uitgesproken mening’, ‘voorstel’, ‘uitspraak’ (in het bijzonder 

van senatoren) 

 contionari, -or: hier ‘(voor de volksvergadering) een toespraak houden’, ‘in het openbaar 

spreken’ 

12 procuratio, -ionis, vr.: hier ‘bestuur’ 

substituere, -o: ‘vervangen’, ‘stellen in de plaats van (pro + abl.)’ 

13 Nunc: namelijk na de moord op Caesar (15 maart 44 v.Chr.) 

operam tribuere: ‘moeite doen voor’, ‘zich inspannen voor’, ‘aandacht besteden aan’ 

14 in ea: denk bij: re publica 

15 pluribus: denk bij: verbis 


