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M. Tulli Ciceronis 

 

Pro Caelio 30,12-42,21: 48,1-53,8; 62,1-65,3 

 

 

 

 
Sunt autem duo crimina, auri et veneni; in quibus una  
atque eadem persona versatur. Aurum sumptum a Clodia,  
venenum quaesitum quod Clodiae daretur, ut dicitur. Omnia  
sunt alia non crimina sed maledicta, iurgi petulantis magis  
quam publicae quaestionis. 'Adulter, impudicus, sequester'  
convicium est, non accusatio. Nullum est enim funda- 
mentum horum criminum, nullae sedes; voces sunt con- 
tumeliosae temere ab irato accusatore nullo auctore emissae.  
Horum duorum criminum video auctorem, video fontem,  
video certum nomen et caput. Auro opus fuit; sumpsit  
a Clodia, sumpsit sine teste, habuit quamdiu voluit. Maxi- 
mum video signum cuiusdam egregiae familiaritatis. Necare   
eandem voluit; quaesivit venenum, sollicitavit servos,  
potionem paravit, locum constituit, clam attulit. Magnum  
rursus odium video cum crudelissimo discidio exstitisse.  
Res est omnis in hac causa nobis, iudices, cum Clodia,  
muliere non solum nobili verum etiam nota; de qua ego  
nihil dicam nisi depellendi criminis causa. Sed intellegis  
pro tua praestanti prudentia, Cn. Domiti, cum hac sola rem  
esse nobis. Quae si se aurum Caelio commodasse non  
dicit, si venenum ab hoc sibi paratum esse non arguit,  
petulanter facimus, si matrem familias secus quam matro- 
narum sanctitas postulat nominamus. Sin ista muliere  
remota nec crimen ullum nec opes ad oppugnandum M.  
Caelium illis relinquuntur, quid est aliud quod nos patroni  
facere debeamus, nisi ut eos qui insectantur repellamus?  
Quod quidem facerem vehementius, nisi intercederent mihi  
inimicitiae cum istius mulieris viro–fratrem volui dicere;  
semper hic erro. Nunc agam modice nec longius progrediar  
quam me mea fides et causa ipsa coget: nec enim muliebris  
umquam inimicitias mihi gerendas putavi, praesertim cum  
ea quam omnes semper amicam omnium potius quam  
cuiusquam inimicam putaverunt.  
          Sed tamen ex ipsa quaeram prius utrum me secum  
severe et graviter et prisce agere malit, an remisse et leniter  
et urbane. Si illo austero more ac modo, aliquis mihi ab  
inferis excitandus est ex barbatis illis, non hac barbula qua  
ista delectatur sed illa horrida quam in statuis antiquis  
atque imaginibus videmus, qui obiurget mulierem et qui   
pro me loquatur ne mihi ista forte suscenseat. Exsistat  
igitur ex hac ipsa familia aliquis ac potissimum Caecus ille;  
minimum enim dolorem capiet qui istam non videbit. Qui  
profecto, si exstiterit, sic aget ac sic loquetur: 'Mulier,  
quid tibi cum Caelio, quid cum homine adulescentulo, quid  
cum alieno? Cur aut tam familiaris fuisti ut aurum com- 
modares, aut tam inimica ut venenum timeres? Non  
patrem tuum videras, non patruum, non avum, non proavum,  
non <abavum, non> atavum audieras consules fuisse; non  
denique modo te Q. Metelli matrimonium tenuisse sciebas,  
clarissimi ac fortissimi viri patriaeque amantissimi, qui simul  
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ac pedem limine extulerat, omnis prope civis virtute, gloria,  
dignitate superabat? Cum ex amplissimo genere in familiam  
clarissimam nupsisses, cur tibi Caelius tam coniunctus fuit?  
cognatus, adfinis, viri tui familiaris? Nihil eorum. Quid  
igitur fuit nisi quaedam temeritas ac libido? Nonne te, si  
nostrae imagines viriles non commovebant, ne progenies  
quidem mea, Q. illa Claudia, aemulam domesticae laudis  
in gloria muliebri esse admonebat, non virgo illa Vestalis  
Claudia quae patrem complexa triumphantem ab inimico  
tribuno plebei de curru detrahi passa non est? Cur te  
fraterna vitia potius quam bona paterna et avita et usque  
a nobis cum in viris tum etiam in feminis repetita moverunt?  
Ideone ego pacem Pyrrhi diremi ut tu amorum turpissi- 
morum cotidie foedera ferires, ideo aquam adduxi ut ea tu  
inceste uterere, ideo viam munivi ut eam tu alienis viris  
comitata celebrares?'  
          Sed quid ego, iudices, ita gravem personam induxi ut   
verear ne se idem Appius repente convertat et Caelium  
incipiat accusare illa sua gravitate censoria? Sed videro  
hoc posterius atque ita, iudices, ut vel severissimis discepta- 
toribus M. Caeli vitam me probaturum esse confidam. Tu  
vero, mulier–iam enim ipse tecum nulla persona introducta  
loquor–si ea quae facis, quae dicis, quae insimulas, quae  
moliris, quae arguis, probare cogitas, rationem tantae fami- 
liaritatis, tantae consuetudinis, tantae coniunctionis reddas  
atque exponas necesse est. Accusatores quidem libidines,  
amores, adulteria, Baias, actas, convivia, comissationes,  
cantus, symphonias, navigia iactant, idemque significant  
nihil se te invita dicere. Quae tu quoniam mente nescio  
qua effrenata atque praecipiti in forum deferri iudiciumque  
voluisti, aut diluas oportet ac falsa esse doceas aut nihil  
neque crimini tuo neque testimonio credendum esse fateare.  
          Sin autem urbanius me agere mavis, sic agam tecum.  
Removebo illum senem durum ac paene agrestem; ex his  
igitur sumam aliquem ac potissimum minimum fratrem qui  
est in isto genere urbanissimus; qui te amat plurimum, qui  
propter nescio quam, credo, timiditatem et nocturnos  
quosdam inanis metus tecum semper pusio cum maiore  
sorore cubitabat. Eum putato tecum loqui: 'Quid tu- 
multuaris, soror? quid insanis?  
                    Quid clamorem exorsa verbis parvam rem magnam facis?  
Vicinum adulescentulum aspexisti; candor huius te et pro- 
ceritas voltus oculique pepulerunt; saepius videre voluisti;  
fuisti non numquam in isdem hortis; vis nobilis mulier   
illum filium familias patre parco ac tenaci habere tuis copiis  
devinctum. Non potes; calcitrat, respuit, repellit, non  
putat tua dona esse tanti. Confer te alio. Habes hortos  
ad Tiberim ac diligenter eo loco paratos quo omnis iuventus  
natandi causa venit; hinc licet condiciones cotidie legas;  
cur huic qui te spernit molesta es?'  
          Redeo nunc ad te, Caeli, vicissim ac mihi auctoritatem  
patriam severitatemque suscipio. Sed dubito quem patrem  
potissimum sumam, Caecilianumne aliquem vehementem  
atque durum:  
                    Nunc enim demum mi animus ardet, nunc meum cor  
                                   cumulatur ira  
aut illum:  
                    O infelix, o sceleste!  
Ferrei sunt isti patres:  
                    Egone quid dicam, quid velim? quae tu omnia  
                    Tuis foedis factis facis ut nequiquam velim,  
vix ferendi. Diceret talis pater: 'Cur te in istam vicini- 
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tatem meretriciam contulisti? cur inlecebris cognitis non  
refugisti?'  
                    Cur alienam ullam mulierem nosti? Dide ac dissice;  
                    Per me <tibi> licet. Si egebis, tibi dolebit, <non mihi>.  
                    Mihi sat est qui aetatis quod relicuom est oblectem  
                                   meae.  
Huic tristi ac derecto seni responderet Caelius se nulla  
cupiditate inductum de via decessisse. Quid signi? Nulli  
sumptus, nulla iactura, nulla versura. At fuit fama. Quotus   
quisque istam effugere potest, praesertim in tam maledica  
civitate? Vicinum eius mulieris miraris male audisse cuius  
frater germanus sermones iniquorum effugere non potuit?  
Leni vero et clementi patre cuius modi ille est:  
                    Fores ecfregit, restituentur; discidit  
                    Vestem, resarcietur,  
Caeli causa est expeditissima. Quid enim esset in quo se  
non facile defenderet? Nihil iam in istam mulierem dico;  
sed, si esset aliqua dissimilis istius quae se omnibus per- 
volgaret, quae haberet palam decretum semper aliquem,  
cuius in hortos, domum, Baias iure suo libidines omnium  
commearent, quae etiam aleret adulescentis et parsimoniam  
patrum suis sumptibus sustineret; si vidua libere, proterva  
petulanter, dives effuse, libidinosa meretricio more viveret,  
adulterum ego putarem si quis hanc paulo liberius salu- 
tasset?  
          Dicet aliquis: 'Haec igitur est tua disciplina? sic tu  
instituis adulescentis? ob hanc causam tibi hunc puerum  
parens commendavit et tradidit, ut in amore atque in volupta- 
tibus adulescentiam suam conlocaret, et ut hanc tu vitam  
atque haec studia defenderes?' Ego, si quis, iudices, hoc  
robore animi atque hac indole virtutis ac continentiae fuit  
ut respueret omnis voluptates omnemque vitae suae cursum  
in labore corporis atque in animi contentione conficeret,   
quem non quies, non remissio, non aequalium studia, non  
ludi, non convivium delectaret, nihil in vita expetendum  
putaret nisi quod esset cum laude et cum dignitate con- 
iunctum, hunc mea sententia divinis quibusdam bonis  
instructum atque ornatum puto. Ex hoc genere illos fuisse  
arbitror Camillos, Fabricios, Curios, omnisque eos qui haec  
ex minimis tanta fecerunt. Verum haec genera virtutum  
non solum in moribus nostris sed vix iam in libris repe- 
riuntur. Chartae quoque quae illam pristinam severitatem  
continebant obsoleverunt; neque solum apud nos qui hanc  
sectam rationemque vitae re magis quam verbis secuti  
sumus sed etiam apud Graecos, doctissimos homines,  
quibus, cum facere non possent, loqui tamen et scribere  
honeste et magnifice licebat, alia quaedam mutatis Graeciae  
temporibus praecepta exstiterunt. Itaque alii voluptatis  
causa omnia sapientes facere dixerunt, neque ab hac  
orationis turpitudine eruditi homines refugerunt; alii cum  
voluptate dignitatem coniungendam putaverunt, ut res  
maxime inter se repugnantis dicendi facultate coniungerent;  
illud unum derectum iter ad laudem cum labore qui proba- 
verunt, prope soli iam in scholis sunt relicti. Multa enim  
nobis blandimenta natura ipsa genuit quibus sopita virtus  
coniveret interdum; multas vias adulescentiae lubricas  
ostendit quibus illa insistere aut ingredi sine casu aliquo ac  
prolapsione vix posset; multarum rerum iucundissimarum  
varietatem dedit qua non modo haec aetas sed etiam  
iam conroborata caperetur. Quam ob rem si quem forte  
inveneritis qui aspernetur oculis pulchritudinem rerum, non  
odore ullo, non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus   
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omnem suavitatem, huic homini ego fortasse et pauci deos  
propitios, plerique autem iratos putabunt. Ergo haec  
deserta via et inculta atque interclusa iam frondibus et  
virgultis relinquatur. Detur aliqui ludus aetati; sit adule- 
scentia liberior; non omnia voluptatibus denegentur; non  
semper superet vera illa et derecta ratio; vincat aliquando  
cupiditas voluptasque rationem, dum modo illa in hoc  
genere praescriptio moderatioque teneatur. Parcat iuventus  
pudicitiae suae, ne spoliet alienam, ne effundat patrimonium,  
ne faenore trucidetur, ne incurrat in alterius domum atque  
familiam, ne probrum castis, labem integris, infamiam bonis  
inferat, ne quem vi terreat, ne intersit insidiis, scelere  
careat. Postremo cum paruerit voluptatibus, dederit aliquid  
temporis ad ludum aetatis atque ad inanis hasce adulescentiae  
cupiditates, revocet se aliquando ad curam rei domesticae,  
rei forensis reique publicae, ut ea quae ratione antea non  
perspexerat satietate abiecisse et experiendo contempsisse  
videatur.  
 

 

 

 

 

 
Verum si quis est qui etiam meretriciis amoribus inter- 
dictum iuventuti putet, est ille quidem valde severus–negare  
non possum–sed abhorret non modo ab huius saeculi  
licentia verum etiam a maiorum consuetudine atque con- 
cessis. Quando enim hoc non factitatum est, quando repre- 
hensum, quando non permissum, quando denique fuit ut  
quod licet non liceret? Hic ego ipsam rem definiam,   
mulierem nullam nominabo; tantum in medio relinquam.  
Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium  
cupiditati palamque sese in meretricia vita conlocarit, viro- 
rum alienissimorum conviviis uti instituerit, si hoc in urbe,  
si in hortis, si in Baiarum illa celebritate faciat, si denique  
ita sese gerat non incessu solum sed ornatu atque comitatu,  
non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, sed etiam  
complexu, osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non  
solum meretrix sed etiam proterva meretrix procaxque  
videatur: cum hac si qui adulescens forte fuerit, utrum hic  
tibi, L. Herenni, adulter an amator, expugnare pudicitiam  
an explere libidinem voluisse videatur? Obliviscor iam  
iniurias tuas, Clodia, depono memoriam doloris mei; quae  
abs te crudeliter in meos me absente facta sunt neglego;  
ne sint haec in te dicta quae dixi. Sed ex te ipsa requiro,  
quoniam et crimen accusatores abs te et testem eius criminis  
te ipsam dicunt se habere. Si quae mulier sit eius modi  
qualem ego paulo ante descripsi, tui dissimilis, vita instituto- 
que meretricio, cum hac aliquid adulescentem hominem  
habuisse rationis num tibi perturpe aut perflagitiosum esse  
videatur? Ea si tu non es, sicut ego malo, quid est quod  
obiciant Caelio? Sin eam te volunt esse, quid est cur nos  
crimen hoc, si tu contemnis, pertimescamus? Qua re nobis  
da viam rationemque defensionis. Aut enim pudor tuus  
defendet nihil a M. Caelio petulantius esse factum, aut  
impudentia et huic et ceteris magnam ad se defendendum  
facultatem dabit.  
          Sed quoniam emersisse iam e vadis et scopulos praeter-   
vecta videtur esse oratio mea, perfacilis mihi reliquus cursus  
ostenditur. Duo sunt enim crimina una in muliere sum- 
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morum facinorum, auri quod sumptum a Clodia dicitur, et  
veneni quod eiusdem Clodiae necandae causa parasse Cae- 
lium criminantur. Aurum sumpsit, ut dicitis, quod L.  
Luccei servis daret, per quos Alexandrinus Dio qui tum  
apud Lucceium habitabat necaretur. Magnum crimen vel  
in legatis insidiandis vel in servis ad hospitem domini  
necandum sollicitandis, plenum sceleris consilium, plenum  
audaciae! Quo quidem in crimine primum illud requiro,  
dixeritne Clodiae quam ob rem aurum sumeret, an non  
dixerit. Si non dixit, cur dedit? Si dixit, eodem se con- 
scientiae scelere devinxit. Tune aurum ex armario tuo  
promere ausa es, tune Venerem illam tuam spoliare orna- 
mentis, spoliatricem ceterorum, cum scires quantum ad  
facinus aurum hoc quaereretur, ad necem legati, ad L. Luc- 
cei, sanctissimi hominis atque integerrimi, labem sceleris  
sempiternam? Huic facinori tanto tua mens liberalis con- 
scia, tua domus popularis ministra, tua denique hospitalis  
illa Venus adiutrix esse non debuit. Vidit hoc Balbus;  
celatam esse Clodiam dixit, atque ita Caelium ad illam  
attulisse, se ad ornatum ludorum aurum quaerere. Si tam  
familiaris erat Clodiae quam tu esse vis cum de libidine  
eius tam multa dicis, dixit profecto quo vellet aurum; si  
tam familiaris non erat, non dedit. Ita si verum tibi  
Caelius dixit, o immoderata mulier, sciens tu aurum ad  
facinus dedisti; si non est ausus dicere, non dedisti.  
 
 
 
 
 
 
'cum servi ad dominam rem totam et maleficium Caeli  
detulissent, mulier ingeniosa praecepit his ut omnia Caelio  
pollicerentur; sed ut venenum, cum a Licinio traderetur,  
manifesto comprehendi posset, constitui locum iussit bal- 
neas Senias, ut eo mitteret amicos qui delitiscerent, deinde  
repente, cum venisset Licinius venenumque traderet, prosi- 
lirent hominemque comprenderent.' Quae quidem omnia,  
iudices, perfacilem rationem habent reprendendi. Cur  
enim potissimum balneas publicas constituerat? in quibus  
non invenio quae latebra togatis hominibus esse posset.   
Nam si essent in vestibulo balnearum, non laterent; sin se  
in intimum conicere vellent, nec satis commode calceati  
et vestiti id facere possent et fortasse non reciperentur, nisi  
forte mulier potens quadrantaria illa permutatione fami- 
liaris facta erat balneatori. Atque equidem vehementer  
exspectabam quinam isti viri boni testes huius manifesto  
deprehensi veneni dicerentur; nulli enim sunt adhuc nomi- 
nati. Sed non dubito quin sint pergraves, qui primum sint  
talis feminae familiares, deinde eam provinciam susceperint  
ut in balneas contruderentur, quod illa nisi a viris hone- 
stissimis ac plenissimis dignitatis, quam velit sit potens, num- 
quam impetravisset. Sed quid ego de dignitate istorum  
testium loquor? virtutem eorum diligentiamque cognoscite.  
'In balneis delituerunt.' Testis egregios! 'Dein temere  
prosiluerunt.' Homines temperantis! Sic enim fingitis,  
cum Licinius venisset, pyxidem teneret in manu, conaretur  
tradere, nondum tradidisset, tum repente evolasse istos  
praeclaros testis sine nomine; Licinium autem, cum iam  
manum ad tradendam pyxidem porrexisset, retraxisse atque  
ex illo repentino hominum impetu se in fugam coniecisse.  
O magnam vim veritatis, quae contra hominum ingenia,  
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calliditatem, sollertiam contraque fictas omnium insidias  
facile se per se ipsa defendat! Velut haec tota fabella  
veteris et plurimarum fabularum poetriae quam est sine  
argumento, quam nullum invenire exitum potest! Quid  
enim? isti tot viri–nam necesse est fuisse non paucos ut et  
comprehendi Licinius facile posset et res multorum oculis   
esset testatior–cur Licinium de manibus amiserunt? Qui  
minus enim Licinius comprehendi potuit cum se retraxit  
ne pyxidem traderet, quam si tradidisset? Erant enim illi  
positi ut comprehenderent Licinium, ut manifesto Licinius  
teneretur aut cum retineret venenum aut cum tradidisset.  
Hoc fuit totum consilium mulieris, haec istorum provincia  
qui rogati sunt; quos quidem tu quam ob rem temere  
prosiluisse dicas atque ante tempus non reperio. Fuerant  
ad hoc rogati, fuerant ad hanc rem conlocati, ut venenum,  
ut insidiae, facinus denique ipsum ut manifesto comprende- 
retur. Potueruntne magis tempore prosilire quam cum  
Licinius venisset, cum in manu teneret veneni pyxidem?  
 

 


