
M. TULLI CICERONIS PRO M. CAELIO ORATIO 48-51

[48] V‘rum s§ quis est, qu§ etiam meretr§ci§s
amÇribus interdictum iuventãt§ putet, est ille
quidem vald‘ sev‘rus – neg~re nÇn possum –
sed abhorret nÇn modo ab hãius saecul§
licenti~, v‘rum etiam ~ m~iÇrum cÇnsu‘tãdine
atque concess§s. QuandÇ enim hoc nÇn
factit~tum est, quandÇ repreh‘nsum, quandÇ
nÇn permissum, quandÇ d‘nique fuit, ut, quod
licet, nÇn lic‘ret? H§c ego iam rem d‘f§niam,
mulierem nãllam nÇmin~bÇ; tantum in mediÇ
relinquam.

[49] S§ quae nÇn nupta mulier domum suam
patef‘cerit omnium cupidit~t§ palamque s‘s‘
in meretr§ci~ v§t~ colloc~rit, virÇrum
ali‘nissimÇrum conv§vi§s ãt§ §nstituerit, s§ hoc
in urbe, s§ in hort§s, s§ in B~i~rum ill~
celebrit~te faciat, s§ d‘nique ita s‘s‘ gerat nÇn
incessã sÇlum, sed Çrn~tã atque comit~tã, nÇn
flagranti~ oculÇrum, nÇn l§bert~te sermÇnum,
sed etiam complexã, Çscul~tiÇne, ~ct§s,
n~vig~tiÇne, conv§vi§s, ut nÇn sÇlum meretr§x,
sed etiam prÇterva meretr§x prÇc~xque
vide~tur: cum h~c s§ qu§ adul‘scens forte
fuerit, utrum hic tibi, L. Herenn§, adulter an
am~tor, expãgn~re pud§citiam an expl‘re
lib§dinem voluisse vide~tur?

[50] Obliv§scor iam iniãri~s tu~s, ClÇdia,
d‘pÇnÇ memoriam dolÇris me§; quae abs t‘
crãd‘liter in meÇs m‘ absente facta sunt,
neglegÇ; n‘ sint haec in t‘ dicta, quae d§x§.
Sed ex t‘ ips~ requ§rÇ, quoniam et cr§men
accãs~tÇr‘s abs t‘ et testem ‘ius cr§minis t‘
ipsam d§cunt s‘ hab‘re. S§ quae mulier sit ‘ius
mod§, qu~lem ego paulÇ ante d‘scr§ps§, tu§
dissimilis, v§t~ §nstitãtÇque meretr§ciÇ, cum
h~c aliquid adul‘scentem hominem habuisse
ratiÇnis num tibi perturpe aut perfl~gitiÇsum
esse vide~tur? Ea s§ tã nÇn es, s§cut ego m~lÇ,
quid est, quod obiciant CaeliÇ? S§n eam t‘
volunt esse, quid est, cãr nÇs cr§men hoc, s§ tã
contemnis, pertim‘sc~mus? Qu~ r‘ nÇb§s d~
viam ratiÇnemque d‘f‘nsiÇnis. Aut enim
pudor tuus d‘fendet nihil ~ M. CaeliÇ
petulantius esse factum, aut impudentia et
hu§c et c‘ter§s m~gnam ad s‘ d‘fendendum
facult~tem dabit.

[48] Maar als er iemand is, die zou vinden dat ook liefdesre-

laties met prostituees aan de jeugd verboden [zijn] is hij na-

tuurlijk erg streng  – ik kan het niet ontkennen – maar hij wijkt

niet alleen af van de vrijheid van deze generatie, maar ook

van de gewoonte van de voorvaderen en wat zij hadden toe-

gestaan. Want wanneer werd dit niet met regelmaat gedaan,

wanneer werd het bekritiseerd, werd het niet toegestaan,

wanneer kortom was het, dat, wat mag, niet mocht? Hier zal

ik nu de zaak nader afbakenenen, ik zal geen enkele vrouw

noemen; ik zal het alleen maar in het midden laten.

[49] Als een of andere ongetrouwde vrouw haar huis zou

openstellen voor de lust van iedereen en openlijk het leven

van een hoer zou leiden, er een gewoonte van zou maken bij

diners van wildvreemden aan te zitten, als ze dit in de stad,

in het park, in de drukte van Baiae zou doen, als ze zich kort-

om zó zou gedragen, niet alleen in haar gedrag, maar [ook]

in haar kleding en gezelschap, niet [alleen] door de vurige

blik van haar ogen, niet [alleen] in haar vrijpostig taalgebruik,

maar ook in haar omhelzing, in haar manier van zoenen, bij

strandfeesten, bij een boottocht, bij diners, dat ze niet alleen

een hoer, maar ook een schaamteloze en opdringerige hoer

zou lijken: als een of andere jongeman toevallig bij haar zou

zijn, zou u, Lucius Herennius, vinden dat hij een echtbreker

of een minnaar is, dat hij iemand is, die de kuisheid heeft

willen afschaffen of zijn wellust heeft willen bevredigen?

[50] Ik vergeet nu uw beledigingen, Clodia, ik laat de herinne-

ring aan mijn verdriet varen; ik sla geen acht op hetgeen door

u meedogenloos tegen mijn vrienden in mijn afwezigheid is

gedaan; laat hetgeen ik heb gezegd, niet ten nadele van u

zijn gezegd. Maar ik vraag aan uzelf – aangezien de aankla-

gers zeggen, dat ze zowel de aanklacht van u hebben gekre-

gen en uzelf als getuige van dat misdrijf hebben: als er een

of andere vrouw van die aard zou zijn, zoals ik dat even te-

voren heb beschreven, niet lijkend op u, met een levenswan-

del en een hoerige levenswijze, zou u dan het feit dat een

jongeman enige omgang met haar heeft gehad zeer schan-

delijk en zeer misdadig vinden? Als u die vrouw niet bent,

zoals ik liever wil, wat is er, wat zij aan Caelius kunnen ver-

wijten? Maar als ze willen dat u dat wel bent, wat is het,

waarom wij voor deze aanklacht, als u die onbelangrijk vindt,

erg bang moeten worden? Toon ons daarom een weg en

een reden voor een verdediging. Want ofwel zal uw zedige

karakter garanderen dat niets door Marcus Caelius te frivool

is gedaan, ofwel zal uw schaamteloosheid zowel hem als an-

deren een ruime gelegenheid geven om zich te verdedigen.



[51] Sed quoniam ‘mersisse iam ‘ vad§s et
scopulÇs praetervecta vid‘tur Çr~tiÇ mea,
perfacilis mihi reliquus cursus ostenditur. Duo
sunt enim cr§mina ãn~ in muliere summÇrum
facinorum, aur§, quod sãmptum ~ ClÇdi~
d§citur, et ven‘n§, quod ‘iusdem ClÇdiae
necandae caus~ par~sse Caelium cr§minantur.
Aurum sãmpsit, ut d§citis, quod L. Lucce§
serv§s daret, per quÇs Alexandr§nus DiÇ, qu§
tum apud Lucc‘ium habit~bat, nec~r‘tur.
M~gnum cr§men vel in l‘g~t§s §nsidiand§s vel
in serv§s ad hospitem domin§ necandum
sollicitand§s, pl‘num sceleris cÇnsilium,
pl‘num aud~ciae!

[51] Maar aangezien mijn redevoering nu uit de ondiepten

lijkt te zijn opgedoken en om de klippen te zijn heengevaren,

vertoont de rest van de vaart zich mij als uiterst gemakkelijk.

Er zijn immers twee aanklachten in één vrouw die tot de erg-

ste misdaden in staat is, [één] wat het goud betreft, waarvan

wordt gezegd, dat het van Clodia is genomen, en [één] wat

het vergif betreft, waarvan Caelius wordt beschuldigd, dat hij

dat om dezelfde Clodia te doden, heeft bereid. Hij heeft het

goud genomen, zoals jullie zeggen, om het aan de slaven

van Lucius Lucceius te geven, door middel van wie Dio uit

Alexandrië, die toen bij Lucceius woonde, moest worden ge-

dood. Een groot misdrijf ofwel in het belagen van gezanten

ofwel in het aanzetten van slaven tot het doden een gast van

de meester, een plan vol goddeloosheid, vol vermetelheid!


