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	 Adversus	Iovinianum I, 47
Contro il matrimonio

Theophrasti de Nuptiis liber.
Uxoris ductae incommoda.

Propter quod dicuntur uxores.
Stultitia hominum non rara.

Sentio in catalogo feminarum multo me plura dixisse quam exemplorum patitur 
consuetudo, et a lectore erudito iuste posse reprehendi. Sed quid faciam, cum mihi 
mulieres nostri temporis apostoli ingerant auctoritatem; et necdum elato funere 
prioris viri, memoriter digamiae praecepta decantent? Ut quae Christianae pudici-
tiae despiciunt fidem, discant saltem ab ethnicis castitatem. Fertur aureolus Theo-
phrasti liber de nuptiis, in quo quaerit an vir sapiens ducat uxorem. Et cum defi-
nisset, si pulchra esset, si bene morata, si honestis parentibus, si ipse sanus ac dives, 
sic sapientem aliquando inire matrimonium, statim intulit:
 “Haec autem in nuptiis raro universa concordant. Non est ergo uxor ducenda 
sapienti. Primum enim impediri studia philosophiae: nec posse quemquam libris 
et uxori pariter inservire. Multa esse quae matronarum usibus necessaria sint, pre-
tiosae vestes, aurum, gemmae, sumptus, ancillae, supellex varia, lecticae et esseda 
deaurata. Deinde per noctes totas garrulae conquestiones: illa ornatior procedit in 
publicum; haec honoratur ab omnibus, ego in conventu feminarum misella despi-
cior. Cur aspiciebas vicinam? Quid cum ancillula loquebaris? De foro veniens quid 
attulisti? Non amicum habere possumus, non sodalem. Alterius amorem suum 
odium suspicatur. Si doctissimus praeceptor in qualibet urbium fuerit, nec uxorem 
relinquere, nec cum sarcina ire possumus. Pauperem alere, difficile est; divitem 
ferre, tormentum. Adde quod nulla est uxoris electio, sed qualiscunque obvenerit, 
habenda. Si iracunda, si fatua, si deformis, si superba, si foetida, quodcunque vitii 
est post nuptias discimus. Equus, asinus, bos, canis, et vilissima mancipia, vestes 
quoque, et lebetes, sedile ligneum, calix, et urceolus fictilis probantur prius, et sic 
emuntur: sola uxor non ostenditur, ne ante displiceat quam ducatur. Attendenda 
semper eius est facies, et pulchritudo laudanda: ne si alteram aspexeris, se existimet 
displicere. Vocanda domina, celebrandus natalis eius, iurandum per salutem illius, 
ut sit superstes optandum, honoranda nutrix eius, et gerula, servus patrinus, et 
alumnus, et formosus assecla, et procurator calamistratus, et in longam securamque 
libidinem exsectus spado: sub quibus nominibus adulteria delitescunt. Quoscun-
que illa dilexerit, ingratis amandi. Si totam domum regendam ei commiseris, ser-
viendum est. Si aliquid tuo arbitrio reservaveris, fidem sibi haberi non putabit; sed 
in odium vertetur ac iurgia, et nisi cito consulueris, parabit venena. Anus, et aru-
spices, et hariolos et institores gemmarum sericarumque vestium si intromiseris, 
periculum pudicitiae est; si prohibueris, suspicionis iniuria. Verum quid prodest 
etiam diligens custodia, cum uxor servari impudica non possit, pudica non debeat? 
Infida enim custos est castitatis necessitas; et illa vere pudica dicenda est, cui licuit 
peccare si voluit. Pulchra cito adamatur, foeda facile concupiscit. Difficile custodi-
tur, quod plures amant. Molestum est possidere, quod nemo habere dignetur. 
Minore tamen miseria deformis habetur, quam formosa servatur. Nihil tutum est, 
in quod totius populi vota suspirant. Alius forma, alius ingenio, alius facetiis, alius 
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liberalitate sollicitat. Aliquo modo, vel aliquando expugnatur quod undique inces-
situr. Quod si propter dispensationem domus et languoris solatia, et fugam solitu-
dinis, ducuntur uxores: multo melius servus fidelis dispensat, obediens auctoritati 
domini, et dispositioni eius obtemperans, quam uxor, quae in eo se existimat domi-
nam, si adversum viri faciat voluntatem, id est, quod placet, non quod iubetur. 
Assidere autem aegrotanti magis possunt amici, et vernulae beneficiis obligati, 
quam illa quae nobis imputat lacrymas suas, et haereditatis spe vendit illuviem, et 
sollicitudinem iactans, languentis animum desperatione conturbat. Quod si ipsa 
languerit, coaegrotandum est, et nunquam ab eius lectulo recedendum. Aut si bona 
fuerit et suavis uxor (quae tamen rara avis est), cum parturiente gemimus, cum 
periclitante torquemur. Sapiens autem nunquam solus esse potest. Habet secum 
omnes qui sunt, qui unquam fuerunt boni, et animum liberum quocunque vult, 
transfert. Quod corpore non potest, cogitatione complectitur. Et si hominum ino-
pia fuerit, loquitur cum Deo. Numquam minus solus erit quam cum solus erit. 
Porro liberorum causas uxorem ducere, ut vel nomen nostrum non intereat, vel 
habeamus senectutis praesidia, et certis utamur haeredibus, stolidissimum est. 
Quid enim ad nos pertinet recedentes e mundo, si nomine nostro alius nominetur; 
cum et filius non statim patris vocabulum referat, et innumerabiles sint, qui eodem 
appellentur nomine? Aut quae senectutis auxilia sunt enutrire domi, qui aut prior 
te forte moriatur, aut perversissimis sit moribus? Aut certe cum ad maturam aeta-
tem venerit, tarde ei videaris mori. Haeredes autem meliores et certiores amici sunt 
et propinqui, quos iudicio deligas, quam quos, velis nolis, habere cogaris. Licet 
certior haereditas sit, dum advivis, bene abuti substantia tua, quam tuo labore 
quaesita in incertos usus relinquere”.


