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Oppgave 1 

Oversett fra slutten av De re publicas første bok, der Scipio gir sitt syn på Romas forfatning: 

sic enim decerno, sic sentio, sic affirmo, nullam omnium rerum publicarum aut constitutione 

aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam 

iam inde a maioribus reliquerunt. 

 

Oversett fra Scipios drøm i sjette bok:  

«Videsne illam urbem, quae parere populo Romano coacta per me renovat pristina bella nec 

potest quiescere?» (ostendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stellarum, illustri et 

claro quodam loco.) «ad quam tu oppugnandam nunc venis paene miles, hanc hoc biennio 

consul evertes, eritque cognomen id tibi per te partum quod habes adhuc a nobis 

hereditarium. cum autem Carthaginem deleveris, triumphum egeris censorque fueris et obieris 

legatus Aegyptum, Syriam, Asiam, Graeciam, deligere iterum consul absens bellumque 

maximum conficies, Numantiam exscindes. sed cum eris curru in Capitolium invectus, 

offendes rem publicam consiliis perturbatam nepotis mei.» […]  

«Sed quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rem publicam, sic habeto: omnibus qui patriam 

conservaverint adiuverint auxerint certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo 

sempiterno fruantur. nihil est enim illi principi deo qui omnem mundum regit, quod quidem 

in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates 

appellantur; harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur.»  

 (Ordforklaring: Numantia: by i Spania.) 
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Oppgave 2 

a) Forklar kort tematikk, skikkelser og oppbygning i Ciceros De re publica som helhet og i 

delen kjent som Scipios drøm.  

b) Kommenter utdraget du har oversatt fra Scipios drøm innholdsmessig. Hvem snakker, og 

hvem snakkes det til? Hvor i drømmen hører utdraget hjemme?  

c) Kommenter språklig form: Forklar formene perturbatam og tutandam. Pek på verbformer 

som uttrykker futurum, og forklar hvordan de er brukt. Viser utdraget stilistiske trekk som 

er karakteristiske for Cicero? 

 


