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TAXONOMIA DAS FORMAS DE CONSTITUIÇÃO

EM CÍCERO
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"Taxonomy of the forms of constitution in Cicero"
The taxonomy used in the De Republica to transIate the typology of the forros of
constitution inherited from PIato, Aristotle and Polybius - to mention only the best
known and taking mainIy into account the quantitative criterion - shows that Cicero
avoided Hellenisms (with the exception of tyrannus), but was, nevertheIess, well succeeded in reproducing the same richness and variety, the same limitations and hesitations aIready present in his sources.

Habetis igitur primum ortum tyranni; nam hoc nomen Graeci regis iniusti esse voluerunt; nostri quidem omnes reges vocitaverunt qui soli in populos p erpetuam potestatem haberent.
Aqui tendes, pois, a origem primeira de um tirano. De facto, os Gregos quiseram que fosse este
o nome de um rei injusto; os nossos, porém, ganharam o hábito de chamar reis a todos os que,
sozinhos, tivessem um poder perpétuo sobre os povos. (Rep.2.49)

1. As

DIFICULDADES DE UM PROJECTO INOVADOR

Ao escrever um texto inovador, que introduzia um assunto novo na literatura
latina, desconhecedora em grande medida de uma terminologia técnica que nos próprios modelos gregos por vezes era flutuante, Cícero decidiu nacionalizar a linguagem desse domínio filosófico. Tal propósito toma-se logo evidente na quase ausência de helenismos, sendo tyrannus uma das excepções, de resto explicitamente assinalada (cf. 2.47, 49 e 51).
A dificuldade é aumentada por razões pessoais impeditivas de uma exposição de
grande tecnicismo e uniformidade. A permanente preocupação estética de Cícero, o
desejo de verosimilhança na evocação do passado onde situa o diálogo e o respeito
pelos modelos literários do género dialogado ocasionam níveis diversos de linguagem e variações de estilo que se reflectem na escolha vocabular.
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E qualquer mensagem que procure uma certa divulgação, tem de ter em conta o
receptor: aí, na senda de Políbio, Cícero assumiu ultrapassar esse constrangimento
procurando explicar de forma acessível a terminologia que, no seu tecnicismo puro,
seria hermética, tanto mais que muito do léxico político antigo se caracteriza por
uma grande pregnância de significado I .
Além disso, a terminologia política, na Grécia e em Roma, tal como agora, é
altamente sujeita a apropriação partidária (cf. 1.50,2.51 , 3.23). Por consequência,
termos como concórdia, povo, liberdade, rei têm sentidos diversos para aristocratas
e para democratas. Essas nuances assumem-se com frequência através de exercícios
de metalinguagem, de definição e redefinição de conceitos2 .

2. A ORGANIZAÇÃO DA COISA PÚBLICA

2.1. Res publica
O sintagma res publica (alguns escrevem respublica) junta dois termos com significados próprios. O primeiro, res 'coisa', por vezes no plural, com sentido concretizado através de um adjectivo qualificativo, como em res Romana 'Estado
Romano' (5.1-2), ou de um determinativo, como em res Atheniensium 'Estado
Ateniense' (3.44), tanto configura um conceito de nação e Estado, como pode
incluir, para além de valores abstractos, realidades muito concretas e até materiais,
expressas mesmo em ordem de grandeza3 . O segundo, publicus, significa algo que
diz respeito ao povo ou ao Estado (grego demosios, e.g. em Políbio 6.17.7), por
oposição ao que é particular ou privatus (2.60: a privatis in publicum) .
A definição de res publica é explicitamente discutida logo em 1.39, sendo dada
a seguinte definição inicial, quase tautológica: est igitur res publica res populi
'Portanto, a "Coisa Pública" é a "Coisa do POVO"'4. Nesta perspectiva, o enunciado
remete claramente para o sentido geral de 'política' (cf. 1.12: in media re publica),

I Compare-se Políbio, 6.5.1 (em vez de se dirigir a filósofos, como Platão e outros, devido à variedade e complexidade do tema propõe-se seguir a inteligência comum) com Cícero, Rep. fr. Ic ("Existe,
além disso, um generalizado repúdio pelos mais emditos. Usa-o até Marco Túlio ... ").
2 Veja-se Platão, A República, 545a (ausência de designação para a constituição baseada na honra);
Aristóteles, 1279a-b (premência de bem esclarecer os conceitos e classificação das constituições);
Políbio, 6.4.1 (necessidade de definir basileia para distinguir de monarchia) e 6.46.10 (crítica a Éforo
por usar designações inadequadas); Cícero, República, 1.48, 1.50-51, 1.53,3 .45 (quae populi speciem
et nomen imitatur 'que imita o nome e a aparência de um povo').
3 Cic.Rep. 1.38: in maxima re publica 'no maior dos Estados'; 2.52: non in umbra et imagine civitatis sed in amplissima re publica 'não na sombra e na ficção de uma cidade, mas num Estado muito
impOltante'; 3.43-44; 3.36: imperiosa civitas, cuius est magna res publica ' uma cidade imperial cujo
Estado é grande ' .
4 Para as acepções de res publica e da restante terminologia, tive em conta a generalidade da
bibliografia, mas em especial os dicionários etimológicos de CHANTRAlNE e ERNOUT-MEILLET, e as
obras de VON ARNlM (1924), HELLEGOUARC'H (1972) (léxico da simpatia política), MAsoN (1974),
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