M. TULLI CICERONIS

PRO M. CAELIO ORATIO 1-2

[1] S§ quis, iãdic‘s, forte nunc adsit §gn~rus
l‘gum, iãdiciÇrum, cÇnsu‘tãdinis nostrae,
m§r‘tur profectÇ, quae sit tanta atrÇcit~s
hãiusce causae, quod di‘bus f‘st§s lãd§sque
pãblic§s, omnibus for‘nsibus negÇti§s
intermiss§s ãnum hoc iãdicium exerce~tur,
nec dubitet qu§n tant§ facinoris reus argu~tur
ut eÇ negl‘ctÇ c§vit~s st~re nÇn possit. ¦dem
cum audiat esse l‘gem quae d‘ s‘ditiÇs§s
cÇnsceler~t§sque c§vibus qu§ arm~t§ sen~tum
obs‘derint, magistr~tibus vim attulerint, rem
pãblicam oppãgn~rint, cot§di‘ quaer§ iubeat:
l‘gem nÇn improbet, cr§men quod vers‘tur in
iãdiciÇ requ§rat; cum audiat nãllum facinus,
nullam aud~ciam, nãllam vim in iãdicium
voc~r§, sed adul‘scentem illãstr§ ingeniÇ,
industri~, gr~ti~ accãs~r§ ab ‘ius f§liÇ, quem
ipse in iãdicium et vocet et voc~rit, oppãgn~r§
autem opibus meretr§ci§s, Atrat§n§ ill§us
piet~tem nÇn reprehendat, muliebrem
lib§dinem comprimendam putet, vÇs
labÇriÇsÇs ex§stimet, quibus ÇtiÇs§s n‘ in
commãn§ quidem ÇtiÇ liceat esse.

[1] Als er iemand, leden van de jury, nu toevallig aanwezig
zou zijn, onbekend met de wetten, met de processen en met
onze manier van doen, zou hij zich inderdaad afvragen wat
de zo grote gruwelijkheid van deze zaak is, gezien het feit
dat op dagen van feesten en openbare spelen, wanneer alle
werkzaamheden op het Forum zijn onderbroken, alleen dit
proces wordt gevoerd en hij zou er niet over twijfelen dat er
een aangeklaagde van een dermate grote misdaad wordt
beschuldigd, dat bij verwaarlozing daarvan de staat niet zou
kunnen blijven bestaan. Ook zou hij, wanneer hij hoort dat er
een wet is, die voorschrijft dat er elke dag een gerechtelijk
onderzoek moet worden ingesteld over opstandige en misdadige burgers, die gewapend de senaat hebben bezet, geweld tegen de autoriteiten hebben gebruikt en de republiek
aanvallen: hij zou de wet niet afkeuren [en] hij zou naar de
misdaad die aan het proces ten grondslag ligt, informeren;
wanneer hij hoort dat er geen enkele misdaad, geen roekeloze daad [en] geen enkel geweld wordt onderzocht, maar
dat er een jongeman met een alom bekend talent, toewijding
[en] charme wordt aangeklaagd door de zoon van diegene,
die hij zelf voor het gerecht daagt en heeft gedaagd, maar
wordt aangevallen door de invloedrijke positie van een hoer,
zou hij het plichtsgevoel van die Atratinus niet afkeuren, zou
hij vinden dat de grilligheid van een vrouw moet worden beteugeld [en] hij zou u als veelgeplaagd beschouwen, wie het
zelfs niet in de voor iedereen vrije dagen is toegestaan vrij te
zijn.

[2] Etenim s§ attendere d§ligenter, ex§stim~re
v‘r‘ d‘ omn§ h~c caus~ volueritis, s§c
cÇnstitu‘tis, iãdic‘s, nec d‘sc‘nsãrum
quemquam ad hanc accãs~tiÇnem fuisse, cu§,
utrum vellet, lic‘ret, nec, cum d‘scendisset,
quicquam habitãrum spe§ fuisse, nisi alicãius
intoler~bil§ lib§dine et nimis acerbÇ odiÇ
n§ter‘tur. Sed ego Atrat§nÇ, hãm~nissimÇ
atque optimÇ adulesc‘nt§ meÇ necess~riÇ,
§gnÇscÇ, qu§ habet excãs~tiÇnem vel piet~tis
vel necessit~tis vel aet~tis. S§ voluit accãs~re,
piet~t§ tribuÇ, si iussus est, necessit~t§, s§
sp‘r~vit aliquid, pueritiae. C‘ter§s nÇn modo
nihil §gnÇscendum, sed etiam ~criter est
resistendum.

[2] En als u inderdaad zorgvuldig zult willen opletten [en] een
juiste voorstelling zult willen hebben over deze hele zaak,
zult u het volgende vaststellen, leden van de jury, dat er niemand naar het Forum naar deze aanklacht zou zijn gekomen, die de keus zou hebben, en ook zou hij niet, wanneer
hij zou zijn gekomen, enige hoop hebben gehad, als hij niet
op de onverdraaglijke hartstocht en al te bittere haat van iemand zou steunen. Maar ik vergeef Atratinus, een zeer innemende en voortreffelijke jongeman, een vriend van mij, die
gerechtvaardigd wordt door ófwel een plichtsgevoel ófwel
door een dwang ófwel door zijn leeftijd. Als hij zelf heeft willen aanklagen, schrijf ik dat toe aan een plichtsgevoel, als
hem bevolen is, aan dwang, als hij op iets hoopt, aan zijn
jeugd. Aan de overigen moet niet alleen niets worden vergeven, maar die moeten zelfs fel worden bestreden.

