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Version latine

Erras, mi Lucili, si existimas nostri saeculi esse uitium luxuriam et neglegentiam boni
moris et alia quae obiecit suis quisque temporibus. Hominum sunt ista, non temporum : nulla
aetas uacauit a culpa. Et si aestimare licentiam cuiusque saeculi incipias, pudet dicere,
numquam apertius quam coram Catone peccatum est. Credat aliquis pecuniam esse uersatam
in eo iudicio, in quo reus erat Clodius ob id adulterium, quod cum Caesaris uxore in operto
commiserat uiolatis religionibus eius sacrificii quod pro populo fieri dicitur, sic summotis
extra consaeptum omnibus uiris ut picturae quoque masculorum animalium contegantur ?
Atqui dati iudicibus nummi sunt et, quod hac etiamnunc pactione turpius est, stupra insuper
matronarum et adulescentulorum nobilium stillarii loco exacta sunt. Minus crimine quam
absolutione peccatum est : adulterii reus adulteria diuisit nec ante fuit de salute securus quam
similes sui iudices suos reddidit. Haec in eo iudicio facta sunt in quo, si nihil aliud, Cato
testimonium dixerat. Ipsa ponam uerba Ciceronis quia res fidem excedit : CICERONIS
EPISTVLARVM AD ATTICVM LIBER I “Accersiuit ad se, promisit, intercessit, dedit. Iam uero –
o di boni, rem perditam ! – etiam noctes certarum mulierum atque adulescentulorum nobilium
introductiones nonnullis iudicibus pro mercedis cumulo fuerunt.” Non uacat de pretio queri,
plus in accessionibus fuit. “Vis seueri illius uxorem ? dabo illam. Vis diuitis huius ? huius
quoque tibi praestabo concubitum. Adulterium nisi feceris, damna. Illa formosa quam
desideras, ueniet ; illius tibi noctem promitto nec differo : intra comperendinationem fides
promissi mei stabit. » Plus est distribuere adulteria quam facere : hoc uero matribus familiae
denuntiare est. Hi iudices Clodiani a senatu petierant praesidium, quod non erat nisi
damnaturis necessarium, et impetrauerant. Itaque eleganter illis Catulus absoluto reo : « Quid
uos » inquit « praesidium a nobis petebatis ? an ne nummi uobis eriperentur ?” Inter hos
tamen iocos inpune tulit ante iudicium adulter, in iudicio leno, qui damnationem peius effugit
quam meruit. Quicquam fuisse corruptius illis moribus credis, quibus libido non sacris
inhiberi, non iudiciis poterat, quibus in ea quaestione quae extra ordinem senatusconsulto
exercebatur, plus quam quaerebatur, admissum est ?
Sénèque.
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Faut-il regretter les neiges d’antan ?

