La legge naturale

De rep 3, 22, 33= Lact. Div. Inst. 6, 8
Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in
omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo,
vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet
aut vetat, nec improbos iubendo ac vetando movet. Huic legi nec
obrogari fas est, neque derogari aliquid ex hac licet, neque tota
abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac
lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres
Sextus Aelius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia
posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et
sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi
magister et imperator omnium deus; ille legis huius inventor,
disceptator, lator; cui qui non parebit ipse se fugiet, ac naturam
hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi cetera
supplicia quae putantur effugerit.

De legibus 1,18-20

Igitur doctissimis uiris proficisci placuit a lege, haud scio an recte,
si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura,
quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem
ratio, cum est in hominis mente confirmata et <per>fecta, lex est.
Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea uis sit, ut recte
facere iubeat, uetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant
nomine nÒmon <a> suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro
a legendo.
Nam ut illi aequitatis, sic nos delectus uim in lege ponimus, et
proprium tamen utrumque legis est. Quod si ita recte dicitur, ut mihi
quidem plerumque uideri solet, a lege ducendum est iuris
exordium. Ea est enim naturae uis, ea mens ratioque prudentis, ea
iuris atque iniuriae regula. Sed quoniam in populari ratione omnis
nostra uersatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit, et
appellare eam legem, quae scripta sancit quod uult aut iubendo
<aut prohibendo>, ut uulgus appellare <solet>.
Constituendi uero iuris ab illa summa lege capiamus exordium,
quae, saeclis <communis> omnibus, ante nata est quam scripta
lex ulla aut quam omnino ciuitas constituta.
Qvintvs Commodius uero et ad rationem instituti sermonis
sapientius.
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Marcvs Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? Quo
inuento non erit dubium, quo sint haec referenda quae quaerimus.
Qvintvs Ego uero ita esse faciendum censeo.
Atticvs Me quoque adscribe fratris sententiae.
Marcvs Quoniam igitur eius rei publicae, quam optumam esse
docuit in illis sex libris Scipio, tenendus est nobis et seruandus
status, omnesque leges adcommodandae ad illud ciuitatis genus,
serendi etiam mores nec scriptis omnia sancienda, repetam
stirpem iuris a natura, qua duce nobis omnis <haec> est disputatio
explicanda.

De finibus 3, 64-71
mundum autem censent regi numine deorum, eumque esse quasi
communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum
quemque nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura
consequi, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. ut enim
leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus
et sapiens et legibus parens et civilis officii non ignarus utilitati
omnium plus quam unius alicuius aut suae consulit. nec magis est
vituperandus proditor patriae quam communis utilitatis aut salutis
desertor propter suam utilitatem aut salutem. ex quo fit, ut
laudandus is sit, qui mortem oppetat pro re publica, quod deceat
cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos. quoniamque illa
vox inhumana et scelerata ducitur eorum, qui negant se recusare
quo minus ipsis mortuis terrarum omnium deflagratio consequatur–
quod vulgari quodam versu Graeco pronuntiari solet–, certe verum
est etiam iis, qui aliquando futuri sint, esse propter ipsos
consulendum.
ex hac animorum affectione testamenta commendationesque
morientium natae sunt. quodque nemo in summa solitudine vitam
agere velit ne cum infinita quidem voluptatum abundantia, facile
intellegitur nos ad coniunctionem congregationemque hominum et
ad naturalem communitatem esse natos. Inpellimur autem natura,
ut prodesse velimus quam plurimis in primisque docendo
rationibusque prudentiae tradendis. itaque non facile est invenire
qui quod sciat ipse non tradat alteri; ita non solum ad discendum
propensi sumus, verum etiam ad docendum. Atque ut tauris natura
datum est ut pro vitulis contra leones summa vi impetuque
contendant, sic ii, qui valent opibus atque id facere possunt, ut de
Hercule et de Libero accepimus, ad servandum genus hominum
natura incitantur. Atque etiam Iovem cum Optimum et Maximum
dicimus cumque eundem Salutarem, Hospitalem, Statorem, hoc intellegi volumus, salutem hominum in eius esse tutela.
minime autem convenit, cum ipsi inter nos viles neglectique simus,
postulare ut diis inmortalibus cari simus et ab iis diligamur. Quem
ad modum igitur membris utimur prius, quam didicimus, cuius ea
causa utilitatis habeamus, sic inter nos natura ad civilem
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communitatem coniuncti et consociati sumus. quod ni ita se
haberet, nec iustitiae ullus esset nec bonitati locus. Et quo modo
hominum inter homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil
iuris esse cum bestiis. praeclare enim Chrysippus, cetera nata
esse hominum causa et deorum, eos autem communitatis et
societatis suae, ut bestiis homines uti ad utilitatem suam possint
sine iniuria. Quoniamque ea natura esset hominis, ut ei cum
genere humano quasi civile ius intercederet, qui id conservaret,
eum iustum, qui migraret, iniustum fore.
sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici
potest eius esse eum locum, quem quisque occuparit, sic in urbe
mundove communi non adversatur ius, quo minus suum quidque
cuiusque sit. Cum autem ad tuendos conservandosque homines
hominem natum esse videamus, consentaneum est huic naturae,
ut sapiens velit gerere et administrare rem publicam atque, ut e
natura vivat, uxorem adiungere et velle ex ea liberos. ne amores
quidem sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur. Cynicorum
autem rationem atque vitam alii cadere in sapientem dicunt, si qui
eius modi forte casus inciderit, ut id faciendum sit, alii nullo modo.
Ut vero conservetur omnis homini erga hominem societas,
coniunctio, caritas, et emolumenta et detrimenta, quae çfel»mata
et bl£mmata appellant, communia esse voluerunt; quorum altera
prosunt, nocent altera. neque solum ea communia, verum etiam
paria esse dixerunt. incommoda autem et commoda –ita enim
eÙcrhst»mata et duscrhst»mata appello– communia esse
voluerunt, paria noluerunt. illa enim, quae prosunt aut quae nocent,
aut bona sunt aut mala, quae sint paria necesse est. commoda
autem et incommoda in eo genere sunt, quae praeposita et reiecta
diximus; ea possunt paria non esse. sed emolumenta communia
esse dicuntur, recte autem facta et peccata non habentur
communia.
Amicitiam autem adhibendam esse censent, quia sit ex eo
genere, quae prosunt. quamquam autem in amicitia alii dicant
aeque caram esse sapienti rationem amici ac suam, alii autem sibi
cuique cariorem suam, tamen hi quoque posteriores fatentur
alienum esse a iustitia, ad quam nati esse videamur, detrahere
quid de aliquo, quod sibi adsumat. minime vero probatur huic
disciplinae, de qua loquor, aut iustitiam aut amicitiam propter
utilitates adscisci aut probari. eaedem enim utilitates poterunt eas
labefactare atque pervertere. etenim nec iustitia nec amicitia esse
omnino poterunt, nisi ipsae per se expetuntur.
Ius autem, quod ita dici appellarique possit, id esse natura,
alienumque esse a sapiente non modo iniuriam cui facere, verum
etiam nocere. nec vero rectum est cum amicis aut bene meritis
consociare aut coniungere iniuriam, gravissimeque et verissime
defenditur numquam aequitatem ab utilitate posse seiungi, et
quicquid aequum iustumque esset, id etiam honestum vicissimque,
quicquid esset honestum, id iustum etiam atque aequum fore.
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De republica 3,13-19 - 23-24
...... Ius enim, de quo quaerimus, civile est aliquod, naturale nullum;
nam si esset, ut calida et frigida, ut amara et dulcia, sic essent
iusta et iniusta eadem omnibus. Nunc autem, si quis illo Pacuviano
'invehens alitum anguium curru' multas et varias gentis et urbes
despicere et oculis conlustrare possit, videat primum in illa
incorrupta maxime gente Aegyptiorum, quae plurimorum
saeculorum et eventorum memoriam litteris continet, bovem
quendam putari deum, quem Apim Aegyptii nominant, multaque
alia portenta apud eosdem et cuiusque generis beluas numero
consecratas deorum; deinde Graeciae, sicut apud nos, delubra
magnifica humanis consecrata simulacris, quae Persae nefaria
putaverunt; eamque unam ob causam Xerses inflammari
Atheniensium fana iussisse dicitur, quod deos, quorum domus
esset omnis hic mundus, inclusos parietibus contineri nefas esse
duceret. Post autem cum Persis et Philippus, qui cogitavit, et
Alexander, qui gessit, hanc bellandi causam inferebat, quod vellet
Graeciae fana poenire; quae ne reficienda quidem Graii
putaverunt, ut esset posteris ante os documentum Persarum
sceleris sempiternum.
Quam multi, ut Tauri in Axino, ut rex Aegypti Busiris, ut Galli, ut
Poeni, homines immolare et pium et dis immortalibus gratissumum
esse duxerunt! Vitae vero instituta sic distant, ut Cretes et Aetoli
latrocinari honestum putent, Lacedaemonii suos omnes agros esse
dictitarint, quos spiculo possent attingere. Athenienses iurare etiam
publice solebant omnem suam esse terram, quae oleam frugesve
ferret; Galli turpe esse ducunt frumentum manu quaerere, itaque
armati alienos agros demetunt; nos vero iustissimi homines, qui
Transalpinas gentis oleam et vitem serere non sinimus, quo pluris
sint nostra oliveta nostraeque vineae; quod cum faciamus,
prudenter facere dicimur, iuste non dicimur, ut intellegatis
discrepare ab aequitate sapientiam. Lycurgus autem, ille legum
optumarum et aequissumi iuris inventor, agros locupletium plebi ut
servitio colendos dedit.
Genera vero si velim iuris, institutorum, morum consuetudinumque
describere, non modo in tot gentibus varia, sed in una urbe, vel in
hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres
alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et
hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia
lege lata; quae quidem ipsa lex utilitatis virorum gratia rogata in
mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier?
cur virgini Vestali sit heres, non sit matri suae? cur autem, si
pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset
habere, si unica patri esset, aeris milliens salva lege, mea triciens
non posset . . .

. . . sanxisset iura nobis, et omnes isdem et iidem non alias aliis
uterentur. Quaero autem, si iusti hominis et si boni est viri parere
Dalla selezione di Perelli L. (a cura di), Il pensiero politico di Cicerone, Torino 1964

4

legibus, quibus? an quaecumque erunt? At nec inconstantiam
virtus recipit, nec varietatem natura patitur, legesque poena, non
iustitia nostra comprobantur; nihil habet igitur naturale ius; ex quo
illud efficitur, ne iustos quidem esse natura. An vero in legibus
varietatem esse dicunt, natura autem viros bonos eam iustitiam
sequi, quae sit, non eam, quae putetur? esse enim hoc boni viri et
iusti, tribuere id cuique, quod sit quoque dignum. Ecquid ergo
primum mutis tribuemus beluis? non enim mediocres viri, sed
maxumi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium
animantium condicionem iuris esse denuntiant clamantque
inexpiabilis poenas impendere iis, a quibus violatum sit animal.
Scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit . . .

. . . Sunt enim omnes, qui in populum vitae necisque potestatem
habent, tyranni, sed se Iovis optimi nomine malunt reges vocari.
Cum autem certi propter divitias aut genus aut aliquas opes rem
publicam tenent, est factio, sed vocantur illi optimates.
Si vero populus plurimum potest omniaque eius arbitrio reguntur,
dicitur illa libertas, est vero licentia. Sed cum alius alium timet, et
homo hominem et ordo ordinem, tum quia sibi nemo confidit, quasi
pactio fit inter populum et potentis; ex quo existit id, quod Scipio
laudabat, coniunctum civitatis genus; etenim iustitiae non natura
nec voluntas, sed inbecillitas mater est. Nam cum de tribus unum
est optandum, aut facere iniuriam nec accipere aut et facere et
accipere aut neutrum, optimum est facere, impune si possis,
secundum nec facere nec pati, miserrimum digladiari semper tum
faciendis, tum accipiendis iniuriis. Ita qui primum illud adsequi . . .
Nam cum quaereretur ex eo, quo scelere inpulsus mare haberet
infestum uno myoparone, 'Eodem', inquit, 'quo tu orbem terrae.'
. . . omni . . . tote. Sapientia iubet aug<e>r<e> opes,
amplificare divitias, proferre finis (unde enim esset illa la<us> in
summo<ru>m imperatoru<m> inci<sa> <moni>m<e>n<ti>s: finis
imperii propagavit, nisi aliquid de alieno accessisset?), imperare
quam plurimis, frui voluptatibus, pollere, regnare, dominari; iustitia
autem praecipit parcere omnibus, consulere generi hominum, suum
cuique reddere, s<ac>ra, publica, alie<na> non tangere. Quid igitur
efficitur, si sapientiae pareas? divitiae, potestates, opes, honores,
imperia, regna vel privatis vel populis.
Sed quoniam de re publica loquimur, sunt inlustriora, quae publice
fiunt, quoniamque eadem est ratio iuris in utroque, de populi
sapientia dicendum puto. Ut iam omittam alios, noster hic populus,
quem Africanus hesterno sermone a stirpe repetivit, cuius imperio
iam orbis terrae tenetur, iustitia an sapientia est e minimo omnium
<maximus factus?> . . .
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