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Cicerowedstrijd 2021-2022 – ronde 2 
 
De divinatione, II, 6-7: vertaling  
 
En voor mij vormde de zware/moeilijke/lastige situatie van onze staat de aanleiding voor mijn 

filosofisch onderricht (letterlijk: “het uitleggen van de filosofie”), omdat ik tijdens de burgeroorlog 

(lett.: “tussen de burgerlijke wapens”) de republiek niet meer kon beschermen zoals gewoonlijk 

(lett.:“op de voor mij gebruikelijke manier”), en ook niet niets kon doen, noch iets (anders) kon 

bedenken wat ik liever zou doen, dat mij evenwel waardig was. Bijgevolg zullen mijn medeburgers het 

mij vergeven, of eerder nog mij ervoor bedanken, (om)dat ik mij, toen de republiek in de handen van 

één man was gekomen, niet verstopt heb, noch gevlucht ben, noch ontmoedigd ben 

geraakt/gewanhoopt heb; evenmin heb ik mij zo gedragen als was ik woedend op die man of de tijden, 

en ook heb ik andermans fortuin niet zo vereerd of bewonderd, dat ik ontevreden was met mijn eigen 

lot. 

Het volgende immers bij uitstek/in het bijzonder had ik van Plato en de filosofie geleerd, namelijk 

dat enige omwentelingen natuurlijk zijn in de staat, zodat zij nu eens door vorsten bestuurd wordt, 

dan weer door het volk, en soms door enkelingen. Toen dat onze republiek was overkomen, toen heb 

ik, ontzet uit mijn vroegere ambten/ontheven van mijn vroegere taken, deze studie (van de filosofie) 

heropgenomen (lett.: “zijn wij begonnen deze studie herop te nemen”), opdat mijn ziel door juist deze 

zaak verlicht zou worden van de lasten/zorgen en opdat ik mijn burgers tot nut zou zijn, op welke 

manier ik ook maar kon. En dus sprak ik mijn mening uit/hield ik mijn pleidooien en toespraken in 

boeken (i.e. in de filosofische boeken die ik schreef), en ik meende dat ik de politiek had ingeruild 

voor de filosofie (lett.: “dat de filosofie voor mij in de plaats gesteld was van het bestuur van de 

republiek”). 

Maar aangezien men mij nu opnieuw om raad begint te vragen over de republiek (lett.: “aangezien 

ik nu begonnen ben geconsulteerd te worden”), moet ik mij inspannen voor de staat, of liever gezegd: 

moet ik elke gedachte en al mijn zorg aan haar besteden; slechts zoveel tijd mag besteed worden aan 

deze studie (van de filosofie), als er zal overblijven van mijn publieke taken. Maar daarover later meer; 

laten we nu terugkeren naar de discussie die we begonnen waren. 


