
CICERO, de Amicitia 

SELECTIONS 

Cicero set the dramatic date of this dialogue in 345 BC, a few days after the sudden death 
of Scipio Aemilianus, the most eminent Roman of his time. Two young men, Gaius Fannius 

and Quintus Mucius Scaevola, are presented as visiting Scipio’s dearest friend Gaius 
Laelius to ask for his feelings about the friend he has lost and about friendship in general.  

 

Cicero explains to his own friend Atticus why he has chosen this setting for the dialogue 

Q. Mucius augur multa narrare de C. Laelio socero suo memoriter et iucunde 
solebat nec dubitare illum in omni sermone appellare sapientem; ego autem a patre 
ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis 
latere numquam discederem; itaque multa ab eo prudenter disputata, multa etiam 
breviter et commode dicta memoriae mandabam fierique studebam eius prudentia 
doctior. Quo mortuo me ad pontificem Scaevolam contuli, quem unum nostrae 
civitatis et ingenio et iustitia praestantissimum audeo dicere. Sed de hoc alias; nunc 
redeo ad augurem.  

Itaque tum Scaevola cum in eam ipsam mentionem incidisset, exposuit nobis 
sermonem Laeli de amicitia habitum ab illo secum et cum altero genero, C. Fannio 
Marci filio, paucis diebus post mortem Africani. Eius disputationis sententias 
memoriae mandavi, quas hoc libro exposui arbitratu meo; quasi enim ipsos induxi 
loquentes, ne ‘inquam’ et ‘inquit’ saepius interponeretur, atque ut tamquam a 
praesentibus coram haberi sermo videretur.  

Cum enim saepe mecum ageres ut de amicitia scriberem aliquid, digna mihi res 
cum omnium cognitione tum nostra familiaritate visa est. Itaque feci non invitus ut 
prodessem multis rogatu tuo. Sed ut in Catone Maiore, qui est scriptus ad te de 
senectute, Catonem induxi senem disputantem, quia nulla videbatur aptior persona 
quae de illa aetate loqueretur quam eius qui et diutissime senex fuisset et in ipsa 
senectute praeter ceteros floruisset, sic cum accepissemus a patribus maxime 
memorabilem C. Laeli et P. Scipionis familiaritatem fuisse, idonea mihi Laeli persona 
visa est quae de amicitia ea ipsa dissereret quae disputata ab eo meminisset Scaevola. 
Genus autem hoc sermonum positum in hominum veterum auctoritate, et eorum 
inlustrium, plus nescio quo pacto videtur habere gravitatis; itaque ipse mea legens sic 
adficior interdum ut Catonem, non me loqui existimem.  
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Scaevola opens the discussion. Laelius speaks of his grief at the passing of Scipio 

SCAEVOLA: Quaerunt quidem, C. Laeli, multi, ut est a Fannio dictum, sed ego id 
respondeo, quod animum adverti, te dolorem, quem acceperis cum summi viri tum 
amicissimi morte, ferre moderate nec potuisse non commoveri nec fuisse id 
humanitatis tuae; quod autem Nonis in collegio nostro non adfuisses, valetudinem 
respondeo causam, non maestitiam fuisse.   

LAELIUS: Recte tu quidem, Scaevola, et vere; nec enim ab isto officio, quod semper 
usurpavi, cum valerem, abduci incommodo meo debui, nec ullo casu arbitror hoc 
constanti homini posse contingere, ut ulla intermissio fiat officii.  

Tu autem, Fanni, quod mihi tantum tribui dicis quantum ego nec adgnosco nec 
postulo, facis amice; sed, ut mihi videris, non recte iudicas de Catone; aut enim nemo, 
quod quidem magis credo, aut si quisquam, ille sapiens fuit. Quo modo, ut alia 
omittam, mortem filii tulit! memineram Paulum, videram Galum, sed hi in pueris, 
Cato in perfecto et spectato viro.  

Quam ob rem cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum, quem Apollo, ut 
ais, sapientissimum iudicavit; huius enim facta, illius dicta laudantur. De me autem, 
ut iam cum utroque vestrum loquar, sic habetote: Ego si Scipionis desiderio me 
moveri negem, quam id recte faciam, viderint sapientes; sed certe mentiar. Moveor 
enim tali amico orbatus qualis, ut arbitror, nemo umquam erit, ut confirmare possum, 
nemo certe fuit; sed non egeo medicina, me ipse consolor et maxime illo solacio quod 
eo errore careo quo amicorum decessu plerique angi solent. Nihil mali accidisse 
Scipioni puto, mihi accidit, si quid accidit; suis autem incommodis graviter angi non 
amicum sed se ipsum amantis est.  

Cum illo vero quis neget actum esse praeclare? Nisi enim, quod ille minime 
putabat, immortalitatem optare vellet, quid non adeptus est quod homini fas esset 
optare? qui summam spem civium, quam de eo iam puero habuerant, continuo 
adulescens incredibili virtute superavit, qui consulatum petivit numquam, factus 
consul est bis, primum ante tempus, iterum sibi suo tempore, rei publicae paene sero, 
qui duabus urbibus eversis inimicissimis huic imperio non modo praesentia verum 
etiam futura bella delevit. Quid dicam de moribus facillimis, de pietate in matrem, 
liberalitate in sorores, bonitate in suos, iustitia in omnes? nota sunt vobis. Quam 
autem civitati carus fuerit, maerore funeris indicatum est. Quid igitur hunc paucorum 
annorum accessio iuvare potuisset? Senectus enim quamvis non sit gravis, ut memini 
Catonem anno ante quam est mortuus mecum et cum Scipione disserere, tamen 
aufert eam viriditatem in qua etiam nunc erat Scipio.  
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Quam ob rem vita quidem talis fuit vel fortuna vel gloria, ut nihil posset accedere, 
moriendi autem sensum celeritas abstulit; quo de genere mortis difficile dictu est; 
quid homines suspicentur, videtis; hoc vere tamen licet dicere, P. Scipioni ex multis 
diebus, quos in vita celeberrimos laetissimosque viderit, illum diem clarissimum 
fuisse, cum senatu dimisso domum reductus ad vesperum est a patribus conscriptis, 
populo Romano, sociis et Latinis, pridie quam excessit e vita, ut ex tam alto dignitatis 
gradu ad superos videatur deos potius quam ad inferos pervenisse.  

(Scipio) quidem, quasi praesagiret, perpaucis ante mortem diebus, cum et Philus 
et Manilius adesset et alii plures, tuque etiam, Scaevola, mecum venisses, triduum 
disseruit de re publica; cuius disputationis fuit extremum fere de immortalitate 
animorum, quae se in quiete per visum ex Africano audisse dicebat. Id si ita est, ut 
optimi cuiusque animus in morte facillime evolet tamquam e custodia vinclisque 
corporis, cui censemus cursum ad deos faciliorem fuisse quam Scipioni? Quocirca 
maerere hoc eius eventu vereor ne invidi magis quam amici sit. Sin autem illa veriora, 
ut idem interitus sit animorum et corporum nec ullus sensus maneat, ut nihil boni est 
in morte, sic certe nihil mali; sensu enim amisso fit idem, quasi natus non esset 
omnino, quem tamen esse natum et nos gaudemus et haec civitas dum erit laetabitur.  

The discussion of amicitia broadens 

FANNIUS: Istuc quidem, Laeli, ita necesse est. Sed quoniam amicitiae mentionem 
fecisti et sumus otiosi, pergratum mihi feceris, spero item Scaevolae, si quem ad 
modum soles de ceteris rebus, cum ex te quaeruntur, sic de amicitia disputaris quid 
sentias, qualem existimes, quae praecepta des.  

SCAEVOLA: Mihi vero erit gratum; atque id ipsum cum tecum agere conarer, 
Fannius antevertit. Quam ob rem utrique nostrum gratum admodum feceris.  

LAELIUS: Ego vero non gravarer, si mihi ipse confiderem; nam et praeclara res est 
et sumus, ut dixit Fannius, otiosi. Sed quis ego sum? aut quae est in me facultas? 
doctorum est ista consuetudo, eaque Graecorum, ut iis ponatur de quo disputent 
quamvis subito; magnum opus est egetque exercitatione non parva. Quam ob rem 
quae disputari de amicitia possunt, ab eis censeo petatis qui ista profitentur; ego vos 
hortari tantum possum ut amicitiam omnibus rebus humanis anteponatis; nihil est 
enim tam naturae aptum, tam conveniens ad res vel secundas vel adversas.  

Quanta autem vis amicitiae sit, ex hoc intellegi maxime potest, quod ex infinita 
societate generis humani, quam conciliavit ipsa natura, ita contracta res est et adducta 
in angustum ut omnis caritas aut inter duos aut inter paucos iungeretur.  
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Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum 
benevolentia et caritate consensio; qua quidem haud scio an excepta sapientia nihil 
melius homini sit a dis immortalibus datum. Divitias alii praeponunt, bonam alii 
valetudinem, alii potentiam, alii honores, multi etiam voluptates. Beluarum hoc 
quidem extremum, illa autem superiora caduca et incerta, posita non tam in consiliis 
nostris quam in fortunae temeritate. Qui autem in virtute summum bonum ponunt, 
praeclare illi quidem, sed haec ipsa virtus amicitiam et gignit et continet nec sine 
virtute amicitia esse ullo pacto potest.  

Cumque plurimas et maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum 
praestat omnibus, quod bonam spem praelucet in posterum nec debilitari animos aut 
cadere patitur. Verum enim amicum qui intuetur, tamquam exemplar aliquod 
intuetur sui. Quocirca et absentes adsunt et egentes abundant et imbecilli valent et, 
quod difficilius dictu est, mortui vivunt; tantus eos honos, memoria, desiderium 
prosequitur amicorum. Ex quo illorum beata mors videtur, horum vita laudabilis. 
Quod si exemeris ex rerum natura benevolentiae coniunctionem, nec domus ulla nec 
urbs stare poterit, ne agri quidem cultus permanebit. Id si minus intellegitur, quanta 
vis amicitiae concordiaeque sit, ex dissensionibus atque ex discordiis percipi potest. 
Quae enim domus tam stabilis, quae tam firma civitas est, quae non odiis et discidiis 
funditus possit everti? Ex quo quantum boni sit in amicitia iudicari potest.  

Ut enim benefici liberalesque sumus, non ut exigamus gratiam (neque enim 
beneficium faeneramur sed natura propensi ad liberalitatem sumus), sic amicitiam 
non spe mercedis adducti sed quod omnis eius fructus in ipso amore inest, 
expetendam putamus.  

Magna etiam discidia et plerumque iusta nasci, cum aliquid ab amicis quod rectum 
non esset postularetur, ut aut libidinis ministri aut adiutores essent ad iniuriam; quod 
qui recusarent, quamvis honeste id facerent, ius tamen amicitiae deserere arguerentur 
ab iis quibus obsequi nollent. Illos autem qui quidvis ab amico auderent postulare, 
postulatione ipsa profiteri omnia se amici causa esse facturos. Eorum querella 
inveterata non modo familiaritates exstingui solere sed odia etiam gigni sempiterna. 
Haec ita multa quasi fata impendere amicitiis ut omnia subterfugere non modo 
sapientiae sed etiam felicitatis diceret sibi videri.  

Ti. quidem Gracchum rem publicam vexantem a Q. Tuberone aequalibusque 
amicis derelictum videbamus. At C. Blossius Cumanus, hospes familiae vestrae, 
Scaevola, cum ad me, quod aderam Laenati et Rupilio consulibus in consilio, 
deprecatum venisset, hanc ut sibi ignoscerem, causam adferebat, quod tanti Ti. 
Gracchum fecisset ut, quidquid ille vellet, sibi faciendum putaret. Tum ego: 
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‘Etiamne, si te in Capitolium faces ferre vellet?’ ‘Numquam’ inquit ‘voluisset id 
quidem; sed si voluisset, paruissem.’ Videtis, quam nefaria vox! Et hercule ita fecit 
vel plus etiam quam dixit; non enim paruit ille Ti. Gracchi temeritati sed praefuit, nec 
se comitem illius furoris, sed ducem praebuit. Itaque hac amentia quaestione nova 
perterritus in Asiam profugit, ad hostes se contulit, poenas rei publicae graves 
iustasque persolvit. Nulla est igitur excusatio peccati, si amici causa peccaveris; nam 
cum conciliatrix amicitiae virtutis opinio fuerit, difficile est amicitiam manere, si a 
virtute defeceris.  

Quod si rectum statuerimus vel concedere amicis, quidquid velint, vel impetrare 
ab iis, quidquid velimus, perfecta quidem sapientia si simus, nihil habeat res vitii; sed 
loquimur de iis amicis qui ante oculos sunt, quos vidimus aut de quibus memoriam 
accepimus, quos novit vita communis. Ex hoc numero nobis exempla sumenda sunt, 
et eorum quidem maxime qui ad sapientiam proxime accedunt.  

The qualities to seek out in friends 

Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut neque rogemus res turpes nec faciamus 
rogati. Turpis enim excusatio est et minime accipienda cum in ceteris peccatis, tum 
si quis contra rem publicam se amici causa fecisse fateatur. Etenim eo loco, Fanni et 
Scaevola, locati sumus ut nos longe prospicere oporteat futuros casus rei publicae. 
Deflexit iam aliquantum de spatio curriculoque consuetudo maiorum.  

Ti. Gracchus regnum occupare conatus est, vel regnavit is quidem paucos menses. 
Num quid simile populus Romanus audierat aut viderat? Hunc etiam post mortem 
secuti amici et propinqui quid in P. Scipione effecerint, sine lacrimis non queo dicere. 
Nam Carbonem, quocumque modo potuimus, propter recentem poenam Ti. 
Gracchi sustinuimus; de C. Gracchi autem tribunatu quid expectem, non libet 
augurari. Serpit deinde res; quae proclivis ad perniciem, cum semel coepit, labitur. 
Videtis in tabella iam ante quanta sit facta labes, primo Gabinia lege, biennio autem 
post Cassia. Videre iam videor populum a senatu disiunctum, multitudinis arbitrio 
res maximas agi. Plures enim discent quem ad modum haec fiant, quam quem ad 
modum iis resistatur.  

Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum 
causa honesta faciamus, ne exspectemus quidem, dum rogemur; studium semper 
adsit, cunctatio absit; consilium vero dare audeamus libere. Plurimum in amicitia 
amicorum bene suadentium valeat auctoritas, eaque et adhibeatur ad monendum non 
modo aperte sed etiam acriter, si res postulabit, et adhibitae pareatur.  
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Atque etiam mihi quidem videntur, qui utilitatum causa fingunt amicitias, 
amabilissimum nodum amicitiae tollere. Non enim tam utilitas parta per amicum 
quam amici amor ipse delectat, tumque illud fit, quod ab amico est profectum, 
iucundum, si cum studio est profectum; tantumque abest, ut amicitiae propter 
indigentiam colantur, ut ii qui opibus et copiis maximeque virtute, in qua plurimum 
est praesidii, minime alterius indigeant, liberalissimi sint et beneficentissimi. Atque 
haud sciam an ne opus sit quidem nihil umquam omnino deesse amicis. Ubi enim 
studia nostra viguissent, si numquam consilio, numquam opera nostra nec domi nec 
militiae Scipio eguisset? Non igitur utilitatem amicitia, sed utilitas amicitiam secuta 
est.  

Firmamentum autem stabilitatis constantiaeque eius, quam in amicitia quaerimus, 
fides est; nihil est enim stabile quod infidum est. Simplicem praeterea et communem 
et consentientem, id est qui rebus isdem moveatur, eligi par est, quae omnia pertinent 
ad fidelitatem; neque enim fidum potest esse multiplex ingenium et tortuosum, 
neque vero, qui non isdem rebus movetur naturaque consentit, aut fidus aut stabilis 
potest esse. Addendum eodem est, ut ne criminibus aut inferendis delectetur aut 
credat oblatis, quae pertinent omnia ad eam, quam iam dudum tracto, constantiam. 
Ita fit verum illud, quod initio dixi, amicitiam nisi inter bonos esse non posse. Est 
enim boni viri, quem eundem sapientem licet dicere, haec duo tenere in amicitia: 
primum ne quid fictum sit neve simulatum; aperte enim vel odisse magis ingenui est 
quam fronte occultare sententiam; deinde non solum ab aliquo allatas criminationes 
repellere, sed ne ipsum quidem esse suspiciosum, semper aliquid existimantem ab 
amico esse violatum.  

Accedat huc suavitas quaedam oportet sermonum atque morum, haudquaquam 
mediocre condimentum amicitiae. Tristitia autem et in omni re severitas habet illa 
quidem gravitatem, sed amicitia remissior esse debet et liberior et dulcior et ad 
omnem comitatem facilitatemque proclivior.  

Dealing with amici of lesser status 

Exsistit autem hoc loco quaedam quaestio subdifficilis, num quando amici novi, 
digni amicitia, veteribus sint anteponendi, ut equis vetulis teneros anteponere 
solemus. Indigna homine dubitatio! Non enim debent esse amicitiarum sicut aliarum 
rerum satietates; veterrima quaeque, ut ea vina, quae vetustatem ferunt, esse debet 
suavissima; verumque illud est, quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse, 
ut amicitiae munus expletum sit.  
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Novitates autem si spem adferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fructus 
appareat, non sunt illae quidem repudiandae, vetustas tamen suo loco conservanda; 
maxima est enim vis vetustatis et consuetudinis. Quin in ipso equo, cuius modo feci 
mentionem, si nulla res impediat, nemo est, quin eo, quo consuevit, libentius utatur 
quam intractato et novo. Nec vero in hoc quod est animal, sed in iis etiam quae sunt 
inanima, consuetudo valet, cum locis ipsis delectemur, montuosis etiam et 
silvestribus, in quibus diutius commorati sumus.  

Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae 
quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille 
Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, numquam inferioris 
ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam 
parem, quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se 
posse esse ampliores volebat.  

Quod faciendum imitandumque est omnibus, ut, si quam praestantiam virtutis, 
ingenii, fortunae consecuti sint, impertiant ea suis communicentque cum proximis, 
ut, si parentibus nati sint humilibus, si propinquos habeant imbecilliore vel animo vel 
fortuna, eorum augeant opes eisque honori sint et dignitati. Ut in fabulis, qui 
aliquamdiu propter ignorationem stirpis et generis in famulatu fuerunt, cum cogniti 
sunt et aut deorum aut regum filii inventi, retinent tamen caritatem in pastores, quos 
patres multos annos esse duxerunt. Quod est multo profecto magis in veris patribus 
certisque faciendum. Fructus enim ingenii et virtutis omnisque praestantiae tum 
maximus capitur, cum in proximum quemque confertur.  

Ut igitur ii qui sunt in amicitiae coniunctionisque necessitudine superiores, 
exaequare se cum inferioribus debent, sic inferiores non dolere se a suis aut ingenio 
aut fortuna aut dignitate superari. Quorum plerique aut queruntur semper aliquid aut 
etiam exprobrant, eoque magis, si habere se putant, quod officiose et amice et cum 
labore aliquo suo factum queant dicere. Odiosum sane genus hominum officia 
exprobrantium; quae meminisse debet is in quem conlata sunt, non commemorare, 
qui contulit.  

Quam ob rem ut ii qui superiores sunt submittere se debent in amicitia, sic quodam 
modo inferiores extollere. Sunt enim quidam qui molestas amicitias faciunt, cum ipsi 
se contemni putant; quod non fere contingit nisi iis qui etiam contemnendos se 
arbitrantur; qui hac opinione non modo verbis sed etiam opere levandi sunt.  

Ending difficult friendships  



 

 

8 

 

Atque in omni re considerandum est et quid postules ab amico et quid patiare a te 
impetrari. Est etiam quaedam calamitas in amicitiis dimittendis non numquam 
necessaria; iam enim a sapientium familiaritatibus ad vulgares amicitias oratio nostra 
delabitur. Erumpunt saepe vitia amicorum tum in ipsos amicos, tum in alienos, 
quorum tamen ad amicos redundet infamia. Tales igitur amicitiae sunt remissione 
usus eluendae et, ut Catonem dicere audivi, dissuendae magis quam discindendae, 
nisi quaedam admodum intolerabilis iniuria exarserit, ut neque rectum neque 
honestum sit nec fieri possit, ut non statim alienatio disiunctioque faciunda sit.  

Sin autem aut morum aut studiorum commutatio quaedam, ut fieri solet, facta erit 
aut in rei publicae partibus dissensio intercesserit (loquor enim iam, ut paulo ante 
dixi, non de sapientium sed de communibus amicitiis), cavendum erit, ne non solum 
amicitiae depositae, sed etiam inimicitiae susceptae videantur. Nihil est enim turpius 
quam cum eo bellum gerere quocum familiariter vixeris. Ab amicitia Q. Pompei meo 
nomine se removerat, ut scitis, Scipio; propter dissensionem autem, quae erat in re 
publica, alienatus est a collega nostro Metello; utrumque egit graviter, auctoritate et 
offensione animi non acerba.  

Quam ob rem primum danda opera est ne qua amicorum discidia fiant; sin tale 
aliquid evenerit, ut exstinctae potius amicitiae quam oppressae videantur. Cavendum 
vero ne etiam in graves inimicitias convertant se amicitiae; ex quibus iurgia, maledicta, 
contumeliae gignuntur. Quae tamen si tolerabiles erunt, ferendae sunt, et hic honos 
veteri amicitiae tribuendus, ut is in culpa sit qui faciat, non is qui patiatur iniuriam. 
Omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est atque una 
provisio, ut ne nimis cito diligere incipiant neve non dignos.  

True friendship is virtue and a necessity for the good life 

Digni autem sunt amicitia quibus in ipsis inest causa cur diligantur. Rarum genus. 
Et quidem omnia praeclara rara, nec quicquam difficilius quam reperire quod sit 
omni ex parte in suo genere perfectum. Sed plerique neque in rebus humanis 
quicquam bonum norunt, nisi quod fructuosum sit, et amicos tamquam pecudes eos 
potissimum diligunt ex quibus sperant se maximum fructum esse capturos.  

Quod si hoc apparet in bestiis, volucribus, nantibus, agrestibus, cicuribus, feris, 
primum ut se ipsae diligant (id enim pariter cum omni animante nascitur), deinde ut 
requirant atque appetant ad quas se applicent eiusdem generis animantis, idque 
faciunt cum desiderio et cum quadam similitudine amoris humani, quanto id magis 
in homine fit natura! qui et se ipse diligit et alterum anquirit, cuius animum ita cum 
suo misceat ut efficiat paene unum ex duobus.  
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 Quo etiam magis vituperanda est rei maxime necessariae tanta incuria. Una est 
enim amicitia in rebus humanis, de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt. 
Quamquam a multis virtus ipsa contemnitur et venditatio quaedam atque ostentatio 
esse dicitur; multi divitias despiciunt, quos parvo contentos tenuis victus cultusque 
delectat; honores vero, quorum cupiditate quidam inflammantur, quam multi ita 
contemnunt, ut nihil inanius, nihil esse levius existiment! itemque cetera, quae 
quibusdam admirabilia videntur, permulti sunt qui pro nihilo putent; de amicitia 
omnes ad unum idem sentiunt, et ii qui ad rem publicam se contulerunt, et ii qui 
rerum cognitione doctrinaque delectantur, et ii qui suum negotium gerunt otiosi, 
postremo ii qui se totos tradiderunt voluptatibus, sine amicitia vitam esse nullam, si 
modo velint aliqua ex parte liberaliter vivere.  

Serpit enim nescio quo modo per omnium vitas amicitia nec ullam aetatis 
degendae rationem patitur esse expertem sui. Quin etiam si quis asperitate ea est et 
immanitate naturae, congressus ut hominum fugiat atque oderit, qualem fuisse 
Athenis Timonem nescio quem accepimus, tamen is pati non possit, ut non anquirat 
aliquem, apud quem evomat virus acerbitatis suae. Atque hoc maxime iudicaretur, si 
quid tale posset contingere, ut aliquis nos deus ex hac hominum frequentia tolleret 
et in solitudine uspiam collocaret atque ibi suppeditans omnium rerum, quas natura 
desiderat, abundantiam et copiam hominis omnino aspiciendi potestatem eriperet. 
Quis tam esset ferreus qui eam vitam ferre posset, cuique non auferret fructum 
voluptatum omnium solitudo?  

True friends give and accept frankness from other friends  

Cuius autem aures clausae veritati sunt, ut ab amico verum audire nequeat, huius 
salus desperanda est. Scitum est enim illud Catonis, ut multa: ‘melius de quibusdam 
acerbos inimicos mereri quam eos amicos qui dulces videantur; illos verum saepe 
dicere, hos numquam.’ Atque illud absurdum, quod ii, qui monentur, eam molestiam 
quam debent capere non capiunt, eam capiunt qua debent vacare; peccasse enim se 
non anguntur, obiurgari moleste ferunt; quod contra oportebat, delicto dolere, 
correctione gaudere.  

Ut igitur et monere et moneri proprium est verae amicitiae et alterum libere facere, 
non aspere, alterum patienter accipere, non repugnanter, sic habendum est nullam in 
amicitiis pestem esse maiorem quam adulationem, blanditiam, assentationem; 
quamvis enim multis nominibus est hoc vitium notandum levium hominum atque 
fallacium ad voluntatem loquentium omnia, nihil ad veritatem.  
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Cum autem omnium rerum simulatio vitiosa est (tollit enim iudicium veri idque 
adulterat), tum amicitiae repugnat maxime; delet enim veritatem, sine qua nomen 
amicitiae valere non potest. Nam cum amicitiae vis sit in eo, ut unus quasi animus 
fiat ex pluribus, qui id fieri poterit, si ne in uno quidem quoque unus animus erit 
idemque semper, sed varius, commutabilis, multiplex?  

Laelius honours his friendship with Scipio Aemilianus 

 Virtus, virtus, inquam, C. Fanni, et tu, Q. Muci, et conciliat amicitias et conservat. 
In ea est enim convenientia rerum, in ea stabilitas, in ea constantia; quae cum se 
extulit et ostendit suum lumen et idem aspexit agnovitque in alio, ad id se admovet 
vicissimque accipit illud, quod in altero est; ex quo exardescit sive amor sive amicitia; 
utrumque enim dictum est ab amando; amare autem nihil est aliud nisi eum ipsum 
diligere, quem ames, nulla indigentia, nulla utilitate quaesita; quae tamen ipsa 
efflorescit ex amicitia, etiamsi tu eam minus secutus sis.  

Sed quoniam res humanae fragiles caducaeque sunt, semper aliqui anquirendi sunt 
quos diligamus et a quibus diligamur; caritate enim benevolentiaque sublata omnis 
est e vita sublata iucunditas. Mihi quidem Scipio, quamquam est subito ereptus, vivit 
tamen semperque vivet; virtutem enim amavi illius viri, quae exstincta non est; nec 
mihi soli versatur ante oculos, qui illam semper in manibus habui, sed etiam posteris 
erit clara et insignis. Nemo umquam animo aut spe maiora suscipiet, qui sibi non 
illius memoriam atque imaginem proponendam putet.  

Equidem ex omnibus rebus quas mihi aut fortuna aut natura tribuit, nihil habeo 
quod cum amicitia Scipionis possim comparare. In hac mihi de re publica consensus, 
in hac rerum privatarum consilium, in eadem requies plena oblectationis fuit. 
Numquam illum ne minima quidem re offendi, quod quidem senserim, nihil audivi 
ex eo ipse quod nollem; una domus erat, idem victus, isque communis, neque solum 
militia, sed etiam peregrinationes rusticationesque communes.  

Nam quid ego de studiis dicam cognoscendi semper aliquid atque discendi? in 
quibus remoti ab oculis populi omne otiosum tempus contrivimus. Quarum rerum 
recordatio et memoria si una cum illo occidisset, desiderium coniunctissimi atque 
amantissimi viri ferre nullo modo possem. Sed nec illa exstincta sunt alunturque 
potius et augentur cogitatione et memoria mea, et si illis plane orbatus essem, 
magnum tamen adfert mihi aetas ipsa solacium. Diutius enim iam in hoc desiderio 
esse non possum. Omnia autem brevia tolerabilia esse debent, etiamsi magna sunt. 
Haec habui de amicitia quae dicerem. Vos autem hortor ut ita virtutem locetis, sine 
qua amicitia esse non potest, ut ea excepta nihil amicitia praestabilius putetis. 
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