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Qui utuntur uino uetere sapientis puto 

Et qui libenter ueteres spectant fabulas. 

Antiqua opera et uerba cum uobis placent, 

Aequum est placere ante alias  ueteres fabulas 

(Plauto, Casina, v. 5-8) 

 

Penso que são sábios aqueles que se deliciam com o antigo vinho, 

e também aqueles que assistem com prazer às antigas comédias. 

(Se) as obras e as palavras antigas agradam a vós, 

é justo que as comédias antigas agradem mais que as outras. 
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RESUMO 

 

 

 Nesta pesquisa, procuramos descrever os diversos usos do particípio presente nas 

comédias de Plauto (séc. II a. C.), à luz de alguns postulados da Linguística Funcional, 

em sua vertente norte-americana. Propomos uma associação entre noções linguísticas 

explicitadas nos textos dos autores latinos e conceitos próprios de nosso suporte teórico: 

as concepções de uso, variação e mudança discutidas pelas correntes teóricas modernas 

já estavam presentes nos manuais de retórica e de gramática antigos. Constatamos que o 

particípio era interpretado, de acordo com pensamento antigo, como uma classe de 

palavras distinta das demais, por participar ao mesmo tempo da natureza do verbo e do 

adjetivo. Antes mesmo da análise dos dados, indicamos diversos apontamentos acerca do 

emprego do particípio presente, pautados em compêndios gramaticais modernos, com o 

objetivo de contrastar tais informações com usos encontrados no texto do comediógrafo. 

Em um recorte sincrônico, observamos os particípios sempre levando em consideração o 

seu contexto de uso. Coletamos os exemplos nas 20 comédias, e com base neles, 

propomos quatro padrões funcionais: a) particípio presente com função verbal: b) 

particípio presente com função própria; c) particípio presente com função adjetiva; e) 

particípio presente com função circunstancial. Com base nesses padrões, comprovamos a 

nossas hipóteses iniciais de que o particípio possui níveis escalares de significação de 

acordo com o seu contexto de aparição e de que tais níveis escalares partem da categoria 

do verbo para a categoria do adjetivo.  

 

Palavras-chave: particípio presente, latim arcaico, funcionalismo 
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ABSTRACT 

 

 

In this research, we intend to describe various uses of the present participle in the 

comedies of Plautus (centuries. III-II. B.C.), under the view of some postulates of 

Functional Linguistics in its North American line. We propose an association between 

linguistic concepts explained in the texts of Latin authors and concepts of our theoretical 

support: the concepts of use, variation and change discussed by modern scholars were 

already present in the ancient manuals of rhetoric and grammar. We note that the 

participle was interpreted, according to ancient thought, as a word class distinct of the 

others, participating at the same time the nature of the verb and adjective. Even before 

the data analysis, we indicated several notes about the use of the present participle, guided 

by modern grammatical textbooks, in order to contrast the information with uses found 

in the comedy writer text. In a synchronic cut, we observe the participles always taking 

into account their context of use. We collect the samples in the 21 comedies, and based 

on them, we propose four functional standards: a) present participle with verbal function: 

b) present participle having individual functions; c) present participle with adjectival 

function; e) present participle with circumstantial function. Based on these patterns, we 

proved to our initial hypothesis that the participle has scalar levels of meaning, according 

to their appearance of context, and that such scalar levels range from the category of the 

verb for the category of adjective. 

  

Keywords: present participle, archaic Latin, functionalism 
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INTRODUÇÃO 

  

 Segundo Faria (1995), o particípio presente latino possui uma natureza híbrida por 

apresentar ao mesmo tempo traços da categoria do verbo e da do adjetivo. Com base em 

critérios essencialmente morfológicos, é entendido como uma forma nominal do verbo, 

pois seu tema é proveniente de uma base verbal. A sua índole nominal seria, portanto, 

secundária, materialmente, associada a elementos mórficos (desinências casuais) 

acrescentados, como itens satélites, à margem direita de uma base (mais nuclear) 

conservadora do status categorial inicial.  

 Por outro lado, conforme Palmer (1955), no latim arcaico, o particípio presente 

praticamente só possuía valor atributivo, isto é, era empregado como um simples adjetivo, 

modificador do núcleo do sujeito, do núcleo do objeto, ou do núcleo de outro 

complemento. Logo, pautado em parâmetros mais sintáticos, o autor apenas ressalta a 

face adjetiva da categoria e pouco descreve o seu valor verbal, possivelmente encontrado 

nas construções latinas do respectivo período. 

 A partir dessas explanações, surgem alguns questionamentos iniciais, motivadores 

do desenvolvimento da pesquisa em tela: a) poderia uma categoria possuir uma base 

temática essencialmente verbal e funcionar genericamente como adjetivo?; b) é possível 

que as desinências casuais, responsáveis pelo processo de transposição categorial, tenham 

apagado os traços verbais originários no emprego do particípio? 

 Após fazer uma investigação acerca do pensamento gramatical antigo, no contexto 

romano, constatamos que muitos conceitos teóricos desenvolvidos pelas recentes 

correntes da Linguística (tais como: uso, variação, mudança) já eram explicitados, apenas 

como noções linguísticas, pelos autores latinos.  Além disso, os gramáticos antigos 

descreviam aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e, até mesmo, discursivos do 

Latim. Varrão e Donato especialmente, ao explicitarem a organização das classes das 

palavras, interpretam os particípios como uma classe separada das demais, justamente por 

participarem ao mesmo tempo, da natureza do verbo e do adjetivo. 

 Nesse sentido, pautando-se nos apontamentos sobre o sistema linguístico e sobre 

as particularidades categoriais das palavras, propostos pelos autores latinos tanto no 

âmbito da retórica quanto no âmbito da gramática, buscamos um instrumental teórico 
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moderno capaz não só de abranger questões relacionadas ao funcionamento da 

linguagem, mas também de dialogar com o pensamento gramatical antigo.  

 A perspectiva teórica funcionalista, em sua vertente norte-americana, propõe que 

a língua é um sistema dinâmico e que as estruturas linguísticas emergem à medida que 

são usadas pelos indivíduos (BYBEE, 2010). Para isso, a descrição e a explicação da 

gramática de uma língua devem levar em consideração as situações e os contextos 

comunicativos em que o uso ocorre. A variação linguística, desse modo, evidencia o 

caráter adaptativo das línguas, enquanto instrumento de comunicação. As mudanças 

linguísticas, resultantes dos processos de adaptação dos usos aos diversos contextos 

situacionais, não ocorrem repentinamente. Elas são decorrentes de um processo gradual, 

pautado na variação entre formas, é só podem ser visualizadas em perspectiva diacrônica.  

 Ao se conceber a língua a partir de um continuum escalar, em que cada eixo 

corresponda a um domínio categorial, o funcionalismo prevê a existência de elementos 

modelares e elementos fluídos no sistema. Os protótipos, como representantes 

categoriais, são responsáveis pelo preenchimento da categoria, por meio do princípio de 

similaridade (KLEIBER, 1990). Assim, se um elemento não apresenta muitas 

semelhanças com o protótipo, mais fluído ele se configura e, ao mesmo tempo, mais 

distante de dada categoria.  

 O processo de gramaticalização é evidenciador da mudança, decorrente da 

variação de uso. Quando determinada unidade linguística começa a adquirir propriedades 

de outras formas gramaticais, ou então, aumenta sua gramaticalidade, ocorre a 

gramaticalização. Em um mesmo estágio de língua, pode haver deslizamentos funcionais 

menos perceptíveis. Assim, enquanto algumas categorias estão mais próximas do léxico 

(verbo), outras estão mais inclinadas para a gramática (adjetivo, advérbio). (HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993). 

 Utilizamos como corpus para esta pesquisa as 21 comédias de Plauto, autor latino 

que viveu entre os séculos III e II a. C.. Tal autor é bastante reconhecido pelas suas 

habilidades comunicativas e pelo pleno domínio das estruturas do latim arcaico. Trata-se, 

portanto, de uma análise de ordem sincrônica que tem como um dos objetivos descrever 

os usos participais encontrados em Plauto. Partindo-se de uma metodologia qualitativa, 

buscamos explorar os diferentes empregos do particípio presente encontrados no texto, 

explicitando suas particularidades e seus contextos de aparição. Os 12 exemplos 
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analisados, de certa forma, ecoam a natureza dos demais 783 exemplos encontrados no 

texto do comediógrafo, os quais estão reunidos no Anexo desta pesquisa, organizado por 

conjugação verbal e ordem alfabética, consecutivamente. 

 Os exemplos analisados podem ser classificados em quatro grupos distintos: 

particípios com função verbal, particípios com função própria, particípios com função 

adjetiva e particípios com função circunstancial. Com tal interpretação acerca do emprego 

do particípio no texto plautino, estabelecemos uma escala de gradiência: partindo da 

categoria do verbo e da função verbal, para a categoria do adjetivo e da função adjetiva 

do particípio. Como categoria intermediária, conforme os gramáticos latinos, observou-

se o particípio com sua função plena (híbrida). A função circunstancial do particípio está 

bastante ligada ao uso de partículas e a uma construção específica do Latim, o ablativo 

absoluto.  Buscamos assim confirmar as hipóteses, pautadas nas indagações iniciais, de 

que o particípio possui níveis escalares de significação de acordo com o seu contexto de 

uso e de que tais níveis escalares partem da categoria do verbo para a categoria do 

adjetivo. 

 Como uma forma de ilustrar o modo de organização do presente trabalho de 

pesquisa, descrevemos, nos próximos parágrafos, como foram estruturados os quatro 

capítulos que o compõem. 

 No primeiro capítulo, propomos uma investigação acerca do pensamento 

gramatical antigo, no contexto romano. Os autores latinos abordam diversas noções de 

ordem linguística, como uso, variação e mudança, e de ordem gramatical, como divisão 

das palavras em classes, paradigmas flexionais. Procuramos, ainda, verificar, ainda, o 

tratamento dado por eles à categoria do particípio presente. 

 No segundo capítulo, buscamos descrever o referencial teórico utilizado nesta 

pesquisa, sempre ressaltando as noções que pudessem estar ancoradas no pensamento 

antigo. Inicialmente, apresentamos os pressupostos funcionalistas e, posteriormente, os 

aspectos concernentes ao processo de gramaticalização. 

 No terceiro capítulo, com a intenção de rever o tratamento dado, pelos manuais 

gramaticais modernos, ao referido objeto de estudo, explicitamos as descrições de Faria 

(1995), Pinkster (1995), Ernout (2002), Tovar (1946), Rubio (1989), Marouzeau (1910).   

 No quarto capítulo, referente à análise dos dados, propomos três subdivisões 

capazes de abarcar as diversas etapas do procedimento de pesquisa. Na primeira 
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subdivisão, explicitamos informações acerca do texto e do estilo do comediógrafo, de 

modo a possibilitar o acréscimo de alguns elementos contextuais; na segunda subdivisão, 

expomos a metodologia de análise: detalhamos todo o percurso de levantamento e 

tratamento dos dados; e na terceira subdivisão, destinada à análise dos dados 

propriamente dita, indicamos os quatro padrões funcionais dos particípios presentes 

encontrados. 

 No quinto e último capítulo, apresentamos as considerações finais, com as quais 

são retomados, de forma sucinta, não só o trabalho desenvolvido na análise de dados, mas 

também algumas elucidações relevantes para a pesquisa. Retomamos as hipóteses com 

vistas a sua ratificação ou não, indicamos os objetivos alcançados e os resultados obtidos. 

Por fim, apontamos a necessidade de novos trabalhos voltados para o estudo da Língua 

Latina, tão escassos atualmente. 

 Esperamos que a pesquisa aqui desenvolvida contribua de modo substancial para 

uma atualização dos estudos descritivos e analíticos sobre o Latim; para uma 

reinterpretação das categorias gramaticais, pautada, sobretudo, nos apontamentos dos 

gramáticos latinos, e, ainda, para uma investigação mais atenta às especificidades de cada 

gênero textual e autor latinos. 

 Lembramos, por fim, que o nosso interesse pelo objeto de estudo em questão 

surgiu ainda durante a nossa graduação, quando, então, pudemos participar do Programa 

de Monitoria das disciplinas de Língua Latina, no Instituto de Letras, na UFF, e 

desenvolver, com base nas dificuldades dos alunos atendidos pelo projeto, uma pesquisa 

inicial cujo objetivo era levantar, nos textos de diferentes autores latinos, os mais 

diversificados usos do particípio presente.    
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1. A TRADIÇÃO LATINA E OS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

 As investigações no âmbito da linguagem já há muito interessam àqueles que se 

preocupam com a comunicação humana, nas suas mais diversas manifestações. Desde a 

Antiguidade, muitos foram os estudiosos que se dedicaram à análise e à descrição de 

diversos aspectos da linguagem, organizados sob a forma de manuais e/ou tratados1. Em 

Roma, assim como na Grécia, existiam disciplinas – a retórica e a gramática, por exemplo 

– que visavam explorar os variados recursos da língua a fim de que fosse alcançado um 

domínio sobre o sistema linguístico, isto é, a aquisição de noções capazes de permitir uma 

maior habilidade no uso da língua. 

Embora os estudiosos latinos pareçam apenas continuar a tradição metalinguística 

grega, por levar em consideração a similaridade tipológica entre as duas línguas, na 

verdade, eles souberam acrescentar suas próprias contribuições acerca do latim. Ao se 

pautarem nos estudiosos gregos, os autores latinos mostravam conhecer a metalinguagem 

grega (imitatio), mas ao substituírem nomes e constituintes próprios daquela gramática 

pelos especificamente latinos, os estudiosos adaptavam a metalinguagem ao contexto 

romano (aemulatio). Os tratados de gramática e de retórica romanos, ao explicitarem as 

particularidades da língua ou os recursos para construção dos discursos, possibilitam a 

observação de postulados sobre o dinamismo da linguagem.  

É preciso notar que, se, inicialmente, algumas reflexões acerca do uso da língua 

surgem no âmbito da retórica (bene dicendi scientia), aos poucos elas vão sendo 

apropriadas pelo discurso gramatical (recte loquendi scientia)2. Se, por um lado, a noção 

de adequação pautada em construções variáveis e históricas é apresentada para a 

formulação de um discurso, por outro, a mesma noção, como concretização de variações 

no eixo do tempo e do espaço, possibilita a produção, em nível gramatical, de uma norma 

para determinados usos da língua.  

       De acordo com Cantó (2011), notamos que tanto a ars grammatica quanto a ars 

rhetorica estão associadas ao contexto educacional romano. No período clássico, o 

                                                           
1 A primeira tentativa de descrição gramatical, no mundo ocidental, parece ser a τέχνη γραμματική, de 

Dionísio Trácio, por volta dos séculos I e II a. C. Entre os latinos, deve ser destacada a obra De Lingua 

Latina de Varrão, contemporâneo de Dionísio.  
2 Termos utilizados por Quintiliano para caracterizar as disciplinas de retórica e de gramática, nos livros II, 

15, 34 e I, 4, 2, respectivamente. 
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programa educativo estava dividido em três etapas: no primeiro nível, os ensinamentos 

eram transmitidos por um paedagogus que, como magister ludi, tinha a responsabilidade 

de ensinar as crianças a ler, a escrever e a fazer os cálculos elementares. Em muitas 

ocasiões, os pais temerosos de que seus filhos tivessem seus comportamentos 

influenciados por um escravo estrangeiro – dada a condição do paedagogus – preferiam 

eles mesmos se encarregar de tal tarefa. No segundo nível de ensino, os grammatici, ao 

comentarem e a anotarem os textos poéticos, permitiam que os adolescentes conhecessem 

o cânone estipulado como modelo de moralidade e refinamento linguístico-estilístico. E 

no terceiro nível da aprendizagem, os rhetores baseavam seus ensinamentos nos textos 

de prosadores gregos e latinos, sobretudo oradores. Após receberem a toga viril, os jovens 

eram preparados para as atividades forenses. (Cf. CANTÓ, 2011) 

Uma evidência de que estes dois campos do saber antigo (a retórica e a gramática) 

estão diretamente interligados é a obra Institutio Oratoria  de Quintiliano. A presença de 

seis capítulos dedicados à gramática em uma obra inicialmente voltada para o sistema da 

retórica antiga é um indício claro dessa relação estreita entre as disciplinas. Segundo 

Pereira, Quintiliano tinha uma intenção para inserir tais capítulos em sua obra: 

 

a meta de Quintiliano é, antes de mais nada, fornecer um ‘plano de estudo’ 

para o futuro orador. Ora a gramática é, para este, disciplina propedêutica, e 

se alguns, contra os quais já se insurgira o próprio Cícero, ‘escamoteando a 

exposição das regras mais simples, imediatamente abordavam a retórica’, esse 

absolutamente não é caso de Quintiliano, que defende o estudo sério da 

Gramática em primeiro lugar. (PEREIRA, 2006, p. 60-61) 

        

Conforme o próprio Quintiliano, a tarefa do gramático não era só garantir o uso 

de uma forma aceitável de língua, mas também explorar o trabalho com os textos. 

 

[2] Haec igitur professio, cum breuissime in duas partis diuidatur, recte 

loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam 

fronte promittit. [3] Nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo est, et 

enarrationem praecedit emendata lectio, et mixtum his omnibus iudicium est: 

(QUINTILIANO, Inst. Orat., I, 4, 2-3)  

 

Pois essa atividade, embora seja dividida de modo muito breve em duas partes 

– a arte de falar corretamente e a explicação dos poetas – guarda mais em si 
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mesma do que deixa ver na aparência. Com efeito, não só o modo de escrever 

está associado com o de falar, como também a leitura correta precede a 

explicação e a tudo isso se junta o juízo.3 

 

       Interessante notarmos que Quintiliano parece ter ido buscar as quatro partes 

tradicionais do trabalho gramatical e/ou filológico na descrição de Varrão. O erudito 

reatino propõe como partes da gramática: a lectio (leitura), a enarratio (explicação), a 

emendatio (revisão e correção do texto) e o iudicium (juízo).4 Era papel do gramático 

orientar os jovens para que obtivessem uma correção total na leitura e na escrita e para 

que buscassem ferramentas e mecanismos para estudar e anotar os poetas. A primeira 

tarefa dos grammatici implicava necessariamente o estudo da língua, desde o alfabeto, 

incluindo prosódia e métrica, até às partes da oração.  

 O gramático antigo tinha por obrigação dotar os seus alunos de proficiência tanto 

na língua falada quanto na escrita, ensinando-lhes a ratio loquendi. Era necessário mostrar 

aos jovens como evitar os barbarismos e os solecismos, para que tivessem uma expressão 

despojada de elementos viciosos adquiridos no ambiente familiar ou por influência 

estrangeira. Seu objetivo no ensino era transmitir os praecepta latine loquendi, para que 

assim o discente pudesse se reconhecer como latino e pudesse ser reconhecido pelo seu 

grupo por meio de uma identidade linguística (latinitas). Esses preceitos formavam a base 

para o estudo da retórica. (Cf. CANTÓ, 2011) 

 A noção de latinitas era um dos critérios que auxiliava na codificação de uma 

norma. Essa noção era fundamental na distinção entre uma língua latina culta (adequada 

à produção de textos oratórios) e uma língua influenciada por elementos bárbaros 

(inadequada em determinados contextos). A latinitas estipulava os limites entre cultura 

latina e as demais. Opunha não só o latim às línguas bárbaras, mas também distinguia 

diversas variantes do latim por meio do critério de adequação aos contextos de produção. 

(FORTES, 2012)  

Por perceber que, na Antiguidade, e mais especificamente em Roma, os estudos 

de linguagem se situavam no âmbito da retórica e da gramática, como apresentamos, serão 

                                                           
3 Quando não se indica a autoria das traduções, as mesmas foram realizadas por nós. As obras antigas, 

utilizadas como instrumental teórico, tiveram os seus textos originais mantidos no corpo do texto para 

facilitar a leitura do leitor especializado que queira confrontar a tradução com o original. 
4 Cf. VARRÃO, frag. 236 Fun. 
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aqui expostas algumas contribuições acerca do pensamento linguístico presentes nas 

obras dos seguintes autores romanos: Varrão (séc. I a.C.), Cícero (séc I a. C.), Horácio 

(séc. I a.C.), Quintiliano (séc. I d. C.), Donato (séc. IV d. C.) e Prisciano (séc. VI d. C). 

Obra bastante relevante para a área da linguística é o De Lingua Latina, composta 

por Varrão, o uir romanorum eruditissimus5, durante o regime republicano em Roma. 

Composta por 25 livros, apenas seis destes chegaram à atualidade (V-X). O primeiro se 

caracterizava por uma espécie de introdução com uma dedicatória a Cícero e os outros 24 

livros podiam ser divididos, de acordo com um critério temático, em três partes: a 

primeira que tratava da etimologia, a segunda relacionada à morfologia e a terceira que 

abordava a sintaxe. (Cf. CORADINI, 1999) 

Esse é um texto que apresenta extensa metalinguagem sobre o próprio código 

linguístico, o latim. O tratado possibilitava, como um manual teórico e prático, aos 

usuários da língua, um aprendizado acerca dos elementos constitutivos do sistema 

linguístico e, por conseguinte, a aquisição de um nível diferenciado de uso. 

Varrão, por meio da obra De Lingua Latina, expõe diversas concepções 

linguísticas. Inicialmente, devemos observar os dois princípios formadores da língua: a 

impositio e a declinatio. 

 

Duo igitur omnino uerborum principia, impositio <et declinatio>, alterum ut 

fons, alterum utrius. Impositicia nomina esse uoluerunt quam paucissima, quo 

citius ediscere possent, declinata quam plurima, quo facilius omnes quibus ad 

usum opus esset dicerent. (VARRÃO L.L., VIII, 5) 

 

Em geral, duas são, pois, as origens das palavras: a imposição e a declinação; 

a primeira é como a fonte e a segunda como o rio. (Os homens) quiseram que 

os nomes impostos fossem tão poucos quanto possível, para que pudessem 

aprendê-los de cor mais rapidamente; os nomes declinados, (eles quiseram que 

fossem) tão numerosos quanto possível, para que mais facilmente dissessem 

todos aqueles que tivessem necessidade de usá-los. 

 

 O primeiro princípio (impositio) é criador e produtor; o segundo princípio 

(declinatio) é estruturador de um sistema e difusor. Por oposição à impositio, a declinatio 

                                                           
5 Denominação dada por QUINTILIANO, Inst. Orat., X, 1, 95. 
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é, na verdade, uma combinação de uso (declinatio uoluntaria) com inserção de alguns 

parâmetros reguladores (declinatio naturalis). De acordo com o princípio de economia 

linguística, a declinatio permite a multiplicação de um número determinado de formas 

primitivas. Tal fato ocorre de acordo com os modelos flexionais: as declinações 

(recorrência de morfemas casuais) e as conjugações (presença de desinências categoriais). 

 Com base na primeira constatação de Varrão, notamos a divisão do segundo 

princípio formulador em declinatio uoluntaria e declinatio naturalis. Pautando-se nos 

conceitos de analogia e de anomalia, o gramático estabeleceu a distinção entre os 

processos morfológicos, conhecidos atualmente por derivação e flexão.   

 

Secunda diuisio est de his uerbis quae declinari possunt, quod alia sunt a 

uoluntate, alia a natura. Voluntatem apello, cum unus quiuis a nomine aliae 

<rei> imponit nomen, ut Romulus Romae; naturam dico, cum uniuersi 

acceptum nomen ab eo qui imposuit non requirimus quemadmodum is uelit 

declinari, sed ipsi declinamos, ut huius Romae, hanc Roman, hac Roma. De 

his duabus partibus uoluntaria declinatio refertur ad consuetudinem, 

naturalis ad rationem. (VARRÃO L.L., X, 15) 

 

A segunda divisão é sobre estas palavras que podem ser declinadas, pois 

algumas são (declinadas) a partir da vontade, e outras a partir da natureza. 

Chamo de vontade, quando qualquer indivíduo, a partir de um nome, impõe 

um nome a outra coisa, como Romulus a Roma. E chamo de natureza, quando, 

aceito o nome que foi imposto por alguém, todos nós juntos, não questionamos 

de que maneira ele queria que fosse declinado, mas nós mesmos o declinamos, 

como huius Romae, hanc Romam, hac Roma. Sobre estas duas partes, a 

declinação voluntária reporta-se ao uso e a declinação natural ao sistema 

(norma). 

 

 Nesse sentido, a declinação voluntária ocorre pelas diferenças no uso e pela 

aceitabilidade das formas das palavras, que podem variar de pessoa para pessoa e também 

de época para época. Associada à anomalia, essa declinação tenta justificar aquelas 

palavras que fogem do paradigma, como a palavra bos6, por exemplo. Tal palavra não 

                                                           
6 Cf. VARRÃO, L.L., VIII, 54-55 



10 
 

segue o modelo de ouis e sus, pois cada uma dessas possui um correspondente ouile e 

suile, respectivamente, mas não existe a forma *bouile para bos7. Já a declinação natural 

se dá sem a vontade do falante e é comum a um grupo de indivíduos que fala uma mesma 

língua. Essa declinação pauta-se na analogia, uma vez que conhecendo o paradigma 

flexional de uma palavra é possível declinar as demais palavras pertencentes ao mesmo 

grupo da primeira. 

 Logo, em seguida, Varrão esclarece o conflito, de modo bastante didático, entre 

liberdade e sistema. A impositio se estabelece pela liberdade criativa e a natura pelo 

enquadramento ao sistema. Podem surgir diversos usos, mas nem todos estarão de acordo 

com as regras do sistema. 

 

Impositio est in nostro dominatu, nos in natura<e>: quemadmodumenim 

quisque uolt, imponit nomen, at declinat, quemadmodum uolt natura. 

(VARRÃO L.L., X, 53)  

 

A imposição está sob o nosso domínio, mas nós estamos sob o domínio da 

natureza: deste modo, pois, cada um impõe um nome como deseja, mas o 

declina do modo como a natureza quer. 

 

 Para Varrão, a linguagem repousa em quatro elementos estruturais: a natureza 

(natura), a analogia (analogia), o uso (consuetudo) e a autoridade (auctoritas)8. A 

natureza corresponde à possibilidade de fala do indivíduo e de utilização de um sistema 

antes estabelecido pelos ancestrais; a analogia é a regra, o que permite a regularidade do 

sistema; o uso é a liberdade, a variedade, está baseado na irregularidade e na anomalia; e 

a autoridade é o poder e a autonomia do indivíduo, pois cada indivíduo se apropria de um 

sistema linguístico a seu modo. O falante competente, a partir de uma adequação à prática 

comunicativa, eleva o nível de fala e, a partir disso, esse nível se torna o paradigma 

(auctoritas) de um ideal linguístico. 

Com base em um critério morfológico, Varrão divide as partes do discurso em 

quatro: palavras com flexão de caso (nomes), palavras com flexão de tempo (verbos), 

                                                           
7 A forma correta é bubile, embora Carísio (I, 104, 28) afirme que Catão tenha usado a forma bouile. 
8 Cf. DIOMEDES, G.L.K. I, p. 439; G. R.F., p. 289, fr. 268. 
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palavras sem flexão de caso e de tempo (advérbios) e palavras com flexão de caso e de 

tempo (particípios9).  

No primeiro grupo, o autor subdivide as palavras em sexus, associado à ideia de 

gênero (masculino, feminino e neutro), em casus (reto ou oblíquo) e em multitudo, isto é, 

em número (singular ou plural). Para ele, nesse grupo estão inseridos os prouocabula 

(pronomes indefinidos), os uocabula (nomes comuns), os nomina (nomes próprios) e os 

pronomina (pronomes). (Cf. VARRÃO, L.L., VIII, 46)  

No segundo grupo, Varrão apresenta a divisão clássica dos tempos e pessoas. Para 

tempos: praeteritum (passado), praesens (presente) futurum (futuro). Para as pessoas do 

discurso: qui loquitur (quem fala – primeira pessoa), ad quem (para quem se fala – 

segunda pessoa) e de quo (de quem se fala – terceira pessoa). O gramático é o primeiro a 

reconhecer o aspecto verbal em latim, apontando a divisão entre ação acabada e ação 

inacabada.  

 

Nam cum sint uerba alia infecta, ut lego et legis, alia perfecta, ut legi et legisti, 

et debeant sui cuius<que> generis in coniungendo copulari, et cum recte sit 

ideo lego ad legebam, non recte est lego ad legi quod legi significat quod 

perfectum. (VARRÃO, L.L., X, 48) 

 

Com efeito, embora algumas formas verbais representem ações inacabadas, 

como ‘lego’ (eu leio) e ‘legis’ (tu lês), outras (representam) ações acabadas, 

como ‘legi’ (eu li) e ‘legisti’ (tu leste), e devem ser unidas, na conjugação, a 

outras da mesma espécie sua, e isto porque ‘lego’ é corretamente (associado) 

a ‘legebam’ (eu lia), mas ‘lego’ não é corretamente (associado) a ‘legi’, porque 

‘legi’ significa algo já acabado. 

 

 Ao se aproximar da doutrina estoica, Varrão estabeleceu critérios de distinção 

entre o aspecto inacabado (infectum) e o aspecto acabado (perfectum) e soube reconhecer 

que as formas de mesmo aspecto estão ligadas a um mesmo tema verbal. (Cf. ROBINS 

1983, p. 40). O gramático descreveu ainda três conjugações verbais: a primeira (ex.: meo, 

meas), a segunda (ex.: neo, nes) e terceira (ruo, ruis). Tal distribuição do sistema verbal 

                                                           
9 Os particípios são assim chamados porque “participam” dos dois outros grupos: o grupo das palavras que 

têm caso e o grupo das palavras que possuem tempo (quod simul habent casus et tempora, quo uocantur 

participia). (Varrão, L.L., VIII, 58) 
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parece explicitar uma não percepção do gramático em relação aos traços distintivos entre 

as formas rego (3ª), cupio (3ª) e dormio (4ª) (Cf. CORADINI, 1999, p. 47). A distribuição 

em quatro conjugações foi posteriormente sistematizada pelo gramático do século IV d. 

C, Prisciano.  

Varrão, embora também tenha indicado o grupo de palavras que recebe flexão de 

tempo e de caso (particípios) e o grupo que não recebe flexão nenhuma (advérbios), não 

expõe nenhuma característica concernente a esses vocábulos. O gramático termina o seu 

tratado abordando as questões relativas ao uso. 

 

Adiectum est ‘non repugnante consuetudine co<m>muni’, quod quaedam 

uerba contra usum ueterem inclinata patietur, ut passa Hortensium dicere pro 

hae ceruices ceruix, quaedam non, ut si dicas fauces faux. Vbi additur ‘ex 

quadam parte’, significat non esse in consuetudine in his uerbis omnis partis, 

ut declinatum ab amo uiuo amor <sed non> uiuor. (VARRÃO L.L., X, 4, 78) 

 

Acrescenta-se ‘com o uso não se opondo’, pois (o uso) admite algumas 

palavras declinadas ao contrário do uso antigo, como aconteceu com 

Hortênsio ao dizer ceruix (nuca) em vez de ceruices, mas não admite outras, 

como se fosse (possível) dizer faux em vez de fauces (garganta). Quando se 

acrescenta ‘em certa parte’, significa que, nessas palavras, nem todas as partes 

estão em uso, como a partir de amo (eu amo) e uiuo (eu vivo) declina-se amor 

(sou amado), mas não uiuor. 

 

 A partir do pensamento varroniano, notamos que o uso condiciona a manutenção 

do sistema linguístico. Se o sistema existisse independentemente do indivíduo que o 

utiliza, o princípio da analogia poderia ser empregado livremente. Contudo, não é isso o 

que acontece, como podemos perceber nos exemplos propostos pelo autor: mesmo que o 

sistema permita, por critérios morfológicos, a criação de algumas formas (faux a partir de 

um modelo analógico ceruix – palavras da terceira declinação), há um uso que possibilita 

a utilização de uma determinada forma e refuta outra. O uso parece-nos ser, de acordo 

com a exposição de Varrão, um princípio regulador do sistema linguístico. 

 Contemporâneo de Varrão, Cícero foi um dos grandes pensadores do mundo 

antigo. Influenciado pela retórica grega, o estudioso ficou conhecido pelas suas 
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habilidades oratórias. Dentre outras obras de diversificada natureza, compôs muitos 

discursos em defesa ou em acusação de outrem, além de alguns tratados que versavam 

sobre a retórica.  

 A sua obra De Oratore, publicada em 55 a. C. e dedicada ao seu irmão Quinto, 

em três livros, foi composta em forma de diálogo10. Nessa obra, Cícero, além de expor o 

perfil ideal de um grande orador – pois, para ele, é necessário que o orador detenha um 

saber enciclopédico e tenha experiência na prática da eloquência –, ainda explicita as 

partes que compõem o discurso: a invenção (inuentio), a disposição (dispositio), a 

elocução (elocutio), a ação (actio) e a memória (memoria).  

 É uma preocupação do orador o cuidado com a linguagem. Nesse sentido, mesmo 

distante do domínio gramatical, Cícero vislumbra um estilo de língua adequado ao 

contexto de produção discursiva. Nas palavras de Pereira, 

 

o discurso gramatical (...) caminha, portanto, paralelamente ao da Retórica na 

época em questão, refletindo sobre a língua não com o simples intuito de criar  

uma metalinguagem abstrata, mas para tentar fixar, por assim dizer, uma 

forma de língua que sirva aos fins então visados. ( 2001, p. 55) 

 

 Desse modo, Cícero, comparando a oratória às outras artes em geral, revela uma 

preocupação em relação à linguagem e ao modo de expressão dos oradores. Era preciso 

ter clareza no discurso, para que o público pudesse entendê-lo:  

  

Quod hoc etiam mirabilius debet uideri quia ceterarum artium studia fere 

reconditis atque abditis e fontibus hauriuntur, dicendi autem omnis ratio in 

medio posita communi quodam in usu atque in hominum ore et sermone 

uersatur, ut in ceteris id maxime excellat, quod longissime sit ab imperitorum 

intellegentia sensuque disiunctum, in dicendo autem uitium uel maximum sit 

a uulgari genere orationis atque a consuetudine communis sensos abhorrere. 

(CÍCERO De Orat., I, 3, 12) 

 

                                                           
10 A forma de composição dialogada está associada a assuntos de cunho teórico. De tradição grega, o 

diálogo está pautado em uma disputatio, que consiste na exposição de diversas perspectivas teóricas, 

representadas cada uma por um personagem. Sua presença é recorrente em obras filosóficas e de retórica. 

(Cf. C. CODOÑER, 1996, p. 71-90.) 
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Isso deve parecer ainda mais extraordinário porque os estudos das outras artes 

são retirados de fontes quase sempre desconhecidas e ocultas; no entanto, toda 

a teoria do dizer (oratória), ao alcance de todo público, ocupa-se de certa 

maneira, do uso, bem como da linguagem e da conversa dos homens; do 

mesmo modo que nas outras (artes) sobressaia-se sobretudo aquele que esteja 

mais afastado do pensamento e da inteligência dos ignorantes, no dizer 

(oratória), por outo lado, o maior vício seja distanciar-se do gênero habitual 

do discurso e do uso do senso comum. 

 

 O uulgare genus orationis (modo popular de fala)  diz respeito ao tipo, ao estilo 

de expressão da linguagem oratória. Assim, percebemos que dois dos princípios que 

regulavam a linguagem, de acordo com a concepção ciceroniana, são o uso que se faz 

dela e a situação na qual ela deve ser usada. Tal perspectiva revela uma multiplicidade de 

formas dentro de um mesmo sistema linguístico. 

 Para os compêndios gramaticais, importava mais o uso adequado da língua, 

característico dos cidadãos romanos letrados e registrado na escrita e na literatura do que 

o rótulo “correto/incorreto” em uma língua descrita de modo abstrato (DESBORDES, 

2007). Devemos observar que essa questão não deixa de estar associada à concepção de 

gramática como estudo dos textos, visto que tal atividade permitia aos gramáticos 

reconhecer os desvios como variações de uma mesma língua.11 

 Cícero, em uma carta destinada a seu amigo Peto (Paetus), observa diferentes 

níveis de fala, conforme o gênero e/ou o contexto de produção. Ele afirma não usar em 

suas cartas a mesma linguagem utilizada nos discursos jurídicos e nos discursos públicos. 

Além disso, ao ratificar a existência de variantes linguísticas, evidencia a concorrência de 

formas presentes em um mesmo sistema. Tal percepção ciceroniana demonstra que os 

antigos já possuíam certa consciência acerca da dinâmica da linguagem. 

   

(...) Verumtamen quid tibi ego uideor in epistulis? Nonne plebeio sermone 

agere tecum? Nec enim semper eodem modo; quid enim símile habet epistula 

aut iudicio aut concioni? Quin ipsa iudicia non solemus omnia tractare uno 

modo: priuatas causas, et eas tenues, agimus subtilius, capitis aut famae 

                                                           
11 As variações podiam ser tomadas como negativas (como as influências de uma linguagem estrangeira 

e/ou bárbara) ou como positivas, quando empregadas por um poeta como recursos literários. (Cf. 

BARATIN, 1993, p. 210.) 
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scilicet ornatius; epistulas uero quotidianis uerbis texere solemus. (CÍCERO 

Ad Fam., IX, 21, 1) 

 

Mas, para ti, o que eu pareço nas cartas? Acaso não pareço usar uma 

linguagem popular? Na verdade, nem sempre me expresso do mesmo modo; 

o que de fato há de semelhante entre a carta, o discurso jurídico e o discurso 

público? Mesmo os próprios discursos jurídicos, não estamos acostumados a 

tratá-los todos de um só modo: as causas privadas e as de pequena 

importância, tratamo-las de modo mais simples e as causas capitais ou de boa 

reputação naturalmente (tratamo-las) de maneira mais ornada; com toda 

certeza, as cartas, costumamos compô-las com palavras cotidianas.12 

  

 Cícero, nesse trecho da carta, revela a sua preocupação em adequar-se ao estilo 

exigido pelo referido gênero textual. Ele a escreve com uerbis quotidianis, o que ressalta 

certa informalidade e coloquialidade no modo de escrever. Ao apontar variantes da língua 

latina, percebemos que alguns usos são próprios para um gênero ou situação discursiva e 

inadequados para outros.  

 O orador, no Brutus13, parece já ter a consciência de um valor, muitas vezes, 

atribuído à esfera linguística, e que é também definido por Quintiliano e pela Rhetorica 

ad Herennium: a latinitas. Cícero ao apresentar alguns exemplos de bons romanos, 

observa-os pelo viés da linguagem: Fúrio Filo (Furius Philus): perbene Latine loqui (falar 

Latim perfeitamente); Aurélio Escauro (Aurelius Scaurus): Latine eleganter loqui (falar 

Latim com elegância); Crasso (Crassus): Latine loquendi accurata et sine molestia (de 

falar Latim com cuidado e sem contaminação de estilo)14. 

 Ao usar os qualificadores para caracterizar o “bom latim”, o orador expõe alguns 

traços bastante relevantes para o entendimento da latinitas, como, por exemplo, a 

elegância e também a ausência de contaminação de estilo15. Como já mencionamos, no 

início deste capítulo, a latinitas é o que atesta o latim como língua dos romanos, isenta de 

                                                           
12 Chamam atenção as diversas topicalizações feitas por Cícero nesse trecho. Tal recurso de construção 

textual serve para pôr em evidência os diversos gêneros de composição e os diferentes tipos de causa no 

julgamento. Na tradução, tentamos manter a mesma estratégia ciceroniana.  
13 Texto composto em forma de diálogo, que traça um panorama do gênero oratório em Roma.  
14 CÍCERO Brutus, respectivamente 108, 135, 145. 
15 A contaminação de estilo diz respeito à interferência de elementos estrangeiros (não gregos) no discurso 

e no sistema latinos. 
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barbarismos e solecismos. Expressa-se pelo cuidado em falar de forma incorrupta e é um 

aspecto da identidade cultural. 

 Por uma perspectiva mais gramatical, destacamos a exposição ciceroniana acerca 

dos processos de formação de palavras. Vale lembrar que não se trata apenas de uma 

consideração metalinguística, mas sim, e principalmente, de uma contribuição para o 

enriquecimento dos discursos dos oradores: 

 

Tria sunt igitur in uerbo simplici, quae orator adferat ad inlustrandam atque 

exornandam orationem: aut inusitatum uerbum at nouatum aut translatum. 

[153] Inusitata sunt prisca fere ac uetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu 

intermissa, quae sunt poetarum licentiae liberiora quam nostra; sed tamen 

raro habet  etiam in oratione poeticum aliquid uerbum dignitatem. (CÍCERO 

De Orat., III, 152-153) 

 

Três são, portanto, na palavra tomada isoladamente, os elementos que o orador 

utiliza para tornar brilhante e conferir ornato ao (seu) discurso: a palavra 

desusada, a palavra criada e a palavra metaforizada16. As palavras desusadas 

são quase sempre as antigas (arcaísmos) que, por causa da velhice, já há muito 

foram afastadas do uso da linguagem cotidiana. Tais palavras são mais livres 

para a licença dos poetas do que para nossa. Contudo, em algumas ocasiões, 

certa palavra poética tem dignidade também no discurso. 

 

 Cícero, por meio de seu personagem Crasso, chama a atenção para três processos 

de formação de palavras: os arcaísmos, os neologismos, a metáfora. O primeiro processo 

diz respeito à reutilização de termos desusados; o segundo caracteriza-se pela criação de 

palavras novas para expressar o ainda não dito; e o terceiro amplia a significação de 

termos já existentes. Ao indicar os arcaísmos, o autor romano descreve-os como 

sinônimos de refinamento, de adorno estilístico, uma vez que recriam a Antiguidade em 

um texto de época posterior. É interessante notarmos que, ao usar o termo inusitatum 

uerbum, o orador explicita a noção de mudança de uso relacionada ao aspecto temporal e 

                                                           
16 Quintiliano aponta a existência de palavras próprias (propria), neologismos (ficta) e metáforas (translata) 

e também aborda a questão dos arcaísmos. (Cf. Inst., Orat., VIII, 3, 24-25). 
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revela certa historicidade da língua. Tal aspecto do pensamento linguístico pode ser 

facilmente notado no texto horaciano. 

 Horácio surge no cenário literário de Roma por volta de 35 a.C. Membro do 

círculo de Mecenas e amigo pessoal do poeta Virgílio, era culto e instruído nos mais 

diversos estilos poéticos. Viveu durante o principado de Augusto, período bastante 

propício para o florescimento dos gêneros líricos. Compôs diversas obras, dentre as quais 

destaca-se a Epistula ad Pisones. 

 A epístola, também conhecida como Ars Poetica, está inserida no segundo livro 

dos Sermones horacianos. Em tal texto o poeta aborda assuntos como a teoria literária e 

o papel do escritor. Dirigida aos filhos do cônsul Pisão, a carta, composta em forma de 

poema, possui um cunho didático e “estabelece os princípios que norteiam a arte de 

escrever” (CARDOSO 2003, p. 114). Em um trecho da obra, ao se interrogar sobre a 

possibilidade de utilizar vocábulos criados por Ênio e Catão, ambos poetas do período 

arcaico, Horácio propõe a seguinte comparação: 

 

Vt siluae foliis pronos mutantur in anos, 

Prima cadunt, ita uerborum uetus interit aetas 

Et iuuenum ritu florente modo nata uigentque. 

(HORÁCIO Ep. ad Pis., v. 60-62.) 

 

Assim como as florestas são modificadas pelas folhas com o passar do tempo 

(já que as folhas mais velhas caem), assim também perece a velha geração de 

palavras, e as nascidas há pouco, à maneira dos jovens, florescem e prosperam. 

  

 Ao fazer uso do conectivo ut, introdutor de um símile, o poeta compara o ciclo da 

natureza ao processo dinâmico da língua. Assim como as árvores perdem as velhas folhas 

em determinada época para dar lugar a outras mais novas, da mesma forma ocorre com a 

linguagem: algumas palavras, quando se tornam antigas em relação a um período de 

tempo específico, podem ser substituídas por outras, capazes de expressar as significações 

que as anteriores já não conseguiam.  A linguagem, portanto, está relacionada às 

condições que permeiam a vida humana. 

Horácio põe em relevo ainda a noção de mudança no sistema linguístico a partir 

da inserção em seu poema do termo mutantur. Com base na forma verbal indicada, é 
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possível observar que as línguas são dotadas de história, de um percurso de mudança de 

formas que se adaptam aos mais variados contextos de uso. A comparação horaciana 

ressoa como um eco das palavras de Cícero, que já havia apontado a existência de 

palavras antigas. 

Continuando o pensamento exposto, Horácio propõe 

 

Nedum sermonum stet honos, et gratia uiuax. 

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque 

Quae nunc sunt in honore uocabula, si uolet usus 

Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi. 

(HORÁCIO Ep. ad Pis, v. 69-72) 

 

Menos ainda permaneçam a graça duradoura e a honra das palavras. 

Muitas delas, que já desapareceram, renascerão e morrerão aquelas que agora 

vivem com honra, se assim desejar o uso, em cujas mãos estão o arbítrio, o 

direito e a norma de falar. 

 

Observa-se aqui uma concepção linguística pautada na realidade histórica. Devem 

ser destacados os termos usus (uso), arbitrium (arbítrio), ius (direito) e norma (norma). 

O uso no texto horaciano é o elemento fundamental no processo de mudança linguística. 

É o uso ainda o responsável pela especificação de uma variedade de língua como norma 

discursiva. Não se pode falar, no contexto romano, de um aparato gramatical prescritivo, 

ao qual muitas vezes se vincula o termo norma. É importante, contudo, notar que o 

referido vocábulo associa-se a um padrão linguístico dependente de fatores contextuais. 

Tais concepções linguísticas (como usus e norma), embora já tenham sido apontadas no 

texto de Horácio, serão bastante exploradas por Quintiliano, em sua Institutio Oratoria. 

Quintiliano, famoso mestre de retórica em Roma, era representante de uma 

oratória voltada ao serviço da pátria e do direito e preocupava-se bastante com questões 

de ordem moral (Cf. CARDOSO, 2003, p. 166.). Sua Institutio Oratoria, desenvolvida em 

doze livros, tinha por objetivo expor os elementos basilares para a formação do orador. A 

inserção de seis capítulos, na obra, destinados aos ensinamentos gramaticais só se torna 

possível na medida em que o porta-voz do discurso ocupa uma posição de docente, e, 

como tal, deve transmitir os conteúdos necessários para a construção de um bom 
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enunciado. A gramática é vista justamente como uma ferramenta para o bene loqui. Em 

outras palavras: 

 

se cabia à gramática determinar, a partir dos autores que formavam o cânone 

clássico, que usos da língua eram ‘legítimos’, cabia à retórica, então, atualizar 

no discurso aqueles usos de maneira eficiente, com vistas a convencer. (apud 

PEREIRA, 2001, p. 153) 

 

 Seguindo o mesmo pensamento horaciano acerca dos caminhos históricos da 

linguagem, Quintiliano tece alguns comentários sobre os arcaísmos. Reconhecido por ser 

um defensor dos antigos, os quais, de acordo com sua opinião, deveriam servir para os 

seus contemporâneos como modelos, o rhetor atribui mais valor à linguagem da sua 

época, em comparação àquela usada em tempos passados, 

 

[39] Verba a uetustate repetita non solum magnos adsertores habent, sed 

etiam adferunt orationi maiestatem aliquam non sine delectatione: nam et 

auctoritatem antiquitatis habent, et, quia intermissa sunt, gratiam nouitati 

similem parant. [40] Sed opus est modo, ut neque crebra sint haec nec 

manifesta, quia nihil est odiosius adfectatione; (...) [43] Superest igitur 

consuetudo: nam fuerit paene ridiculum malle sermonem, quo locuti sint 

homines, quam quo loquantur. Et sane quid est aliud uetus sermo quam uetus 

loquendi consuetudo? Sed huic ipsi necessarium est iudicium, 

constituendumque in primis id ipsum quid sit, quod consuetudinem uocemus. 

(QUINTILIANO Inst., Orat., I, 6, 39-43)  

 

As palavras retomadas da antiguidade não possuem somente grandes 

defensores, mas também conferem ao discurso certa majestade, não sem 

deleite; com efeito possuem não só a autoridade da antiguidade como também, 

porque são desusadas, obtêm graça semelhante à de uma palavra nova. Mas é 

preciso moderação para que estas palavras não sejam frequentes e nem 

evidentes, porque nada é mais detestável do que a afetação. (...) Resta, pois, o 

uso; com efeito seria quase ridículo preferir a linguagem com qual os homens 

tenham falado àquela com a qual falam. E, na verdade, que outra coisa é uma 

linguagem antiga, senão uma velha forma de falar? Mas é necessário juízo 

para esta questão, a fim de determinar em primeiro lugar aquilo que nós 

chamamos de ‘uso’. 
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 Ao contrastar um uso da sua época a uma forma antiga, Quintiliano percebe o 

mecanismo de mudança da língua. Determinadas palavras são associadas a um dado 

intervalo de tempo e, nesse sentido, em outro período podem desaparecer, concorrer com 

outras palavras e podem também ser redescobertas. Embora as palavras antigas possam 

ser utilizadas em um discurso, deve-se observar o princípio de moderação para que não 

haja uma perda em relação ao estilo. Essas palavras possuem autoridade, por serem 

representações de um passado modelar, e, se são usadas abundantemente, podem perder 

seu valor estilístico e tornar o discurso afetado. 

 No trecho acima, o mestre de retórica já começa a delinear o seu conceito de “uso 

linguístico”. De acordo com ele, tal conceito não está relacionado a uma fala comum, 

 

Nam ut transeam quem ad modum uulgo imperiti loquantur, tota saepe theatra 

et omnem circi turbam exclamasse barbare scimus. Ergo consuetudinem 

sermonis uocabo consensum eruditorum, sicut uiuendi consensum bonorum. 

(QUINTILIANO Inst., Orat., I, 6, 45) 

 

Com efeito, para deixar de lado o modo como os incultos falam correntemente, 

sabemos que, muitas vezes, todos os teatros e a multidão do circo se 

expressam de modo bárbaro. Portanto, chamarei de uso de linguagem o 

consenso dos eruditos, do mesmo modo que (chamarei) o consenso dos bons 

de modo de viver. 

 

 A partir da consideração de Quintiliano acerca do modo de falar das turbae,  

podemos perceber que, da mesma maneira que Cícero, o rhetor observa diversas variantes 

da língua latina, algumas, como no caso exposto, de baixo prestígio social – no texto 

evidenciado pelo uso dos termos imperiti (incultos) e barbare (de modo bárbaro).  Com 

base nessa constatação, ele conceitua o “uso” já delineando os traços característicos de 

um registro convencional, advindo de uma classe social culta. Como afirma Fortes, “o 

conceito de uso em Quintiliano não é sinônimo da fala corriqueira e vulgar compartilhada 

pela maioria, mas é produto de uma convenção entre pessoas instruídas (consensus 

eruditorum)” (FORTES, 2012). 
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 É essa convenção, pautada no consenso dos eruditos, que determinará um uso 

específico, apropriado para a composição de textos oratórios. A fala comum estava, como 

o próprio advérbio barbare já demonstra, repleta de vícios, como os barbarismos e os 

solecismos. Segundo Quintiliano, é preciso que estes vícios sejam afastados da língua 

apropriada para a produção dos discursos.17 

 Estabelecendo uma norma para a composição de textos do domínio da oratória, o 

mestre de retórica chega ao conceito – explicitado nesse capítulo – de latinitas. Ao 

descrever uma língua propriamente latina, destituída de qualquer elemento bárbaro e ou 

estrangeiro18, apresenta uma propriedade particular do mundo romano, o que permite 

certa identificação linguística, no âmbito cultural. O conceito de latinitas está presente na 

obra conhecida como Rhetorica ad Herennium19:  

 

Quoniam, quibus in generibus elocutio uersari debeat, dictum est, uideamus 

nunc, quas res debeat habere elocutio commoda et perfecta. Quae maxime 

admodum oratori adcommodata est, tres res in se debet habere: elegantiam, 

conpositionem, dignitatem. Elegantia est, quae facit, ut locus unus quisque 

pure et aperte dici uideatur. Haec tribuitur in Latinitatem et explanationem. 

Latinitas est, quae sermonem purum conseruat, ab omni uitio remotum. Vitia 

in sermone, quo minus in Latinus sit, duo possunt esse: soloecismus et 

barbarismos. Soloecismus est, cum in uerbis pluribus consequens uerbum 

superius non adcommodatur. Barbarismus est, cum uerbis aliquid uitiose 

efferatur. Haec qua ratione uitare possumus, in arte grammatica dilucide 

dicemus.(Reth., ad Heren., 4, 17) 

 

Como já se disse em que gêneros ela deva versar, vejamos agora o que deve 

possuir a elocução cômoda e perfeita. Para que convenha o mais possível ao 

orador, deve ter três características: elegância, comoposição, dignidade. A 

elegância faz com que cada tópico pareça ser dito correta e claramente. Dividi-

se em vernaculidade e explanação. A vernaculidade conserva a fala pura, 

                                                           
17 Cf. QUINTILIANO Inst., Orat., I, 5, 5: “prima barbarismi ac soloecismi foeditus absit.” É importante 

notar que o retórico tinha consciência de que muitas vezes outras variáveis interferiam para utilização desses 

vícios, como por exemplo a autoridade e a proximidade das palavras viciosas com as palavras honradas. 
18 A concepção de estrangeiro não leva em consideração os gregos, vistos como indivíduos dotados de 

cultura. 
19 Essa obra é de autoria discutida e foi escrita, provavelmente, na segunda metade do séc. I a. C. 
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afastada de todo o vício. Os vícios de linguagem, que depreciam o vernáculo, 

podem ser dois: solecismo e barbarismo. O solecismo ocorre quando, em meio 

a um grupo de palavras, uma delas não concorda com outra que a precedeu.Há 

barbarismo quando algo de vicioso se manifesta nas palavras. Por quais 

métodos podemos evitar esses vícios, esclareceremos na arte gramática.20  

 

 A concepção de latinitas está pautada em certa “pureza” linguística, alcançada por 

meio da não utilização dos vícios de linguagem. Tais vícios parecem tornar a língua 

menos latina, pois, ao serem inseridos no discurso, corrompem-no com elementos 

estrangeiros. Nesse sentido, preservar a integridade da língua latina é torná-la isenta de 

características próprias das línguas bárbaras. 

 Quintiliano, no primeiro livro de sua Institutio Oratoria, também esclarece 

algumas questões no que tange à organização das palavras em grupos. Seu objetivo é 

mostrar como deveria ser o trabalho do gramático e, além disso, contribuir para a 

formação dos oradores. Ao explicitar quais seriam as partes do discurso, intenta fornecer 

aos alunos contribuições no âmbito do domínio gramatical para que o mesmo depois 

pudesse ser encaminhado ao rhetor, o mestre da eloquência. Estes discentes, usando os 

seus conhecimentos linguísticos adquiridos pelos ensinamentos do gramático, poderiam 

criar seus discursos utilizando o padrão de língua proposto pela tradição e pela norma de 

uso. 

 Sobre as partes orationis, Quintiliano informa: 

 

Paulatim a philosophis ac maxime Stoicis auctus est numerus, ac primum 

coniunctionibus articuli adiecti, post praepositiones: nominibus appellatio, 

deinde pronomen, deinde mixtum uerbo participium, ipsis uerbis aduerbia. 

Noster sermo artículos non desiderat ideoque in alias partes orationis 

sparguntur, sed accedit superioribus interiectio. (QUINTILIANO Inst., Orat., 

I, 4, 19) 

 

O número (das partes do discurso) foi pouco a pouco aumentado pelos 

filósofos, principalmente pelos estoicos; primeiramente os artigos foram 

unidos aos conectivos, depois as preposições (foram unidas); aos nomes, o 

                                                           
20 Tradução de Ana Paula Faria e Adriana Seabra, 2005. 
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substantivo, depois o pronome e em seguida o particípio, unido também ao 

verbo; aos próprios verbos, os advérbios. Nossa língua não sente falta dos 

artigos e isto porque (suas funções) foram distribuídas entre as outras partes 

do discurso; contudo às partes anteriores junta-se a interjeição. 

 

 O rhetor consegue estabelecer oito grupos de palavras: os conectivos, as 

preposições, os nomes, os pronomes, os particípios, os verbos, os advérbios e as 

interjeições. Ele não expõe quais critérios morfológicos contribuíram para essa 

organização, como o fez Varrão, ao propor as categorias de caso e de tempo. Por outro 

lado, ele aponta que o latim não sistematizou a categoria dos artigos e que as funções 

atribuídas a essa classe foram distribuídas dentre os demais.  

 Devemos observar que Quintiliano também isola o particípio em uma classe 

independente, apesar de registrar que tal forma nominal está unida ao nome e ao verbo. 

Segundo ele, 

 

(...) Nam et quaedam participia an uerba an appellationes sint dubitari potest, 

quia aliud alio loco ualent, ut “tectum” et “sapiens”. (QUINTILIANO Inst., 

Orat., I, 4, 27) 

 

Com efeito, pode-se duvidar se alguns particípios são verbos ou nomes, 

porque têm valor diferente em cada contexto, como “tectum” (coberto) e 

“sapiens” (sapiente, sábio). 

 

 Quintiliano, no âmbito da retórica, pôs em evidência o uso linguístico e o registro 

padrão (norma) próprio para os discursos oratórios. Pautou-se no conceito de latinitas 

para defender a pureza da sua própria língua e, ao mesmo tempo, para afastar qualquer 

elemento que pudesse corromper o sistema e revelar a presença de outrem em um dos 

símbolos da identidade romana. As referidas noções dos desvios da linguagem também 

estarão presentes no pensamento de outro autor romano, Donato. 

 Donato, diferentemente de Cícero e de Quintiliano, não está relacionado aos 

domínios da retórica. Trata-se de um gramático romano que busca apresentar e analisar 

as duas partes em que estão divididas as lições gramaticais latinas: o estudo das partes do 

discurso e o estudo das qualidades e dos defeitos do discurso. Além disso, Donato parece 
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ter um cuidado em relação à adequação pedagógica que orienta a exposição do conteúdo: 

ele cria “um método sistemático de descrição e um esquema progressivo de organização” 

(DEZOTTI, 2011, p. 13) 

 O gramático compôs sua Ars Grammatica em dois volumes: um mais breve que o 

outro. O primeiro volume é chamado de Ars minor e engloba de modo resumido o 

conteúdo do livro II da sua Ars maior, cuja organização é assim expressa: I- elementos 

da linguagem, II- partes da oração e III- qualidades e vícios do discurso.21 

 Ainda sobre a noção de latinitas e a sua caracterização como norma de caráter 

social, é possível perceber que a definição de Donato sobre os barbarismos preserva a 

noção de desvio e de elemento corruptor do sistema linguístico: 

 

Barbarismus est una pars orationis uitiosa in commune sermone; in poemate 

metaplasmos, itemque in nostra loquella barbarismos, in peregrina 

barbarolexis dicitur, ut siquis dicat mastruga cateia magalia. 

Barbarismus fit duobus modis, pronuntiatione et scripto. His bipertitis 

quattuor species subponuntur: adiectio, detractio, inmutatio, transmutatio 

litterae, syllabae, temporis, toni, adspirationis. (DONATO Ars Maior, III, 

653) 

 

Barbarismo é uma parte viciosa do discurso na linguagem comum. No poema 

é chamado de metaplasmo; paralelamente, na nossa língua é chamado de 

barbarismo, e em língua estrangeira de barbarolexia, como se alguém dissesse 

mastruga22, cateia23, magalia24. 

Barbarismo se faz de duas maneiras: pela pronúncia e pela escrita. A estas 

duas modalidades (da língua) são submetidas quatro espécies (de processo): 

adição, subtração, substituição e transposição de letra, de sílaba, de tempo, de 

tom e de aspiração. 

 

 O fenômeno do barbarismo apresentado por Donato pode ser visualizado de duas 

maneiras: seja pela presença de vocábulos estrangeiros, como os exemplificados no texto, 

seja no nível fonético, alterando assim os fonemas característicos das palavras. Desse 

                                                           
21 Cf. GUERREIRA, 2011. 
22 mastruga (mastruga), -ae: roupa de pele usada pelos sardos e pelos germânicos. 
23 cateia, -ae: espécie de dardo dos gauleses. 
24 magalia, -ae: cabanas de pastores cartagineses. 
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modo, mais uma vez – como já havia sido mostrado no texto do Quintiliano e no texto da 

Rhetorica ad Herennium – o barbarismo está associado à presença de um elemento 

estrangeiro na língua latina. Caracterizado como vício ou defeito, deve ser evitado para 

que se preserve a pureza adquirida pela correção, própria da latinitas. 

 Donato estabelece também oito partes do discurso: nome, pronome, verbo, 

advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. O gramático distingue o nome 

e o verbo como classes prioritárias em relação às demais: 

 

Partes orationis sunt octo, nomen, pronomen, uerbum, aduerbium, 

participium, coniunctio, praepositio, interiectio. Ex his duae sunt principales 

partes orationis, nomen et uerbum. Latini articulum non adnumerant, Graeci 

interiectionem. Multi plures, multi pauciores partes orationis putant. Verum 

ex omnibus tres sunt, quae sex casibus inflectuntur, nomen, pronomen et 

participium.(DONATO Ars Maior, II, 613) 

  

As partes da oração são oito: nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, 

conjunção, preposição e interjeição. Destas, duas são partes principais da 

oração: o nome e o verbo. Os latinos não contam com o artigo, os gregos (não 

contam com) a interjeição. Muitos calculam um número maior de partes da 

oração, muitos um número menor. Mas em verdade, de todas, três são aquelas 

que se declinam em seis casos: nome, pronome e particípio. 

 

 Donato parece compensar a falta de uma parte da oração na gramática latina, pela 

comparação e constatação da ausência de outra parte oracional na gramática grega. Além 

disso, ele observa que os nomes e os verbos têm certa autonomia na oração perante as 

demais classes. Torna-se importante percebermos que o particípio é descrito como uma 

palavra que pode se declinar em seis casos. Especificamente sobre o particípio latino, o 

gramático informa, 

 

Participium est pars orationis dicta quod partem capiat nominis partemque 

uerbi: recipit enim a nomine genera et casus, a uerbo tempora et 

significationes, ab utroque numerum et figuram.(DONATO Ars Maior, II, 

644) 
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O particípio é parte da oração chamada dessa forma porque toma uma parte 

do nome e uma parte do verbo: retira do nome os gêneros e os casos; do verbo, 

os tempos e as significações; de ambos, o número e a figura25. 

 

 As observações aduzidas por Donato enfatizam a natureza ambígua da forma 

participial. Os particípios possuem características próprias dos nomes, bem como 

características específicas do verbo e ainda características compartilhadas pelas duas 

classes. Tal fato é o que explica sua independência, enquanto classe autônoma, na 

gramática latina. O que vai diferenciá-lo das demais partes da oração é a coexistência, em 

sua natureza, das categorias de tempo e de caso. 

 Prisciano de Cesareia foi também gramático e viveu em um período posterior ao 

de Donato. Escreveu algumas obras, dentre as quais destacam-se as suas Institutiones 

Grammaticae – obra destinada, inicialmente, a leitores bilíngues, que possuíam o latim 

como segunda língua. Composta por dezoito livros, as Institutiones apresentam os 

conteúdos linguísticos de modo quase equivalente ao da gramática atual: 

fonética/fonologia, morfologia e sintaxe. Prisciano é o primeiro dos autores da tradição 

latina a compor livros destinados especificamente a assuntos sintáticos. Embora o 

objetivo da obra fosse reproduzir o trabalho dos gregos, o gramático soube emular o 

modelo e criar uma obra de maior abrangência para os estudos latinos. 

 O gramático de Cesareia classifica as partes da oração em oito grupos, do mesmo 

modo como Donato. Ele utiliza um critério pautado na independência das formas para 

diferenciá-las: 

  

(...) ea enim sine illis sententiam complere non possunt, illa vero sine istis 

saepissime complent.(PRISCIANO Inst., Gram., XIV, 1) 

 

(...) elas, pois, sem aquelas outras (nomes, verbos, pronomes e particípios) não 

podem completar o sentido da sentença; aquelas, em verdade, sem essas 

(preposições, conjunções, preposições e advérbios) completam (tal sentido) 

muito frequentemente. 

 

                                                           
25 O termo figura, segundo Donato, diz respeito à natureza simples ou composta das palavras. O conceito 

também abrange a noção de palavras primitivas e derivadas. 



27 
 

 Para Prisciano, os termos indeclináveis parecem constituir uma classe não-

essencial para a significação da oração. Desse modo, ele funde critérios morfológicos e 

semânticos para descrição de cada parte oracional.  

  Ao passarmos para a esfera do uso linguístico, o gramático parece ressignificar 

tal noção em relação aos gramáticos anteriores, para os quais o usus estava diretamente 

relacionado à latinitas. Ao abdicar da noção que particularizava o sistema linguístico 

latino, o gramático não faz referência a nenhum elemento externo à língua, como 

sinônimo de desvio a uma norma. De acordo com Fortes, 

 

ratio e usus são conceitos interpretados em complementaridade, dos quais o 

gramático lança mão para oferecer explicações sobre as construções regulares 

da língua, que obedecem claramente à “lógica interna da linguagem” (a ratio), 

como também sobre as ocorrências que, consagradas pelo emprego efetivo e 

real, parecem estar em desacordo com essa mesma lógica, mas são 

compreendidas à luz de outro conceito, o de figura. Assim, construções que, 

no contexto das artes, eram particularizadas em determinados contextos, e 

consideradas “ornatos” ou “vícios”, tornam-se variações possíveis, expressões 

comuns e constitutivas da linguagem. (FORTES 2012, p.342-343) 
 

 

 Intentamos, neste capítulo, explicitar algumas noções acerca da linguagem, 

concernentes ao pensamento antigo, e mais especificamente, ao pensamento romano. 

Muitas das concepções linguísticas presentes nos tratados de gramática ou de retórica da 

tradição latina, estão na base de algumas teorias modernas. 

 Independentemente do contexto de produção, seja no plano da retórica, seja no 

domínio gramatical, o conceito de uso linguístico é peça fundamental para se observar o 

modo como se configurava o sistema da língua latina. Diante de diversos registros, que 

indicavam a variação de formas, a noção de latinitas elevava um uso ao status de padrão, 

uma norma dependente do contexto de produção, no caso associada aos discursos 

oratórios.  

 Relacionado ao uso, está o princípio morfológico da anomalia. Esse princípio 

respaldava as formas que se distanciavam dos elementos reguladores do sistema. 

Contrapõe-se, portanto, ao princípio da analogia, o qual possibilitava a ampliação do 

número de formas por meio da regularidade de elementos tomados a partir de alguns 

vocábulos. 

 Ainda no campo da morfologia, observamos a classificação das partes dos 

discurso em oito: nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, interjeição e 
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preposição. A única classe de palavras que não está inserida nas gramáticas modernas é 

o particípio, que, em latim, pode ser ainda dividido conforme a categoria de tempo: 

passado, presente e futuro. Abordamos nesta pesquisa, especificamente, os usos do 

particípio presente latino. 

 De um modo geral, tal forma participial será aqui observada sob uma ótica 

funcionalista, que se preocupa com as relações entre a língua como um todo e as diversas 

modalidades de interação. Conforme esse modo de interpretação do fenômeno linguístico, 

a língua é um instrumento de interação e sua principal função é mediar a comunicação 

entre os usuários. Logo, os universais linguísticos são explicados por meio de fins de 

comunicação e construções são compreendidas quando consideradas dentro de um 

contexto. Para tanto, as noções de uso, variação e mudança linguística, apresentadas, de 

acordo com a tradição do pensamento latino, neste capítulo, devem ser levadas em 

consideração. 
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2. FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO: PRESSUPOSTOS E POSTULADOS 

 

 Diferentemente da perspectiva teórica estruturalista, que observa a língua como 

um sistema autônomo e descreve as estruturas linguísticas independentes dos seus reais 

contextos de produção, a teoria funcionalista, em sua vertente norte-americana, pretende 

explicar a gramática de determinada língua a partir do uso que dela fazem os indivíduos 

em suas mais diversas modalidades de interação comunicativa. Assim, o funcionalismo 

linguístico concebe a linguagem “como um instrumento de interação social” (CUNHA; 

COSTA; CEZARIO, 2003). 

 Tal posicionamento teórico pauta-se no princípio básico de que as estruturas da 

língua emergem à medida que são postas em uso, em situações reais de comunicação. 

Desse modo, ao considerar fatores como fins comunicativos, interlocutores e contextos 

discursivos, os funcionalistas não compreendem a língua como uma entidade 

independente, mas sim como um sistema fluído e complexo, visto que é constituído ao 

mesmo tempo por padrões mais ou menos regulares e por outros padrões que afloram de 

acordo com as necessidades cognitivas e comunicativas dos falantes (BYBEE, 2010). 

 De acordo com MARCUSCHI (2008), são pressupostos funcionalistas as noções 

de que a linguagem possui funções que são externas ao sistema linguístico e de que tais 

funções externas influenciam a organização interna do sistema. Logo, 

 

o funcionalismo não se ocupa de formular princípios gramaticais internos que 

caracterizem a boa- ou a má-formação de um conjunto de frases. A tendência 

do funcionalismo é observar os aspectos que conduzem de maneira mais 

adequada os processos interativos e comunicativos nas relações entre os 

interlocutores ou nos contextos comunicativos (p. 44). 

 

 Partindo desses pressupostos, percebemos uma primeira associação entre o 

pensamento gramatical dos antigos e a teoria funcionalista. Os autores latinos, no âmbito 

da tradição gramatical e não no da retórica, pareciam estar preocupados apenas em 

descrever os elementos constitutivos do sistema linguístico e os possíveis processos de 

formação e de estruturação desses elementos. Os gramáticos não pretendiam fornecer aos 

falantes do latim compêndios normativos. Se eram mais severos em relação às possíveis 

influências estrangeiras – como o barbarismo, por exemplo –, tal posicionamento estava 

ligado ao conceito de latinitas que, como já fora explicitado no capítulo anterior, intentava 
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estipular uma identidade romana em face das demais civilizações a partir do código 

linguístico. Por outro lado, a retórica, ao apresentar parâmetros para o bem falar, estava 

preocupada com finalidades pragmáticas, pois o bom orador deveria saber não só a 

melhor maneira de organizar o seu discurso, mas também quais eram os comportamentos 

adequados para cada situação vivenciada no seu cotidiano forense. 

 Consoante os pressupostos da perspectiva teórica funcionalista, não devemos 

separar como áreas isoladas a gramática e o discurso, como o faz a corrente formalista. 

Tais entidades devem ser entendidas como polos de um mesmo continuum, uma vez que 

espelham certas funções próprias da natureza humana: a necessidade de comunicação e 

de expressão (discurso) e a pré-disposição à repetição de parâmetros (gramática). 

Diversos fatores pragmáticos e/ou comunicativos podem ser responsáveis pela 

regularidade gramatical e ainda atuar na seleção e na reorganização daquilo que é 

atualizado na gramática (OLIVEIRA; VOTRE, 2012). 

 Ao buscar no contexto discursivo a motivação para os fatos da língua, o 

funcionalismo refuta a teoria da autonomia das estruturas. Estas passam a ser 

interpretadas segundo as seguintes propriedades: (a) as estruturas são mutáveis e podem 

sofrer variação de acordo com as pressões do uso; (b) as estruturas não são em sua 

totalidade arbitrárias; (c) as estruturas, devido à dinâmica discursiva, são passíveis de 

reelaborações constantes, por meio de mecanismos e processos de mudanças 

(CASTILHO, 2012). 

 Afirmar que a estrutura linguística é um elemento variável de acordo com o 

contexto discursivo pressupõe entender que os domínios da sintaxe, da semântica e da 

pragmática são inter-relacionados e interdependentes. Não basta apenas descrever 

sintaticamente uma construção ou um elemento gramatical, é necessário investigar as 

circunstâncias discursivas que permitem determinado uso. Nesse sentido, por se entender 

que os três domínios são anteriores e, ao mesmo tempo, basilares para a configuração do 

sistema gramatical, postula-se que a língua assenta-se numa trajetória que vai dos sentidos 

e das funções contextualizadas para as formas que compõem o repertório gramatical. 

 Nas palavras de Cunha, Bispo & Silva (2013), consoante tal modelo de 

abordagem, é possível reconhecer 

 

o estatuto fundamental das funções da língua na descrição de suas formas, de 

modo que cada entidade linguística deve ser definida com relação ao papel 



31 
 

que ela desempenha nos processos reais de comunicação. Em razão disso, 

procura essencialmente trabalhar com dados reais de fala e/ou escrita, 

inseridos em contextos efetivos de comunicação, evitando lidar com frases 

criadas ad hoc, dissociadas de sua função no ato comunicativo. (p. 15-16) 

 

 Ao levarmos em consideração os diversos fenômenos responsáveis pelos 

processos de mudança gramatical, notamos a capacidade criativa dos indivíduos. Operar 

transferências entre domínios e categorias, enfatizar traços semânticos, solucionar 

problemas comunicativos, adequar termos e construções aos mais diversos contextos de 

interação, estas são apenas algumas das tarefas associadas à criatividade humana 

responsáveis pelo funcionamento da linguagem. A partir da criação discursiva, a 

regularidade do uso permitirá a reanálise e a possível entrada de dado item ou construção 

na gramática da língua. 

  Conceber a língua como um sistema em que convivem simultaneamente formas 

que tendem a assumir novas funções e outras que aparentam se manter estáveis (VOTRE, 

2002), pressupõe levar em consideração os conceitos de uso, variação e mudança. Tais 

noções linguísticas já eram discutidas pelos autores latinos nos domínios da gramática e 

da retórica, como apresentamos no primeiro capítulo. 

 Varrão, em seu De Lingua Latina26, expôs que a língua se configura a partir de 

dois princípios formadores: a imposição e a declinação. Enquanto pelo primeiro 

procedimento os elementos são criados, por meio do segundo, os mesmos elementos 

passam a ser difundidos. Para o autor a declinação pode ser dividida em voluntária e 

natural: é voluntária quando ocorre pelas diferenças no uso (consuetudo) e é natural 

quando se dá sem a interferência autônoma do falante, visto que ele se submete a um 

conjunto estruturado de paradigmas. Assim, para o gramático, o sistema linguístico é 

delineado a partir do uso. Como um princípio regulador, o uso possibilita a constituição 

e o funcionamento de determinadas formas e refuta outras formas que também poderiam 

ser naturalmente possíveis no sistema linguístico. 

 Cícero, em Ad Familiares IX, 21, 127, ao se dirigir ao seu amigo Peto, aponta a 

existência de diferentes modos de comunicação, de acordo com os diversos contextos 

discursivos. O orador afirma não utilizar em suas cartas – gênero de natureza mais 

informal e de linguagem mais familiar – a mesma variante de língua usada em seus 

                                                           
26 VARRÃO L.L., VIII, 5; VIII, 54-55; X, 15; X, 53. Cf. Páginas  9 e10 do capítulo 1.  
27 Cf. Páginas 14 e 15 do capítulo 1. 
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discursos jurídicos – gênero de característica mais formal e linguagem mais erudita. Tal 

afirmação ciceroniana ratifica a concorrência de formas distintas, utilizadas para fins 

comunicativos múltiplos, presentes em um mesmo recorte temporal. A noção de variação 

é, portanto, explicitada pelo autor em decorrência da noção de adequação linguística. Já 

no Brutus28, Cícero expõe três processos de formação de palavras29: os arcaísmos, os 

neologismos e as metáforas. Os três procedimentos linguísticos pautam-se na noção de 

uso: se algumas palavras tornam-se arcaísmos e podem ser utilizadas como sinônimo de 

erudição, isto significa que os falantes, em determinado tempo, deixaram de usar tais 

elementos lexicais e passaram a se comunicar por meio de outros; se surgem palavras 

novas, estas também são decorrentes das pressões do uso, que possibilita a criação de 

novos vocábulos para a expressão de novos conteúdos; se determinadas palavras passam 

a ser utilizadas em novos contextos e adquirem novas funções, o processo de transferência 

linguística é condicionado também pelo falante e pelo o seu uso da língua. 

 O poeta Horácio, na Epistula ad Pisones30, por meio de um símile, compara o 

funcionamento da linguagem ao ciclo da natureza, pondo em relevo o processo dinâmico 

da língua. Logo, palavras mais antigas vão cada vez mais sendo menos utilizadas para 

serem substituídas por palavras mais novas. Tal processo evidencia a noção de mudança 

linguística, ao observar, do ponto de vista histórico, um percurso de mudança de formas. 

Como o próprio poeta revela, a mudança linguística somente é possível a partir do uso, 

pois ele detém o arbítrio, o direito e norma do falar. 

 Quintiliano, na Institutio Oratoria31, estabelece um diálogo com o texto 

ciceroniano ao identificar o mecanismo de mudança linguística, a partir dos arcaísmos. 

Contrapondo os usos de sua época aos usos do passado, considerado por ele como 

modelo, o rhetor parece delinear recortes temporais e associar a cada espaço de tempo 

usos particulares. Quintiliano tece alguns comentários acerca das variantes da língua 

latina e expõe seu conceito de uso, com base em um registro convencional, próprio das 

camadas sociais mais eruditas. Isto acontece porque, do mesmo modo que Cícero, o 

rhetor está preocupado com a formação de bons oradores. 

                                                           
28  CÍCERO Brutus, respectivamente 108, 135, 145. Cf. Páginas 15 e 16 do capítulo 1. 
29 Tratando-se de uma obra que versa sobre a história da eloquência romana, os três processos de formação 

de palavras apresentados não correspondem apenas a uma exposição metalinguística, mas principalmente 

a uma descrição de mecanismos que poderiam tornar e/ou já tornaram um discurso mais eficiente. 
30 HORÁCIO Ep. ad Pis., v. 60-62; v. 69-72. Cf. Páginas 17 e 18 do capítulo 1. 
31 QUINTILIANO Inst., Orat., I, 6, 39-43; I, 6, 45. Cf. Página 20 do capítulo 1. 
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 Para a teoria funcionalista, as formas linguísticas não estão estagnadas no sistema, 

elas se inserem num percurso dinâmico e são motivadas por fatores de naturezas distintas 

– comunicativos, sociais, cognitivos, históricos: 

 

As línguas são sensíveis às nuanças culturais associadas ao estilo de vida dos 

humanos, apresentando, de um lado, variações de natureza individual, social, 

regional, sexual, entre outras, que convivem em mesmo momento de tempo, 

e, de outro lado, mudanças que se manifestam com o passar do tempo. 

(MARTELOTTA, 2003, p. 57) 

 

 A variação pode ser entendida como um mecanismo essencial das línguas e ilustra 

o caráter adaptativo das línguas, enquanto código de comunicação. Materializa-se na 

observação de formas distintas que veiculam significado equivalente, no nível lexical, 

morfossintático e/ou fonético. Estas formas, embora pareçam transmitir significados 

equivalentes, podem se especificar em determinados contextos discursivos. As variantes 

podem coexistir no sistema por muito tempo, até que, iniciado um processo de mudança 

linguística, uma forma variante desapareça e a outra gradativamente tenda a ocupar o 

lugar da anterior.   

 Reconhecer o caráter heterogêneo e multifacetado das línguas significa levar em 

consideração não só aspectos internos, mas também fatores externos na análise 

linguística. Variáveis como classe social, nível de formalidade, localidade, época e estilo 

são recorrentes na análise e na interpretação dos fenômenos linguísticos. Interessante é 

observar também a relação entre estruturas morfossintáticas e contextos pragmático-

discursivos. Dependendo da situação comunicativa em que o falante se encontre, ele 

poderá utilizar mecanismos linguísticos distintos para se expressar. 

 Ao longo do tempo, as línguas passam por diversas mudanças. Contudo, estas 

mudanças não ocorrem repentinamente e nem estão associadas a períodos específicos. 

Pelo contrário, elas são decorrentes de um processo gradual, visualizado a partir de uma 

perspectiva histórica. Contudo, para ocorrer a mudança, é necessário um período de 

variação entre formas. Por um prisma sincrônico, apenas é possível apontar tendências de 

mudança, mas nunca o processo de mudança. Este só pode ser descrito quando levados 

em consideração diferentes estágios de língua. Ressaltamos que nem sempre uma 

tendência de mudança se concretiza na passagem de uma sincronia a outra. 
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 Um dos princípios funcionalistas mais relevantes para a análise das tendências de 

mudança e de estabilização da língua, nas suas mais diversas manifestações de uso, é o 

de iconicidade. Tal conceito está associado a uma visão dinâmica de língua, na qual 

entram em jogo objetivos comunicativos. Manifesta-se por meio da correlação motivada 

entre forma e função, pois determinadas estruturas, observadas por um prisma sincrônico, 

podem revelar certa opacidade em relação aos papéis semânticos e sintáticos que 

desempenham em seu contexto imediato. Nesse sentido, tal correlação pode ser notada 

entre uma forma e várias funções, ou o oposto, entre uma função e distintas formas 

(CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2003). 

 A iconicidade, aqui abordada em sua versão mais branda, evidencia a ligação 

existente entre o plano da expressão e o plano do conteúdo, isto é, há correspondência 

entre a relação das partes em uma estrutura linguística e a relação das partes na estrutura 

daquilo que está sendo significado. Tal princípio contradiz a hipótese saussureana da 

arbitrariedade do signo linguístico, pois, na língua, são identificados certos padrões que 

mantém relação estreita com o sentido que eles designam, a partir de uma motivação de 

ordem discursiva e/ou pragmática (CROFT, 1990).32 

 Proposto assim por Givón (1984), o princípio de iconicidade pode ser 

evidenciado, na superfície textual, por três subprincípios: quantidade, proximidade (ou 

integração) e ordenação linear. Assim, determinado elemento se torna mais icônico na 

medida em que apresenta maior quantidade de informação, alto nível de integração dos 

constituintes e segmentos ordenados de modo linear. Trata-se de um princípio que, por 

entender que a linguagem é uma faculdade humana, propõe que as estruturas linguísticas 

revelam o funcionamento da mente e espelham o modo humano de conceber o mundo. 

 De acordo com o subprincípio da quantidade, quanto mais informação veiculada, 

maior o suporte de veiculação, isto é, há certa proporção na composição da estrutura 

linguística: o plano da expressão deve ser compatível com o plano do conteúdo. A 

                                                           
32 No Crátilo de Platão, há um questionamento sobre a existência ou não de similaridade entre o código 

linguístico e o sentido expresso por ele. Na obra, cada personagem representa um ponto de vista: Crátilo 

defende que a língua é o espelho do mundo e que há uma relação similar entre os elementos da língua e 

suas representações; Hermógenes, ao contrário, demonstra existir certa arbitrariedade na relação nome-

ideia; e Sócrates, por meio de uma visão dialética, apresenta interrogações para aprofundar tal reflexão. 

Nota-se, portanto, que o conceito de iconicidade, tal como apresentado pelos estudiosos funcionalistas, 

dialoga com o pensamento acerca da linguagem, defendido pelo personagem platônico Crátilo. 
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complexidade do pensamento manifesta-se em alguma medida nas construções 

linguísticas (SLOBIN, 1980).  

 Um exemplo da atuação desse subprincípio pode ser visto no comprimento maior 

das formas participiais em comparação aos temas verbais das quais derivam. As formas 

verbais em si já possuem diversas informações semânticas e gramaticais e o particípio 

presente, por exemplo, por sua natureza híbrida, além de todas essas noções advindas do 

tema verbal originário, ainda incorpora outros dados próprios dos adjetivos. Reflete, 

assim, na forma, a ampliação do campo conceitual: 

 

ama       >      amans33 

       (tema verbal)     (particípio presente) 

 

 Consoante Cunha, Bispo & Silva, “quanto mais imprevisível (nova) for a 

informação para o interlocutor, maior será a quantidade de forma a ser utilizada e vice-

versa.” (2013, p. 23). Nesse sentido, as informações novas, ao serem introduzidas nos 

textos, tendem a apresentar maior suporte formal, e, em contraposição, as já inseridas 

podem ser substituídas por estruturas mais sintéticas, como formas pronominais, ou 

mesmo estruturas nulas, como a anáfora. 

 O subprincípio da proximidade (ou integração) prevê que os conceitos mais 

integrados do ponto de vista cognitivo também estão mais ligados no nível 

morfossintático. Tal subprincípio, em sua proposição, correlaciona a distância linear 

existente entre elementos linguísticos à distância das ideias que tais elementos 

representam. A proximidade espacial entre os termos espelha a organização mental dos 

conteúdos. 

 No texto latino, entre pares de functivos, o determinante costuma acompanhar o 

determinado, seja anteposto – o que seria o previsto de acordo com manuais gramaticais 

modernos –, seja posposto. O particípio presente, como elemento modificador, tende a 

seguir tal diretriz, como demonstra o exemplo abaixo: 

 

Fac proserpentem bestiam me (...) (Plauto, Asin., v. 695)34 

                                                           
33 O sufixo formador do particípio presente é –nt. A forma explicitada, em nominativo singular, é decorrente 

de uma alteração fonética produzida pelo acréscimo da desinência número-casual. 
34 Trad.: Torna-me uma animal rastejante. 
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 Em se tratando de uma língua cuja ordem não é um fator de determinação sintática, 

como o Latim, a proximidade de tais elementos pode enfatizar ainda mais a iconicidade 

de determinada construção. Nem sempre, contudo, a proximidade linguística se faz 

presente no texto por razões próprias do fazer poético antigo. As comédias de Plauto, 

embora recriem artificialmente uma linguagem mais popular, são composições poéticas, 

sempre estruturadas em esquemas métricos fixos (metros estes variáveis), que 

pressupõem sequências de sílabas ordenadas.  Isto possibilita que palavras sejam 

deslocadas de suas posições previstas de acordo com as necessidades do verso. Além 

disso, no texto poético, são permitidas certas disjunções sintáticas que visem construir 

imageticamente o conteúdo desenvolvido no poema. Trata-se do uso da sintaxe mimética 

que caracteriza o refinamento estilístico-literário de diversos poetas latinos.Também na 

prosa, por razões estilísticas, a ordem comum pode ser modificada para dar ênfase ou 

mesmo topicalizar determinado referente. Segundo Pinkster (1995), 

 

Na poesia, mas às vezes também em outros tipos de textos, a ordem das 

palavras está muito determinada por fatores métricos e/ou estéticos. Esta é 

uma convenção literária que passa por cima, por assim dizer, dos fatores 

sintáticos e pragmáticos que determinam normalmente a ordem das palavras 

(p. 240).35 

 

  

 Tal natureza do texto poético latino parece-nos não possibilitar a utilização regular 

do subprincípio da ordenação linear. Segundo este subprincípio a informação mais tópica, 

mais importante, tende a vir em primeiro lugar e a organização das orações no discurso 

espelha a ordem sequencial dos acontecimentos. Visto que a ordem das palavras não é 

responsável pelas funções sintáticas exercidas pelos constituintes oracionais – são as 

desinências casuais que operam esse processo de transposição sintática –, a organização 

linear dos termos não necessariamente corresponde à sequência dos fatos. 

                                                           
35 PINKSTER, 1995, p. 240: En poesía, pero a veces también em outro tipo de textos, el orden de palavras 

está muy determinado por factores métricos y/o estéticos. Ésta es una convención literaria que pasa por 

encima, por así decir, de los factores sintácticos y pragmáticos que determinam normalmente el orden de 

palavras. (p. 240) 
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 Associado ao conceito de iconicidade está o princípio de marcação. Utilizada 

inicialmente pelos estudiosos estruturalistas36, a marcação diz respeito às oposições entre 

pares contrastivos. Tal princípio opõe categorias marcadas a categorias não-marcadas e 

propõe que estruturas mais marcadas são empregadas em contextos comunicativos mais 

complexos e que formas menos marcadas estão presentes em contextos mais 

simplificados. Entre dois elementos um é considerado marcado quando possui 

determinada propriedade, que não está presente no outro elemento considerado, por isso, 

não-marcado. 

 Givón (1990) propõe três critérios principais para se observar a distinção entre 

formas marcadas e não-marcadas: a) complexidade estrutural; b) complexidade cognitiva; 

c) distribuição de frequência. De um modo geral, nas línguas há uma tendência para que 

esses três parâmetros de marcação atuem conjuntamente em determinada construção. 

 A complexidade estrutural está relacionada a uma maior elaboração do construto 

linguístico, identificado, por isso, como marcado, quando comparado ao seu par 

correspondente, menos complexo, considerado não-marcado. Já a complexidade 

cognitiva diz respeito a um maior esforço mental demandado para se compreender a 

forma marcada. Por possuir uma estrutura mais complexa requer mais atenção e mais 

tempo de processamento. Resultante da junção desses dois fatores, emerge o parâmetro 

da distribuição da frequência: elementos mais marcados tendem a ser menos frequentes 

em textos, o que, de certa forma, põe em relevo a complexidade estrutural e cognitiva da 

estrutura. 

 No texto latino, e mais especificamente no texto cômico – texto elaborado para 

fins de representação -, cada disjunção sintagmática, em nível oracional, pode exigir 

maior atenção do espectador/leitor, visto que o mesmo precisa projetar, no plano 

cognitivo, associações morfossintáticas que só se evidenciarão na cadeia linear de fala e 

na composição do verso após a observação de todo o pensamento. Elementos 

determinantes, como o particípio presente, podem aparecer isolados de seus elementos 

determinados no verso plautino. Um sintagma não encadeado de modo justaposto é por 

natureza mais complexo e demanda do espectador/leitor de Plauto um esforço maior para 

entender o conteúdo veiculado no texto. 

                                                           
36 A noção saussureana de valor simbólico pressupunha a oposição entre duas unidades que compunham o 

sistema linguístico.(Cf. SAUSSURE, 2012) 
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 Ao levarmos em consideração fatores estilísticos e métricos, próprios da 

concepção literária dos antigos, e ainda outras questões como gênero de texto, podemos 

concluir, contudo, que nem sempre estruturas complexas são marcadas.  Pode ser que 

disjunções sintáticas correspondam a traços particulares do estilo do comediógrafo, ou 

que ainda sejam necessárias em determinados esquemas métricos – já que o número de 

sílabas de uma palavra, com determinada cadência sonora, pode ser interessante para certa 

composição métrica -, ou mesmo que se repitam em textos cômicos para enfatizar a ironia 

e o suspense desejado pelo autor. 

 Isso indica que uma forma pode ser marcada em um contexto e não-marcada em 

outro. Givón (1995) entende que a marcação é um fenômeno dependente do contexto e 

só deve ser explicada a partir de fatores comunicativos, cognitivos e socioculturais. O 

autor também chama atenção para o fato de que a marcação não se restringe a categorias 

linguísticas, podendo estar associada a fatores discursivos como nível de formalidade.  

 A teoria funcionalista também compartilha da ideia de que o mundo não pode 

apenas ser entendido em termos e coisas individuais, mas também em termos de 

‘categorias de coisas’. Logo, existem componentes que, por possuírem traços 

semelhantes, podem ser agrupados numa mesma categoria. De acordo com Cunha, Bispo 

& Silva (2013),  

 

a construção dos conceitos relaciona-se às experiências do ser humano no 

ambiente biofísico e sociocultural, e são esses conceitos que nos permitem 

caracterizar mentalmente as categorias e raciocinar sobre elas. Cada categoria 

é conceitualizada em termos de representante prototípico, aquele que reúne os 

traços recorrentes de que se compõe essa categoria. Dessa forma, a 

classificação dá-se por meio do elemento que exemplifica o protótipo, 

enquanto os outros elementos são classificados considerando as características 

mais próximas e as mais distantes em relação ao exemplar prototípico. Essa 

perspectiva não linear / categórica e não discreta permite o tratamento escalar 

e contínuo de aspectos gramaticais. (p. 28-29) 

 

 Relacionada ao princípio de economia linguística, a categorização simplifica a 

interação dos indivíduos com o ambiente, pois por meio dela reduz-se a necessidade da 

memória humana e recupera-se informações com mais facilidade. Em cada categoria há 

protótipos que funcionam como unidade modelar de cada grupo: um protótipo recolhe as 

características básicas de dada categoria. Rosch (1975) afirma ser uma consequência das 

propriedades humanas inerentes da percepção humana, a prototipicidade, evidenciadora 
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das relevâncias cognitivas. Possibilitando a realização de atividades inferenciais, os 

protótipos podem ser observados em escala fixa e/ou gradual, na medida em que 

propriedades são mantidas ou alteradas. 

 Pensando num continuum, enquanto alguns elementos, os protótipos, fixam-se no 

polo da escala categorial, com traços mais ou menos definidos, outros elementos, com 

traços modificados, se situam em instâncias intermediárias e compartilham propriedades 

de ambas as categorias. Consoante Kleiber (1990), a concepção de protótipo se apoia nos 

seguintes parâmetros: cada categoria possui uma estrutura interna prototípica; o grau de 

representatividade de um elemento exemplar corresponde ao seu grau de vinculação à 

categoria; as fronteiras das categorias são imprecisas e não muito bem delimitadas; os 

membros de uma dada categoria não apresentam necessariamente as mesmas 

propriedades; o preenchimento de uma categoria ocorre a partir do nível de similaridade 

com o protótipo; e a similaridade não pode ser estabelecida de modo analítico, mas sim 

de modo global. 

 Assim o particípio presente prototípico, que deve ser entendido como uma classe 

gramatical distinta, de acordo com o pensamento gramatical dos antigos romanos, é 

aquele que compartilha proporcionalmente traços tanto do verbo quanto do adjetivo, seja 

do ponto de vista semântico, sintático ou morfológico. Quanto mais a forma participial se 

afasta dessa categoria de natureza mista e adquire mais propriedades do adjetivo, mais ela 

se distancia do protótipo de particípio presente.  

 Em relação aos planos discursivos, também observamos o modo como cada 

indivíduo organiza seu texto. Tomando as formulações originais da psicologia gestaltista, 

cuja preocupação residia na exteriorização dos fenômenos interiores, por meio da 

percepção dos elementos superficiais, a teoria funcionalista leva em consideração as 

dimensões de figura e fundo em diversas camadas textuais. 

 Cunha, Costa & Cezario (2003) correlacionam diretamente a marcação gramatical 

às porções centrais e periféricas do texto e definem figura e fundo da seguinte maneira: 

 

Por figura entende-se aquela porção do texto narrativo que apresenta a 

sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativos, realis, sob a 

responsabilidade de um agente, que constitui a comunicação central. Já fundo 

corresponde à descrição de estados, da localização dos participantes da 

narrativa e dos comentários avaliativos. (p. 39 – grifos do autor) 
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 Entendemos que o elemento marcado, por ser menos frequente e mais complexo 

estruturalmente, pondo-se, portanto, em relevância para identificação do leitor/ouvinte, 

associa-se à figura. Por outro lado, a recorrência de formas não-marcadas, mais simples, 

estão relacionadas ao fundo. Não é possível, entretanto, estabelecer rigorosamente as 

categorias analíticas de figura/fundo. É necessário conceber tal caráter binário de acordo 

com parâmetros escalares.  

 Outro processo cognitivo presente na configuração linguística é a analogia. Trata-

se de um procedimento difusor de estruturas já existentes no sistema, por meio de um 

método comparativo entre formas similares. Pautando-se em categorias já estabelecidas, 

a analogia pressupõe um ato relacional, no qual características de determinado elemento 

são projetadas em outro elemento potencialmente similar. 

 O gramático antigo Varrão, como já apontamos no primeiro capítulo, esclarece 

que a analogia é um princípio estruturador e difusor, que se estabelece sob parâmetros 

regulares37. A declinação natural, proposta pelo reatino, fundamenta-se no fato de que o 

conhecimento acerca do paradigma flexional de dada palavra possibilita a flexão das 

demais pertencentes a mesma categoria. Podemos perceber, portanto, que a analogia está 

diretamente associada à flexão, conforme o pensamento varroniano. 

 Para os neogramáticos do fim do século XIX, a analogia significava um processo 

de mudança que pressupunha alteração do material fonético de certos elementos de uma 

língua por meio da observação de seus paradigmas gramaticais. Em outras palavras, como 

demonstra Faraco (2005): 

 

quando uma mudança sonora afetasse um elemento qualquer e o resultado 

fosse a quebra de padrões gramaticais, haveria a possibilidade de “retificar” 

isso por meio da analogia, isto é, mudando a forma  resultante de modo a 

torná-la coincidente com os padrões gramaticais regulares da língua (p. 144) 

 

 É com base no princípio da analogia que se pode explicar, por exemplo, a forma 

honor (com –r final) de nominativo singular da palavra de tema consonântico honos, 

honoris (honra). A partir dos estudos da gramática comparada pode-se perceber que o *-

s original, advindo do indoeuropeu, manteve-se sem alteração em posição inicial e final 

em latim, mas passou pelo processo fonético de rotacismo quando em ambiente 

                                                           
37 Cf. Páginas 14 e 15 do primeiro cápitulo. 
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intervocálico. Dessa maneira, aparentemente, o paradigma flexional passou a possuir 

duas formas diferenciadas de tema (em –s e em –r). A forma honor, portanto, pode ser 

explicada como uma tentativa de unificar o paradigma, devido às pressões analógicas do 

padrão morfológico de palavras terminadas em –r, muito frequentes em latim. 

 Assim, para os funcionalistas, a analogia implica, em um primeiro momento, 

comparação entre elementos e, em um segundo momento, à medida que as similaridades 

dos atributos das formas aumentam, mudança linguística no plano fônico, morfológico 

e/ou sintático. Refere-se à atração de formas preexistentes a outros elementos também já 

existentes e envolve ainda inovação ao longo do eixo paradigmático. (GONÇALVES et 

alii, 2007) 

Outra motivação para mudança linguística é a reanálise, que, diferentemente da 

analogia, possibilita a criação de novas formas gramaticais a partir de novas 

interpretações dos fenômenos morfossintáticos. A reanálise opera no eixo sintagmático e 

resulta de um rearranjo no sistema linguístico: há uma alteração de fronteiras inerente ao 

desenvolvimento da nova função gramatical.  

Associadas aos processos de mudança da língua estão as noções de metáfora e 

metonímia. Assim, conceitos mais concretos são mobilizados para o entendimento e 

descrição de um fenômeno menos gramatical, envolvendo transferência conceptual ao 

aproximar domínios cognitivos distintos (metáfora) e motivação pragmática com 

reinterpretação induzida pelo contexto comunicativo (metonímia). 

É a metáfora que permite ao homem compreender o mundo por meio das ideias 

em função do mundo concreto. Desse modo, nota-se que a operação e a determinação de 

regularidades caracterizam a derivação de sentidos a partir da transferência do mundo real 

para os domínios do mundo abstrato. O processo metafórico segue uma trajetória 

unilateral do mais concreto para o menos concreto, pois palavras que designam fatos do 

mundo concreto são utilizadas de forma analógica para significar conceitos mais abstratos 

e mais complexos. Conforme Gonçalves et alii,  

 

Associada a processos de (des)semantização, a metáfora, em 

gramaticalização, envolve a abstratização de significados, os quais de 

domínios lexicais ou menos gramaticais, são estendidos metaforicamente para 

mapear conceitos de domínios gramaticais. Essa abstratização diz respeito à 

forma como os seres humanos compreendem e conceituam o mundo que os 

cerca. É nesse sentido que as coisas mais próximas são mais claramente 
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estruturadas e delimitadas, menos abstratas, do que as que estão mais 

distantes. (2007, p. 42-43) 

 

 Heine et alii (1991), observando o arranjo linear de categorias conceituais, 

propõem a seguinte escala de acordo com o crescimento da abstração no processo de 

derivação metafórica: 

 

      PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE   

 

O processo metafórico é evidenciado numa escala de abstração que, num 

crescendo para a direita, explicita a sequência das categorias semânticas. A transferência 

de um sentido literal para outro figurado promove assim o deslizamento de um sentido 

mais concreto para outro mais abstrato.  

Já a metonímia, de acordo com Lakoff & Johnson (1980), possui uma função 

referencial que possibilita a substituição de um elemento por outro. Tradicionalmente 

entendida como um processo de mudança por contiguidade no mundo extralinguístico, a 

metonímia é usada aqui para designar uma mudança em função do contexto linguístico e 

pragmático de uso.  

De acordo com Gonçalves et alii (2007), a metonímia, além de designar uma 

inferência pragmática, também remete a  

 

uma ‘associação conceptual’ fundamentada no mundo discursivo, ou uma 

transferência semântica licenciada por contiguidade. É uma espécie de 

permuta que decorre do uso de uma palavra em uma frase na qual uma ideia, 

de alguma maneira ligada ao significado da palavra em questão, é passível de 

formar um elemento do contexto. (p. 47) 

 

É graças a função referencial da linguagem que a transferência por contiguidade 

se torna possível. A metonímia, nesse sentido, deve ser entendida como uma categoria de 

extensão de significados, um processo basilar para a configuração de significados 

estabelecidos por contiguidade. Resulta de um raciocínio abdutivo, extremamente 

integrado ao contexto.  

Tal característica das relações metonímicas permite-nos notar que os conceitos 

envolvidos em tal operação não são arbitrários; contrariamente, são sistematizados e estão 

relacionadas às capacidades humanas de pensar e se expressar. Tais conceitos podem ser 
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visualizados nas relações de substituição “da parte pelo todo”, “do objeto pelo usuário”, 

dentre outras. 

As inferências metafóricas e metonímicas constituem processos complementares. 

Enquanto a metáfora permite o estabelecimento de um elo entre dois domínios 

conceptuais, possibilitando a transferência de um elemento para o outro, a metonímia 

resulta do emparelhamento de significações, possibilitada pela proximidade de formas do 

sistema. Trata-se, portanto, de processos que permeiam os fenômenos de mudança 

linguística. Consoante Martelotta, Votre & Cezario (1996), 

 

a metáfora constitui um processo unidirecional de abstratização 

crescente, pelo qual conceitos que estão próximos da experiência 

humana  são utilizados para expressar aquilo que é mais abstrato e, 

consequentemente, mais difícil de ser definido. A metonímia diz 

respeito aos processos de mudança ou mudança por contiguidade, no 

sentido de que são gerados no contexto sintático. (p. 54) 

 

 Desse modo, ambos os procedimentos, que evidenciam o dinamismo da 

linguagem, possibilitam a explicação da mudança de um item lexical em um item mais 

gramatical. A metonímia e a metáfora envolvem, respectivamente, a reanálise e a analogia 

nos processos linguísticos de mudança.  

 A mudança linguística pode ser entendida aqui como um processo não absoluto, 

relacionado a uma tendência dos elementos do sistema de seguir trajetórias prototípicas. 

(MARTELOTTA, 2011) Tal posicionamento teórico permite-nos perceber que os 

processos de mudança evidenciam tendências possíveis e/ou prováveis e refletem as 

regularidades de dada língua. De acordo com Cunha, Oliveira & Votre (1999), as 

transformações no sistema linguístico podem ocorrer em todos os tempos e lugares, visto 

que existem dados comprobatórios de que um mesmo tipo de transformação pode ocorrer 

repetidamente.  

 Dois são os fenômenos específicos da mudança linguística: a gramaticalização e 

a lexicalização. Ambos os processos, mesmo mantendo características semelhantes no 

que tange à direção natural da mudança, apresentam-se como distintos e, em certa medida, 

contrários.  Tais processos demonstram que as línguas estão em constante variação e 

mudança, decorrentes da incessante necessidade dos falantes de criar novas expressões e 

novos arranjos na ordenação vocabular.  
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 É interessante explicitar que o primeiro uso do termo gramaticalização é atribuído 

a Antoine Meillet, importante teórico da linguagem, com muitas publicações direcionadas 

à descrição da língua latina. Para ele, tal procedimento linguístico indicaria “a passagem 

de uma palavra autônoma à função de elemento gramatical” (apud GONÇALVES et alii, 

2007, p. 19). Em decorrência dessa definição, a perspectiva funcionalista propõe que 

gramaticalização  

 

designa um processo unidirecional segundo o qual itens lexicais e construções 

sintáticas, em determinados contextos passam a assumir funções gramaticais 

e, uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções 

gramaticais. (MARTELOTTA; VOTRE; CEZARIO, 1996, p. 24) 

 

 A partir dessa definição, pode-se verificar que o termo pode ser entendido em dois 

sentidos relacionados: a gramaticalização stricto sensu, associada à mudança das formas 

que migram do léxico para a gramática; e a gramaticalização lato sensu, que se ocupa das 

mudanças que ocorrem no interior da própria gramática.  

 Ressaltamos que o termo gramaticalização – bem mais utilizado pelos teóricos 

defensores da corrente funcionalista –, em muitos textos, aparece associado ao termo 

gramaticização. Alguns autores, contudo, estabelecem uma distinção entre eles: o termo 

gramaticalização está ancorado em uma perspectiva diacrônica e o termo gramaticização 

em uma perspectiva sincrônica. (POGGIO, 2003) O vocábulo gramaticalização será 

utilizado neste estudo de modo genérico, uma vez que a investigação científica parte, 

aqui, de um prisma sincrônico. 

 Há uma recorrente renovação no sistema linguístico, resultante da criação ou da 

reinterpretação do falante nos seus mais diversos contextos de interação. Nesse sentido, 

a gramaticalização pode ser considerada um paradigma, quando observamos o 

surgimento de formas gramaticais e os diversos usos de certo elemento, ou pode ser 

interpretada como um processo se levarmos em consideração o continuum linguístico e 

análise de itens que se tornam mais gramaticais.  

 A gramaticalização como um processo evidenciador de mudança, pautado 

inicialmente numa variação de uso, é estabelecida no momento em que uma unidade 

linguística começa a ganhar propriedades de outras formas gramaticais, ou mesmo 

quando amplia sua gramaticalidade, se já possui um estatuto gramatical. Votre, 

preocupando-se com o processamento sincrônico, justamente por haver, em um mesmo 
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estágio de língua, deslizamentos funcionais menos perceptíveis, muitas vezes sem a 

mudança de classe gramatical, assim descreve a gramaticalização: 

 

Processo de regularização que se verifica num fenômeno qualquer, à 

medida que a generalização progressiva do uso vai fazendo com que ele 

passe do nível do discurso, em que há ampla liberdade de variação, para 

o nível da gramática, em que se regulariza e em que diminui ou cessa a 

liberdade de variação. O conceito aplica-se também aos itens já 

presentes na gramática, que evoluem para uma conformação ainda mais 

gramatical, se admitimos que os itens da gramática não são entidades 

discretas, e sim polos de um contínuo, em que certas classes de itens 

estão mais próximas do léxico, enquanto outras ocupam diferentes 

posições no continuum da gramática. Assim, o advérbio é mais 

gramatical do que o adjetivo. (apud GONÇALVES et alii, 2007, p. 23) 

 

 Devemos salientar que a mudança linguística costuma ocorrer de modo gradual e 

lento. Não há gramaticalização por meio de realidades estanques, pautadas em categorias 

discretas. Tendo como base a teoria dos protótipos, já descrita anteriormente, é possível 

afirmarmos que determinada categoria vai lentamente afastando-se de seu núcleo 

conceptual e gradativamente aproximando-se de outro.  

 Dados não-protípicos, isto é, dados que não compartilham de todos os traços de 

dada categoria, antes analisados parcialmente com explicações ad hoc, passaram a ser 

contemplados de acordo com a perspectiva funcionalista. Assim, por entender que a 

língua é um continuum, a teoria dos protótipos reconhece um gradiente entre os membros 

de determinada categoria. É a partir do grau de similitude com o protótipo, elemento 

entendido como modelar e mais representativo de um grupo, que cada item pode se 

aproximar ou se distanciar de uma categoria. 

 O princípio da unidirecionalidade esclarece, na escala de gramaticalização, o 

ponto que indica determinado tipo de mudança, responsável pelo rebaixamento da 

categoria de um elemento, na direção de uma estrutura mais gramatical, e nunca o 

contrário. Nesse sentido, toda gramaticalização envolve estágios de mudança que 

caminham na direção do [+lexical] para o [+gramatical]. Entende-se por 

unidirecionalidae a seguinte postulação: dados dois estágios X e Y, X ocorre antes de Y, 

e nunca ocorre o inverso. (HOPPER; TRAUGOTT, 1993). Nos diferentes níveis de 

análise, sob o enfoque da unidirecionalidade, Gonçalves et alii (2007, p. 37) preveem as 

seguintes mudanças resultantes dos mecanismos de gramaticalização: 
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Nível  Mudança unidirecional Processo 

Fonologia mais material fonológico > 

menos material fonológico 

redução fonológica 

Morfologia lexical > gramatical > mais gramatical 

(forma livre > forma presa) 

recategorização 

(morfologização) 

Sintaxe menor coesão > maior coesão reanálise (alteração da 

fronteira de constituintes) 

Semântica concreto > abstrato dessemantização, 

processos metafóricos 

Pragmática estruturas pragmáticas >  

estruturas sintáticas 

sintaticização 

Tabela 1: Mudanças resultantes dos mecanismos de gramaticalização (GONÇALVES et 

alii, 2007) 

 

 A gramaticalização é concebida como um processo que pode ver esgotado todo o 

percurso de mudança de um elemento: [item de conteúdo] > [palavra gramatical] > 

[clítico] > [afixo flexional]; mas que também pode ser interrompido em um ponto da 

escala de mudança (HOPPER; TRAUGOTT, 1993). Segundo Heine e Reh (1984) apud 

Heine et alii (1991), quanto mais um item linguístico se gramaticaliza,  

 

a) mais perde complexidade semântica, significação funcional e/ou valor expressivo; 

b) mais perde significação pragmática e mais ganha significação sintática; 

c) mais reduzido é o número de membros pertencentes ao mesmo paradigma 

morfossintático; 

d) mais há decréscimo na variabilidade sintática, ou seja, mais a posição torna-se fixa; 

e) mais seu uso se torna obrigatório em certos contextos e não-gramatical em outros; 

f) mais aglutina-se semantica, morfossintatica e foneticamente com outras unidades; 

g) mais há perda de substância fonética.   

 

 Bybee et alii (1994) observaram novos mecanismos inerentes ao processo de 

gramaticalização. Um desses mecanismos diz respeito a generalização (ou 

enfraquecimento do conteúdo semântico). Representa a perda de traços específicos de 

significado, com a consequente expansão de contextos apropriados para o uso. Pode ser 

entendido de duas formas: por um lado um elemento acaba tendo maior distribuição, 

devido aos contextos mais diversificados de uso, e por outro lado, ele tende a ser mais 
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geral porque perde certas especificidades de sua significação. O outro desses mecanismos 

motivadores da gramaticalização é a inferência. Remete diretamente à implicatura, pois 

se o falante pauta-se especificamente no princípio de economia linguística, o ouvinte 

extrai todos os significados necessários à compreensão da proposição. Está relacionada, 

pois, a inclusão de significação por parte do receptor, no momento da interação 

interpessoal. 

 A variabilidade sintagmática, tal como proposta por Lehmann (1995), é um dos 

parâmetros que captam a natureza gradual do processo de gramaticalização. Ela se refere 

à possibilidade de determinado item linguístico variar em relação à sua posição na 

construção em que ocorre. Quanto mais um elemento se torna fixo dentro de um sintagma, 

maior o seu nível de gramaticalidade.  

  Ao propor outros princípios reguladores do processo de gramaticalização, Hopper 

(1991) evidencia a natureza emergente da gramática de uma língua. Diferentemente de 

Lehmann (1995), o teórico propõe um conjunto de cinco parâmetros: estratificação, 

divergência, especialização, persistência e descategorização. Tais parâmetros também 

acentuam o caráter gradual da gramaticalização e atribuem às unidades analisadas o 

estatuto de “mais” ou “menos” gramaticalizadas.  

 Estratificação (ou camadas): refere-se à coexistência de formas com função 

similar. Em um amplo domínio funcional, novas camadas emergem continuamente e as 

velhas camadas não são necessariamente descartadas, podendo, portanto, coexistir e 

interagir com as novas.  

 Divergência: tal parâmetro explica a existência de formas etimologicamente 

iguais, contudo funcionalmente divergentes. Remete aos diferentes graus de 

gramaticalização de um mesmo item lexical. É um caso particular de estratificação, 

embora se diferencie dela no que tange às diferentes codificações de uma mesma função.  

 Especialização: relaciona-se com a questão do estreitamento da escolha de formas 

que pertencem a um mesmo domínio. Conforme uma das opções de um domínio torna-

se mais gramatical, ela ocupa mais espaço textual. As formas selecionadas, em número 

menor, assumem significações gramaticais mais gerais. 

 Persistência: prevê a manutenção de alguns traços semânticos da forma-fonte na 

forma gramaticalizada, o que pode ocasionar restrições sintáticas no emprego do 

elemento gramaticalizado. Não deixa, portanto, de refletir detalhes da história daquele 
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determinado item, pois, mesmo modificando-se, o elemento deixa vestígios de sua 

significação original. 

 Descategorização: associa-se a diminuição do estatuto categorial de itens 

gramaticalizados, o que pode ocasionar o aparecimento de formas híbridas. Ao sofrer a 

gramaticalização, as formas tendem a perder ou neutralizar suas marcas morfossintáticas, 

passando de categorias plenas (nomes e verbos) para categorias secundárias (adjetivos, 

particípios e advérbios). 

 É importante destacarmos que, segundo Hopper (1991), não há necessidade de 

todos esses parâmetros estarem presentes para haver gramaticalização. Além disso, como 

não há nenhuma indicação de obrigatoriedade de uma forma se gramaticalizar, o processo 

de gramaticalização pode interromper-se em determinado estágio, e não chegar, portanto, 

a um ponto terminal, como já foi mencionado anteriormente. 

 Assim, para a teoria funcionalista, a gramática é vista como um organismo 

maleável, adaptável às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Desse 

modo, paralelamente aos padrões morfossintáticos sistematizados pelo uso, a gramática 

de uma língua revela mecanismos de codificação emergentes. A gramaticalização é um 

fenômeno ligado a essa necessidade de reorganização do sistema linguístico. Nas palavras 

de Gonçalves et alii (2007), 

 

(...) a gramaticalização como um processo dinâmico que reflete não 

somente o movimento contínuo em torno da estrutura (nas relações 

estabelecidas), mas ainda como uma atividade cognitiva com reflexos 

na própria estrutura. Nesse processamento, que se inicia por motivações 

devidas aos usuários da língua, sobreposições de combinação 

sentido/forma geram ambiguidades, polissemias, que se traduziriam 

numa assimetria. Tal assimetria, por se constituir um problema 

comunicativo ao falante-ouvinte, será resolvida pela reanálise e 

analogia que provocariam a paradigmatização da nova forma. Portanto, 

a movimentação do processo de gramaticalização pode ser representada 

num continuum que tanto envolve a variação conceptual quanto a 

contextual. (p. 34) 

 

 A lexicalização, por sua vez, pode ser entendida como um processo criador de 

novos elementos lexicais, resultante da modificação ou da combinação de elementos já 

existentes no sistema. Para Brinton & Traugott (2005), o processo de lexicalização se dá 

por meio do acréscimo de significado às construções sintáticas ou às formações de 
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palavras, em certos contextos linguísticos. Essa nova significação não necessariamente 

deriva ou mesmo é previsível a partir dos constituintes da construção ou do padrão da 

formação das palavras.  

 Ainda de acordo com os mesmos autores, a lexicalização não pode ser confundida 

com os processos comuns de formação de palavras. A derivação, a composição e a 

conversão são processos instantâneos de criação de novas palavras. Já a lexicalização é 

um processo prototipicamente gradual. 

 Embora sejam processos que caminham em direções contrárias na escala 

categorial da língua, a gramaticalização e a lexicalização podem ser observadas, às vezes, 

como paralelos de um mesmo continuum. No momento em que a estrutura interna de 

determinada palavra perde relevância, há a lexicalização, visto que ela adquire mais 

significação fora da gramática. Nada, porém, impede que um item lexicalizado possa 

sofrer gramaticalização, caso se torne regular e perca sua autonomia.  

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos e os postulados da teoria 

funcionalista norte-americana. Explicitamos apenas os parâmetros de gramaticalização 

que podem contribuir para a análise linguística dos dados coletados nas comédias 

plautinas. Visto que tal teoria foi proposta a partir das línguas modernas, somos levados 

a adaptar alguns conceitos e categorias, tais como a percepção de que, de acordo com o 

pensamento gramatical dos antigos romanos, os particípios eram interpretados como uma 

categoria autônoma. Nesse sentido, a elucidação das especificidades do particípio 

presente latino é bastante relevante para o desenvolvimento da pesquisa. No capítulo 

seguinte, à luz dos manuais gramaticais modernos, elucidaremos aspectos da natureza 

híbrida da forma participial. 
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3. O PARTICÍPIO PRESENTE LATINO E OS COMPÊNDIOS GRAMATICAIS 

MODERNOS 

 

 O gramático antigo Varrão, ao descrever o seu sistema linguístico e ao propor uma 

divisão para as partes constitutivas do discurso, como já fora apresentado no primeiro 

capítulo deste trabalho, percebeu que as categorias gramaticais que especificavam o 

paradigma flexional eram as de tempo e caso. Para ele, portanto, havia quatro grupos de 

palavras que compunham o discurso, grupos estes determinados por um critério 

morfológico: palavras com flexão de caso (nome), palavras com flexão de tempo (verbo), 

palavras sem flexão de caso e de tempo (advérbios) e palavras com flexão de caso e de 

tempo (particípios).  

 Devido às lacunas textuais, presentes nos manuscritos transmitidos ao longo do 

tempo, não é possível saber se o autor desenvolvera e explicitara, de modo bastante 

aprofundado, as características das formas participiais do mesmo modo como fizera com 

os grupos dos nomes e dos verbos. Sabemos apenas que, para ele, o particípio 

(participium) recebia este nome por compartilhar dos traços categoriais de dois outros 

grupos: dos nomes, ele absorvia a categoria gramatical de caso, e dos verbos, a categoria 

gramatical de tempo.38 Notamos, então, que o gramático reatino já identificava a natureza 

híbrida dos particípios e os isolava em uma classe de palavras única. 

 Donato, gramático posterior a Varrão, ao estabelecer oito partes do discurso 

(nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição), 

também separa os particípios em uma classe particular, “chamada dessa forma porque 

toma uma parte do nome e uma parte do verbo: retira do nome os gêneros e os casos; do 

verbo, os tempos e as significações; de ambos, o número e a figura”.39  

Ele, contudo, se diferencia de Varrão, por acrescentar outros traços morfológicos 

na descrição das formas participiais: enquanto para este a caracterização da classe se 

pautava nas categorias de tempo e caso, para aquele a singularidade do particípio reside 

na conjunção das categorias de caso, gênero, tempo, significação (de modo geral, 

associada aos traços verbais de atividade ou passividade), número e figura (relacionada à 

natureza simples ou composta dos nomes).  

                                                           
38  VARRÃO, L.L., VIII, 58. 
39  DONATO, Ars Maior, II, 644.  
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Diferentemente do pensamento dos gramáticos antigos, os compêndios 

gramaticais mais modernos subordinam os particípios à classe dos verbos, 

reinterpretando-os como formas nominais do verbo. A justificativa para tal percepção está 

no plano da formação das palavras, pois os particípios são formados a partir do tema 

verbal, com o acréscimo inicial de sufixo e posterior de desinências casuais. A base, 

então, de significação do vocábulo resultante está no verbo. Além disso, entende-se que 

os particípios são verbos em formas transpostas, que funcionam, em nível oracional ou 

textual, como substantivos ou adjetivos. Há portanto, nessa interpretação, uma mistura de 

critérios morfológicos, semânticos e sintáticos. 

Do ponto de vista da morfologia, o particípio presente forma-se a partir do tema 

verbal de infectum (noção de continuidade, ação em curso) com o acréscimo do sufixo     

-nt-. Na verdade, de acordo com Monteil (2003), o sufixo tematizado seria *-e/on-, 

característico de nomes de agente, seguido de uma ampliação com a consoante oclusiva 

*-t-, encontrada nas formações de nomes de ação. Em Latim, houve uma generalização 

do vocalismo -e (legens, “que lê”) na formação sufixal, embora se tenha conservado o 

vocalismo -o em algumas formas ambíguas como sons (particípio presente de uso raro do 

verbo atemático esse, “ser”)40 e eunt- (caso oblíquo do particípio presente do verbo 

atemático ire, “ir”)41. Contudo, não podemos afirmar que o vocalismo -e estaria associado 

aos verbos temáticos e o vocalismo -o aos verbos atemáticos. (MAROUZEAU, 1910) 

Percebemos, pois, que o particípio presente, por meio do sufixo formal, já apresenta as 

noções de agente e de ação; esta última noção, aliada ao tema verbal de infectum, enfatiza 

o aspecto durativo, de ação contínua, veiculado pela forma participial.  

Podemos explicar a permanência da vogal temática -a, nos particípios dos verbos 

de primeira conjugação, por uma contração entre a vogal do tema e a vogal inicial do 

sufixo ou por meio da redução do sufixo formador –nt. Nos verbos de terceira e quarta 

conjugações, a presença da vogal –i antes da sequência sufixal é decorrente da 

permanência do sufixo *yo/ye, que ou se apresenta em sua forma reduzida, com o 

                                                           
40  Ernout & Meillet (1953) observam que a forma do particípio presente do verbo esse não é produtiva, 

senão em formas compostas desse verbo: ab-sens, prae-sens. 
41 Ernout & Meillet (1953) afirmam que a alternância inicial existente no verbo atemático ire (nominativo 

iens, de *ients, frente a euntis de *eyontes) desaparece no período tardio, pois a analogia com o nominativo 

singular, permitiu a criação de um genitivo singular ientis. 
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acréscimo do sufixo participial, ou se apresenta em sua forma plena, com posterior 

contração da vogal final do sufixo do tema42 e a vogal inicial do sufixo. 

O particípio presente latino, cujo paradigma foi influenciado tanto pelos temas 

consonânticos quanto pelos sonânticos, declina-se inteiramente como um adjetivo de 

segunda classe, que segue a terceira declinação: 

 

Conjugação Infinitivo Particípio Presente 

1ª Conjugação -āre -ans43, -antis 

2ª Conjugação -ēre -ens, entis 

3ª Conjugação -ĕre -(e)iens, -(e)iens 

4ª Conjugação -īre -iens, ientis 

Tabela 2: Paradigma do particípio presente de acordo com as conjugações verbais. 

 

Como um adjetivo, o particípio é passível de declinação, flexiona-se em gênero e 

número e, em alguns casos, comporta a categoria gramatical de grau. De acordo com 

Ernout (1953, p. 58), este seria o paradigma flexional: 

 

Singular 

 Masculino/Feminino Neutro 

Nominativo/ Vocativo Ferens ferens 

Acusativo Ferentem ferens 

Genitivo Ferentis ferentis 

Dativo Ferenti ferenti 

Ablativo ferenti e ferente ferenti e ferente 

Tabela  3 – Paradigma flexional do particípio presente singular (ERNOUT, 1953). 

 

                                                           
42 A terminologia “sufixo do tema” diz respeito a uma abordagem histórica de interpretação dos elementos 

constitutivos do verbo, visto que algumas vogais temáticas resultam de um processo de gramaticalização 

de sufixos formadores de temas verbais, como acontece em alguns dos paradigmas verbais citados. Os 

manuais teóricos sobre o latim costumam não diferenciar o termo “sufixo” de “desinência”.  
43 O nominativo singular em –s é resultante dos processos de assimilação total regressiva e de simplificação 

das consoantes geminadas, ocorridos pelo encontro da consoante do tema com a consoante da desinência 

casual: -nt + -s > *-nss > -ns. 
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Plural 

 Masculino/Feminino Neutro 

Nominativo/ Vocativo ferentes ferentia 

Acusativo ferentis (-es)44  ferentia 

Genitivo ferentium ferentium 

Dativo/Ablativo ferentibus ferentibus 

Tabela 4 - Paradigma flexional do particípio presente plural (ERNOUT, 1953). 

 

Inicialmente, o particípio presente feminino declinava-se por meio do tema 

sonântico, em –i, e os particípios masculino e o neutro pelo tema consonântico. Assim, 

as formas de nominativo singular eram *ferentis para feminino, ferens de *ferent-s (com 

assimilação total regressiva e simplificação das consoantes geminadas) para masculino e 

*ferent (sem o acréscimo de desinência casual) para o neutro. Contudo, após a síncope 

do –i do tema sonântico e da extensão da forma de masculino ao neutro devido à 

existência de nomes neutros designativos de seres animados (mancipium laborans “o 

escravo que trabalha”) (MONTEIL, 2003), o nominativo ferens generalizou-se nos três 

gêneros. 

Embora no nominativo singular tenha havido uma generalização das formas ao 

longo do tempo, no latim arcaico é possível encontrar ainda uma variação de formas em 

alguns outros casos do paradigma flexional. De acordo com Monteil (2003), 

 

Nos particípios, devia-se obter normalmente um tipo legent-um no masculino, 

e um tipo legenti-um em feminino. A flexão consonântica em –um se 

conservou nos particípios substantivados bem cedo (adulescentum, parentum, 

infantum); temos também alguns vestígios na poesia antiga (Plauto, 

Pseudolus., 66: amantum; Stichus., 8 apsentum); mas no período clássico 

generalizou-se a terminação –ium, donde uma forma única para os três gêneros 

(p. 218)45 

 

                                                           
44 Na verdade, o –is de acusativo plural é a desinência original dos nomes de tema vocálico. Segundo alguns 

latinistas, a terminação –is concorreu com a terminação –es durante toda a época republicana. 
45 MONTEIL, 2003, p. 218: En los participios, se debía obtener normalmente un tipo legent-um en 

masculino, y un tipo legenti-um en feminino. La flexión consonántica en –um se há conservado en los 

participios sustantivados em fecha muy temprana (adulescentum, parentum, infantum); tenemos también 

algunas huellas en la poesía antigua (Pl. Ps. 66: amantum, St. 8: apsentum); pero en fecha clásica se ha 

generalizado la terminación –ium, de donde una forma única para los tres géneros.  
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 Consoante Ernout (1953), as duas formas de ablativo singular também atestam a 

existência de duas flexões: uma de tema consonântico *ferent, e a outra de tema em –ĭ, 

*ferenti. Em Latim, o emprego dessas formas se diferenciou: a forma em –i passou a ser 

associada ao uso com valor adjetivo (sapienti puero “o menino que sabe”) e a forma em 

–e reservou-se aos particípios com o valor próprio ou com os de valor substantivo (me 

absente “eu estando ausente”, adulescente “o adolescente”). Contudo, mesmo na poesia, 

por razões métricas, os poetas usam –e no ablativo quando lhe precisam atribuir força 

adjetiva.  Devemos notar ainda que no nominativo neutro plural generalizado também há 

vestígios do tema sonântico, quando se recupera o –i sincopado na terminação –ia. 

Contudo, Ernout (1953) lembra que há formas também associadas ao tema consonântico 

como silenta, citada por Aulo Gélio (19, 7, 7). 

O particípio presente pode reger o caso genitivo como muitos adjetivos latinos. 

Trata-se do genitivo de relação (ERNOUT; THOMAS, 2002), que, embora explicite 

apenas uma relação de complementaridade existente entre o genitivo (regido) e o adjetivo 

(regente), ao integrar o sentido de particípios, exprime especificamente uma noção de 

qualidade permanente. No sintagma com genitivo miles patiens frigoris, há a indicação 

de uma qualidade estável: “um soldado acostumado a suportar o frio”. Nesse caso, o 

genitivo é um complemento do particípio como adjetivo e funciona diferentemente do 

acusativo complemento do particípio como verbo. Já no construto linguístico com 

acusativo miles patiens frigus, há uma representação dinâmica de um fato transitório: “um 

soldado que passa momentaneamente frio.” Desse modo, observamos que o particípio, 

mesmo tendo natureza adjetiva, mantém suas especificidades quando complementado por 

genitivo de relação. 

Por um lado, como adjetivo, o particípio presente pode ser declinado, flexionando-

se em gênero, número e caso, comporta em alguns casos a categoria gramatical de grau, 

obedece às regras de concordância com o substantivo, admite complementos nominais 

em genitivo e pode ser empregado substantivadamente; por outro, como verbo, possui 

voz, pode projetar argumentos internos preposicionados ou não, assimila uma indicação 

de tempo própria do contexto e expressa uma noção aspectual de ação em curso, isto é, 

uma constância. 

O particípio presente, mesmo tendo um sufixo de valor ativo, não possui um 

sentido muito preciso em relação à voz. Tovar (1946) esclarece que o particípio ativo, e 
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não o passivo, é originado a partir de verbos depoentes, assim sequens de sequor 

(“seguir”).46 Bassols de Climent (1967) aponta ainda particípios com valor reflexivo e 

com valor passivo. No primeiro caso, verbos que admitem a voz média reflexiva podem 

propor formas participais com essa acepção: mutans (“o que muda” e “o que se 

modifica”), lauans (“o que lava” e “ o que se lava”). Já no segundo caso, “ao atribuir 

metaforicamente a um objeto uma ação que não pode realizar por carecer de atividade, 

adquire esta uma acepção passiva; assim sobre o modelo de puer infans ‘menino que não 

fala’ se diz facinus infans (‘crime que não pode ser nomeado’).” (p. 369)47 Entretanto, 

formas participiais com sentido passivo são pouco frequentes nos textos latinos. 

Embora não seja patente sua indicação de tempo, o particípio presente mantém 

uma relação de concomitância temporal com o verbo da proposição na qual está inserido. 

A sua denominação “presente” é estabelecida a partir da oposição aos demais particípios, 

passado e futuro. Se a noção temporal só é bem especificada pelo contexto, a noção 

aspectual de infectum é bastante evidente na forma participial. 

Em nível oracional, pode o particípio presente substituir diversos sintagmas 

oracionais de naturezas distintas. De acordo com Faria (1995), é muito comum a 

substituição de uma oração de matiz circunstancial por um particípio. Essa construção 

atribuiria mais energia e rapidez à expressão. Embora o uso participial já seja suficiente 

para exprimir a circunstância48, é muito comum, por uma questão de clareza textual, que 

ele venha acompanhado de uma partícula que lhe precise o sentido. Isso acontece porque, 

devido a índole múltipla do particípio, ele pode, em um mesmo contexto, demonstrar mais 

de uma noção circunstancial: 

a) noção temporal: possivelmente acompanhado das partículas uixdum “apenas”, statim 

e extemplo “imediatamente”, non ante quam “não antes que”. Ex.: (sem partícula) 

quid dicam de Socrate cuius morti illacrimare soleo Platonem legens (Cíc., Nat., 3, 

82) “que direi de Sócrates, por cuja morte costumo chorar quando leio Platão?”; (com 

                                                           
46 Verbos depoentes são aqueles que possuem forma passiva, mas sentido ativo. São, portanto, defectivos 

por não possuírem forma ativa. Nesse sentido, se do ponto de vista semântico não há nenhum impedimento 

na associação do verbo depoente ao sufixo de valor ativo do particípio presente, do ponto de vista 

morfológico, tal associação torna-se bastante complexa. 
47 BASSOLS DE CLIMENT, 1967, p. 369: “Al atribuir metaforicamente a un objeto una acción que no 

puede realizar por carecer de actividad, adquiere ésta una acepción pasiva; así sobre el modelo de puer 

infans (‘niño que no habla´) se dijo facinus infans (‘crimen que no puede ser nombrado’). 
48 Os particípios com valor adverbial são chamados por Pinkster (1995, p. 185) particípios predicativos ou 

adverbiais (participium coniunctum).  
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partícula) imperator extemplo adueniens appellatus (T. Lív., 7, 39, 15) “logo que foi 

chegando, foi chamado imperator”; 

b) noção causal: possivelmente acompanhado das partículas quippe ou utpote “porque”. 

Ex.: (sem partícula) Dionysius cultros metuens tonsorios candenti carbone sibi 

adurebat capillum (Cíc., Of., 2, 25) “Dionísio, por temer navalhas de barba, queimava 

o cabelo com um carvão aceso”; (com partícula) dis carus ipsis, quippe ter et quater 

/ anno reuisens aequor Atlanticum / impune (Hor., Od., 1, 31, 13-15) “caro aos 

próprios deuses, pois que pode rever impunemente três ou quatro vezes por ano as 

ondas do Atlântico”; 

c) noção condicional: possivelmente acompanhado das partículas nisi (só quando a 

oração principal for negativa) e modo “contanto que”49. Ex.: (sem partícula) neque his 

petentibus ius redditur (Cés., B. Gal., 1, 4, 1) “nem se concede a estes a justiça, se o 

pedirem”;  

d) noção concessiva: possivelmente acompanhado das partículas etsi e quamquam “se 

bem que”, “conquanto”. Ex.: (sem partícula) at ut oculus, sic animus se non uidens 

alia cernit (Cíc., Tusc., 1, 67) “mas como o olho, assim é a alma, embora não se vendo, 

distingue as outras coisas.” 

Em uma construção específica do Latim, conhecida como ablativo absoluto, pode 

também o particípio presente expressar matiz circunstancial. Nessa construção, o 

particípio geralmente não se refere nem ao sujeito nem ao complemento do verbo da 

oração principal. O nome ablativo absoluto diz respeito à natureza sintática da oração, 

porque o construto é independente em relação aos outros termos da oração principal e 

todos os termos constituintes (sujeito e particípio) estão em ablativo, mas, do ponto de 

vista semântico e discursivo é falho, pois nenhuma informação é acessória e desprezível 

para a compreensão do enunciado. Conforme Rubio (1989, p. 161), 

 

o termo ‘absoluto’ não é rigorosamente exato: o ablativo ‘absoluto’ está 

‘relacionado’, como qualquer outro ablativo com o verbo principal; não é, 

portanto, absoluto, é, quer dizer, ‘desligado’ do resto do enunciado. O que 

sucede é que a contiguidade entre a noção nominal em ablativo e a noção 

verbal determinada por aquela pode apresentar-se como mais ou menos 

estreita, ou, se se prefere, como mais ou menos frouxa: a diferença entre um 

ablativo absoluto e outro naõ-absoluto é questão de graus na contiguidade real 

                                                           
49 A partícula modo, em uma oração desenvolvida, somente tem valor condicional quando acompanhada de 

forma verbal em subjuntivo.  
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ou nocional; as vírgulas que em nossas edições enquadram habitualmente o 

ablativo absoluto marcam a ‘relativa independência’ do ablativo absoluto 

frente ao verbo determinado por ele.”50 

 

 O particípio presente assim empregado nas construções de ablativo absoluto 

exprime as mesmas circunstâncias já apresentadas anteriormente, equivalendo, pois, a 

orações subordinadas temporais, causais, condicionais e concessivas. Ex.: Etiam hodie 

Periphanes Rhodo mercator diues / absente ero solus mihi talentum argenti soli / 

adnumerauit (Plauto, Asinaria, 499-501) “Ainda hoje, Perífanes, um mercador rico de 

Rodes, sozinho, estando o meu amo ausente, entregou a mim, sozinho, um talento de prata 

[ablativo absoluto com valor concessivo]. 

 Pode ainda o particípio concorrer com o infinitivo em uma construção completiva 

no período subordinado. Nesse caso, o particípio concorda diretamente com o 

complemento do verbo da oração principal, normalmente um verbo de percepção. Ex.: 

uxorem tuam / 

neque gementem neque plorantem audiuimus (Plaut., Amph., v. 1098-1099) “Escutamos 

tua esposa que nem gemia, nem chorava.  

Tais orações substantivas (ou completivas) reduzidas se caracterizam 

especificamente pela ausência de conectivo ou partícula e pela presença de uma forma 

nominal do verbo, a saber um infinitivo (mais comum) ou um particípio presente.  O 

infinitivo possui o valor de um substantivo verbal e o particípio presente o valor de um 

adjetivo verbal. Esses valores são importantes para a construção oracional, pois, 

dependendo dos verbos predicadores que projetam as orações, uma forma e não a outra 

será escolhida. Conforme Bassols de Climent (1967), 

 

estes verbos (uideo, audio) substituem com frequência seu regime participial 

por um infinitivo. É muito difícil assinalar a diferença de matiz que distingue 

ambas as contruções; o que se pode dizer é que o particípio expressa uma 

atitude ou ação em certa medida supérflua (poderia ser omitida) e o infinitivo, 

diferentemente, um fato cuja constatação é necessária até o ponto de que 

poderia substituir o verbo de que depende e omiti-lo. Assim em uma frase 

como Priamum astantem eccum ante portas uideo (Plauto, Bac., 978) “eis que 

                                                           
50 RUBIO, 1989, p. 161: “El término ‘absoluto’ no es rigurosamente exacto: el ablativo ‘absoluto’ está 

‘relacionado’, como cualquier otro ablativo, con el verbo principal; no es, por lo tanto, absoluto, es decir, 

‘desligado’ del resto del enunciado. Lo que sucede es que la contigüidad entre la noción nominal en ablativo 

y la noción verbal determinada por aquélla puede presentarse como más o menos estrecha, o, si se prefere, 

como más o menos laxa: la diferencia entre un ablativo absoluto y otro no-absoluto es cuestión de grados 

em la contigüidad real o nocional; las comas que en nuestras ediciones encuadran habitualmente al ablativo 

absoluto marcan la ‘relativa independencia del ablativo absoluto frente al verbo determinado por él. 
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vejo Príamo elevando-se diante da porta”, o importante é a ação do verbo; o 

particípio introduz uma determinação meramente acessória. Pelo contrário, 

nesta outra frase quoniam uident nos stare, occeperunt (Plauto, Bac., 292) 

“começaram, porque veem que nós estamos levantados”, o importante é a ação 

introduzida pelo infinitivo. Poder-se-ia dizer sem perda de sentido quoniam 

nos stamus “porque nós estamos levantados”. (p. 370-371)51 

 

 De acordo com Pinkster (1995, p. 167), a diferença existente entre as duas 

construções oracionais não está exatamente no nível sintático, mas sim no nível 

semântico. O acusativo com particípio destaca o aspecto da percepção, ao passo que o 

acusativo com infinitivo evidencia o aspecto do conhecimento e da reflexão. Consoante 

Marouzeau (1910, p. 41), as construções ainda se diferenciam pelo fato de que a oração 

participial exprime uma atitude quase indiferente de ser notada e a oração infinitiva 

anuncia um fato essencial para o entendimento do texto. 

  A construção participial, apontada por Marouzeau (1910, p. 40) como a mais 

antiga em comparação com a infinitiva, permite observar um estágio inicial de 

composição oracional. Tais orações substantivas com particípios presentes deixam 

transparecer em sua estrutura vestígios do acusativo predicativo.  

 Consoante Tovar (1946, p. 161), bem menos frequente, mas também encontrada 

em textos do período arcaico e clássico, é a construção do particípio presente com verbos 

de significação causativa: Eos nunc laetantis faciam (Plauto, Stich., 407) “agora tornarei 

aquelas pessoas felizes”. Nesse tipo de sintagma oracional, o acusativo complemento do 

verbo deve vir acompanhado de um predicativo que a ele se refira e que com ele concorde, 

caso em que é projetado por verbo tradicionalmente chamado de transobjetivo52 (facio = 

tornar).  

 Quando o particípio presente concorda com o sujeito do verbo copulativo, como 

na frase miles currens est “o soldado está correndo”, podemos verificar nesse construto 

                                                           
51 BASSOLS DE CLIMENT, 1967, p. 370-371: Estos verbos (uideo, audio) sustituyen con frecuencia su 

régimen participial por un infinitivo. Es muy difícil señalar la diferencia de matiz que distingue ambas 

construcciones; lo más que se puede decir es que el participio expresa una actitud o acción em cierto modo 

superflua (podría omitirse) y el infinitivo, en cambio, un hecho cuya constatación es necesaria hasta el 

puntode que podría substituir el verbo de que depende y omitir-se éste. Así en una frase como Priamum 

astantem eccum ante portas uideo (Plauto) lo importante es la acción de ver; el participio introduce una 

determinación meramente accesoria. Por el contrario, em esta frase quoniam uident nos stare, occeperunt... 

(Plauto), lo importante es la acción introducida por el infinitivo. Podría decirse sin menoscabo del sentido 

quoniam nos stamus.  
52 O verbo se chama transobjetivo porque a compreensão do fato verbal vai além do complemento (objeto 

direto). Nesses casos, o predicativo, conquanto funcione como definidor do complemento verbal, não deixa 

de ser exigido pelo sentido da expressão semântica formada pelo verbo + complemento. (ROCHA LIMA, 

2008, p. 341-342)  
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uma conjugação perifrástica (BASSOLS DE CLIMENT, 1967). Na verdade, tal perífrase 

concorre com a forma simples do verbo currit “corre”, sendo a diferença de sentido 

existente entre ambas muito tênue: a construção perifrástica possui mais força expressiva, 

atribui uma maior persistência da ação e enfatiza o valor aspectual imperfectivo a partir 

do uso do particípio presente. Contudo, devemos observar que no momento em que o 

particípio começa a perder a sua força verbal, equivalendo, por isso, a um adjetivo, deixa 

de formar uma perífrase verbal com verbo copulativo: puer sapiens est “o menino é 

sábio”. 

 Com base na descrição do particípio presente apresentada neste capítulo, já é 

possível compreendermos mais detalhadamente o funcionamento da forma participial tal 

como proposto pelas gramáticas modernas. Torna-se interessante percebermos se a 

sistematização linguística dos gramáticos contemporâneos corresponde às situações reais 

de uso e se uma abordagem teórica mais recente, como a funcionalista, possibilita novas 

interpretações dos dados coletados no corpus desta pesquisa. 
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4. O PARTICÍPIO PRESENTE NAS COMÉDIAS DE PLAUTO 

 

 Como já expusemos no título do trabalho e no desenvolvimento dos pressupostos 

teóricos, a abordagem aqui proposta leva em consideração questões contextuais, próprias 

de situações reais de uso. Desse modo, torna-se relevante explicitarmos algumas 

características estilísticas do texto de Plauto, bem como apresentar traços específicos da 

comédia latina.  

 Antes ainda de partir para a análise dos dados coletados no texto do comediógrafo, 

detalharemos a metodologia utilizada no decorrer deste estudo e as particularidades 

imanentes a uma pesquisa cujo foco de observação seja uma língua clássica. 

 

4.1. Plauto e suas comédias  

 

 Diomedes, gramático do século IV d. C., ao descrever a natureza da comédia 

latina, apresenta informações referentes à estrutura composicional do gênero (tipologia 

social das personagens) e ao conteúdo veiculado por tal suporte textual: 

 

Comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur heroes duces 

reges, in comoedia humiles atque priuatae personae; in illa luctus exilia 

caedes, in hac  amores, uirginum raptus. (Gramm. I p. 488 K, apud  POCIÑA, 

1996, p. 2) 

 

A comédia difere da tragédia, porque na tragédia são introduzidos heróis, 

chefes militares (generais) e reis, (já) na comédia (são introduzidas) pessoas 

humildes e de vida privada; naquela (há) lamentos, exílios e massacres, nesta 

(há) amores e raptos de virgens (jovens). 

 

 Tal definição, não desassociada da matriz aristotélica, explicita que o gênero 

cômico, no contexto romano, está relacionado a pessoas comuns e a situações cotidianas 

próprias da urbs, apesar de o cenário da representação ser grego. O cômico se manifesta 

exatamente na configuração exagerada das personagens, que não deixam de ser 

representações de alguns padrões comportamentais existentes no Mundo Antigo, e mais 

especificamente, na Roma do período republicano. Além disso, esses personagens 



61 
 

estereotipados já fazem parte da composição do gênero, tal como proposto pelo modelo 

grego da Comédia Nova.  

 Plauto também demonstra ter consciência da natureza do gênero cômico ao se 

utilizar de uma linguagem metapoética, no prólogo de sua comédia Anfitrião 

(Amphitruo): 

 

Faciam ut commixta sit tragico comoedia; 

Nam me perpetuo facere ut sit comoedia, 

Reges quo ueniant et di, non par arbitror. 

Quid igitur? quoniam hic seruus quoque partes habet, 

Faciam sit, proinde ut dixi, tragico[co]moedia. 

(v. 59-63) 

 

Farei com que seja (uma comédia) mista, uma tragicomédia, pois não me 

parece possível fazer com que seja continuamente comédia uma peça em que 

se apresentem reis e deuses. O que então? Porque aqui o escravo também está 

presente, farei com que seja, como já disse, uma tragicomédia. 

 

 Nessa peça, o deus Mercúrio, além de atuar como personagem, profere o prólogo 

inicial e revela o enredo da peça. É a presença dos deuses o impedimento para que a peça 

seja entendida como comédia, pois, como também na definição de Diomedes, a comédia, 

de acordo com o pensamento plautino, é o gênero em que estão presentes personagens 

inferiores, com descrições psicológicas, muitas vezes, pautadas em vícios. Questões 

contextuais, como o problema da fome -sempre recorrente no cenário romano -, podem 

instituir uma atmosfera cômica, quando o parasita comilão, por exemplo, sempre faminto, 

é o alvo do riso do público (Cf. SALLES, 1987). É claro que o riso só acontece porque 

não há uma identificação direta entre o público e a personagem, visto que este carrega 

uma postura totalmente exagerada, disfarçada por uma vestimenta e um nome gregos.  

 Pouco sabemos acerca da vida de Plauto. Diferentemente de outros autores latinos, 

o comediógrafo não deixou muitas informações autobiográficas em suas obras. Até 

mesmo não nos é possível precisar o nome latino do autor devido às diversas 
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possibilidades de nomes registradas em suas próprias comédias53. A designação mais ou 

menos consensual é a de Titus Maccius Plautus, proposta por Friedrich Ritschl, em 1842. 

 O comediógrafo parece ter nascido em Sársina, uma pequena cidade da costa do 

Adriático, na Úmbria, região central da Itália, sendo por isso mesmo conhecido como 

Sarsinate. A partir de uma indicação dada por Cícero, no Brutus, os manuais de literatura 

latina apontam que Plauto teria morrido no ano de 184 a. C e, com base em outra marcação 

de Cícero, no De Senectute, indicam o nascimento do poeta entre os anos 255 e 250            

a. C.54 

 Acredita-se que Plauto tenha ido para Roma ainda muito cedo devido ao seu 

domínio pleno da língua latina. Sem ser possível descobrir as razões que o levaram para 

a Vrbs, sabe-se apenas que lá teria trabalhado inicialmente no teatro como ator e produtor 

de espetáculos, atividades que lhe teriam proporcionado algumas economias. Os 

investimentos feitos no comércio marítimo obtiveram resultados negativos, os quais o 

levaram à ruína. Já pobre, para poder sobreviver, Plauto teria trabalhado no moinho de 

um padeiro, responsável por fazer girar a mó. Teria sido nessa época, nos intervalos do 

trabalho, que autor terias composto suas primeiras peças cômicas. 

 Baseando-se em alguns elementos das comédias do autor, tais como a recorrente 

figura do escravo e a presença dos mais diversos castigos com que os mesmos eram 

ameaçados, alguns estudiosos chegaram a afirmar que Plauto teria sido um escravo 

liberto. A tal especulação, pautada em inferências decorrentes da associação entre obra e 

autor, não se dá mais atenção, de modo geral, nos estudos de literatura.  

Foram atribuídas a Plauto mais de 130 comédias, devido ao grande sucesso do 

comediógrafo. Contudo, o gramático Varrão estabeleceu com bastante rigor um corpus 

com 21 comédias seguramente plautinas. São elas: Amphitruo (Anfitrião), Asinaria (A 

comédia dos burros), Aulularia (A comédia da marmita), Bacchides (As Báquides), 

Captiui (Os prisioneiros), Casina (Cásina), Cistellaria (A comédia da cestinha), Curculio 

(O gorgulho), Epidicus (Epídico), Menaechmi (Os dois menecmos), Mercator (O 

mercador), Miles Gloriosus (O soldado fanfarrão), Mostellaria (A comédia do fantasma), 

Persa (O persa), Poenulus (O cartaginês), Pseudolus (O psêudolo), Rudens (A corda), 

                                                           
53 Aparece o nome Plautus em Casina, v.34 e 65; Menaechmi, v. 3; Poenulus, v. 54; Trinummus, v. 8 e 19; 

e Truculentus, v.1. O nome Maccus está registrado em Asinaria, v. 11. E o nome Macci Titi, em genitivo, 

aparece em Mercator, v. 10. (Cf. POCIÑA, 2011, p. 29) 
54 Cf. CONTE, 1994; CARDOSO, 2003. 
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Stichus (Estico), Trinummus (As três moedas), Truculentus (O truculento) e Vidularia (A 

comédia da maleta).55 

Já pelos títulos das comédias, Plauto enfatiza algum componente do enredo da 

peça e obedece a uma tipologia temática na construção dos vocábulos. Conforme Pociña 

(2011), alguns títulos fazem referência a um personagem por meio de nomes próprios 

transcritos, derivados do grego, como Amphitruo, Bacchides, Casina, Epidicus, 

Menaechmi, Pseudolus e Stichus, ou pelos sobrenomes latinos, Curculio, Poenulus, 

Trinummus, Truculentus; outros destacam o estado ou o caráter de um ou mais 

personagens, evidenciados por termos latinos comuns , como Captiui, Mercator, Miles 

Gloriosus; e outros ainda focalizam algum elemento de interesse para o desenvolvimento 

da trama, são os nomes que dão origem a um adjetivo em –aria: Asinaria, Aulularia, 

Cistellaria, Mostellaria, Vidularia. Rudens, como os últimos nomes, diz respeito a um 

elemento bastante acessório para a peça. 

É motivo ainda de bastante discussão filológica, a cronologia das peças de Plauto. 

Algumas peças fazem referência a algum acontecimento social e outras tiveram 

preservadas, no manuscrito Ambrosiano, as didascálias que revelavam as datas de 

encenação. Porém, como não é possível estabelecer com clareza a data específica de 

produção ou de representação de todas as peças, defendemos a separação em três grupos, 

proposta por Paratore (1962): 

a) comédias da fase inicial (até 200 a. C.): Mercator, Asinaria, Miles 

Gloriosus, Cistellaria, Stichus; 

b) comédias da fase de maturidade (da primeira década do século II a. C): 

Amphitruo, Menaechmi, Curcurlio, Rudens, Aulularia, Persa, Poenulus, 

Mostellaria, Epidicus; 

c) comédias dos últimos anos de vida do poeta (191-184 a. C.): Pseudolus, 

Bacchides, Trinummus, Captiui, Truculentus, Casina.56   

  

 Inspirando-se nos autores atenienses da Comédia Nova57, as vinte e uma comédias 

de Plauto são chamadas de fabullae palliatae.58 Os temas das peças eram retirados da 

                                                           
55 Cf. POCIÑAS, 2011, p. 31. 
56 A comédia Vidularia não pode ser datada e nem incluída na separação de Paratore devido às muitas 

lacunas textuais existentes nos manuscritos da peça. 
57 Os principais autores gregos da Comédia Nova são Menandro, Filémon e Dífilo. 
58 O nome palliata deriva do nome da vestimenta grega chamada pallium. 
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vida quotidiana e as personagens representavam pessoas comuns. A história centrava-se 

em um conflito, geralmente, amoroso: a paixão de um jovem livre, de boa família, por 

uma moça livre, por uma cortesã, ou por uma escrava. Como os pais buscam outros 

futuros para seus filhos, a figura paterna constantemente se opõe à realização desse amor. 

Segundo Couto (2006), 

 

o interesse da história está em criar uma situação aparentemente sem solução 

perante o extremar das duas posições: o jovem não quer renunciar ao seu amor, 

o pai recusa mudar de opinião. À volta desta história gravitam outras 

personagens como o alcoviteiro, que reclama o seu dinheiro, o soldado 

fanfarrão, que acredita ser um sedutor irresistível e um soldado invencível, o 

parasita que procura viver à custa das suas bajulações, os escravos, que andam 

numa roda-viva na tentativa de resolverem o problema, e que, pelas 

artimanhas a que têm de recorrer, não só para iludir a vigilância familiar, mas 

também para eliminar outros rivais, constituem motivo obrigatório do cômico. 

(p. 12-13) 

 

 Mesmo quando tudo parece estar perdido, há uma reviravolta na trama de modo 

que a jovem, por exemplo, se descobre uma cidadã de nascimento livre, ou então, uma 

rica herdeira, ou mesmo, integrante da família do seu desprezado pretendente. Enfim, 

constantemente há um desfecho feliz, em que tudo acaba bem. 

 Partindo do modelo grego, muitas vezes utilizando-se do preceito literário da 

contaminatio59, Plauto inova no gênero ao valer-se predominantemente das partes lírico-

musicais (cantica); ao inserir elementos da cultura e da religião romanas; ao ampliar o 

papel de algumas personagens, principalmente o dos escravos; ao apresentar 

particularidades de língua e de estilo. 

Algo bastante característico do estilo de Plauto é a sua produtividade lexical. O 

comediógrafo, muitas vezes, com o objetivo de gerar humor, cria diversas palavras novas, 

como por exemplo, o substantivo circumspectatrix “aquela que olha ao redor, anda 

observando”, formado de circum + spectare + trix. Nesse sentido, torna-se interessante 

verificar também se além de novas palavras, Plauto propõe, em suas comédias, novos 

usos de acordo com as mais diversas intenções comunicativas. 

 

 

                                                           
59 Trata-se de uma técnica de composição literária que consiste em criar uma peça com base em dois ou 

mais modelos gregos ou em inserir na adaptação cenas de outras peças. (COUTO, 2006) 
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4.2. Metodologia de análise 

 

 De acordo com o que apresentamos nos capítulos anteriores, a pesquisa em tela 

investiga a variação de usos do particípio presente nas comédias de Plauto. Partimos da 

premissa de que como uma categoria isolada, conforme descrita pelos autores antigos, o 

particípio presente, por apresentar uma natureza híbrida, deva ocupar uma posição 

intermediária entre a categoria dos verbos e a dos adjetivos, numa escala gradual de 

gramaticalização. Desse modo, percebemos que os verbos ocupam categorias mais plenas 

(com mais informações extralinguísticas) e os adjetivos categorias mais secundárias (com 

menos informações extralinguísticas). Intentamos, portanto, descrever os usos do 

particípio presente, em um recorte temporal específico, a saber, no latim arcaico do final 

do século III a. C e início do século II a. C., para saber se a índole dúplice da forma se 

mantém equilibrada ou se há, por meio de certa instabilidade, novas interpretações do 

elemento em questão.  

 Segundo os fundamentos básicos do funcionalismo, o sistema linguístico deve ser 

analisado a partir de situações reais de uso, pois esses usos são responsáveis pelas 

mudanças da língua ao longo do tempo. Segundo Martelotta (2011), 

 

(...) as línguas não têm finalidades em si mesmas, os humanos as 

desenvolveram para promover a comunicação entre eles. Ora, os homens 

evoluem e mudam suas concepções acerca do mundo em que vivem, que, 

consequentemente, acaba mudando com eles. É natural, portanto, que o 

homem modifique sua forma de falar sobre esse mundo e isso acaba 

motivando as mudanças estruturais que as línguas sofrem com o passar do 

tempo. Em outras palavras, as línguas se adaptam aos novos tempos. (p. 27-

28) 

 

 Trata-se de uma pesquisa de natureza predominantemente qualitativa, cuja 

relevância está no aprofundamento da análise dos dados e na descrição dos usos. A 

abordagem qualitativa não tem por finalidade propor generalizações e sim mapear as 

variações de uso decorrentes dos mais diversos fins comunicativos. Dados estatísticos são 

utilizados apenas quando puderem sugerir traços estilísticos do autor.  

Foram selecionadas para esta pesquisa vinte comédias de Plauto. A comédia 

Vidularia, embora tenha tido os seus exemplos participais coletados, não pode ter os 

mesmos analisados, uma vez que, por meio das muitas lacunas textuais, não é possível 
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recuperar informações contextuais.  A amostra recortada para o referido estudo compõe, 

assim, um conjunto de textos de ordem sincrônica.  

Os exemplos analisados estão acompanhados de um contexto mínimo para que o 

leitor desta pesquisa possa compreender a interpretação dos dados, a partir das inferências 

necessárias. São apresentados um contexto particular, pautado em versos que antecedem 

e sucedem o registro da forma participial e também um contexto mais global que explicita 

as informações relevantes do trecho (cena ou ato), auxiliadoras na compreensão do uso. 

No desenvolvimento do trabalho, certamente os modernos instrumentos de busca 

eletrônica facilitaram a coleta dos dados. Com base no uso da ferramenta localizador (Ctrl 

+ f), identificamos as formas do particípio presente no site 

<www.thelatinlibrary.com/plautus.html>. Inicialmente, escolhemos uma comédia como 

âncora e dela todos os particípios foram coletados. Em seguida, a partir dos exemplos da 

primeira, com a ferramenta, buscamos, nas demais, exemplos de mesmas bases verbais. 

Quando todos os exemplos participiais da primeira eram encontrados nas demais, o 

processo se reiniciava com uma segunda comédia-âncora. Assim a coleta se desenvolveu 

progressivamente até que todas fossem observadas. Na ferramenta localizador,  digitamos 

segmentos do particípio – tema e parte do sufixo formador (ex.: do verbo amare, digitou-

se aman –, de modo a se conseguir exemplos nos mais diferentes casos latinos. Depois 

de coletados todos os exemplos, os trechos textuais selecionados foram comparados à 

edição crítica proposta pela Les Belles Lettres, para que, então, obtivéssemos um texto 

de confiança.  

Não levamos em consideração os argumentos que antecedem as comédias 

plautinas. Tais argumentos construídos em forma de acrósticos são acréscimos 

posteriores e não correspondem, portanto, ao referido texto de Plauto. Não observamos  

também os adjetivos que, mesmo tendo a forma equivalente a de um particípio presente, 

não são originalmente particípios ou não tiveram seus possíveis verbos originários 

encontrados no texto (ex.: frequens “frequente” e prudens “prudente”60). Desprezamos 

ainda substantivos, como adulescentia, -ae “adolescência”, por trazerem outro problema 

para a pesquisa: não podemos afirmar que a forma seja um nominativo neutro plural 

                                                           
60 O adjetivo prudens é a forma sincopada do adjetivo prouidens, advindo do verbo prouideo. Por não 

haver um verbo próprio para prudens, a forma não foi levada em consideração. 

http://www.thelatinlibrary.com/plautus.html
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cristalizado e nem que seja um substantivo de base participial com o acréscimo do sufixo 

formador de nomes abstratos –ia.   

Em virtude do grande número de exemplos coletados nesta pesquisa, não pudemos 

explorar com o devido aprofundamento todos os dados. Os particípios presentes não 

analisados na próxima subdivisão deste capítulo estão reunidos no anexo para fins de 

comparação do leitor. Mesmo assim contabilizamos os exemplos de cada comédia, como 

demonstra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Os particípios presentes nas comédias plautinas 

 

 

Escolhemos as três comédias que compõem o primeiro volume da edição da Les 

Belles Lettres (Amphitruo, Asinaria e Aulularia) para servirem de base na análise dos 

dados, visto que outros dados podem ser contrastados a partir desses. Isso não significa 

que as demais comédias serão desconsideradas. Trata-se apenas de uma tentativa de 

aprofundar questões contextuais que envolvem os referidos exemplos, algo não exequível 

em todo o corpus plautino. 

 Por fim, justificamos ainda a escolha do corpus plautino pela grande criatividade 

literária do autor e o seu pleno domínio dos recursos da língua latina. Plauto criou 

diálogos não só extremamente dinâmicos, mas também dotados de naturalidade e de 

comicidade. Ao explorar inúmeras possibilidades da língua familiar, concebeu uma 
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língua apropriada para as suas comédias: soube adequar o nível e o tom do discurso a 

cada tipo de personagem, conforme seu estrato social e, até mesmo, sua idade. O gráfico 

seguinte, corroborando as proposições dos manuais literários, evidencia a capacidade de 

manejo da língua do autor ao expor os exemplos de particípio conforme as conjugações 

verbais. Salientamos que, em Latim, era predominantemente a primeira conjugação que 

mantinha aberto o seu sistema de criação lexical. Por conseguinte, encontramos mais 

exemplos de particípios oriundos da referida conjugação: 

 

 

Gráfico 2 – Os particípios presentes e seus temas verbais originários 

 

 

4.3. Análise dos dados 

 

Em nosso corpus, que é composto pelas 20 comédias de Plauto, foram encontrados 

783 exemplos de particípios presentes, dentre os quais alguns serão analisados à luz dos 

pressupostos funcionalistas. Inicialmente, consideramos particípios, nesta pesquisa, as 

palavras compostas ou derivadas de particípios, desde que a acréscimo do vocábulo ou 

do morfema seja anteposto à base participial. Caso haja a inserção de um morfema em 

posição posterior à base, o exemplo será tratado como uma nova categoria, resultante de 

um processo inicial de gramaticalização. Entendemos, portanto, que, de um modo geral, 
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um acréscimo em posição anterior à base adiciona principalmente conteúdo 

extralinguístico e que uma adição em posição posterior à base acrescenta conteúdo 

preferencialmente gramatical. 

 Prototicamente, o particípio deve manter sua natureza híbrida, preservando traços 

tanto do verbo (voz, tempo, aspecto, valência) quanto do adjetivo (caso, número, gênero, 

grau, regência). Se não há um pleno equilíbrio entre as duas faces da forma, já pode ser 

um indício de novos usos linguísticos e de novas interpretações de tal fenômeno. Nesse 

sentido, pensando em uma escala de gradualidade entre dois polos categoriais (verbo e 

adjetivo), são quatro padrões funcionais distintos: o particípio com função verbal, o 

particípio exercendo a sua própria função, o particípio com função adjetiva e o particípio 

com função circunstancial. 

 É importante dizer que, no levantamento dos dados, mesmo notando padrões 

funcionais distintos, representantes de polos categoriais, foram identificados exemplos 

mais fluidos, colocados, apenas por uma razão de organização, em um dos padrões 

estudados. Os exemplos foram apresentados por ordem de maior similaridade com o 

padrão funcional. Esse fato é bastante relevante para o referido estudo, pois corrobora a 

afirmação de que as categorias não são discretas. 

  

 

4.3.1. Particípios com função verbal 

 

 Nesta primeira divisão da análise dos dados, exploramos os exemplos de 

particípios presentes que mais se aproximam de sua origem verbal. Esses particípios 

mantêm de modo bastante evidente características próprias dos verbos, como, por 

exemplo, a noção aspectual de ação em desenvolvimento e a estrutura de valência, que 

corresponde ao conjunto de posições estruturais que irradiam de predicador.  

 Na comédia Amphitruo (Anfitrião), ao se sentir tomado de amor por Alcmena, o 

deus Júpiter, por meio de uma transformação divina, assume as aparências do marido 

dela, o general Anfitrião. Ao chegar a casa de Alcmena, consegue desfrutar dos encantos 

da amada, sem que ninguém desconfie. Enquanto Júpiter vivencia momentos de prazer, 

Anfitrião, longe de casa, comanda as legiões tebanas contra os povos inimigos. Nesse 
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plano, Júpiter é auxiliado por seu filho, Mercúrio, que, por sua vez, se transforma no 

escravo de Anfitrião (Sósia), para não deixar que ninguém atrapalhe as aventuras do pai. 

Na cena, estão Mercúrio e Sósia, ambos discursando sem que sejam vistos um pelo outro. 

Sósia está indo para casa de Anfitrião e reclama da noite que passa lentamente; Mercúrio 

elogia os astros celestes por estarem agindo conforme o seu pai, Júpiter, ordenara. Após 

Sósia sugerir que a noite deva ser aproveitada com prostitutas, Mercúrio profere a 

seguinte frase: 

 

(1) Meus pater nunc pro huius uerbis recte et sapienter facit, 

Qui complexus cum Alcumena cubat amans, animo opsequens (v. 289-290)61 

 

 Nesses versos, o particípio opsequens explicita, como um aposto – visto que o 

particípio está em nominativo singular concordando com o sujeito Meus pater –, o motivo 

para a realização do ato praticado, fato que justificaria toda invenção criada. De acordo 

com as histórias mitológicas, Júpiter é o deus que, por natureza, possui um apetite sexual 

incontrolável. Logo, desfrutar do amor de Alcmena significa responder positivamente aos 

seus instintos e hábitos. O particípio, nesse caso, não introduz uma qualidade da 

divindade, mas revela, por meio da ação por ele expressa, uma concomitância de ações: 

uma no plano físico – ele se deita com a amada –, outra no plano psicológico – ele atende 

aos seus desejos, em conformidade com os seus hábitos. Corrobora a interpretação do 

valor verbal do referido particípio, o fato de ele projetar um complemento em dativo 

singular, animo. 

 Tal construção, do ponto de vista funcionalista, é considerada marcada por 

apresentar tanto complexidade estrutural e cognitiva quanto menos distribuição de 

frequência. Nesse caso, o particípio não acompanha linearmente, em posposição ou 

anteposição o seu elemento nuclear e está, inclusive, em um verso posterior. Mesmo que 

haja uma alta integração entre o particípio e seu complemento, não é possível fazer tal 

afirmação em relação ao seu termo subordinante (o substantivo). Na realidade, toda a 

estrutura oracional é bastante complexa, pois os termos que se relacionam diretamente 

com o nominativo sujeito estão colocados cada um em uma posição distinta no verso 

                                                           
61 Trad.: Agora meu pai age de modo correto e sábio, conforme às palavras deste homem (Sósia), // visto 

que, apaixonado, deita-se abraçado com Alcmena, submetendo-se à sua própria vontade. 
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(pater... facit// complexus...amans...opsequens). Devemos ressaltar que no verso latino, 

as posições inicial e final atribuem realce às palavras ali colocadas, por isso não é em vão 

que os elementos estão ordenados dessa maneira. Para o espectador/leitor, 

cognitivamente, o período é implexo, pois, a todo instante, no eixo linear da construção 

frasal, são acrescentadas informações ao mesmo referente, e o elo de ligação de tais 

termos é apenas a desinência casual. Complica ainda mais o fato de serem utilizados dois 

particípios presentes, no segundo verso, representantes de padrões funcionais distintos: já 

que a forma amans expressa uma qualidade própria do sujeito. Tais características do 

referido tipo de construção levam ao baixo nível de frequência de uso, sendo 

pouquíssimas vezes encontrados em Plauto construtos semelhantes62. Aliás, de acordo 

com Palmer (1955), o particípio presente, no latim arcaico, possuía predominantemente 

valor atributivo. 

 Ainda bem próximo à classe dos verbos, pode o particípio presente, ao concordar 

sintaticamente com o sujeito, integrar uma conjugação perifrástica (Cf. BASSOLS DE 

CLIMENT, 1967). Observe o exemplo: 

 

(2) Ego sum Ioui dicto audiens, eius iussu nunc huc me adfero. 

Quam ob rem mihi magis par est uia decedere et concedere. 

      Pater uocat me, eum sequor, eius dicto imperio sum audiens (v. 989-991)63 

 

 Nessa cena, Mercúrio se apresenta como um seruus currens (“escravo que corre”). 

Este tipo de personagem entrava em cena normalmente para trazer uma mensagem, mas 

não é isso o que acontece aqui: Mercúrio corre para frente da casa de Anfitrião a pedido 

do seu pai, Júpiter, para impedir que o dono da casa, que está chegando, consiga adentrar 

o recinto. Alcmena e Sósia já foram enganados por Júpiter e acreditam que ele é pater 

familias (responsável pela família, o esposo). 

                                                           
62 Cf. PLAUTO, Bacchides, v. 109-110: Iam dudum, Pistoclere, tacitus te sequor // <Ex>spectans quas tu 

res hoc ornatu geras. Trad.: Já desde muito tempo, Pistóclero, eu, calado, te sigo, (apenas) observando as 

coisas que tu conservas com este cuidado. Neste exemplo, temos um caso parecido, contudo o particípio é 

complementado por um acusativo, construção bastante rara em Plauto. 
63 Trad.: Eu estou obedecendo ao mandado de Júpiter, por ordem dele agora eu venho para cá. // Por esta 

razão, eu tenho mais direito de que se afastem do caminho e desapareçam. // Meu pai me chama, e eu o 

sigo, estou obedecendo à ordem e ao poder dele.  
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 Percebemos, nesses versos, uma perífrase verbal composta pelo verbo copulativo 

sum (“sou, estou”) + o particípio presente audiens (“que ouve, que obedece”). O particípio 

ocupa nessa construção o lugar simbólico do adjetivo que viria normalmente 

acompanhando o verbo de ligação. Por esse motivo, o construto se distancia mais do polo 

categorial dos verbos. Porém, não deixa de ter função verbal, uma vez que, ao compor 

com o verbo sum uma conjugação perifrástica, evidencia o aspecto imperfectivo da ação. 

Com o verbo auxiliar + o particípio, a constância da ação é bastante reforçada. 

Destacamos que um outro fator que ratifica a interpretação do exemplo com valor verbal 

são os complementos exigidos por ele em dativo singular (dicto, imperio). No âmbito da 

representação teatral, a personagem entraria em cena correndo e proferindo esse discurso, 

isso justificaria a movimentação meio atrapalhada de Mercúrio perante os demais 

presentes em cena, pois ele, enquanto corre, está obedecendo às ordens de Júpiter, 

divindade muito famosa também nas histórias mitológicas pelos castigos dados àqueles 

que desrespeitam as suas ordenações. 

 Nesses dois últimos exemplos, o particípio presente, que seria individualmente 

tratado, de acordo com os postulados do funcionalismo linguístico, como fundo, por ser 

um elemento de natureza modificadora, funcionando como um tópico que compõe as 

partes textuais descritivas, passa a funcionar, devido às questões contextuais, como 

figura, por estar diretamente ligado à realização das ações nos trechos textuais narrativos. 

Nos dois casos, os particípios introduzem os argumentos que justificam o 

desenvolvimento da ação cênica.  

 A conjugação perifrástica é essencialmente uma estrutura linguística mais icônica, 

por realçar a ligação estreita entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. Conforme 

os subprincípios de Givón (1984), a perífrase verbal com o particípio apresenta maior 

quantidade de informação, por ter duas bases verbais que expressam conjuntamente 

noções gramaticais (verbo de ligação) e noções semânticas (particípio), razão pela qual a 

construção é maior do que o uso de uma forma verbal simples; e é mais integrada tanto 

do ponto de vista cognitivo, quanto do morfossintático, o que pressupõe que, linearmente, 

os elementos não estejam muito distanciados, conforme se pode observar em (2). 

 No texto plautino, é comum encontrarmos o emprego do particípio presente 

dependendo de verbos de percepção como audire (“ouvir”) e uidere (“ver”). Essa 

construção oracional concorre, em Latim, com o acusativo sujeito do infinitivo. De acordo 
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com Bassols de Climent (1967), a diferença entre as duas orações completivas estaria no 

fato de que a primeira (acusativo + particípio) expressaria uma determinação meramente 

acessória, ao passo que a segunda (acusativo + infinitivo) enfatiza a ação veiculada pelo 

infinitivo. Se, pelo prisma da gramática, tal afirmação se mostra coerente por funcionar o 

infinitivo como um elemento nuclear e o particípio como um elemento modificador, pela 

perspectiva discursiva, o referido pensamento mostra-se inadequado. Observe o exemplo 

retirado da comédia Aulularia (A comédia da marmita): 

 

(03) Ne    quis miretur qui sim, paucis eloquar. 

ego Lar sum familiaris ex hac familia 

unde exeuntem me aspexistis. (...) (v. 1-3)64 

  

 A peça Aulularia de Plauto aborda um dos vícios mais presentes no contexto 

romano: a avareza. Euclião, um velho avarento, esconde uma marmita cheia de ouro em 

casa, enquanto finge para os vizinhos ser pobre. Megadoro é um rico senhor que deseja 

se casar com a filha de Euclião, Fedra. Ao perceber o interesse de Megadoro pela filha, 

Euclião desconfia que o pretendente saiba da sua fortuna, porém acaba consentindo esse 

casamento, desde que Megadoro entregue a ele o dote como é feito em qualquer 

casamento tradicional. Concomitantemente, Estáfila descobre estar grávida de Licônides, 

sobrinho de Megadoro. Essa comédia é bastante reconhecida pela presença de muitos 

traços da cultura romana, dentre eles, as divindades, como o deus Lar, que proferiu, no 

prólogo, os versos acima.  

 Não nos é possível dizer que o particípio presente exeuntem (“que sai”, “saindo”) 

explicite uma informação acessória no contexto da peça, pois ele indica uma 

movimentação da personagem. Novamente, não se trata da exposição de uma 

característica da personagem, mas sim de uma indicação relevante de como a personagem 

deve ser vista ao entrar em cena (saindo da casa da família de Euclião). O particípio, do 

ponto de vista sintático, liga-se imediatamente ao sujeito com o qual concorda em 

acusativo e mediatamente ao verbo da oração principal (aspexistis “vistes”).  Nesse caso, 

o predicador projeta três argumentos: um marcado pela desinência verbal (sujeito), um 

                                                           
64 Trad.: Para que ninguém se admire, direi em poucas palavras, quem eu sou. // Eu sou o deus Lar que 

mora na casa desta família, de onde me vistes saindo. 
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acusativo de pessoa ou coisa (objeto da ação, afetado) e um complemento indicador da 

ação (que expressa um conteúdo nocional e evidencia a agentividade do acusativo-

sujeito) (Cf. HOPPER; THOMPSON, 1980). Na escala gradual das categorias 

linguísticas, o particípio presente, na construção (3), ainda está bastante vinculado à classe 

dos verbos, pois não possui valor explícito de modificador.65  

 Devemos notar ainda que os verbos audio e uideo são muito produtivos no texto 

plautino como predicadores oracionais, contudo quase não são utilizados como 

constituintes de orações completivas, isto é, raramente funcionam como complemento 

oracional de outros predicadores. Em um contexto de encenação teatral, esses verbos 

indicam posicionamentos cênicos, muitas vezes diferenciando discurso à parte (para o 

público) do discurso em presença (diálogo das personagens), e funcionam também como 

sequenciadores de cenas e atos, pois anunciam uma movimentação ou mesmo um som. 

Apenas o particípio audiens foi encontrado no corpus plautino e, das oito vezes em que 

aparece, funciona em cinco – sempre em nominativo – como elemento compositor de 

conjugação perifrástica66. 

 

4.3.2. Particípios com função própria 

 

 Ao mesmo tempo em que se assemelha bastante à construção anterior, a próxima 

oração completiva de natureza participial também preserva traços singulares, como o 

papel de modificador: 

 

 (04) (...) Redde operam mihi.                                              

cur hoc ego ex te quaeram? aut cur miniter tibi  

      propterea quod me non scientem feceris? (v. 45-47)67 

 

                                                           
65 Cf.: Bacchides, v. 978: sed Priamum adstantem eccum ante portam uideo. Trad.: “Mas eis que vejo 

Príamo em pé diante da porta”; Amphitruo, v. 1098-1099: uxorem tuam // neque gementem neque 

plorantem nostrum quisquam audivimus; Trad.: “Escutamos tua esposa que não só chorava mas também 

lamentava”; Mostellaria, v. 934: neque tibicinam cantantem neque alium quemquam audio. Trad.: “Não 

escuto nem a tocadora de flauta cantando, nem nenhum outro som.” 
66 Cf. PLAUTO, Amphitruo, v. 989, 991; Persa, v. 398; Trinummus, v. 1062; Truculentus, v. 125. 
67 Presta atenção em mim. Por que razão eu procuraria saber isto a partir de ti? Ou por que razão ameaçaria 

a ti por não me teres tornado conhecedor (do assunto)? 
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 Na comédia Asinaria de Plauto, o jovem Argiripo, filho de Demêneto, apaixona-

se por uma jovem cortesã, chamada Filênio. Ela, embora também esteja apaixonada por 

Argiripo, vê-se obrigada pela mãe, a velha Cleéreta, a trabalhar como profissional do 

sexo. A mãe de Filênio exige dinheiro de quem pretende desfrutar dos favores da filha e 

Argiripo não pode oferecer muitas regalias à amada. O pai de Argiripo, então, promete 

dar o dinheiro ao filho desde que ele também receba os favores da moça. Argiripo sem 

ter o que fazer concorda com a condição. Nesse trecho da peça, especificamente, 

Demêneto e Líbano, o escravo de Argiripo, conversam sobre a paixão do filho. Os versos 

acima correspondem exatamente ao momento anterior à revelação, por parte de 

Demêneto, de que ele já sabe das aventuras do filho e finge ameaçar Líbano por não ter 

contado. 

 Notamos que em tal construto oracional há também um acusativo sujeito do 

particípio, completando sintatica e semanticamente o verbo predicador facere (“fazer”, 

tornar”). Enquanto o particípio conserva traços do verbo, como a constância da ação, 

evidenciada pelo seu aspecto imperfectivo, adquire também características do adjetivo, 

pois que qualifica o sujeito em acusativo, atribui uma qualidade a ele (sciens “aquele que 

sabe”, “conhecedor”). Esses verbos são chamados por Rocha Lima (2008) de 

transobjetivos porque transcendem o limite do objeto direto, exigindo um novo 

predicador que também selecione o mesmo argumento do verbo principal.  

 Em Plauto, é bastante recorrente a construção de acusativo com particípio, como 

complemento do verbo facere, utilizado com significado causativo. Nesse caso, o 

particípio está bem próximo do seu valor originário, pois, prototipicamente, mantém de 

modo proporcional traços do verbo e do adjetivo. Na medida em que são observados 

progressivamente os exemplos (3), (2) e (1), o particípio começa a se distanciar de sua 

função prototípica e se aproxima das funções próprias da categoria verbal. De acordo com 

Kleiber (1990), o grau de representatividade de um elemento exemplar corresponde ao 

seu grau de vinculação a uma determinada categoria. Nesse sentido, podemos observar 

que, no exemplo (4), o particípio presente é bastante representativo de sua categoria de 

índole dúplice, tal como já o descreveram os gramáticos antigos Varrão e Donato.68 

                                                           
68 Cf.: Amphitruo, v. 1030: Quem pol ego hodie ob istaec dicta faciam feruentem flagris. Trad.: “Por 

Hércules, eu hoje farei com que tu fiques fervendo com o açoite por causa dessas palavras. 
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 O particípio conserva o seu valor particular ainda na construção de acusativo com 

infinitivo do verbo esse (“ser”). Nesse caso, o particípio funciona como um predicativo 

do sujeito em acusativo, determinando-o. Atente para o exemplo retirado da comédia 

Persa: 

 

(05) Te mihi dicto audientem esse addecet, nam hercle absque me 

Foret et meo praesidio, hic faceret et prostibilem propediem. (v. 834-835)69 

 

 Essa peça de Plauto trata do amor existente entre os escravos Tóxilus e 

Lemniselenis, uma cortesã, cuja propriedade está nas mãos de Dordalus. O escravo almeja 

comprar a jovem para libertá-la, mas não possui a quantia necessária para a compra, 

conforme as exigências do cafetão. Ele pede ajuda, então, ao seu amigo, outro escravo, 

Sagarístio. Como não sabe se este conseguirá ajudá-lo, ele também solicita o auxílio do 

parasita Satúrio, que empresta sua própria filha para simular uma venda e, assim, 

conseguir o dinheiro para o escravo apaixonado. 

 Diferentemente da oração participial projetada por verbos causativos, o particípio 

presente exerce a função, nessa oração, de predicativo do sujeito. Desse modo, opera 

como um modificador, atribuindo uma qualidade ao sujeito do enunciado. Ao se observar 

atentamente a estruturação desse enunciado, é possível percebermos o seu elevado nível 

de complexidade, pois primeiro é necessário que um predicador projete uma oração 

infinitiva com sujeito em acusativo, em seguida, como no exemplo anterior, o particípio 

presente, por ser o segundo predicador, seleciona o mesmo elemento projetado pelo verbo 

da oração principal. Nesse caso, o acusativo que é, ao mesmo tempo, complemento do 

verbo e sujeito do infinitivo, vem acompanhado de um predicativo que a ele se refira e 

que com ele concorde.  

 Por ocupar a posição de predicativo, o particípio presente preserva a sua função 

adjetiva e adiciona uma qualidade ao sujeito. Entretanto, nesse exemplo, o particípio é 

ainda complementado por um termo em dativo (dicto “ordem”), de acordo com uma 

regência pautada no contexto. Assim, também esse particípio é representativo do 

                                                           
69 Trad.: Convém que tu sejas obediente à minha ordem; na verdade, por Hércules, se estivesse sem mim 

e sem o meu apoio, ele, no dia seguinte, teria te feito prostituta.  
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protótipo categorial, pois a forma mantém um equilíbrio entre a sua face adjetiva e a sua 

face verbal. 

Do ponto de vista funcionalista, podemos afirmar que as duas últimas orações 

analisadas são mais encaixadas na oração principal, isto é, possuem um grau maior de 

aderência ao predicador. Em relação aos critérios de dependência, integração e tipo de 

ligação entre as orações, Hopper e Traugott (2003, p.172) apresentam um esquema que 

enfatiza as propriedades gradientes existentes em um sistema de polarização entre 

parataxe e subordinação.  

 

        Propriedades gradientes da combinação de orações 

  Parataxe                                                 Hipotaxe                                                        Subordinação  

(independência)                               (interdependência)                                              (dependência)   

núcleo                                                                                                                                                         margem     

integração mínima                                                                                                           integração máxima  

ligação explícita máxima                                                                                      ligação explícita mínima 

Tabela 5 – Propriedades gradientes da combinação de orações (HOPPER & TRAUGOTT, 

2003).   

 

 

Os exemplos (3), (4) e (5) caracterizam-se, ao mesmo tempo, por serem 

construtos mais marginalizados, visto que não possuem forma verbal flexionada, e, 

portanto, para serem entendidos como orações, devem apresentar uma forma infinitiva 

(5) ou uma forma participial (3) e (4), capaz de estabelecer uma relação com o verbo da 

oração principal; possuem integração máxima ao predicador, pois a morfologia do sujeito 

está vinculada ao caso do complemento (acusativo) e, além disso, não possuem forma 

verbal flexionada que possa sustentar uma oração; nenhuma ligação explícita entre as 

orações, já que não há nenhuma partícula, preposição ou conjunção pela transposição da 

oração subordinada em termo integrante da oração principal. 

 

4.3.3. O particípio com função adjetiva 

 

 Na comédia Asinaria, Artémona é um bom exemplo de mater familias (mãe de 

família, a matrona) e esposa com rico dote, prepotente e disposta a impor-se perante o seu 
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marido, Deméneto. Ao descobrir a armação do velho para com o filho, Argiripo, a 

matrona profere as seguintes palavras: 

 

(06)  At scelesta ego praeter alios meum uirum frugi rata,  

Siccum, frugi, continentem, amantem uxoris maxume! (v. 856-857)70 

 

 Note-se que os dois particípios encontrados no exemplo acima desempenham 

uma função adjetiva ao modificar o termo nuclear do sintagma (meum uirum “meu 

homem”, “meu marido”). Nesse caso, ambos os particípios fazem parte de uma 

enumeração de qualidades, esperadas por Artémona, pronunciadas após a decepção em 

relação à fidelidade conjugal. De modo assindético, os adjetivos são colocados para 

enfatizar a decepção da matrona, reforçando, assim, o seu epíteto, dado por ela mesma 

(scelesta “desgraçada”). Por fazerem parte desta sequência descritiva, os particípios 

continentem (“que se reprime”, “moderado”) e amantem (“amante”) somente podem ser 

interpretados como adjetivos.  

 Em relação ao particípio presente amantem, podemos perceber uma construção 

sintagmática bastante própria de adjetivos. É comum que alguns particípios sejam 

acompanhados por genitivos que lhes integrem os sentidos. Conforme Ernout & Thomas 

(1953), quando um genitivo integra o sentido de um particípio, atribui-lhe uma qualidade 

permanente, como bem se pode notar no exemplo acima. Consoante o ponto de vista de 

Artémona, a decepção ocorre justamente por ela acreditar que tais qualidades 

apresentadas eram permanentes. Nesse sentido, o uso do genitivo de relação reforça a 

ideia desenvolvida no texto. Devemos, portanto, salientar que tais particípios não 

apresentam nenhum tipo de associação – com a exceção da morfológica – com os 

respectivos verbos originários. Caminham na escala das categorias linguísticas para o 

polo da classe adjetiva, afastando-se do particípio prototípico. 

 Ainda na Asinaria é possível encontrarmos outro exemplo de particípio com 

função adjetiva no momento em que os escravos Líbano e Leônidas começam a debochar 

do jovem Argiripo, por terem conseguido o dinheiro necessário e estarem de posse dele. 

Nesse momento, o escravo Leônidas já havia brincado com o seu amo Argiripo e  com 

Filênio, pedindo-lhe que ela o chamasse, por exemplo, de “meu passarinho” 

                                                           
70 Trad.: Mas que desgraçada eu sou por acreditar que o meu marido, ao contrário dos outros, era um 

homem honrado, sóbrio, sensato, moderado, o maior amante da sua esposa. 
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(passerculum), “meu bezerrinho” (uitellum), e que “juntasse os labiozinhos dela aos dele” 

(compara labella cum labellis). Então, Licônicas, após pegar a sacola com o dinheiro, 

continua a brincadeira: 

 

(07) Dic igitur me[d] aniticulam, columbulam, catellum, 

Hirundinem, monerulam, passerculum, putillum: 

Fac proserpentem bestiam me, duplicem ut habeam linguam, 

Circumda torquem e bracchiis, meum collum circumplecte. (v. 693-696)71 

 

 Diferentemente do que acontece no exemplo (4), em que, no nível do período, 

o particípio presente faz parte da estrutura completiva do predicador cuja natureza é 

causativa, em (07), a forma proserpentem (“rastejante”), em nível oracional, integra o 

sintagma predicativo, sem nenhuma relação imediata com o predicador da oração 

principal. O particípio no exemplo é apenas um modificador do termo nuclear bestiam 

(“animal”).  

 No corpus plautino, tal sintagma se repete apenas quatro vezes, mas sempre 

com a mesma estrutura72. Mudam-se apenas os casos, visto que no exemplo (07) o 

sintagma está em acusativo e os demais exemplos presentes no anexo estão em 

nominativo. A recorrência da estrutura sintagmática pode evidenciar uma possível 

cristalização da construção, principalmente, quando interpretada de acordo com o 

contexto. Nas comédias Asinaria, Persa e Poenulus, a construção está associada à 

descrição de um animal de língua dúplice, tal como a cobra (ou serpente), contudo não  

podemos afirmar com certeza que Plauto queira apenas nomear o animal com o referido 

construto, já que utiliza para isso os termos anguis (“cobra”)73 e excetra (“serpente”, 

“víbora”)74. 

 De acordo com os pressupostos funcionalistas, tal composição é bastante 

icônica, evidenciando a estreita ligação existente entre os planos da expressão e do 

                                                           
71 Trad.:  Diz, então, que eu sou o teu patinho, o teu pombinho, o teu cachorrinho, // a tua andorinha, a tua 

gralhinha, o teu pequeno pardalzinho: transforma-me em um animal rastejante, para que eu tenha uma 

língua dividida em duas, // rodeia-me com um colar feito de braços, abraça o meu pescoço. 
72 Cf. Persa, v. 299: proserpens bestia; Poenulus, v. 1034: proserpens bestia; Stichus, v. 724: proserpens 

bestia. 
73 Amphitruo, v. 1110. 
74 Persa, v. 3. 
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conteúdo. Não se pretende apenas nomear o animal, mas sim transpor características do 

animal para que o escravo se beneficie da jovem. E essa transposição é decorrente de uma 

criação imagética pautada no código linguístico.  A referida construção, nesse sentido, 

está de acordo com os três subprincípios de iconicidade, tal como propostos por Givón 

(1984). Em primeiro lugar, o sintagma é mais icônico por apresentar maior quantidade de 

informação e proporcional suporte de veiculação: a composição proserpentem bestiam 

propõe informações que a palavra anguis, por exemplo, não é capaz de abarcar; em 

segundo lugar, possui alto nível de iconicidade por apresentar, tanto no plano cognitivo, 

quanto no plano linguístico, maior integração do conteúdo. Inclusive, devemos ressaltar 

que mesmo com toda a mobilidade imanente ao padrão oracional latino e com toda a 

liberdade criativa concedida aos poetas para que possam deslocar suas palavras conforme 

os esquemas métricos próprios da poesia latina, o termo modificador e o termo 

modificado estão unidos em todos os exemplos; em terceiro e último lugar, a construção 

é mais icônica por possuir uma ordem mais fixa no sintagma: o termo modificador – o 

particípio presente –, nos quatro exemplos encontrados, antecede o elemento modificado, 

de modo a destacar a informação mais tópica, encontrada, portanto, no particípio. 

 Desse modo, o particípio presente proserpentem, no referido contexto, não pode 

ser entendido como fundo, pois não acrescenta uma informação secundária do ponto de 

vista discursivo. Pelo contrário deve ser compreendido como figura, por transpor para o 

texto uma movimentação do animal, que deve ser associada/comparada ao abraço entre o 

escravo e a jovem. Aliás, é digno de observação a presença do predicador fac 

(“transforma”), pois tal verbo pressupõe dois estágios da ação, pautados inferencialmente 

em uma comparação: um inicial, em que um elemento se sustenta de modo estável, e um 

final, resultante da absorção das características de um elemento por outro75.    

 A regularidade da construção possibilita que o particípio presente, termo 

marginal do ponto de vista sintático, assimile traços semânticos do elemento nuclear, e 

assim esvazie sua significação de modo que o mesmo desapareça. Na verdade, nesse 

sintagma, o substantivo já possui uma carga semântica bastante genérica, somente 

entendida pela especificação do particípio. Assim, o particípio passa por um processo de 

substantivação, designando, por conseguinte, o animal pelo viés metonímico. A mudança 

                                                           
75 Nos outros exemplos dessa construção, podem ser visualizados conectivos introdutores da comparação: 

tamquam, quasi.  
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ocorre por meio da extensão de significados estabelecidos por uma relação de 

contiguidade e inferência.76 

 É próprio da natureza do adjetivo, a possibilidade de em determinados 

contextos substantivar-se. Em Plauto, muitos particípios encontrados variam o seu uso 

entre função adjetiva e função substantiva. Veja os exemplos retirados da comédia 

Asinaria: 

 

(08) Tune es adiutor nunc amanti filio?  (v. 57)77 

 

(09) Quid me accusas, si facio officium meum?  

Nam neque [fictum] usquam [est] neque pictum neque scriptum in poematis  

ubi lena bene agat cum quiquam amante, quae frugi esse uolt. (v. 175) 78  

 

 Em (08), o velho Demêneto profere tal frase, após descobrir que seu filho busca 

viver aventuras amorosas ao lado de Filênio; já em (09), a alcoviteira Cleéreta confessa 

não ter lido em lugar algum os ensinamentos para que devesse tratar bem os clientes de 

Filênio. Isso acontece depois que Diábolo, concorrente de Argiripo na disputa amorosa, 

queixa-se por não estar sendo bem tratado. 

 No primeiro exemplo (08), o particípio empregado (amanti) funciona como um 

termo modificador, ao concordar em número, gênero e caso com o substantivo (filio). Em 

dativo, o sintagma, formado por particípio (adjetivo) + substantivo, completa o sentido 

do adjetivo adiutor (“ajudante”). Já no segundo exemplo (09), o particípio exerce a função 

de substantivo, por ser o elemento nuclear do sintagma regido pela preposição cum. Como 

substantivo, ele pode ser modificado por outro termo na oração: é o que acontece, pois o 

pronome quiquam (“algum”) se refere ao particípio amante, indefinindo-o. A resposta de 

Cleéreta a Diábolo não busca ser pessoal, mas sim geral, por estar relacionada à profissão 

dela. Nesse sentido, é que o pronome generaliza o substantivo participial. 

                                                           
76 Em Virgílio, no século I a. C., já é possível encontrar o termo serpens, isolado no sintagma, nomeando o 

animal. Bucólicas, IV, v. 24: Occidet et serpens. Trad.: “E morrerá a serpente.” O animal já era assim 

nomeado em Catão, no De agricultura, 102: si bouem aut aliam quamuis quadrupedem serpens 

momorderit. Trad.: Se a serpente tivesse picado o boi ou qualquer outro animal quadrúpede. 
77 Trad.: “Acaso tu estás ajudando ao meu filho apaixonado?” 
78 Trad.: “Por que me acusas, se estou fazendo o meu trabalho? // Na verdade, não há nenhuma escultura, 

nem pintura, nem escrito em poemas, onde uma alcoviteira, que deseja ser prudente, proceda bem para com 

algum amante.”   
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 Interpretado como um adjetivo, pode ainda ser o particípio a base para formação 

de advérbios. Pensando na escala das categorias linguísticas, o particípio já bem afastado 

das suas características prototípicas, passa a funcionar como adjetivo, e depois disso, 

afastando-se ainda mais da sua natureza original, transforma-se em advérbio, classe mais 

gramatical. Na Aulularia de Plauto, após Euclião consentir o casamento entre Alcmena e 

Megadoro, este anuncia: 

 

(10) Narraui amicis multis consilium meum 

De condicione hac: Euclionis filiam 

Laudant; sapienter factum et consilio bono. (v. 475-477)79 

 

 O particípio, tomado adverbialmente, devido ao acréscimo do sufixo –ter, passa 

a expressar uma circunstância ou a um dos constituintes oracionais ou a todo construto 

oracional. No exemplo (10), mesmo não estando evidente o verbo da oração, é possível 

percebermos que o advérbio sapienter (“sabiamente”) diz respeito ao modo como a 

decisão de casar-se foi tomada. Parte de um discurso generalizado, ancorado nos multis 

amicis (“muitos amigos”). Sabemos que esse particípio era interpretado como adjetivo 

antes de formar o advérbio, por meio das exigências gramaticais associadas ao sufixo – 

ter. De acordo com Faria (1995), os advérbios de modo, formados pelo referido sufixo, 

são normalmente derivados de adjetivos de segunda classe. Logo, a base para a formação 

do advérbio é adjetiva e não participial. Nesse sentido, a base morfológica do particípio 

(como adjetivo) só pode receber o sufixo devido à analogia com os demais adjetivos que 

seguem a terceira declinação: a partir de frequens, -entis (“frequente”), cria-se o advérbio 

frequenter (“frequentemente”), e assim analogicamente, de sapiens, -entis (“sábio”), 

entendido como adjetivo, forma-se sapienter (“sabiamente”). 

 

4.3.4 – Particípio com função circunstancial 

 

 Com o desenvolvimento da língua literária, o particípio presente começa a 

adquirir novos valores e funções. Passa a exprimir algumas noções circunstanciais, 

                                                           
79 Trad.: “Contei a muitos amigos a minha resolução // a respeito deste casamento: eles louvam // a filha 

de Euclião; e (dizem) que decisão foi tomada sabiamente, com bom senso.” 
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podendo vir ele acompanhado por partículas. De acordo com Faria (1995), o particípio 

presente pode expressar uma circunstância de causa, tempo, condição ou concessão. 

Observe o exemplo:  

 

(11) Nunc tu diuine / huc fac adsis Sosia. 

Audis quae dico, tametsi praesens non ades. (v. 976-977)80 

 

 Nesse trecho da peça Amphitruo, Júpiter, sabendo do retorno do Anfitrião, pede 

para que Mercúrio vá depressa para a frente da casa e não o deixe adentrar no recinto. 

Aconselha-o a lançar mão de qualquer artimanha para impedir a entrada de Anfitrião. 

Enquanto isso, ele, Júpiter, estará entretido com a sua esposa emprestada. 

 É com base na autoridade de Júpiter e na descendência divina que a concessão 

se estabelece no texto. Porque mesmo não estando presente, Júpiter tem certeza de que 

Mercúrio irá ouvi-lo, não só por este ser um deus, mas também por temer o poder de 

Júpiter. A oração concessiva é composta pela partícula tametsi (“conquanto”), pelo 

particípio presente praesens (“presente”), pela negação non (não) e pela forma verbal 

ades (“estar perto”). A colocação do particípio já possibilitaria a expressão da noção 

concessiva, contudo a partícula, ao ser empregada, reforça a ideia e impede que haja 

qualquer tipo de ambiguidade textual. 

 No texto plautino, é bastante frequente o uso da construção conhecida 

tradicionalmente como ablativo absoluto. Trata-se de uma oração reduzida de particípio 

que exprime uma noção circunstancial. Formalmente, tal construção é composta por um 

sujeito em ablativo e por um particípio também em ablativo. Concordamos com Rubio 

(1989), quando este questiona a aplicabilidade do nome do construto: segundo ele, o nome 

ablativo absoluto tem respaldo no nível da sintaxe, mas falha em relação aos domínios 

semântico e discursivo: 

 

                                                           
80 Trad.: “Agora tu, divino Sósia, põe-te a vir para cá. // Escutas o que eu digo, mesmo não estando 

presente.” 
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(12) Nescio quid istuc negoti dicam, nisi si quispiamst                                                           

Amphitruo alius, qui forte te hic absente tamen  

Tuam rem curet teque absente hic munus fungatur tuum. (v. 825-827)81 

 

 Do ponto de vista sintático, a composição te absente é independente, pois possui 

sujeito e forma participial. Não exerce, portanto, nenhuma função sintática, como 

constituinte, na oração principal. Como um advérbio, introduz uma circunstância, no caso 

de tempo, no período. Do ponto de vista discursivo, contudo, torna-se essencial, pois a 

informação de que alguém toma conta das coisas de outrem, somente é completada 

quando se sabe que isso acontece no período de ausência do proprietário. 

 Nesse trecho da peça Amphitruo, o Anfitrião retorna para casa e começa a ser 

indagado por Sósia e por Alcmena, sobre a sua verdadeira identidade. Sósia chega a 

levantar a hipótese de existirem dois Sósias: cada um presente quando o outro não está. 

Com base nessas informações, as orações reduzidas de particípio tornam-se mais 

relevantes, pois elas auxiliam na construção da oposição presença x ausência, vinculada 

à existência de dois personagens que, no nível do desenvolvimento da trama, possuem a 

mesma identidade.  

 A oração reduzida de particípio pode ser interpretada como uma construção 

hipotática, visto que pode ser caracterizada pela interdependência sintático-semântica: 

nem é totalmente independente como as construções paratáticas e nem é totalmente 

dependente como são construtos subordinados. 

 É bastante recorrente em Plauto a composição do ablativo absoluto formada por 

pronome pessoal e particípio presente, como em (12). Sabendo que o ablativo singular 

pode apresentar duas formas, tradicionalmente, associadas ao adjetivo e ao substantivo 

respectivamente, na referida construção latina, é muito frequente que o ablativo do 

particípio presente seja declinado com -e. Contudo, não há uma sistematização no que 

tange à distinção das terminações do ablativo. Tentamos observar se há uma diferenciação 

entre adjetivo e substantivo e também entre gênero masculino, feminino e neutro na 

concordância do particípio com um substantivo, em virtude das razões históricas 

anteriormente apresentadas. Não foi possível chegar a nenhuma constatação definitiva. A 

                                                           
81 Trad.: “Ignoro o que dizer sobre esse assunto, a não ser que haja outro Anfitrião, // que, todavia, por 

acaso, enquanto tu estejas ausente, cuide das tuas coisas aqui, e que, enquanto tu estejas ausente, cumpra 

as tuas funções.” 
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única afirmação que pode ser feita é a de que, na construção do ablativo absoluto, quando 

a estruturação se pauta em um pronome pessoal e um particípio presente normalmente 

derivado dos compostos do verbo sum (absens “ausente”, praesens “presente”), é comum 

que o particípio termine em –e. 

 Por fim, ressaltamos que foram encontrados no corpus plautino 783 exemplos de 

particípios presentes, provenientes de 94 verbos distintos. A conjugação mais produtiva 

é a primeira com 42 verbos, seguida pela segunda com 22 verbos. A terceira conjugação 

(legere) possui 16 verbos, a terceira conjugação (capere) apresenta apenas 3 e a quarta 

conjugação detém 8 dos verbos coletados. Foram identificados também 7 particípios 

derivados de verbos atemáticos, sendo 2 deles compostos do verbo esse e 4 compostos do 

verbo ire. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo aqui apresentado procurou expor os usos do particípio presente no latim 

arcaico, e mais especificamente, nas comédias de Plauto, propondo que o particípio deve 

ser interpretado como uma categoria autônoma, consoante a percepção dos gramáticos 

latinos, e que há alguns empregos mais prototípicos da categoria híbrida e outros menos 

prototípicos, de natureza mais fluida, muito aproximados de outros polos categoriais 

como a classe dos verbos e a dos adjetivos. 

 Em primeiro lugar, buscamos explicitar algumas noções linguísticas em 

conformidade com os apontamentos de alguns autores latinos, associados tanto ao âmbito 

da retórica quanto ao da gramática. Além disso, procuramos também observar as 

descrições dos gramáticos latinos acerca das classes de palavras, para que fosse possível 

propor uma interpretação do fenômeno linguístico, de acordo com o pensamento 

gramatical quase contemporâneo ao autor.  

 Posteriormente, foram apresentados os pressupostos e os postulados 

funcionalistas, vinculados particularmente à vertente de estudo norte-americana, com o 

objetivo de associar o pensamento gramatical latino a uma teoria linguística mais recente.  

Desse modo, notamos que muitas das ideias e dos conceitos propostos pelos teóricos da 

atualidade têm embasamento ou ecoam concepções linguísticas já presentes nos textos 

dos autores latinos.  

 Em seguida, foram indicadas as descrições gramaticais acerca do particípio 

presente, à luz dos compêndios gramaticais modernos. Cada manual, como reflexo de seu 

tempo, propõe uma interpretação diferenciada, pautando-se em critérios gramaticais 

distintos. Muitas dos autores modernos fazem afirmações categóricas sobre o latim, e 

deixam de lado informações contextuais importantes para uma análise linguística. De um 

modo geral, eles apontam o emprego do particípio presente como adjetivo, mas não 

percebem aí o início de uma mudança categorial, pois baseiam-se na concepção de que o 

particípio é uma forma nominal e que, como tal, está por essência predisposto a exercer 

função adjetiva. 

 Na análise dos dados, verificamos que os particípios presentes no texto plautino 

possuem quatro padrões funcionais: particípio com função verbal, com função própria, 

com função adjetiva e com função circunstancial. Tais padrões demonstram, de modo 
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geral, uma tendência inicial de mudança: o particípio como categoria plena > adjetivo. 

Por entender que os particípios derivam morfologicamente dos verbos, intentamos 

também demonstrar funcionalmente tal relação, o que resultaria em um processo: verbo 

> particípio presente > adjetivo. A função circunstancial atribuída também ao particípio 

está associada ao uso de partículas, ao uso de sufixos e ao uso de construções específicas 

(ablativo absoluto). 

 Em relação ao emprego do particípio presente com função verbal, constatamos 

que a forma apresenta sua estrutura de valência preservada, integra conjugações 

perifrásticas e compõe sintagmas oracionais de natureza completiva (orações 

subordinadas encaixadas). Em todos os casos, o particípio é o elemento nuclear, 

veiculador de sentido no texto. Chamamos atenção para o fato de que, nas comédias 

plautinas, há um uso abundante de verbos de percepção, tais como uidere e audire. Esses 

verbos são relevantes para o gênero textual em questão, pois anunciam cenas e apartes e 

preparam passagens de cenas e atos. Nesse sentido, pressupõem, de maneira geral, algum 

complemento que revele movimentação das personagens, formalmente construído com o 

particípio presente. 

 Quanto ao uso do particípio com função própria, entendido como categoria 

distinta de verbos e adjetivos, foram encontrados exemplos evidenciadores da natureza 

híbrida da classe. O uso é recorrente em construções oracionais, cujos predicadores 

transcendem o nível do complemento e exigem uma qualidade que se refira ao 

complemento. Nesses casos, o particípio prototípico possui tanto traços dos verbos, como 

a valência, quanto traços do adjetivo, como o aspecto modificador. Salientamos ainda que 

um predicador muito frequente nas construções plautinas é o verbo facere, em sua 

concepção transobjetiva. 

 Já sobre os exemplos encontrados com função adjetiva, foram coletados 

particípios nos mais distintos casos latinos. Se nos padrões anteriores normalmente se 

encontra o particípio no caso acusativo (complemento), o que evidencia o alto nível de 

integração entre verbo predicador e particípio, verificou-se, aqui, maior diversidade no 

uso em relação aos demais casos. O particípio ainda passa a ser frequentemente 

complementado por um termo em genitivo, algo que revela prototipicamente essência 

adjetiva. Como um adjetivo pleno, o particípio pode ainda receber o sufixo formador de 

advérbios –ter, o que opera uma mudança categorial, pautada na analogia com os demais 
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adjetivos do sistema. Nenhum particípio encontrado no texto plautino possui valor 

absolutamente substantivo, pois ao menos em um caso ele é encontrado como termo 

modificador: até mesmo o particípio adulescens, -entis, muito comum como substantivo, 

é encontrado como elemento determinante no sintagma adulescens homo (“homem 

adolescente”) na comédia Bacchides (v. 65). 

Com função circunstancial, embora tenham sido encontrados também sem 

partículas, é mais comum que os particípios venham acompanhados por partículas e 

conjunções que lhes especifiquem o sentido, tal como em uma oração hipotática de matiz 

circunstancial. O uso mais frequente, sem dúvida, é decorrente da construção do ablativo 

absoluto latino. Por isso mesmo, a maior parte dos particípios encontrados com esse valor 

estão em ablativo, sem que haja uma sistematização evidente na morfologia participial 

(ablativo em –e ou em –i): apenas podemos perceber que no ablativo absoluto composto 

por pronome pessoal e particípio, normalmente a terminação utilizada é –e.  

Para finalizar, acreditamos que novos estudos acerca da natureza do particípio 

presente devam ser realizados, visto que a intenção inicial era descrever os usos do 

particípio presente nos textos latinos (dos três períodos: arcaico, clássico e pós-clássico). 

Contudo, para que esta pesquisa se tornasse possível, foi necessário estabelecer um 

recorte. Da mesma forma com que reconhecemos o limite da pesquisa realizada, também 

enfatizamos a importância da continuidade deste estudo, bem como a necessidade de 

realização de outros que a este se somem, para que sejam obtidas descrições e análises 

mais compatíveis com a realidade linguística dos textos latinos.  
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ANEXO I  

 

ANEXO I – A: Particípios de verbos de 1ª conjugação 

 

-Verbo: adsto (asto), adstare 

 

Amphitruo 

 

AM. An etiam id tu scis? AL. Quippe qui ex te audiui, ut urbem maximam            745  

Expugnauisses regemque Pterelam tute occideris.  

AMPH. Egone istuc dixi? ALC. Tute istic, etiam adstante hoc Sosia. 

Bacchides 

 

LYD. Sed quis hic est quem astantem uideo ante ostium? o Philoxene,                    451 

Deos propitios me videre quam illum <hau> mauellem mihi.  

PHIL. Quis illic est? LYD. Mnesilochus, gnati tui sodalis [Pistocleri].  

 

CH. Nunc Priamo nostro si est quis emptor, comptionalem senem                            976 

Vendam ego, uenalem quem habeo, extemplo ubi oppidum expugnauero. 

Sed Priamum adstantem eccum ante portam uideo. Adibo atque adloquar. 

Cistellaria 

 

SERV. Vtrum deliras, quaeso, an astans somnias,  

Qui equom me adferre iubes, loricam adducere,  

Multos hastatos, postid multos uelites,  

Multos cum multis? haec tu peruorsario  

Mihi fabulatu's. ALC. Dixin ego istaec, obsecro?                                                           295 

Menaechmi 

 

ER. Scilicet qui dudum tecum uenit, quom pallam mihi 

Detulisti, quam ab uxore tua surrupuisti. MEN. Quid est? 

Tibi pallam dedi, quam uxori meae surrupui? sanan es? 

Certe haec mulier cantherino ritu astans somniat.                                                        395 
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Persa 

 

OPH. Mitte male loqui. PAEG. Quom ut digna’s dico, bene, non male loquor. 

SOPH. Quid agis? PAEG. Feminam scelestam te astans contra contuor. 

SOPH. Certe equidem puerum peiorem quam te noui neminem. 

PAEG. Quid male facio aut cui male dico? SOPH. Quoi pol cumque occasio est.    210 

Poenulus 

 

MIL. Ecquid gratiae, quom huc foras te euocaui? 
Iam num me decet donari cado 
Vini veteris? dic dare.  
Nil respondes? Lingua huic excidit, ut ego opinor.                                                       260 
Quid hic, malum, astans opstipuisti? AGOR. Sine amem, ne opturba ac tace. 

 

- Verbo: amo, amare 

 

Amphitruo 

 

Ego serui sumpsi Sosiae mihi imaginem,  

Qui cum Amphitruone abiit hinc in exercitum,                                                            125  

Vt praeseruire amanti meo possem patri  

Atque ut ne qui essem familiares quaererent,  

Versari crebro hic cum uiderent me domi. 

 

MERC. Meus pater nunc pro huius uerbis recte et sapienter facit,  

Qui complexus cum Alcumena cubat amans animo opsequens.                                290 

 

IVPP. Faciundum est mihi illud fieri quod illaec postulat,  

Si me illam amantem ad sese studeam recipere,  

Quando ego quod feci,  factum id Amphitruoni offuit  

Atque illi dudum meus amor negotium  

Insonti exhibuit, nunc autem insonti mihi                                                                      895  

Illius ira in hanc et male dicta expetent. 
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ME. Pater uocat me, eum sequor, eius dicto imperio sum audiens;  

Vt filium bonum patri esse oportet, itidem ego [ego] sum patri.  

Amanti subparasitor, hortor, adsto, admoneo, gaudeo.                                                993 

Asinaria 

 

DEM. Quid morbi est? LIB. Quia non suppetunt dictis data.  

DEM. Tune es adiutor nunc amanti filio?                                                                       57 

 

DEM. Nam me hodie orauit Argyrippus filius,  

Vt[i] sibi amanti facerem argenti copiam;                                                                        75  

Et id ego percupio obsequi gnato meo.  

 

DIA. Quae prius quam istam adii atque amans ego animum meum isti dedi,         141 

Sordido vitam oblectabas pane in pannis inopia,  

Atque ea si erant, magnas habebas omnibus dis gratias;  

Eadem nunc, cum est melius, me cuius opera est ignoras, mala. 

 

A. Male agis mecum. C. Quid me accusas, si facio officium meum?  

Nam neque [fictum] usquam [est] neque pictum neque scriptum in poematis  

Vbi lena bene agat cum quiquam amante, quae frugi esse uolt.                                175  

 

ARGYR. Mihi quidem te parcere aequomst tandem, ut tibi durem diu.  

CLEAR. Non tu scis? quae amanti parcet, eadem sibi parcet parum.                       177 

 

LEON. Sis amanti subuenire familiari filio,  

Tantum adest boni improuiso, uerum commixtum malo:                                           310  

Omnes de nobis carnuficum concelebrabuntur dies.  

 

ARG. Cur me retentas? PHIL. Quia tui amans abeuntis egeo.                                   591 

 

A. Quia ego hanc amo et haec me amat, huic quod dem nusquam quicquam est,  

Hinc med amantem ex aedibus deiecit huius mater.                                                    632 
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LIB. Non omnia eadem aeque omnibus, ere, suauia esse scito:  

Vobis est suaue amantibus complexos fabulari,                                                           642 

Ego complexum huius nihil moror, meum autem hic aspernatur. 

 

PHIL. Da, meus ocellus, mea rosa, mi anime, mea voluptas,  

Leonida, argentum mihi; ne nos diiunge amantis.                                                     665 

 

PHIL. Age, mi Leonida, obsecro, fer amanti ero salutem,  

Redime istoc beneficio te ab hoc et tibi eme hunc isto argento.                                 672 

 

ARG. Quaeso hercle, Libane, sis erum tuis factis sospitari,  

Da mihi istas uiginti minas: uides me amantem egere.                                               684 

 

DI. Ain tu, apud amicam munus adulescentuli  

Fungare, uxori excuses te et dicas senem?  

Praeripias scortum amanti atque argentum obicias  

Lenae? suppiles clam domi uxorem tuam?                                                                    815  

 

DEM. Vnum hunc diem perpetere, quoniam tibi potestatem dedi,  

Cum hac annum ut esses, atque amanti argenti feci copiam.                                      848 

 

ART. At scelesta ego praeter alios meum virum  frugi rata,  

Siccum, frugi, continentem, amantem uxoris maxume.                                                857 

 

Poste demum huc cras adducam ad lenam, ut uiginti minas                                     915  

Ei det, in parte[m] hac amanti ut liceat ei potirier. 

Aulularia 

 

STR. Nam qui amanti ero seruitutem seruit, quasi ego seruio,                                592 

Si erum uidet superare amorem, hoc serui esse officium reor, 

Retinere ad salutem, non enim quo incumbat eo inpellere.      
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STR. Quasi pueri qui nare discunt scirpea induitur ratis,                                           595 

Qui laborent minus, facilius ut nent et moueant manus, 

Eodem modo servuum ratem esse amanti ero aequum censeo, 

Vt toleret, ne pessum abeat tamquam [catapirateria]. 

 

EVC. Nam si istuc ius est, ut tu istuc excusare possies, 

Luci claro deripiamus aurum matronis palam; 

Post id si prehensi simus, excusemus ebrios 

Nos fecisse amoris causa. Nimis uilest uinum atque amor,                                        750 

Si ebrio atque amanti inpune facere quod lubeat licet.    

Bacchides 

 

CH. Si non inuenta est, minus ualet moribundusque est.  

Animast amica amanti: si abest, nullus est;                                                                  193 

Si adest, res nullast: ipsus est — nequam et miser. 

 

CHRYS. Vt istuc est lepidum! proximae uiciniae                                                        205  

Habitat. Ecquidnam meminit Mnesilochi? PIST. Rogas?  

Immo unice unum plurimi pendit. CHRYS. Papae! 

PIST. Immo ut eam credis? misera amans desiderat.  

 

CH. Inde ego hodie aliquam machinabor machinam,  

Vnde aurum efficiam amanti erili filio.                                                                          233 

 

CH. Exorsa haec tela non male omnino mihi est:                                                        350  

Vt amantem erilem copem facerem filium,  

Ita feci, ut auri quantum uellet sumeret,  

Quantum autem lubeat reddere, ut reddat patri. 

 

MNE. Condigne is quam tec[hi]nam de auro aduorsum meum fecit patrem,  

Vt mihi amanti copia esset. [sed eccum video incedere.]                                          393 

 

MNE. Qui patri reddidi omne aurum amans,                                                             622 

Quod fuit prae manu. Sumne ego homo miser? 
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CH. Nunc amanti ero, filio senis,                                                                                  645  

Quicum ego bibo, quicum edo et amo,  

Regias copias aureasque optuli,  

Vt domo sumeret neu foris quaereret. 

 

CH. [cepi expugnaui amanti erili filio aurum ab suo patre.]                                     931 

Nunc prius quam huc senex uenit, libet lamentari dum exeat.  

Captiui 

 

Spectatores, ad pudicos mores facta haec fabula est,  

Neque in hac subigitationes sunt, neque ulla amatio                                                1030  

Nec pueri suppositio, nec argenti circumductio,  

Neque ubi amans adulescens scortum liberet clam suum patrem. 

Casina 

 

LY. Qua ego hunc amorem mi esse aui dicam datum? 

Aut quod ego umquam erga Venerem inique fecerim: 

Cui sic tot amanti mi obuiam eueniunt morae? Attat,                                               619 

Quid illuc clamoris, opsecro, in nostrast domo? 

Cistellaria 

 

GYMN. Veniet. SEL. Spissum istuc amanti est uerbum ‘ueniet”, nisi uenit.          75  

Sed ego mea culpa et stultitia peius misera maceror,  

Quom ego illum unum mi exoptaui, quicum aetatem degerem. 

 

ALC. Maritumis moribus mecum expetitur                                                                221  

Ita meum frangit amantem animum;  

Neque, nisi quia miser non eo pessum,  

Mihi ulla abest perdito pernicies.  

 

MEL. At ego nunc [ab i]llo m [ihi caueo] iure iurando [tuo];  

Simil[est] ius iurandum am[antum] quas[i i]us [c]onfusicium.                               472 
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Curculio 

 

Le. Venus, de paulo paululum hoc tibi dabo haud lubenter.                                     125 

Nam tibi amantes propinantes uinum potantes dant omnes; 

Mihi haud saepe eueniunt tales hereditates. 

 

Phaed. Pessuli, heus pessuli, vos saluto lubens, 

Vos amo, uos uolo, uos peto atque obsecro, 

Gerite amanti mihi morem, amoenissumi, 

Fite causa mea ludii barbari,                                                                                            150 

Sussilite, obsecro, et mittite istanc foras, 

Quae mihi misero amanti ebibit sanguinem. 

 

Plan. Anime mi, procul amantem abesse haud consentaneumst.                            165 

Phaed. Palinure, Palinure. Pal. Eloquere, quid est quod Palinurum uoces? 

Menaechmi 

 

EROTIVM Sine fores sic, abi, nolo operiri. 

Intus para, cura, uide, quod opust fiat: 

Sternite lectos, incendite odores; munditia 

Inlecebra animost amantium.                          

Amanti amoenitas malost, nobis lucrost.                                                                      356 

Mercator 

 

Ego me ubi inuisum meo patri esse intellego      

Atque odio me esse cui placere aequom fuit,                                                             81 

Amens amansque ut animum offirmo meum, 

Dico esse iturum me mercatum, si uelit: 

 

DEM. [Iam] non uereor ne illam me amare hic potuerit resciscere;                         380 

Quippe haud etiam quicquam inepte feci, amantes ut solent. 

 



103 
 

EVT. Faciam. CHAR. Longum istuc amantist. EVT. Etiam metuis? Omnia         896 

Commonstrabo. Amicior mihi nullus uiuit atque is est 

Qui illam habet, neque est cui magis me uelle melius aequom siet. 

 

DEM. Nam te istac aetate haud aequom filio fuerat tuo 

Adulescenti amanti amicam eripere emptam argento suo.                                       973 

 

DEM. Si hercle sciuissem siue adeo ioculo dixisset mihi, 

Se illam amare, numquam facerem ut illam amanti abducerem.                               994   

Miles Gloriosus 

 

PAL. Isque illi amanti suo hospiti morem gerit                                                             136 

Nosque opera consilioque adhortatur, iuuat. 

Itaque ego paraui hic intus magnas machinas, 

Qui amantis una inter se facerem conuenas. 

 

PL. Ea te expetere ex opibus summis mei honoris gratia                                             620 

Mihique amanti ire opitulatum atque ea te facere facinora, 

Quae istaec aetas fugere facta magis quam sectari solet: 

Eam pudet me tibi in senecta obicere sollicitudinem. 

PAL. Nouo modo tu homo amas, siquidem te quicquam quod faxis pudet; 

Nihil amas, umbra es amantis magis quam amator, Pleusicles.                               625 

 

Per. Immo, hospes, magis cum periclum facies, magis nosces meam                     635 

Comitatem erga te amantem. Plevs. Quid opus nota noscere? 

Per. Vt apud [te] exemplum experiundi habeas, ne quaeras foris; 

Nam nisi qui ipse amauit, aegre amantis ingenium inspicit: 

 

PAL. Nunc hoc animum aduortite ambo. Mihi opus est opera tua, 

Periplectomene; nam ego inueni lepidam sycophantiam, 

Qui admutiletur miles usque caesariatus atque uti 

Huic amanti ac Philocomasio hanc ecficiamus copiam, 

Vt hic eam abducat habeatque. Per. Dari istanc rationem uolo.                                770 
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Pyrg. Facetum puerum. Pver. Intro te ut eas obsecrat,                                              1385 

Te uolt, te quaerit, teque exspectans expetit. 

Amanti fer opem. quid stas? quin intro is? Pyrg. Eo.— 

Mostellaria 

 

PHILOL. Ita me di ament, lépida[st] Scapha; sapit scelesta multum.                        170 

Vt lepide omnes [mo]res tenet sententiasque amantum. 

 

SC. Tu ecastor erras, quae quidem illum expectes unum atque illi 

Morem praecipue sic geras, atque alios aspernere. 

Matronae, non meretricium est unum inseruire amantem.                                       190 

Persa 

 

TOXILVS Qui amans egens ingressus est princeps in Amoris uias,                       01 

Superauit aerumnis suis aerumnas Herculi. 

 

TOX. Bene omnibus nobis! Hoc mea manus tuae poculum donat, ut amantem      775 

ut amantem amanti decet. LEMN. Cedo. TOX. Accipe.  

Poenulus 

 

AGOR. Amans per amorem si quid feci, Milphio,                                                    140 

Ignoscere id te mi aequom est. MIL. Haud uidi magis. 

Et nunc ego amore pereo; sine te uerberem, 

Item ut tu mihi fecisti, ob nullam noxiam: 

Postid locorum tu mihi amanti ignoscito. 

 

AGORASTOCLES Ita me di ament, tardo amico nihil est quicquam inaequius, 

Praesertim homini amanti, qui quidquid agit properat omnia.                             505 

 

AGOR. Quin si ituri hodie estis, ite, aut ite hinc in malam crucem. 

Sicine oportet ire amicos homini amanti operam datum?                                           512 
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AGOR. Scitis rem, narraui uobis quod uestra opera mi opus siet, 

De lenone hoc qui me amantem ludificatur tam diu,                                                  548 

Ei paratae ut sint insidiae de auro et de seruo meo. 

 

ADV. Di te perdant. M. Vos quidem hercle— cum eo cum quiqui tamen 

Et bene et benigne facitis, quom ero amanti operam datis. 

Sed isti iam sciunt, negoti quid sit? AGOR. Omne in ordine.                                    590 

 

MIL. Seruire amanti miseria est, praesertim qui quod amat caret.                            820 

Attat! e fano recipere uideo se Syncerastum, 

Lenonis seruom. Quid habeat sermonis auscultabo. 

Pseudolus 

 

PS. 'Nunc nostri amores, mores, consuetudines, 

Iocus, ludus, sermo, suauisauiatio                                                                                     65 

Compressiones artae amantum corporum, 

Teneris labellis molles morsiunculae, 

Nostrorum orgiorum—iunculae                                                                                      67a 

Papillarum horridularum oppressiunculae, 

Harunc uoluptatum mihi omnium atque itidem tibi 

Distractio, discidium, uastities uenit,                                                                               70 

Nisi quae mihi in test aut tibist in me salus. 

 

PS. Verum ego te amantem, ne paue, non deseram. 

Spero alicunde hodie me bona opera aut hoc meam 

Tibi inuenturum esse auxilium argentarium.                                                                 105 

 

CAL. Non possum. PS. Fac possis. CALL. Quonam pacto possim? PS. Vince 

animum. 

In rem quod sit praeuortaris quam in re aduorsa animo auscultes. 

CA. Nugae istaec sunt: non iucundum est, nisi amans facit stulte. PS. Pergin?        238 

 

BAL. Quid nunc uis? CAL. Vt opperiare hos sex dies aliquos modo, 

ne illam uendas neu me perdas hominem amantem. BAL. Animo bono es.            322 
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CAL. Nam istaec quae tibi renuntiantur, filium                                                            430 

Te uelle amantem argento circumducere, 

Fors fuat an istaec dicta sint mendacia; 

 

Nam haec allata cornu copia[e]st, ubi inest quidquid uolo: 

Hic doli, hic fallaciae omnes, hic sunt sycophantiae, 

Hic argentum, hic amica amanti erili filio.                                                                      673 

 

PSE. Nam ubi amans complexust amantem, ubi labra ad labella adiungit, 

Vbi alter alterum bilingui manifesto inter s[e] prehendunt,                                       1260 

Vbi mamma mammicula opprimitur, aut, si lubet, corpora conduplicant, 

Manu candida cantharum dulciferum propinare micissimam amicitia. 

 

PSE. Illos accubantis, potantis, amantis                                                                        1271 

Cum scortis reliqui, et meum scortum ibidem, 

Cordi atque animo suo opsequentes.                                                                            1272a 

 

Trinummus 

 

MEG. Quid secus est aut quid interest dare te in manus                                             130 

Argentum amanti homini adulescenti, animi impoti, 

Qui exaedificaret suam incohatam ignaviam? 

 

LYS. Tum igitur tibi aquae erit cupido, genus qui restinguas tuum, 

Atque si eris nactus, proinde ut corde amantes sunt cati—                                          677 

Ne scintillam quidem relinques, genus qui congliscat tuum. 

Truculentus 

 

DINIARCHVS Non omnis aetas ad perdiscendum sat est 

Amanti, dum id perdiscat, quot pereat modis; 

Neque eam rationem eapse umquam educet Venus, 

Quam penes amantum summa summarum redit,                                                        25 

Quot amans exemplis ludificetur, quot modis 

Pereat quotque exoretur exorabulis: 
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DIN. Aut periit aurum aut conscissa pallula [est] 

Aut empta ancilla aut aliquod uasum argenteum 

Aut uasum ahenum antiquom aut lectus laptiles 

Aut armariola Graeca, aut aliquid semper est                                                                55 

Quod petra debeatque amans scorto suo. 

 

DIN. Nam me fuisse huic fateor summum atque intumum, 

Quod amantis multo pessimum est pecuniae;                                                                80 

 

AST. [Amantes si qui non danunt, non didici fabulari.]                                              181 

Non istaec, mea benignitas, decuit te fabulari, 

Sed istos qui cum geniis suis belligerant parcipromi. 

 

AST. Huic homini amanti mea era apud nos naeniam dixit domi,                           213 

Nam fundi et aedis obligatae sunt ob Amoris praedium. 

 

DIN. Si proinde amentur, mulieres diu quam lauant, 

Omnes amantes balneatores sient.                                                                                   325 

 

DIN. Num quippiam aliud me uis? PHRON. Vt quando otium 

Tibi sit ad me reuisas, [et] ualeas — DIN. Vale. 

Pro di immortales, non amantis mulieris, 

Sed sociae unanimantis, fidentis fuit                                                                              435 

Officium facere quod modo haec fecit mihi, 

Suppositionem pueri quae mihi credidit, 

Germanae quod sorori non credit soror. 

 

AST. Nunc dum isti lubet, dum habet, tempus ei rei secundas 

Prome uenustatem amanti tuam, ut gaudeat cum perdis.                                          714 

 

- Verbo: amplexor, amplexari (verbo depoente) 
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Miles Gloriosus 

 

Pal. Vt si illic concriminatus sit aduorsum militem 

Meus conseruos, eam uidisse hic cum alieno oscularier, 

Eam arguam uidisse apud te contra conseruom meum 

Cum suo amatore amplexantem atque osculantem. Per. Immo optume.                 245 

 

Sc. Quid negotist? Pal. Quid negoti sit rogas? Sc. Cur non rogem? 

Pal. Non tu tibi istam praetruncari linguam largiloquam iubes? 

Scel. Quam ob rem iubeam? Pal. Philocomasium eccam domi, quam in proxumo 

Vidisse aibas te osculantem atque amplexantem cum altero.                                     320 

Scel. Mirumst lolio uictitare te tam uili tritico. 

Rudens 

 

PAL. Tibi auscultamus et, Venus alma, ambae te obsecramus, 

Aram amplexantes hanc tuam, lacrumantes, genibus nixae,           695 

In custodelam nos tuam ut recipias et tutere; 

 

-Verbo: bacchor, bacchari  (verbo depoente) 

 

Amphitruo 

 

AL. Hic in aedibus ubi tu habitas. AM. Numquam factum est. S. Non taces?         700  

Quid si e portu nauis huc nos dormientis detulit?  

AMPH. Etiam tu quoque adsentaris huic? SOS. Quid uis fieri?  

Non tu scis? Bacchae bacchanti si uelis aduorsarier,  

Ex insana insaniorem facies, feriet saepius;  

 

-Verbo: canto, cantare 

 

Mostellaria 
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PHAN. Hic quidem neque conuiuarum sonitus[t] item ut antehac fuit, 

Neque tibicinam cantantem neque alium quemquam audio. 

TH. Quae illaec res est? quid illisce homines quaerunt apud aedis meas?         935 

Quid uolunt? quid intro spectant? PIN. Pergam pultare ostium. 

Heus, reclude; heus, Tranio, etiamne aperis? TH. Quae haec est fabula? 

PIN. Etiamne aperis? Callidamati nostro aduersum uenimus. 

 

-Verbo: commodo, commodare 

 

Persa 

 

SAGARISTIO Ioui opulento, incluto, Ope gnato 

Supremo, ualido, uiripotenti, 

Opes, spes bonas, copias commodanti 

*** lubens uitulorque merito, 

Quia meo amico amiciter hanc commoditatis copiam                                                   255 

Danunt, argenti mutui ut [e]i egenti opem adferam; 

 

- Verbo: congratulor, congratulari  (verbo depoente) 

 

Menaechmi 

MEN. Euax, iurgio hercle tandem uxorem abegi ab ianua. 

Vbi sunt amatores mariti? dona quid cessant mihi 

Conferre omnes congratulantes, quia pugnaui fortiter? 

Hanc modo uxori intus pallam surrupui, ad scortum fero.                                   130 

Sic hoc decet, dari facete uerba custodi catae. 

 

- Verbo: crucio, cruciare 

 

Captiui 

 

ERG. Tum piscatores qui praebent populo piscis foetidos,  

Qui aduehuntur quadrupedanti crucianti cantherio,  

Quorum odos subbasilicanos omnis abigit in forum,                                              815  
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Eis ego ora uerberabo surpiculis piscariis,  

Vt sciant alieno naso quam exhibeant molestiam.  

 

- Verbo: cubo, cubare  (e seus compostos) 

 

Asinaria 

 

PAR. Sequere hac me modo, iam faxo ipsum hominem manifesto opprimas.  

ART. Nihil ecastor est quod facere mauelim. P. Manedum. A. Quid est?  

PAR. Possis, si forte accubantem tuom virum conspexeris  

Cum corona amplexum amicam, si uideas, cognoscere?  

A. Possum ecastor. P. Em tibi hominem. A. Perii! P. Paulisper mane.                     880  

Bacchides 

 

CLEOM. Nihil est lucri quod me hodie facere mauelim,  

Quam illum cubantem cum illa opprimere, ambo ut necem.                                     860  

CHRYS. Audin quae loquitur? quin tu me exsolui iubes?  

 

 

 

Menaechmi 

 

MEN. Vbi satur sum, nulla crepitant; quando esurio, tum crepant.                          926 

MED. Hoc quidem edepol hau pro insano uerbum respondit mihi. 

Perdormiscin usque ad lucem? facilen tu dormis cubans? 

Miles Gloriosus 

 

Sceledrvs. Satin abiit ille neque erile negotium 

Plus curat, quasi non seruitutem seruiat? 

Certo illa quidem hic nunc intus est in aedibus, 

Nam egomet cubantem eam modo offendi domi.                                                       484 
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Per. Plus dabo quam praedicabo ex me uenustatis tibi. 

Neque ego umquam alienum scortum subigito in conuiuio, 

Neque praeripio pulpamentum neque praeuorto poculum, 

Neque per uinum umquam ex me exoritur discidium in conuiuio: 

Si quis ibi est odiosus, abeo domum, sermonem segrego;                                          655 

Venerem, amorem amoenitatemque accubans exerceo. 

Pseudolus 

 

SIMIA Ne plora, nescis ut res sit, Phoenicium, 

Verum haud multo post faxo scibis accubans. 

Non ego te ad illum duco dentatum uirum                                                                  1040 

Macedoniensem, qui te nunc flentem facit: 

[Cuiam esse te uis maxime, ad eum duco te:]: 

Calidorum haud multo post faxo amplexabere. 

 

PSE. Hoc ego modo atque erus minor                                                                                                   

Hunc diem sumpsimus prothyme, 

Postquam opus meum omne ut uolui perpetraui hostibus fugatis.                 1269-1270 

Illos accubantis, potantis, amantis                                                                                 1271 

Cum scortis reliqui, et meum scortum ibidem, 

Cordi atque animo suo opsequentes. Sed postquam exurrexi                                 1272a 

Orant med ut saltem. 

 

Stichus 

 

Sed ego ibo intro et gratulabor uostrum aduentum filiis. 
Poste ibo lautum in pyelum, ibi fouebo senectutem meam. 
Post ubi lauero, otiosus vos opperiar accubans. — 
PAMPH. Graphicum mortalem Antiphonem! Vt apologum fecit quam fabre.        570 

 

- Verbo: deliro, delirare 

 

Amphitruo 
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AMPH.                                      At te ego faciam  

               Hodie proinde ac meritus es,  

               Vt minus ualeas et miser sis,                                                                           

               Saluus domum si rediero. Iam                                                                        

Sequere sis, erum qui ludificas dictis delirantibus,                                            585           

Qui quoniam erus quod imperauit neglexisti persequi,  

Nunc uenis etiam ultro inrisum dominum: quae neque fieri  

Possunt neque fando umquam accepit quisquam, profers, carnifex; 

 

AM. In somnis fortasse? AL. Immo uigilans uigilantem. AM. Vae misero mihi!  

SOS. Quid tibi est? AMPH. Delirat uxor. SOS. Atra bili percita est.  

Nulla res tam delirantis homines concinnat cito.                                                    728 

 

AMPH. Certum est aperire atque inspicere. SOS. Vide sis signi quid siet,  

Ne posterius in me culpam conferas. AMPH. Aperi modo;  

Nam haec quidem nos delirantis facere dictis postulat.  

ALC. Vnde haec igitur est nisi abs te, quae mihi dono data est?                           790  

                

- Verbo: eiulo, eiulare 

 

Aulularia 

 

PYTH. Censen uero adeo esse parcum et miserum uiuere?                                         315 

[ANTH.]Pulmentum pridem ei eripuit miluus: 

Homo ad praetorem plorabundus deuenit; 

Infit ibi postulare plorans, eiulans, 

Vt sibi liceret milvom uadarier. 

 

LYCONIDES Quinam homo hic ante aedis nostras eiulans conqueritur maerens? 

Atque hicquidem Euclio est, ut opinor. Oppido ego interii: palamst res, 

Scit peperisse iam, ut ego opinor, filiam suam. Nunc mi incertumst 

[Quid agam] abeam an maneam, an adeam an fugiam. Quid agam edepol nescio.  730 

 

- Verbo: erro, errare 
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Bacchides 

 

Vlixem audiui fuisse aerumnosissimum,  

Qui annos uiginti errans a patria afuit;  

Verum hic adulescens multo Vlixem anteit ***  

Qui ilico errat intra muros ciuicos.                                                                                    4 

 

- Verbo formido, formidare 

 

Amphitruo 

 

BROM. Ne paue. Sed angues oculis omnis circumuisere.                                        1110  

Postquam pueros conspicati, pergunt ad cunas citi.  

Ego cunas recessim rursum uorsum trahere et ducere,  

Metuens pueris, mihi formidans; tantoque angues acrius  

Persequi. Postquam conspexit angues ille alter puer,  

Citus e cunis exilit, facit recta in anguis impetum:                                                     1115  

Alterum altera prehendit eos manu perniciter.  

 

- Verbo: ignoro, ignorare 

Captiui 

 

Sed inscientes sua sibi fallacia  

Ita compararunt et confinxerunt dolum  

Itaque hi commenti, de sua sententia  

Vt in seruitute hic ad suum maneat patrem:  

Ita nunc ignorans suo sibi seruit patri;                                                                            50  

Homunculi quanti sunt, cum recogito!  

 

- Verbo: lacrimo (lacrumo), lacrimare 

 

Amphitruo 
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ALC. Lacrimantem ex abitu concinnas tu tuam uxorem. IVPP. Tace,  

Ne corrumpe oculos, redibo actutum. ALC. Id ‘actutum’ diu est.                            530  

IVPP. Non ego te hic lubens relinquo neque abeo abs te. ALC. Sentio,  

Nam qua nocte ad me uenisti, eadem abis. IVPP. Cur me tenes?  

Asinaria 

 

LI. Manedum. LE. Quid est? LI. Philaenium estne haec quae intus exit                  585  

Atque Argyrippus una? LEON. Opprime os, is est. subauscultemus.  

LIB. Lacrumantem lacinia tenet lacrumans. Quidnam esse dicam?  

Tacite auscultemus. LEON. Attatae, modo hercle in mentem uenit,  

Nimis uellem habere perticam. LIB. Quoi rei? LEON. Qui uerberarem  

Asinos, si forte occeperint clamare hinc ex crumina.                                                  590 

 

ARG. Quidum? LEON. Quia oculi sunt tibi lacrumantes, eo rogaui.                      620  

ARG. Patronus qui uobis fuit futurus, perdidistis.  

LEON. Equidem hercle nullum perdidi, ideo quia numquam ullum habui.  

Pseudolus 

 

PS. 'Phoenicium Calidoro amatori suo 

Per ceram et linum litterasque interpretes 

Salutem inpertit et salutem abs te expetit, 

Lacrumans titubanti animo, corde et pectore.'                                                                44 

Rudens 

 

PAL. Tibi auscultamus et, Venus alma, ambae te obsecramus, 

Aram amplexantes hanc tuam, lacrumantes, genibus nixae,                                       695 

In custodelam nos tuam ut recipias et tutere; 

 

- Verbo: laetifico, laetificare 

 

Persa 
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TO. Hic statui uolo primum aliqua mihi,                                                                    759a 

Vnde ego omnis hilaros, ludentis, laetificantis faciam ut fiant, 

Quorum opera mihi facilia factu facta haec sunt, quae volui effieri. 

Nam improbus est homo qui beneficium scit accipere et reddere nescit. 

 

- Verbo: laeto, laetare 

 

Pseudolus 

 

BAL. Quid nunc uis? CAL. Vt opperiare hos sex dies aliquos modo, 

Ne illam vendas neu me perdas hominem amantem. BAL. Animo bono es. 

Vel sex menses opperibor. CAL. Euge, homo lepidissume. 

BAL. Immo uin etiam te faciam ex laeto laetantem magis? 

CAL. Quid ais? BAL. Quia enim non uenalem iam habeo Phoenicium.          325 

Stichus 

 

EPIGNOMVS Quom bene re gesta saluus conuortor domum, 

Neptuno grates habeo et Tempestatibus; 

Simul Mercurio, qui me in mercimoniis 

Iuuit lucrisque quadruplicauit rem meam.                                                             405 

Olim quos abiens adfeci aegrimonia, 

Eos nunc laetantis faciam aduentu meo. 

 

- Verbo: latro, latrare 

 

Casina 

 

Clerumenoe uocatur haec comoedia 

Graece, latine Sortientes. Diphilus 

Hanc graece scripsit, postid rursum denuo 

Latine Plautus cum latranti nomine.                                                                      34 

 

- Verbo: mendico, mendicare 
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Bacchides 

 

CH. Nam illi itidem Vlixem audiui, ut ego sum, fuisse et audacem et malum.  

Dolis ego deprensus sum; ille mendicans paene inuentus interit,                             950  

Dum ibi exquirit fata Iliorum; 

Captiui 

 

TYND. Ego patri meo esse fateor summas diuitias domi  

Meque summo genere gnatum. Sed te optestor, Hegio,  

Ne tuum animum auariorem faxint diuitiae meae:                                                      320  

Ne patri, tametsi unicus sum, decere uideatur magis  

Me saturum seruire apud te sumptu et uestitu tuo  

Potius quam illi ubi minime honestumst, mendicantem uiuere.  

 

- Verbo: monstro, monstrare 

 

Curculio 

Pal. Flagitium probrumque magnum, Phaedrome, expergefacis; 

Bene monstrantem pugnis caedis, hanc amas, nugas meras. 

Hocine fieri, ut inmodestis sic te moderes moribus?                                               200 

Phaed. Auro contra cedo modestum amatorem: a me aurum accipe. 

 

- Verbo: musso, mussare 

 

Mercator 

 

Obiurigare pater haec noctes et dies, 

Perfidiam, iniustitiam lenonum expromere; 

Lacerari ualide suam rem, illius augerier. 

Summo haec clamore; interdum mussans conloqui: 

Abnuere, negitare adeo me natum suom.                                                                  50 

 

- Verbo: obiurgo, obiurgare 
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Trinummus 

 

LESB. Facilest inuentu: datur ignis, tametsi ab inimico petas. 

Sed tu obiurgans me a peccatis rapis deteriorem in uiam.                                           680 

Meam [uis] sororem tibi dem suades sine dote. Aha, non conuenit 

Me, qui abusus sum tantam rem patriam, porro in ditiis 

Esse agrumque habere, egere illam autem, ut me merito oderit. 

 

- Verbo: obsecro, obsecrare 

 

Aulularia 

 

Sed mihi auus huius obsecrans concredidit                                                                      6 

Thensaurum auri clam omnis: in medio foco 

Defodit, uenerans me ut id seruarem sibi. 

 

Cistellaria 

 

LAMP. Immo meretrix fuit; sed ut sit de ea re eloquar.                                                565  

Iam perducebam illam ad me suadela mea, 

Anus ei [quom] amplexast genua, plorans, obsecrans,  

Ne deserat se: eam suam esse filiam,  

Seque eam peperisse sancte adiurabat mihi.  

 

- Verbo: osculor (ausculor), osculari (verbo depoente)82 

 

Bacchides 

 

                                                           
82 De acordo com Ernout e Meillet, a forma ausculari (de osculari) é encontrada nos manuscritos de Plauto, 

em razão do jogo sonoro estabelecido com o verbo auscultare (Cf. 1959, p. 470)  
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LYD. Itane oportet rem mandatam gerere amici sedulo,  

Vt ipsus  ausculantem in gremio mulierem teneat sedens?  

Nullon pacto res mandata potest agi, nisi identidem  

Manus ferat ad papillas, labra a labris nusquam auferat?                               480  

Miles Gloriosus 

 

Pal. Quid negotist? Per. Res palamst. Pal. Quae res palamst? Per. De tegulis 

Modo nescio quis inspectauit uestrum familiarium 

Per nostrum impluvium intus apud nos Philocomasium atque hospitem                 175 

osculantis. Pal. Quis homo id uidit? Per. Tuos conseruos. Pal. Quis is homost? 

 

Per. Ego istaec, si erit hic, nuntiabo. Sed quid est, Palaestrio,                                    195 

Quod uolutas tute tecum in corde? Pal. Paulisper tace, 

Dum ego mihi consilia in animum conuoco et dum consulo 

Quid agam, quem dolum doloso contra conseruo parem, 

Qui illam hic uidit osculantem, id uisum ut ne uisum siet. 

 

Pal. Vt si illic concriminatus sit aduorsum militem 

Meus conseruos, eam uidisse hic cum alieno oscularier, 

Eam arguam uidisse apud te contra conseruum meum 

Cum suo amatore amplexantem atque osculantem. Per. Immo optume.                 245 

Idem ego dicam, si [ex] me exquiret miles. Pal. Sed simillimas 

Dicito esse, et Philocomasio id praecipiendum est ut sciat, 

Ne titubet, si exquiret ex ea miles. Per. Nimis doctum dolum. 

 

Nam ille non potuit quin sermone suo aliquem familiarium 

Participauerit de amica eri, sese uidisse eam 

Hic in proximo osculantem cum alieno adulescentulo. 

Noui morem: egomet tacere nequeo solus quod scio.                                             265 

 

Sceledrvs Nisi quidem ego hodie ambulaui dormiens in tegulis, 

Certo edepol scio me uidisse hic proxumae uiciniae 

Philocomasium erilem amicam sibi malam rem quaerere. 

Pal. Hic illam uidit osculantem, quantum hunc audiui loqui.                               275 
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Scel. Di te perdant. Pal. Te istuc aequom—quoniam occepisti, eloqui. 

Scel. Forte fortuna per impluuium huc despexi in proxumum, 

Atque ego illi aspicio osculantem Philocomasium cum altero 

Nescio quo adulescente. Pal. Quod ego, Sceledre, scelus ex te audio? 

Scel. Profecto uidi. Pal. Tutin? Scel. Egomet duobus his oculis meis.                       290 

 

Pal. Non tu tibi istam praetruncari linguam largiloquam iubes? 

Scel. Quam ob rem iubeam? Pal. Philocomasium eccam domi, quam in proxumo 

Vidisse aibas te osculantem atque amplexantem cum altero.                                      320 

Scel. Mirumst lolio uictitare te tam uili tritico. 

 

Pal. Neque te quicquam sapere corde neque oculis uti? Scel. Volo.                         336 

Pal. Nempe tu istic ais esse erilem concubinam? Scel. Atque arguo 

Eam me uidisse osculantem hic intus cum alieno uiro. 

Pal. Scin tu nullum commeatum hinc esse a nobis? Scel. Scio. 

 

Phil. Vbi iste est bonus seruos, qui probri me maxumi innocentem 

falso insimulauit? Pal. Em tibi, hic mihi dixit tibi quae dixi.                                     365 

Phil. Tun me uidisse in proxumo hic, sceleste, ais osculantem? 

Pal. Atque cum alieno adulescentulo dixit. Scel. Dixi hercle uero. 

 

Pal. Scin te periisse? Scel. Nunc quidem domi certo est. Certa res est 

Nunc nostrum obseruare ostium, ubi ubist. Pal. At, Sceledre, quaeso, 

Vt ad id exemplum somnium quam simile somniauit                                               400 

Atque ut tu suspicatus es eam uidisse osculantem. 

 

Pal. Intro rumpam recta in aedis: quemque hic intus uidero                                    460 

Cum Philocomasio osculantem, eum ego obtruncabo extempulo. 

Scel. Visanest ea esse? Pal. Immo edepol plane east. Scel. Sed quo modo 

Dissimulabat. Pa. Abi, machaeram huc ecfer. Sc. Iam faxo hic erit.— 

 

Scel. Quid iam? Pal. Quia hanc attingere ausu's mulierem hinc ex proxumo. 

Scel. Magis hercle metuo. Pal. Sed numquam quisquam faciet quin soror 

Istaec sit gemina huius: eam pol tu osculantem hic uideras. 

Scel. Id quidem palam est eam esse, ut dicis; quid propius fuit,                                475 
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Quam ut perirem, si elocutus essem ero? Pal. Ergo, si sapis, 

Mussitabis: plus oportet scire seruum quam loqui. 

 

Per. Vidistin istam? Scel. Vidi, et illam et hospitem, 

complexam atque osculantem. Per. Eanest? Scel. Nescio. 

Pe. Vin scire plane? Sc. Cupio. Pe. Abi intro ad uos domum                                      535 

Continuo, uide sitne istaec uostra intus. Scel. Licet, 

Pulchre admonuisti. Iam ego ad te exibo foras.— 

 

Et me despexe ad te per impluuium tuum 

Fateor. Per. Quid ni fateare, ego quod uiderim? 

Et ibi osculantem meum hospitem cum ista hospita                                                     555 

Vidisti? Scel. Vidi (cur negem quod uiderim?), 

Sed Philocomasium me uidisse censui. 

 

- Verbo: ouo, ouare 

 

Bacchides 

 

CHRYS. Curatum est — esse te senem miserrumum.  

Hoc est incepta efficere pulcre: ueluti mi 

Euenit, ut ouans praeda onustus cederem  

Salute nostra atque urbe capta per dolum                                                                    1070  

Domum reduco integrum omnem exercitum.  

 

- Verbo: palor, palari (verbo depoente) 

 

Bacchides 

 

BACCH. Cogantur quidem intro. SOR. Haud scio quid eo opus sit,  

Quae nec lac[tem] nec lanam ullam habent; sic sine astent.  

Exsoluere quanti fuere; omnis fructus                                                                         1135  

Iam illis decidit; Non uides, ut palantes  

[Solae liberae]  
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Grassentur? quin aetate credo esse mutas:  

Ne balant quidem, quom a pecu cetero absunt;                                                        1138a  

 

- Verbo percontor, percontari  (verbo depoente) 

 

Asinaria 

 

DEMAENETVS [Per Dium Fidium quaeris; iurato mihi  

Video necesse esse eloqui quidquid roges.] 

Ita me obstinate adgressu's, ut non audeam                                                                25  

Profecto percontanti quin promam omnia.  

Proinde actutum istuc quid sit quod scire expetis  

Eloquere: ut ipse scibo, te faciam ut scias.  

 

- Verbo: ploro, plorare 

 

Amphitruo 

 

AMPH. Quaeso, absoluito hinc me extemplo, quando satis deluseris.  

Quid fit deinde? BROM. Dum haec aguntur, interea uxorem tuam  

Neque gementem neque plorantem nostrum quisquam audiuimus;                       1099 

Aulularia 

STR. Censen uero  adeo esse parcum et misere uiuere?                                               315 

[ANTH.] Pulmentum pridem ei eripuit miluus: 

Homo ad praetorem plorabundus deuenit; 

Infit ibi postulare plorans, eiulans, 

Vt sibi liceret miluum uadarier. 

Cistellaria 

 

LAMP. Immo meretrix fuit; sed ut sit, de ea re eloquar.                                              565  

Iam perducebam illam ad me suadela mea 

Anus ei [quom] amplexast genua, plorans, obsecrans,  
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Ne deserat se: eam suam esse filiam,  

Seque eam peperisse sancte adiurabat mihi.  

 

- Verbo: poto, potare 

 

Curculio 

 

Le. Venus, de paulo paululum hoc tibi dabo haud lubenter.                                    125 

Nam tibi amantes propitiantes uinum potantes danunt 

Omnes, mihi haud saepe eUenunt tales hereditates. 

Pseudolus 

 

PSE. Illos accubantis, potantis, amantis                                                                      1271 

Cum scortis reliqui, et meum scortum ibidem, 

Cordi atque animo suo opsequentes. Sed postquam   exurrexi                               1272a 

Orant med ut saltem. 

 

- Verbo: precor, precari (verbo depoente) 

 

Rudens 

 

PTOLEMOCRATIA Qui sunt qui a patrona preces mea expetessunt? 

Nam uox me precantum huc foras excitauit.                                                                 260 

Bonam atque obsequentem deam atque haud grauatam 

patronam exsequontur benignamque multum. 

 

- Verbo propero, properare 

 

Asinaria 

 

LEON. Sed quid ego hic properans concesso pedibus, lingua largior?                     290  

Quin ego hanc iubeo tacere, quae loquens lacerat diem?  
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LIB. Edepol hominem infelicem, qui patronam comprimat.  

Nam si quid sceleste fecit, lingua pro illo perierat.  

Epidicus 

 

EPIDICVS Heus, adulescens. THESPRIO Quis properantem me reprehendit pallio? 

EP. Familiaris. TH. Fateor; nam odio es nimium familiariter. 

EP. Respice vero, Thesprio. TH. Oh, 

Epidicumne ego conspicor? 

EP. Satis recte oculis uteris.                                                                                                5 

Mercator 

 

ACA. Simul enicat suspiritus (uix suffero hercle anhelitum), 

Simul autem plenis semitis qui aduersum eunt: aspellito,                                          115 

Detrude, deturba in uiam. Haec disciplina hic pessumast: 

Currenti properanti haud quisquam dignum habet decedere. 

Ita tres simitu res agendae sunt, quando unam occeperis: 

Et currendum et pugnandum et autem iurigandum est in via. 

 

CHAR. Siquidem mecum fabulari uis, subsequere. EVT. Sta ilico. 

CHAR. Male facis, properantem qui me commorare. Sol abit. 

EVT. Si huc item properes ut istuc properas, facias rectius: 

Huc secundus uentus nunc est; cape modo uorsoriam:                                                875 

Hic fauonius serenust, istic auster imbricus; 

Rudens 

 

[TR.] Sed tu et Palaestra quo modo saluae estis? AMP. Scibis faxo.                           365 

[De] naui timidae ambae in scapham insiluimus, quia uidemus 

Ad saxa nauem ferrier; properans exsolui restim, 

Dum illi timent; Nos cum scapha tempestas dextrouorsum 

Differt ab illis. Itaque nos uentisque fluctibusque 

Iactatae exemplis plurimis miserae perpetuam noctem;                                              370 

 

- Verbo: propitio, propitiare 
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Curculio 

 

Pal. Age, effunde hoc cito in barathrum, propere 

Prolue cloacam. Phaed. Tace. Nolo huic male dici. Pal. Faciam igitur male potius. 

Le. Venus, de paulo paululum hoc tibi dabo haud lubenter.                                    125 

Nam tibi amantes propitiantes uinum potantes dant omnes 

Mihi haud saepe euenunt tales hereditates. 

 

- Verbo: pugno, pugnare 

 

Curculio 

 

T. Mihin malum minitare? C. Atque edepol non minitabor, sed dabo, [mihi] 

Si perges molestus esse. Ther. Leno minitatur mihi, 

Meaeque pugnae proeliares plurimae optritae iacent? 

At ita me machaera et clipeus * 

Bene iuuent pugnantem in acie;  nisi mi uirgo redditur,                                          575 

Iam ego te faciam ut hic formicae frustillatim differant. 

 

- Verbo: quasso, quassare 

Asinaria 

 

MERC. Non potuit pictor rectius describere eius formam.  

LIB. Atque hercle ipsum adeo contuor, quassanti capite incedit.  

Quisque obuiam huic occesserit irato, uapulabit.  

MERC. Si quidem hercle Aeacidinis minis animisque expletus [in]cedit,               405  

Si med iratus tetigerit, iratus uapulabit. 

Bacchides  

 

NIC. Scite hercle; cedo quid illi? CHRYS. Tristes ilico,  

Quoniam extemplo a portu ire nos cum auro uident,  

Subducunt lembum capitibus quassantibus.                                                                305  

Nos apud Theotimum omne aurum depos[i]uimus,  

Qui illic sacerdos est Dianae Ephesiae.  



125 
 

 

- Verbo: rogo, rogare 

 

Mercator 

 

LYS. Oratio edepol pluris est huius quam quanti haec emptast. 

Rogare hoc unum te uolo. PAS. Roganti respondebo.                                           515 

LYS. Quid ais tu? quid nomen tibi dicam esse? PAS. Pasicompsae. 

LYS. Ex forma nomen inditumst. Sed quid ais, Pasicompsa? 

Possin tu, si usus uenerit, subtemen tenue nere? 

 

- Verbo: screo, screare 

 

Curculio 

 

Phaed. Vinipollens lepidus Liber, 

Tibi qui screanti, siccae, semisomnae 

Adfert potionem et sitim sedatum it. 

Leaena Quam longe a me abest? Phaed. Lumen hoc uide. 

Leaena Grandiorem gradum ergo fac ad me, obsecro.                                                  120 

 

- Verbo specto, spectare  e seus compostos 

 

Amphitruo 

 

Adeste: erit operae pretium hic spectantibus                                                                 151 

Iouem et Mercurium facere histrioniam. 

 

ME. Nunc Amphitruonem uolt deludi meus pater; faxo probe  

Iam hic deludetur, spectatores, uobis [in]spectantibus.                                               998 

Bacchides 
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LYDVS Iam dudum, Pistoclere, tacitus te sequor,  

[Ex]spectans quas tu res hoc ornatu geras.                                                                    110  

Namque ita me di ament, ut Lycurgus mihi quidem  

Videtur posse hic ad nequitiam adducier.  

Miles Gloriosus 

 

Pyrg. Facetum puerum. Pver. Intro te ut eas obsecrat,                                               1385 

Te uolt, te quaerit, teque exspectans expetit. 

 

- Verbo: supplico, supplicare 

 

Rudens 

 

Atque hoc scelesti in animum inducunt suum, 

Iovem se placare posse donis, hostiis: 

Et operam et sumptum perdunt. Id eo fit, quia 

Nihil ei acceptum est a periuris supplici.                                                                         25 

Facilius si qui pius est a dis supplicans, 

Quam qui scelestust, inueniet ueniam sibi. 

 

- Verbo: titubo, titubare 

 

Pseudolus 

 

PS. 'Phoenicium Calidoro amatori suo 

Per ceram et linum litterasque interpretes 

Salutem inpertit et salutem abs te expetit, 

Lacrumans titubanti animo corde et pectore.' 

CAL. Perii! Salutem nusquam inuenio, Pseudole,                                                          45 

Quam illi remittam. PS. Quam salutem? CAL. Argenteam. 

 

- Verbo: undo, undare 
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Epidicus 

 

PE. Sed quis illic est quem huc aduenientem conspicor,                                       435 

Suam qui undantem chlamydem quassando facit? 

 

- Verbo: ueneror, uenerari (verbo depoente) 

 

Aulularia 

 

Sed mihi auus huius obsecrans concredidit 

Thensaurum auri clam omnis: in medio foco 

Defodit, uenerans me ut id servarem sibi.                                                                      8 

 

- Verbo: uigilo, uigilare 

 

Amphitruo 

 

AMPH. Ibi forte istum si uidisses quendam in somnis Sosiam.  

SOS. Non soleo ego somniculose eri imperia persequi.  

Vigilans uidi, uigilans nunc uideo, uigilans fabulor,  

Vigilantem ille me iam dudum uigilans pugnis contudit.                                        624 

 

AMPH. Haec quidem deliramenta loquitur. SOS. Paulisper mane,  

Dum edormiscat unum somnum. AMPH. Quaene uigilans somniat?  

ALC. Equidem ecastor uigilo, et uigilans id quod factum est fabulor;  

Nam dudum ante lucem et istunc et te uidi. AMPH. Quo in loco?                          699 

 

AMPH. Tu me heri hic uidisti? ALC. Ego, inquam, si uis decies dicere.                725  

AM. In somnis fortasse? AL. Immo uigilans uigilantem. AM. Vae misero mihi!  

SOS. Quid tibi est? AMPH. Delirat uxor. SOS. Atra bili percita est.  

Nulla res tam delirantis homines concinnat cito.  

Captiui 
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H. Ignem ingentem? E. Ita dico, magnus ut sit. H. Quid? me, uolturi,  

Tuan causa [me] aedis incensurum censes? ERG. Noli irascier.                                845  

Iuben an non iubes astitui aulas, patinas elui,  

Laridum atque epulas foueri foculis feruentibus?  

Alium pisces praestinatum abire... HEG. Hic uigilans somniat.  

ERG. Alium porcinam atque agninam, et pullos galináceos...  

Poenulus 

 

ANT. Quia non iam dudum ante lucem ad aedem Veneris uenimus, 

Primae ut inferremus ignem in aram. AD. Aha, non factost opus: 

Quae habent nocturna ora, noctu sacruficatum ire occupant.                                    320 

Prius quam Venus expergiscatur, prius deproperant sedulo 

Sacruficare; nam uigilante Venere si ueniant eae, 

Ita sunt turpes, credo ecastor Venerem ipsam e fano fugent. 
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ANEXO I – B: Particípios de verbos de 2ª conjugação 

 

- Verbo: ardeo, ardere 

 

Casina 

 

CLE. Face, Chaline, certiorem me quid meus uir me uelit. 

CHA. Ille edepol uidere ardentem te extra portam mortuam. 

CLE. Credo ecastor uelle. CHA. At pol ego hau credo, sed certo scio.                      355 

Epidicus 

 

PE. Meministin...? PH. Memini id quod memini. PE. At in Epidauro. PH. Ah, guttula 

Pectus ardens mi aspersisti. PER. Virgini pauperculae                                                 555 

Tuaeque matri me leuare paupertatem? PHIL. Tun is es, 

Qui per uoluptatem tuam in me aerumnam obseuisti grauem? 

Menaechmi 

 

SEN. Vae capiti tuo. MEN. Ecce, Apollo mi ex oraclo imperat,                                    840 

Vt ego illi oculos exuram lampadibus ardentibus. 

MAT. Perii, mi pater, minatur mihi oculos exurere. 

[MEN. Ei mihi, insanire me aiunt, ultro cum ipsi insaniunt.] 

Mercator 

 

EVT. Quaeso hercle, animum ne desponde. CHAR. Nullust quem despondeam. 

Loquere porro aliam malam rem. Cui est empta? EVT. Nescio.                                  615 

Iam addicta atque abducta erat, quom ad portum venio. CHAR. Vae mihi, 

Montis tu quidem mali in me ardentis iam dudum iacis. 

Perge, excrucia, carnufex, quandoquidem occepisti semel. 

 

- Verbo: clueo, cluere 

 

Trinummus 
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LESB. Dico. PHIL. Quid? nunc si in aedem ad cenam ueneris 

Atque ibi opulentus tibi par forte obuenerit 

(Adposita cena sit, popularem quam uocant),                                                            470 

Si illi congestae sint epulae a cluentibus: 

Si quid tibi placeat quod illi congestum siet, 

Edisne an incenatus cum opulento accubes? 

 

- Verbo: contineo, continere e seus compostos 

 

Asinaria 

 

ART. At scelesta ego praeter alios meum virum frugi rata,  

Siccum, frugi, continentem, amantem uxoris maxume!  

PAR. At nunc dehinc scito illum ante omnis minimi mortalem preti,  

Madidum, nihili, incontinentem atque osorem uxoris suae.  

ART. Pol ni uera ista essent, numquam faceret ea quae nunc facit.                           860  

Mostellaria 

 

GR. Nam ego illum corruptum duco, quom his factis studet; 

Quo nemo adaeque iuuentute ex omni Attica                                                                30 

Antehac est habitus parcus nec magis continens, 

Is nunc in aliam partem palmam possidet. 

 

- Verbo: egeo, egere 

 

Persa 

 

TOXILVS Qui amans egens ingressus est princeps in Amoris uias, 

Superauit aerumnis suis aerumnas Herculi. 

Nam cum leone, cum excetra, cum ceruo, cum apro Aetolico, 

Cum auibus Stymphalicis, cum Antaeo deluctari mauelim, 

Quam cum Amore: ita fio miser quaerendo argento mutuo,                                       5 

nec quicquam nisi 'non est' sciunt mihi respondere quos rogo. 
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SA. Cynicum esse [e]gentem oportet parasitum probe: 

Ampullam, strigilem, scaphium, soccos, pallium, 

Marsuppium habeat, inibi paullum praesidi,                                                                  125 

Qui familiarem suam uitam oblectet modo. 

 

SAGARISTIO Ioui opulento, incluto, Ope gnato, 

Supremo, ualido, uiripotenti, 

Opes, spes bonas, copias commodanti 

*** lubens vitulorque merito, 

Quia meo amico amiciter hanc commoditatis copiam                                                  255 

Danunt, argenti mutui ut [e]i egenti opem adferam; 

Rudens 

 

PAL. Quaene eiectae e mari simus ambae, obsecro, 

Vnde nos hostias agere uoluisti huc? 

Nunc tibi amplectimur genua egentes opum, 

Quae in locis nesciis nescia spe sumus,                                                                           275 

Vt tuo recipias tecto seruesque nos, 

Miseriarumque te ambarum uti misereat, 

Quibus nec locus[t] ullus nec spes parata est, 

Neque hoc amplius [quam] quod vides nobis quicquamst. 

 

AM. Vt lepide, ut liberaliter, ut honeste atque haud grauate 

Timidas egenteis uuidas, eiectas, exanimatas 

Accepit ad sese, haud secus quam si ex se simus natae!                                              410 

Stichus 

 

PI. Propera, Pinacium, pedes hortare, honesta dicta factis                                         280 

Nunc tibi potestas adipiscendist gloriam, laudem, decus, 

Eraeque [e]genti subueni, [benefacta maiorum tuom] 

Quae misera in exspectatione est Epignomi aduentum uiri. 

 

PA. Quisnam hic loquitur tam prope nos? PI. Pinacium. PA. Vbi is est?                  330 

PIN. Respice ad me et relinque egentem parasitum, Panegyris. 

PAN. Pinacium! PIN. Istuc indiderunt nomen maiores mihi. 



132 
 

Vidularia 

 

CAC. Egentiorem *** minen:::m neminem *** 

neque esse c[redo neque fuisse] neque f[o]re. 

DIN. Caue tu istuc dixis. Immo etiam argenti minam, 

quam med orauisti ut darem tibi faenore, 

iam ego adferam ad te. faenus mihi nullum duis.                                                            85 

NIC. Di tibi illum faxint filium saluum tuum, 

qum mihi qui uiuam copiam inopi facis. 

Sed quin accedat faenus, id non postulo. 

DIN. Defaenerare hominem egentem hau decet. 

 

- Verbo: ferueo, feruere ou feruo, feruĕre (forma arcaica) 

 

Amphitruo 

 

MPH. Verbero, etiam quis ego sim me rogitas, ulmorum Acheruns?  

Quem pol ego hodie ob istaec dicta faciam feruentem flagris.                                 1030  

MERC. Prodigum te fuisse oportet olim in adulescentia.  

Captiui 

 

HE. Ignem ingentem? E. Ita dico, magnus ut sit. H. Quid? me, uolturi,  

Tuan causa [me] aedis incensurum censes? ERG. Noli irascier.                                845  

Iuben an non iubes astitui aulas, patinas elui,  

Laridum atque epulas foueri foculis feruentibus? 

Curculio 

 

Cvrc. Rogitationes plurimas propter vuos populus sciuit, 

Quas uos rogatas rumpitis: aliquam reperitis rimam;                                                 510 

Quasi aquam feruentem frigidam esse, ita uos putatis leges. 

 

- Verbo: fleo, flere 
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Amphitruo 

 

SO. Postridie in castra ex urbe ad nos ueniunt flentes principes:                              256 

Velatis manibus orant, ignoscamus peccatum suum: 

Deduntque se, diuina humanaque omnia, urbem et liberos  

In dicionem atque in arbitratum cuncti Thebano poplo.  

 

Cistellaria 

 

LE. Nam ego illanc olim, quae hinc flens abiit, paruulam  

Puellam proiectam ex angiportu sustuli.  

[Adulescens quidam hic est adprime nobilis                                                                125  

Quin ego nunc quia sum onusta mea ex sententia  

Quiaque adeo me compleui flore Liberi,  

Magis libera uti lingua conlibitum est mihi,  

Tacere nequeo misera quod tacito usus est.  

Sicyone, summo genere; ei uiuit pater.                                                                          130  

Is amore misere hanc deperit mulierculam,  

Quae hinc modo flens abiit. Contra amore eum haec deperit.] 

 

AV. Is amore proiecticiam illam deperit                          

Quae dudum flens hinc abiit ad matrem suam,                                                          192 

Et illa hunc contra, qui est amor suauissimus. 

Pseudolus 

 

SI. Non ego te ad illum duco dentatum uirum                                                            1040 

Macedoniensem, qui te nunc flentem facit: 

[Cuiam esse te uis maxime, ad eum duco te:] 

Calidorum haud multo post faxo amplexabere. 

Rudens 

 

TR. Sed duce me ad illam ubi est. AMP. I sane in Veneris fanum huc intro;           386 

Sedentem flentemque opprimes. TRACH. Vt iam istuc mihi molestu[m]st!       
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SCEPARNIO Quid illuc, opsecro, negoti, quod duae mulierculae 

Hic in fano Veneris signum flentes amplexae tenent,                                                   560 

Nescioquem metuentes miserae? Nocte hac aiunt proxuma 

Se iactatas, atque eiectas hodie esse aiunt e mari. 

Trinummus 

 

MEG. Nemost. CAL. Nummorum Philippeum ad tria milia. 

Id solus solum per amicitiam et per fidem 

Flens me obsecrauit suo ne gnato crederem 

Neu quoiquam unde ad eum id posset permanascere.                                                155 

 

- Verbo: floreo, florere 

 

Menaechmi 

 

M. Quicum haec mulier loquitur? E. Equidem tecum. M. Quid mecum tibi 

Fuit umquam aut nunc est negoti? ER. Quia pol te unum ex omnibus                  370 

Venus me uoluit magnificare, neque id haud immerito tuo. 

Nam ecastor solus benefactis tuis me florentem facis. 

Persa 

 

TOX. Temperi. SAG. Mi istuc temperi serost. TOX. Hoc age, accumbe. Hunc diem 

suauem 

Meum natalem agitemus amoenum. Date aquam manibus, apponite mensam. 

Do hanc tibi florentem florenti. Tu hic eris dictatrix nobis.                                    770 

 

- Verbo: iaceo, iacere 

 

Cistellaria 

 

PHA. Quid agis, Lampadio? LAMP. Haec cistella numnam hinc ab nobis domo est?  

Nam hinc ab ostio iacentem sustuli. PHAN. Quid nuntias  
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Super anu? LAMP. Scelestiorem in terra nullam esse alteram.                                   660  

Omnia infitiari ia[m], quae dudum confessa est mihi.  

Mostellaria 

 

CALL. Sine, sine cadere me. DEL. Sino. Sed et hoc quod mi in manust: 

Si cades, non cades, quin cadam tecum. 

CALL. Iacentis tollet postea nos ambos aliquis.                                                       330 

Pseudolus 

 

PSEVDOLVS Quid hoc? Sicine hoc fit? Pedes, statin an non? 

An id uoltis ut me hinc iacentem aliquis tollat? 

Nam hercle si cecidero, uestrum erit flagitium. 

Pergitin pergere? Ah, saeuiendum mihi 

Hodie est; Magnum hoc uitium uino est:                                                                      1250 

Pedes captat primum; luctator dolosust. 

 

- Verbo: indigeo, indigere 

 

Cistellaria 

 

LE. Si idem istud nos faciamus, si idem imitemur, ita tamen uix uiuimus  

Cum inuidia summa. Suarum opum nos volunt esse indigentes.  

Nostra copia nil uolunt nos potesse                                                                              29-30  

Suique omnium rerum nos indigere,                                                                              31  

ut sibi simus supplices.  

Rudens 

 

TR. Obsecro, hoc praeuortere ergo. DA. Quid negoti est? TR. Mulieres                 641 

Duae innocentes intus hic sunt, tui indigentes auxili, 

Quibus aduorsum ius legesque insignite iniuria hic 

Facta est fitque in Veneris fano. Tum sacerdos Veneria 

indigne adflictatur.  
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GRIP. Turbida tempestas heri fuit,                                                                                 940 

Nil habeo, adulescens, piscium; ne tu mihi esse postules; 

Non uides referre me uuidum rete sine squamoso pecu? 

TRACH. Non edepol piscis expeto quam tui sermonis sum indigens. 

 

- Verbo: lateo, latere 

 

 Casina 

PAR. Habet. LY. Ei misero mihi. cur eum habet? 
Insectatur omnis domi per aedis 
Nec quemquam prope ad sese sinit adire: 
Ita omnes sub arcis, sub lectis latentes 
Metu mussitant. LY. Occidi atque interii.                                                               665 

 

- Verbo: libet (lubet), libēre 

 

Amphitruo 

 

IVPP. Non ego te hic lubens relinquo neque abeo abs te. ALC. Sentio,                   531 

Nam qua nocte ad me uenisti, eadem abis. IVPP. Cur me tenes?  

Tempus [est]; exire ex urbe prius quam lucescat volo. 

 

AMPH. Mulier, istam rem inquisitam certum est non amittere.  

ALC. Edepol me libente facies. AMPH. Quid ais? responde mihi: 

Quid si adduco tuum cognatum huc ab naui Naucratem,  

Qui mecum una vectust una naui, atque is si denegat                                                 850  

Facta quae tu facta dicis, quid tibi aequum est fieri?  

Asinaria 

 

LEONIDA Vbi ego nunc Libanum requiram aut familiarem filium,  

Vt ego illos lubentiores faciam quam Lubentiast?  

Maximam praedam et triumphum eis adfero adventu meo.                                       269 
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LE. Ne illa edepol pro merito [nunc] tuo memorari multa possunt:                         560  

Vbi fidentem fraudaueris, ubi ero infidelis fueris,  

Vbi uerbis conceptis sciens libenter periuraris,  

Vbi parietes perfoderis, in furto ubi sis prehensus,  

Vbi saepe causam dixeris pendens aduersus octo  

Artutos, audacis uiros, ualentis uirgatores.                                                                   565  

 

ARG. Oh! melle dulci dulcior mihi tu es. PHIL. Certe enim tu uita es mihi.  

Complectere. ARG. Facio lubens. PHIL. Vtinam sic efferamur!                               615  

 

LI. Proinde istud facias ipse, quod faciamus nobis suades.  

ARG. Ego vero et quidem edepol lubens: interea, si videtur,                                   645  

Concedite istuc. LEON. Vin erum deludi? LIB. Dignust sane.  

Auluraria 

 

EVCL. Homo nullust te scelestior qui uiuat hodie, 

Neque quoi ego de industria amplius, male plus libens faxim.                                420 

CONG. Pol etsi taceas, palam id quidem est; res ipsa testist; 

Ita fustibus sum mollior magis quam ullus cinaedus. 

 

EVCL. Ita me di amabunt ut ego hunc ausculto lubens.                                            496 

Nimis lepide fecit uerba ad parsimoniam. 

MEG. Nulla igitur dicat 'equidem dotem ad te adtuli 

Maiorem multo quam tibi erat pecunia; 

 

EVCL. Nimium lubenter edi sermonem tuom. 

MEG. An audiuisti? EVCL. Vsque a principio omnia. 

MEG. Tamen [e] meo quidem animo aliquanto facias rectius, 

Sii nitidior sis filiai nuptiis.                                                                                              540 

Bacchides 

 

BACCH. Haec ita me orat, sibi qui caueat aliquem ut hominem reperiam,  

Ab istoc milite, ut, ubi emeritum sibi sit, se revehat domum.  

Id, amabo te, huic caueas. PIST. Quid isti caueam? B. Vt reuehatur domum,  
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Vbi ei dediderit operas, ne hanc ille habeat pro ancilla sibi;                                         45  

Nam si haec habeat aurum quod illi renumeret, faciat lubens.  

 

PIST. Omitte, Lyde, ac caue malo. LYD. Quid ‘caue malo’?  

PIST. Iam excessit mi aetas ex magisterio tuo.  

LYD. O barathrum, ubi nunc es? ut ego te usurpem lubens!                                     149  

 

CHRYSALVS Erilis patria, salue, quam ego biennio,                                                  170  

Postquam hinc in Ephesum abii, conspicio lubens.  

Captiui 

 

LORARIVS Omnes profecto liberi lubentius  

Sumus quam seruimus. HEG. Non uidere ita tu quidem.                                           120  

LOR. Si non est quod dem, mene vis dem ipse ... in pedes?  

 

ER. Nam hercle ego huic die, si liceat, oculos effodiam lubens,  

Ita malignitate onerauit omnis mortalis mihi;                                                               465  

Neque ieiuniosiorem neque magis ecfertum fame  

Vidi, nec quoi minus procedat quidquid facere occeperit,  

Ita uenter gutturque resident esurialis ferias.  

Ilicet parasiticae arti maxumam malam crucem,  

Ita iuuentus iam ridiculos inopesque ab se segregat.                                                   470  

Nil morantur iam Lacones unisubselli uiros,  

Plagipatidas, quibus sunt verba sine penu et pecunia:  

Eos requirunt, qui libenter, cum ederint, reddant domi;  

Casina 

 

Saluere iubeo spectatores optumos, 

Fidem qui facitis maxumi et uos Fides. 

Si uerum dixi, signum clarum date mihi, 

Vt uos mi esse aequos iam inde a principio sciam. 

Qui utuntur uino uetere sapientis puto 

Et qui libenter ueteres spectant fabulas.                                                                            06 
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LY. Quin etiam diu morabor. AL. Quin cupio tibi— 

LY. Quin — AL. aliquid aegre facere. LY. Quin faciam lubens.                                607 

Numquam tibi hodie ‘quin’ erit plus quam mihi. 

AL. Quin hercle di te perdant postremo quidem. 

 

CLE. Volo hic, Pardalisca, esse; qui hiuc exeat 

Eum ut ludibrio habeas. PAR. Lubens                                                                         869 

Feceroet solens.                                                                                                                                                 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * spectato hinc omnia, intus quid agant. 

* * * pone me amabo.  

Cistellaria 

 

SEL. Lubenti[que] edepol animo factum et fiet a me,                                                 12 

Quae os arbitr[ab]or uelle, ea ut expectes[sam]..  

 

 

HA. Non sum scitior, quae hos rogem aut quae fatigem,                                         680  

Qui semper malo muliebri sunt lubentes.  

Nunc vestigia hic si qua sunt noscitabo. 

Curculio 

 

Le. Venus, de paulo paululum hoc tibi dabo haud lubenter.                                   125 

Nam tibi amantes propitiantes uinum potantes danunt 

Omnes, mihi haud saepe euenunt tales hereditates. 

 

Phaed. Pessuli, heus pessuli, uos saluto lubens, 

Vos amo, uos volo, uos peto atque obsecro, 

Gerite amanti mihi morem, amoenissumi, 

Fite causa mea ludii barbari,                                                                                           150 

Sussilite, obsecro, et mittite istanc foras, 

Quae mihi misero amanti ebibit sanguinem. 
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Ther. Quid dotis? Cvrc. Egone? ut semper, dum uiuat, me alat. 

Verum hercle dico. Ther. Me lubente feceris.                                                             665 

Et leno hic debet nobis triginta minas. 

Epidicus 

 

EP. Quia perire solus nolo, te cupio perire mecum, 

Benevolens cum benevolente. TH. Abi in malam rem maxumam a me 

Cum istac condicione. EP. I sane, siquidem festinas magis. 

TH. Numquam hominem quemquam conveni, unde abierim lubentius.                80 

 

PER. Quidum? EP. Quia enim mulierem alius illam adulescens deperit, 

Auro opulentus, magnus miles Rhodius, raptor hostium,                                         300 

Gloriosus: hic emet illam de te et dabit aurum lubens. 

Face modo, est lucrum hic tibi amplum. P. Deos quidem oro. E. Impetras. 

 

CHAER. Si hercle habeam, pollicear lubens, uerum aliquid aliqua aliquo modo  331 

Alicunde ab aliqui aliqua tibi spes est fore meliorem mecum fortunam. 

STR. Vae tibi, muricide homo. CHAER. Qui tibi lubet mihi male loqui? 

 

CHAER. Nimis doctus ille[st] ad male faciendum. STR. Meequidem certo 

Seruauit consiliis suis. CHAER. Abeamus intro hinc ad me. 

STR. Atque aliquanto lubentius quam abs te sum egressus intus;                           380 

Virtute atque auspicio Epidici cum praeda in castra redeo. 

Menaechmi 

 

MEN. Id utrumque, argentum quando habebo, cauero,                                              270 

Ne tu delinquas neue ego irascar tibi. 

MESS. Cape atque serua. me lubente feceris. 

 

ANC. Amabo, mi Menaechme, inauris da mihi                                                             541 

Faciendas pondo duom nummum, stalagmia, 

Vt te libenter uideam, quom ad nos ueneris. 
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ME. Id ego male malum metuo: propterea bonum esse certumst potius quam malum; 

Nam magis multo patior facilius uerba: uerbera ego odi, 

Nimioque edo lubentius molitum, quam molitum praehibeo.                                    979 

Miles Gloriosus 

 

Pal. Nam nil miror, si libenter, Philocomasium, hic eras,                                          1326 

[Si] forma huius, mores, uirtus, animum attinuere hic tuom, 

Quom ego seruos quando aspicio hunc, lacrumo quia diiungimur. 

Mostellaria 

 

PHILEMATIVM Iam pridem ecastor frigida non laui magis lubenter 

Nec quom me melius, mea Scapha, rear esse deficatam. 

SC. Euentus rebus omnibus[t], uelut horno messis magna 

fuit. PHILEM. Quid ea messis attinet ad meam lauationem?                                      160 

Persa 

 

SA. Ego neque lubenter seruio neque satis sum ero ex sententia,                                10 

Sed quasi lippo oculo me erus meus manum apstinere hau quit tamen, 

Quin mihi imperet, quin me suis negotiis praefulciat. 

 

SAGARISTIO Iovi opulento, incluto, Ope gnato 

Supremo, ualido, uiripotenti, 

Opes, spes bonas, copias commodanti 

*** lubens uitulorque merito, 

Quia meo amico amiciter hanc commoditatis copiam                                                  255 

Danunt, argenti mutui ut [e]i egenti opem adferam; 

 

SA. Venibis tu hodie, uirgo. VIRGO Amabo, mi pater, 

Quamquam lubenter escis alienis studes,                                                                       337 

Tuin uentris causa filiam uendas tuam? 

Poenulus 
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MIL. Omnia edepol mira sunt nisi erus hunc heredem facit; 

Nam hicquidem illic, ut meditatur, uerba facit emortuo.                                             840 

Et adire lubet hominem et autem nimis eum ausculto lubens. 

 

MIL. Quid ergo dubitas quin lubenter tuo ero meus quid possiet                              881 

Facere faciat male eius merito? tum autem, siquid tu adiuuas, 

Eo facilius facere poterit. SYNC. At ego hoc metuo, Milphio... 

 

HAN. Inimico possum; amico insipientia est.                                                              1090 

MIL. Inimicus hercle est huius. HAN. Male faxim lubens. 

MIL. Amat a lenone hic. HAN. Facere sapienter puto. 

MIL. Leno hic habitat uicinus. HAN. Male faxim lubens. 

Pseudolus 

 

PSEVDOLVS Si ex te tacente fieri possem certior, 

Ere, quae miseriae te tam misere macerent, 

Duorum labori ego hominum parsissem lubens,                                                              5 

Mei te rogandi et tis respondendi mihi; 

 

CAL. Bene atque amice dicis; nam nunc non meu’s?                                                     521 

PS. Vin etiam dicam quod uos magis miremini? 

CAL. Studeo hercle audire, nam ted ausculto lubens. 

[SIM. Agedum; nam satis lubenter te ausculto loqui.]                                                        

 

PS. Em. SIM. Hoc ego numquam ratus sum 

Fore me, ut tibi fierem supplex. 

Heu, heu! PS. Desine. SIM. Doleo. PS. Ni doleres tu, ego dolerem.                         1320 

SIM. Quid? Hoc auferen, Pseudole mi, abs tuo ero? PS. Lubentissimo corde atque      

                                                                                                                                         [animo. 

Rudens 

 

SCEPARNIO Pro di immortales, in aqua numquam credidi 

Voluptatem inesse tantam. Vt hanc traxi lubens! 

Nimio minus altus puteus visust quam prius.                                                               460 
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DAEM. Vtrum tu leno cum malo lubentius                                                                   780 

Quiescis an sic sine malo, si copiast? 

LABR. Ego quae tu loquere flocci non facio, senex. 

Meas quidem te inuito et Venere et summo Ioue 

De ara capillo iam deripiam.  

 

PLES. In iure causam dicito; hic uerbum sat est: 

Sequere. LABR. Obsecro te, subueni, mi Charmides! 

Rapior optorto collo. CHARMIDES Quis me nominat? 

LABR. Viden me ut rapior? CHARM. Video, atque inspecto lubens.                        869 

Stichus 

 

GE. Epignomus hicquidemst qui astat; ibo atque adloquar. 

Epignome, ut ego nunc te conspicio libens,                                                                   465 

Vt prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi! 

 

GEL. Quin tu promittis? EPIG. Non grauer, si possiem. 

GEL. Vnum quidem hercle certo promitto tibi:                                                              480 

Libens accipiam certo, si promiseris. 

EP. Valeas. GEL. Certumne est? EP. Certum; cenabo domi. 

 

SANGARINVS Saluete, Athenae, quae nutrices Graeciae, 

Terra erilis patria, te uideo libens.                                                                                   650 

Sed amica mea et conserua quid agat Stephanium 

Curaest, ut ualeat.  

 

GEL. Quidnam dicam Pinacium 

Lasciuibundum tam lubenter currere?                                                                                  

Harundinem fert sportulamque et hamulum piscarium.                                             289 

 

PIN. Venit, inquam. PAN. Tutin ipsus ipsum uidisti? PIN. Lubens. 

Argenti aurique aduexit nimium. GEL. Nimis factum bene. 

Hercle vero capiam scopas, atque hoc conuorram lubens.                                          375 

PIN. Lanam purpuramque multam... GEL. Est qui uentrem uestiam. 
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G. Promitte. E. Certumst. G. Sic fac, inquam. E. Certa res. 

G. Lubente me hercle facies. E. Idem ego istuc scio. 

quando usus veniet, fiet. GEL. Nunc ergo usus est.                                                     475 

 

EPIG. Aduorsum te fabulare. GEL. Illud quidem, ambos ut uocem; 

Et equidem simi[tu] hau maligne uos inuitassem domum                                           590 

Ad me; sed [mi]hi ipsi do[mi me]ae nil est; atque hoc scitis uos. 

EPIG. Edepol te vocem lubenter, si superfiat locus. 

Trinummus 

 

LYS. Quia sine omni malitiast, tolerare eius egestatem uolo. 

PHIL. De mendico male meretur qui ei dat quod edit aut bibat; 

Nam et illud quod dat perdit et illi prodit uitam ad miseriam.                                   340 

Non eo haec dico, quin quae tu uis ego uelim et faciam lubens: 

 

MEG. Seque aurum ferre uirgini dotem a patre 

Dicat patremque id iussisse aurum tibi dare. 

Tenes iam? CALL. Propemodo, atque ausculto perlubens.                                         780 

MEG. Tum tu igitur demum adulescenti aurum dabis, 

Vbi erit locata uirgo in matrimonium. 

 

CHARMIDES Salsipotenti et mulsipotenti Iouis fratri et Nerei Neptuno                 820 

Laetus lubens laudes ago et grates gratiasque habeo et fluctibus salsis, 

Quos penes mei [fuit saepe] potestas, bonis meis quid foret et meae uitae, 

Quom suis med ex locis in patriam suauissumam reducem faciunt. 

 

CHARM. Lubet adire atque appellare hunc; uerum ausculto perlubens                1041 

Et metuo, si compellabo, ne aliam rem occipiat loqui. 

STAS. Neque istis quicquam lege sanctumst: leges mori seruiunt, 

Mores autem rapere properant qua sacrum qua publicum. 

Truculentus 
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PHRON. Salue. Hicine hodie cenas, saluos cum advenis? 

DIN. Promisi. PHRON. Vbi cenabis? DIN. Vbi tu iusseris.                                         360 

PHRON. Hic me lubente facies. DIN. Edepol me magis. 

Nempe tu eris hodie mecum, mea Phronesium? 

 

PHRON. Idem es mecastor qui soles. sed dic mihi, 

Benene ambulatumst? DIN. Huc quidem hercle ad te bene, 

Quia tui uidendi copia est. PHRON. Complectere.                                                       370 

DIN. Lubens. heia, hoc est melle dulci dulcius. 

Hoc tuis fortunis, Iuppiter, praestant meae. 

 

PHRON. Vt esset aliquis laqueus et redimiculum,                                                         395 

Reuersionem ut ad me faceret denuo. 

Nunc huc remisit nuper ad me epistulam, 

Sese experturum quanti sese penderem: 

Si quod peperissem id [non] necarem ac tollerem, 

Bona sua med habiturum omnia [esse]. DIN. Ausculto lubens.                                 400 

 

- Verbo: maereo, maerere 

 

Aulularia 

 

LYCONIDES Quinam homo hic ante aedis nostras eiulans conqueritur maerens? 

Atque hic quidem Euclio est, ut opinor. Oppido ego interii: palamst res, 

Scit peperisse iam, ut ego opinor, filiam suam. Nunc mi incertumst 

[Quid agam] abeam an maneam, an adeam an fugiam. Quid agam edepol nescio.  730 

 

- Verbo mereo, merere ou mereor, mereri (verbo depoente) e seus compostos 

 

Asinaria 

 

ARGYRIPPVS Sicine hoc fit? foras aedibus me eici?  

Promerenti optume hocin preti redditur?  

Bene merenti mala es, male merenti bona es;                                                                129 
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Captiui 

 

HEG. Loquere audacter. TYND. Tam ego fui ante liber quam gnatus tuus,            310  

Tam mihi quam illi libertatem hostilis eripuit manus;  

Tam ille apud nos seruit quam ego nunc hic apud te seruio.  

Est profecto deus qui quae nos gerimus auditque et uidet:  

Is, uti tu me hic habueris, proinde illum illic curauerit;  

Bene merenti bene profuerit, male merenti par erit.                                                    315  

 

HEG. Fecisti ut tibi,  

Philocrates, numquam referre gratiam possim satis,  

Proinde ut tu promeritu's de me et filio. PHILOP. Immo potes,  

Pater, et poteris, et ego potero, et di eam potestatem dabunt,  

Vt beneficium bene merenti nostro merito muneres;                                                   935  

Cistellaria 

 

PHAN. Quod quaeritabam, filiam inueni meam.  

HAL. Aequom est **** per fidem quod creditum est,                                                   760  

Ne bene merenti sit malo benignitas. 

Curculio  

 

Pal. Quid taceam? quin tu is dormitum? Phaed. Dormio, ne occlamites. 

Pal. Tuquidem uigilas. Phaed. At meo more dormio: hic somnust mihi. 

Pal. Heus tu, mulier, male mereri de inmerente inscitia est.                                       185 

Menaechmi 

 

ER. Tu huc post hunc diem pedem intro non feres, ne frustra sis; 

Quando tu me bene merentem tibi habes despicatui, 

Nisi feres argentum, frustra me ductare non potes. 

Aliam posthac inuenito quam habeas frustratui.                                                           695 

Mostellaria 

PH. Vbi aduorsum ut eant uoc[it]antur ero:                                                                                       

'Non eo, molestus ne sis. 

Scio quod properas: gestis aliquo... Iam hercle ire uis, mula, foras pastum.' 
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Bene merens hoc preti inde abstuli. Abi[i] foras. 

Solus nunc eo aduersum ero ex plurimis seruis.                                                            880 

Pseudolus 

 

B. Tibi ego credam? P. Quor non? B. Quia pol qua opera credam tibi, 

Vna opera alligem fugitiuam canem agninis lactibus. 

CAL. Sicine mihi abs te bene merenti male refertur gratia?                                         320 

Rudens 

 

DAEM. Si sapies, tacebis— tum te mihi benigne itidem addecet                              1391 

Bene merenti bene [re]ferre gratiam. LABR. Nempe pro meo 

Iure oras? DAEM. Mirum quin tuum ius meo periclo aps te expetam. 

 

- Verbo: noceo, nocēre  e seus compostos 

 

Amphitruo 

 

IVP. Nunc huc honoris uestri uenio gratia,  

Ne hanc incohatam transigam comoediam.  

Simul Alcumenae, quam uir insontem probri  

Amphitruo accusat, ueni ut auxilium feram.                                                             870  

Nam mea sit culpa, quod egomet contraxerim,  

Si id Alcumenae innocenti expetat. 

Bacchides 

 

NIC. Quid ubi ei ostendit symbolum? CHRYS. Infit dicere                                       265  

Adulterinum et non eum esse symbolum; 

Quotque innocenti ei dixit contumelias!  

Adulterare eum aibat rebus ceteris.  

NIC. Habetin aurum? id mihi dici uolo.  

 

MNES. Propter me haec nunc meo sodali dici discrucior miser;                               435  

Innocens suspicionem hanc sustinet causa mea.  
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Captiui 

 

HEG. At ut confidenter  mihi contra astitit!  

TYND. Decet innocentem seruum atque innoxium                                                     665  

Confidentem esse, suum apud erum potissimum.  

HEG. Adstringite isti sultis uehementer manus.  

Cistellaria 

 

GYMN. [Mi]ser errat, ut ego dixi.  

Lepidast materies; ludam ego hunc; nam occasio uidetur.  

Potin oper[a]m [n]eque equidem malam ***** d innocenti?                                        368 

Menaechmi 

 

MEN. Euhoe Bacche, Bromie, quo me in siluam uenatum uocas?                              835 

Audio, sed non abire possum ab his regionibus, 

Ita illa me ab laeua rabiosa femina adseruat canis, 

Poste autem illinc hircus ~ alus, qui saepe aetate in sua 

Perdidit ciuem innocentem falso testimonio. 

Mercator 

 

EVT. Propterea igitur tu mercatu's, nouos amator, uetus puer? 

LYS. Optume hercle, perge [tu], ego adsistam hinc altrinsecus. 

Quibus est dictis dignus, usque oneremus ambo. DEM. Nullus sum. 

LYS. Filio suo qui innocenti fecit tantam iniuriam.                                                      979 

Miles Gloriosus 

 

Pal. Respice dum ad laeuam: quis illaec est mulier? Scel. Pro di immortales,                              

Eri concubinast haec quidem. Pal. Mihi quoque pol ita uidetur. 

Age nunciam, quando lubet—Scel. Quid agam? Pal. Perire propera. 

Phil. Vbi iste est bonus seruus, qui probri me maxumi innocentem 

Falso insimulauit? Pal. Em tibi, hic mihi dixit tibi quae dixi.                                        365 

Pseudolus 
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SIM. Salue. Quid agitur? PS. Statur hic ad hunc modum. 

SIM. Statum uide hominis, Callipho, quam basilicum! 

CAL. Bene confidenterque astitisse intellego. 

PS. Decet innocentem qui sit atque innoxium                                                               460 

Servom superbum esse apud erum potissimum. 

Rudens 

 

TRACHALIO Pro Cyrenenses populares, uostram ego imploro fidem,                  615 

Agricolae, accolae propinqui qui estis his regionibus, 

Ferte opem inopiae atque exemplum pessumum pessum date! 

Vindicate, ne impiorum potior sit pollentia 

Quam innocentum, qui se scelere fieri nolunt nobiles. 

 

TR. Obsecro, hoc praeuortere ergo. DA. Quid negoti est? TR. Mulieres 

Duae innocentes intus hic sunt, tui indigentes auxili, 

Quibus advorsum ius legesque insignite iniuria hic 

Facta est fitque in Veneris fano. Tum sacerdos Veneria 

Indigne adflictatur. DAEM. Quis homo est tanta confidentia,                                   645 

Qui sacerdotem audeat uiolare? Sed eae mulieres 

Quae sunt? Aut quid is iniqui fit? TRACH. Si das operam, eloquar. 

 

- Verbo: oleo, olere 

 

Menaechmi 

 

MEN. Multa mi imperas, Apollo: nunc equos iunctos iubes 

Capere me indomitos, ferocis, atque in currum inscendere, 

Vt ego hunc proteram leonem uetulum, olentem, edentulum. 

Iam adstiti in currum, iam lora teneo, iam stimulus in manust.                             865 

 

- Verbo: polleo, pollere 

 

Captiui 
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HEG. Quo de genere natust illic Philocrates? PHIL. Polyplusio:  

Quod genus illi est unum pollens atque honoratissumum.  

H. Quid ipsus hic? quo honore est illic? P. Summo, atque ab summis uiris.  

HEG. Tum igitur, ei cum in Aleis tanta gratia est, ut praedicas,                                280  

Quid diuitiae? suntne opimae? PHIL. Vnde excoquat sebum senex.  

Curculio 

 

Phaed. Censeo hanc appellandam anum. 

Adibo. redi et respice ad me, Leaena. 

Leaena Imperator quis est?                                                                                               115 

Phaed. Vinipollens lepidus Liber, 

Tibi qui screanti, siccae, semisomnae 

Adfert potionem et sitim sedatum it. 

 

- Verbo: pudet, pudēre 

 

Amphitruo 

 

AMPH. Tute edictas facta tua; ex me quaeris, quid deliqueris?                               816  

ALC. Quid ego tibi deliqui, si cui nupta sum tecum fui?   

AMPH. Tun mecum fueris? quid illac impudente audacius?  

Saltem, tute si pudoris egeas, sumas mutuum.  

Asinaria 

 

DE. Praesertim quom is me dignum quoi concrederet                                               80  

Habuit, me habere honorem eius ingenio decet;  

Quom me adiit, ut pudentem gnatum aequomst patrem,  

Cupio esse amicae quod det argentum suae. 

 

PHIL. Etiam opilio qui pascit, mater, alienas ouis,                                                         

Aliquam habet peculiarem, qui spem soletur suam.                                                   541  

Sine me amare unum Argyrippum animi causa, quem uolo.  

CLEAR. Intro abi: nam te quidem edepol nihil est inpudentius.  

PHIL. Audientem dicto, mater, produxisti filiam. 
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Bacchides 

 

CH. Nam ego non laturus sum, si iubeas maxume.  

Sat sic suspectus sum, cum careo noxia.  

NIC. Ausculta porro, dum hoc quod scriptumst perlego.                                      1005  

CH. Inde a principio iam inpudens epistula est.  

Casina 

 

CHA. Possisne necne clam me sutelis tuis 

Praeripere Casinam uxorem, proinde ut postulas. 

OL. Quid tibi negotist mecum? CHA. Quid ais, impudens?                                     97 

Quid in urbe reptas, uilice haud magni preti? 

Miles Gloriosus 

 

PAL. Hoc oppidum Ephesust; illest miles meus erus, 

Qui hinc ad forum abiit, gloriosus, impudens, 

Stercoreus, plenus periuri atque adulteri.                                                                       90 

Ait sese ultro omnis mulieres sectarier: 

Is deridiculost, quaqua incedit, omnibus. 

 

Per. Cur es ausus subigitare alienam uxorem, impudens?                                        1402 

Pyrg. Ita me di ament, ultro uentumst ad me. Per. Mentitur, feri. 

Persa 

 

SAG. Qua confidentia rogare tu a med argenti tantum audes, 

Impudens? quin si egomet totus ueneam, uix recipi potis est                                      40 

Quod tu me rogas; nam tu aquam a pumice nunc postulas, 

Qui ipsus siti aret. TOX. Sicine hoc te mihi facere? SAG. Quid faciam? TOX. Rogas? 

 

TOXILVS Curate isti intus, iam ego domum me recipiam. DOR. Oh,                     405 

Toxile, quid agitur? TOX. Oh, lutum lenonium, 

Commixtum caeno sterculinum publicum, 

Impure, inhoneste, iniure, inlex, labes popli, 

Pecuniae accipiter auide atque inuide, 
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Procax, rapax, trahax— trecentis uersibus                                                                    410 

Tuas impuritias transloqui nemo potest— 

Accipin argentum? accipe sis argentum, inpudens, 

Tene sis argentum; etiam tu argentum tenes? 

Possum te facere ut argentum accipias, lutum? 

Non mihi censebas copiam argenti fore,                                                                        415 

Qui nisi iurato mihi nil ausu's credere? 

DOR. Sine respirare me, ut tibi respondeam. 

Vir summe populi, stabulum seruitutium, 

Scortorum liberator, suduculum flagri, 

Compedium tritor, pistrinorum ciuitas,                                                                        420 

Perenniserue, lurco, edax, furax, fugax, 

Cedo sis mi argentum, da mihi argentum, inpudens. 

 

SAG. Nequeo, leno, quin tibi saltem staticulum, olim quem Hegea 

Faciebat. Vide uero, si tibi satis placet. TOX. Me quoque uolo                                  825 

Reddere, Diodorus quem olim faciebat in Ionia. 

DOR. Malum ego uobis dabo, ni abitis. SAG. Etiam muttis, impudens? 

Iam ego tibi, si me inritassis, Persam adducam denuo. 

Rudens 

SCEP. Et impudicum et impudentem hominem addecet                                           115 

Molestum ultro aduenire ad alienam domum, 

Cui debeatur nil. DAEM. Tace, Sceparnio. 

 

TR. Vindicate, ne impiorum potior sit pollentia 

Quam innocentum, qui se scelere fieri nolunt nobilis. 

Statuite exemplum impudenti, date pudori praemium;                                             620 

Facite hic lege potius liceat quam ui uicto uiuere. 

 

DAEM. Quis istic est qui deos tam parui pendit? [Paucis expedi].                           650 

TRACH. Fraudis, sceleris, parricidi, periuri plenissimus, 

Legirupa, impudens, inpurus, inuerecundissimus, 

Vno uerbo absoluam, lenost; quid illum porro praedicem? 
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LABR. Argentum ego pro istisce ambabus cuiae erant domino dedi;                      745 

Quid mea refert,  Athenis natae haec an Thebis sient, 

Dum mihi recte seruitutem seruiant? TRACH. Itane, impudens? 

 

GR. Mare quidem commune certost omnibus. TRACH. Adsentio:                          975 

Qui minus hunc communem, quaeso, mihi esse oportet uidulum? 

In mari inuentust communi [est]. GRIP. Ne inpudenter inpudens? 

Nam si istuc ius sit quod memoras, piscatores perierint. 

Quippe quom extemplo in macellum pisces prolati sient, 

Nemo emat; suam quisque partem piscium poscant sibi,                                           980 

Dicant, in mari communi captos. TRACH. Quid ais, impudens? 

Truculentus 

 

AST. Comprime sis eiram. TRVC. Eam quidem hercle tu, quae solita es, comprime, 

Impudens, quae per ridiculum rustico suades stuprum.                                            263 

AST. Eiram dixi: ut decepisti! dempsisti unam litteram. 

 

CYAM. Vasa nolo auferant: desiccari iube.                                                                   585 

A. Impudens mecastor, Cyame, es. C. Egone? A. Tu. C. Bona fide? 

Tune ais me impudentem esse, ipsa quae sis stabulum flagiti? 

PHRON. Dic, amabo te, ubi est Diniarchus? CYAM. Domi. 

 

DIN. Iam hercle apud nouos omnis magistratus faxo erit nomen tuum, 

Post id ego te manum iniciam quadrupuli, uenefica, 

Suppostrix puerum. ego edepol iam tua probra aperibo omnia. 

Nihil me [prohibet], perdidi omne quod fuit: fio impudens, 

Nec mi adeost tantillum pensi iam, quos capiam calceos.                                          765 

 

- Verbo: sedeo, sedere 

 

Bacchides 

 

P. Vbi nunc is homost? B. Iam hic credo aderit. Sed hoc idem apud nos rectius  

Poteris agere; atque is dum ueniat, sedens ibi opperibere.  
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Eadem biberis, eadem dedero tibi, ubi biberis, sauium.                                           49 

 

LYD. Itane oportet rem mandatam gerere amici sedulo,  

Vt ipsus osculantem in gremio mulierem teneat sedens?  

Nullon pacto res mandata potest agi, nisi identidem  

Manus ferat ad papillas, labra a labris nusquam auferat?                                       480  

Mostellaria 

     

TR. Quod agas id agas. Quid tu porro serere uis negotium?                                  1100 

Nescis quam metuculosa res sit ire ad iudicem? 

TH. Surgedum huc igitur; consulere quiddam est quod tecum uolo. 

TR. Si[c] tamen hinc consilium dedero. Nimio plus sapio sedens. 

Tum consilia firmiora sunt de diuinis locis.    

Rudens   

 

SCEP. Si non moneas, nosmet meminimus. 

Sed, o Palaemon, sancte Neptuni comes,                                                                     160 

Qui Herculis socius esse diceris, 

Quod facinus uideo. DAEM. Quid uides? SCEP. Mulierculas 

Video sedentis in scapha solas duas.          

 

TR. Fur facile quem obseruat uidet: custos qui fur sit nescit.                                   385 

Sed duce me ad illam, ubi est. AMP. I sane in Veneris fanum huc intro, 

Sedentem flentemque opprimes. TRACH. Vt iam istuc mihi molestu[m]st.  

 

- Verbo soleo, solere 

 

Amphitruo 

 

SO. Ea nunc meditabor quo modo illi dicam, cum illo aduenero.  

Si dixero mendacium, solens meo more fecero;                                                              198 

Casina 
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[CLE.] Volo hic, Pardalisca, esse; qui hinc exeat 

Eum ut ludibrio habeas. PAR. Lubens                                                                                                 

Fecero et solens.                                                                                                                  869 

 

- Verbo: splendeo, splendere 

 

Rudens 

 

ARCTVRVS Qui gentes omnes mariaque et terras mouet, 

Eius sum ciuis ciuitate caelitum. 

Ita sum, ut uidetis, splendens stella candida, 

Signum quod semper tempore exoritur suo 

Hic atque in caelo. Nomen Arcturo est mihi.                                                                5 

 

- Verbo: taceo, tacere 

 

Pseudolus 

 

PSEVDOLVS Si ex te tacente fieri possem certior, 

Ere, quae miseriae te tam misere macerent, 

Duorum labori ego hominum parsissem lubens,                                                            5 

Mei te rogandi et tis respondendi mihi; 

Rudens 

 

GRIP. Tum pol tu pro portione nec uir nec mulier mihi es.                                     1115 

T. Quidum? G. Quia enim neque loquens es neque tacens umquam bonus. 

Quaeso, enumquam hodie licebit mihi loqui? DAEM. Si praeterhac 

[Vnum] verbum faxis hodie, ego tibi comminuam caput. 

 

- Verbo: ualeo, ualere 

 

Asinaria 
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LE. Ne illa edepol pro merito [nunc] tuo memorari multa possunt:                         560  

Vbi fidentem fraudaueris, ubi ero infidelis fueris,  

Vbi uerbis conceptis sciens libenter periuraris,  

Vbi parietes perfoderis, in furto ubi sis prehensus,  

Vbi saepe causam dixeris pendens aduersus octo  

Artutos, audacis uiros, ualentis uirgatores.                                                                  565  

Bacchides 

 

LY. Magistron quemquam discipulum minitarier?  

Nihil moror discipulos mi [esse] iam plenos sanguinis:  

Valens afflictat me uaciuom uirium.                                                                               154 

Captiui 

 

Proin si quis pugnam expectat, litis contrahat:  

Valentiorem nactus aduersarium  

Si erit, ego faciam ut pugnam inspectet non bonam,                                                    65  

Adeo ut spectare postea omnis oderit. 

Truculentus 

 

CYAM. Valeo, et uenio ad minus ualentem, et melius qui ualeat fero. 

Erus meus, ocellus tuos, ad te ferre me haec iussit tibi 

Dona quae uides illos ferre, et has quinque argenti minas.                                        580 
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ANEXO I – C: Particípios de verbos de 3ª conjugação 

 

- Verbo: adulesco, adulescĕre 

 

Asinaria 

 

ARG. At malo cum tuo: nam iam ex hoc loco                                                              130  

Ibo ego ad trisuiros uestraque ibi nomina  

Faxo erunt; capitis te perdam ego et filiam,  

Perlecebrae, permities, adulescentum exitium.  

 

LEON. Em ergo is argentum huc remisit, quod daretur Saureae                              336  

Pro asinis. adulescens uenit modo, qui id argentum attulit.  

LIB. Vbi is homost? LEON. Iam deuorandum censes, si conspexeris?  

 

A. Quia ego hanc amo et haec me amat: huic quod dem nusquam quicquam est.  

Hinc med amantem ex aedibus deiecit huius mater.  

Argenti uiginti minae me[d] ad mortem appulerunt,  

Quas hodie adulescens Diabolus ipsi daturum dixit,  

Vt hanc ne quoquam mitteret nisi ad se hunc annum totum.                                    635  

 

DIAB. Sequere hac. Egone haec patiar aut taceam? emori                                         810  

Me malim, quam haec non eius uxori indicem.  

Ain tu, apud amicam munus adulescentuli  

Fungare, uxori excuses te et dicas senem?  

 

ARG. Pietas, pater, oculis dolorem prohibet: quamquam ego istanc amo,            831 

Possum equidem inducere animum, ne aegre patiar quia tecum accubat.  

DEM. Decet uerecundum esse adulescentem, Argyrippe. ARG. Edepol, pater,  

Merito tuo facere possum.  

Aulularia 

 

Nam compressit eam de summo adulescens loco. 

Is scit adulescens quae sit quam compresserit, 
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Illa illum nescit neque compressam autem pater.                                                          30 

Eam ego hodie faciam ut hic senex de proximo 

Sibi uxorem poscat. Id ea faciam gratia, 

Quo ille eam facilius ducat qui compresserat. 

Et hic qui poscet eam sibi uxorem senex, 

Is adulescentis illius est auunculus,                                                                                35 

Qui illam stuprauit noctu, Cereris uigiliis. 

 

EVCL. Quo, obsecro, pacto esse possum? L. Quia istuc facinus, quod tuum 

Sollicitat animum, id ego feci et fateor. EVCL. Quid ego ex te audio? 

LYC. Id quod uerumst. E. Quid ego [erga t]e [com]merui, adulescens, mali,         735 

Quam ob rem ita faceres meque meosque perditum ires liberos? 

Bacchides 

 

SOR. Quid ab hac metuis? PIST. Quid ego metuam rogitas? adulescens homo    65  

Penetrem me huius modi in palaestram, ubi damnis desudascitur?   

 

BACCH. Atque ecastor apud hunc fluuium aliquid perdundumst tibi.                   86 

Manum da et sequere. P. Aha, minime! B. Quid ita? P. Quia istoc in lecebrosius  

Fieri nil potest: nox, mulier, uinum, homini adulescentulo.   

 

LYD. Non sino, neque equidem illum me uiuo corrumpi sinam.  

Sed tu, qui pro tam corrupto dicis causam filio,                                                           420  

Eademne erat haec disciplina tibi, quom tu adulescens eras?  

Nego tibi hoc annis uiginti fuisse primis copiae,  

Digitum longe a paedagogo pedem ut efferres aedibus.  

 

  

PI. Fores paene exfregisti. quid nunc vis tibi?                                                              586 

PAR. Adulescens, salve. PIST. Salve. sed quem quaeritas?  

PAR. Bacchidem. PIST. Vtram ergo? PAR. Nil scio nisi Bacchidem.  

 

NIC. Responde: quis me uendit? CHRYS. Quem di diligunt  

Adulescens moritur, dum ualet, sentit, sapit.  

Hunc si ullus deus amaret, plus annis decem,  
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Plus iam viginti mortuum esse oportuit:  

Terrae odium ambulat; iam nihil sapit                                                                       820  

Nec sentit; tantist quantist fungus putidus.  

Captiui 

 

ERG.Ille demum antiquis est adulescens moribus,                                                    105  

Cuius numquam uoltum tranquillaui gratiis.  

Condigne pater est eius moratus moribus.  

 

HEG. Ergasile, salue. ERG. Di te bene ament, Hegio.  

HEG. Ne fle. ERG. Egone illum non fleam? egon non defleam  

Talem adulescentem? HEG. Semper sensi filio                                                          140  

Meo te esse amicum, et illum intellexi tibi.  

 

HEG. Habe modo bonum animum. Nam illum confido domum  

In his diebus me reconciliassere.  

Nam eccum hic captiuom adulescentem  Aleum,  

Prognatum genere summo et summis ditiis:                                                               170  

Hoc illum me mutare confido fore.  

 

HE. Seruate istum sultis intus, serui, ne quoquam pedem                                        456 

Ecferat sine custode; ego apparebo domi. 

Ad fratrem modo captiuos alios inuiso meos;  

Eadem percontabor ecquis hunc adulescentem nouerit.  

 

ERG. Neque ridiculos iam terrunci faciunt; sese omnes amant.  

Nam [ego] ut dudum hinc abii, accessi ad adulescentes in foro.  

'Saluete' inquam. 'Quo imus [uma]' inquam 'ad prandium?' Atque illi tacent.       479 

 

ERG. Igitur olim si aduenissem, magis tu tum istuc diceres;  

Nunc hanc laetitiam accipe a me quam fero: nam filium  

Tuum modo in portu Philopolemum uiuom, saluom et sospitem  

Vidi in publica celoce, ibidemque illum adulescentulum  

Aleum uma, et tuum Stalagmum seruom qui aufugit domo,                                    875  

Qui tibi surripuit quadrimum puerum filiolum tuum.  
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CATERVA: Spectatores, ad pudicos mores facta haec fabula est,  

Neque in hac subigitationes sunt, neque ulla amatio                                               1030  

Nec pueri suppositio, nec argenti circumductio,  

Neque ubi amans adulescens scortum liberet clam suum patrem. 

Casina 

 

Hinc adulescentem peregre ablegauit pater. 

Sciens ei mater dat operam absenti tamen. 

Is—ne exspectetis—hodie in hac comoedia 

In urbem non redibit: Plautus noluit:                                                                             65 

Pontem interrupit, qui erat ei in itinere. 

Cistellaria 

 

LENA. Nam ego illanc olim, quae hinc flens abiit, paruolam  

Puellam proiectam ex angiportu sustuli.  

[Adulescens quidam hic est adprime nobilis                                                              125  

Quin ego nunc quia sum onusta mea ex sententia  

Quiaque adeo me compleui flore Liberi,  

Magis libera uti lingua conlibitum est mihi,  

Tacere nequeo misera quod tacito usus est.  

 

AVX. Fuere Sicyoni iam diu Dionysia.                                                                         156 

Mercator uenit huc ad ludos Lemnius,  

Isque hic compressit uirginem adulescentulus,  

[Vi], uinolentus, multa nocte, in via. 

 

AVX. Nunc quod relicuum restat, uolo persoluere,  

Vt expungatur nomen, nequid debeam.  

Adulescens hic est Sicyoni; ei uiuit pater.                                                                   190  

Is amore proiecticiam illam deperit,  

Quae dudum flens hinc abiit ad matrem suam,  

et illa hunc contra, qui est amor suauissimus.  

Vt sunt humana, nil est perpetuum datum.  

Pater adulescenti dare uolt uxorem; Hoc ubi                                                             195  

Mater resciuit, iussit accersi eam domum.  



161 
 

 

T. Video ego te Amoris ualde tactum toxico,  

Adulescens; eo te magis uolo monitum. ALC. Mone.  

T. Caue sis cum Amore tu umquam bellum sumpseris.                                           300  

 

PHAN. Deos teque spero.—LAMP. Eosdem ego, uti abeas domum.                     596 

MEL. Adulescens; asta atque audi. LAMP. Men, mulier, uocas?  

MEL. Te. LAMP. Quid negoti est? Nam occupatus sum ampliter.  

 

LAMP. Inuoluolum, quae in pampini folio intorta inplicat se:  

Itidem haec exorditur sibi intortam orationem.                                                         730  

Quid quaeritas? HAL. Cistellula mi hic, mi adulescens, euolauit.  

LAMP. In caueam latam oportuit. HAL. Non edepol praeda magna.  

Curculio 

 

Cvrc. Superstitiosus hicquidemst, uera praedicat; 

Nam illae catapultae ad me crebro commeant. 

Adulescens, ob rem publicam hoc intus mihi 

Quod insigne habeo, quaeso ne me incomities.                                                         400 

Epidicus 

 

EPIDICVS Heus, adulescens. THESPRIO Quis properantem me reprehendit pallio? 

EP. Familiaris. TH. Fateor; nam odio es nimium familiariter. 

EP. Respice uero, THESPRIO. TH. Oh, 

Epidicumne ego conspicor? 

EP. Satis recte oculis uteris.                                                                                                  5 

 

TH. Est causa qua causa simul mecum ire ueritust. EP. Quidnam id est?                  41 

TH. Patrem uidere se neuolt etiamnunc. EP. Quapropter? TH. Scies. 

Quia forma lepida et liberali captiuam adulescentulam 

De praeda mercatust. EP. Quid ego ex te audio? TH. Hoc quod fabulor. 

 

EP. Aliquid aliqua reperiundumst. Sed ego cesso ire obuiam                                    100 

Adulescenti, ut quid negoti sit sciam. Atque ipse illic est. 
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Tristis est; cum Chaeribulo incedit aequali suo. 

Huc concedam, orationem unde horum placide persequar. 

 

EP. Epidice, vide quid agas; ita res subito haec obiectast tibi; 

Non enim nunc tibi dormitandi neque cunctandi copia est: 

Adeundum: senem oppugnare certum est consilium mihi. 

Ibo intro atque adulescenti dicam, nostro erili filio, 

Ne hinc foras exambulet neue obuiam ueniat seni.                                                   165 

 

PER. Quidum? EP. Quia enim mulierem alius illam adulescens deperit, 

Auro opulentus, magnus miles Rhodius, raptor hostium,                                        300 

Gloriosus; is emet illam de te et dabit aurum lubens. 

Face modo; est lucrum hic tibi amplum. P. Deos quidem oro. E. Impetras. 

 

PER. Adulescens, si istunc hominem quem tu quaeritas,                                         440 

Tibi commonstrasso, ecquam abs te inibo gratiam? 

MIL. Virtute belli armatus promerui, ut mihi 

Omnis mortalis agere deceat gratias. 

PER. Non repperisti, adulescens, tranquillum locum, 

Vbi tuas virtutes explices, ut postulas.                                                                          445 

 

MIL. Animum aduorte, ut quod ego ad te aduenio intellegas;                                456 

Meam amicam audiui te esse mercatum. PER. Attatae, 

Nunc demum scio ego hunc qui sit; quem dudum Epidicus 

mihi praedicauit militem. Adulescens, itast 

ut dicis, emi.  

 

PHIL. Perii misera. PER. Ne fle, mulier; intro abi, habe animum bonum;             601 

Ego illam reperiam. PHIL. Hinc Athenis ciuis eam emit Atticus: 

Adulescentem equidem dicebant emisse. PER. Inueniam, tace. 

Menaechmi 

 

Haec urbs Epidamnus est, dum haec agitur fabula: 

Quando alia agetur, aliud fiet oppidum; 

Sicut familiae quoque solent mutarier: 
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Modo ni caditat leno, modo adulescens, modo senex,                                              75 

Pauper, mendicus, rex, parasitus, hariolus. 

 

PEN. Ita est adulescens; ipsus escae maxumae                                                          100 

Cerialis cenas dat, ita mensas exstruit, 

Tantas struices concinnat patinarias: 

Standumst in lecto, si quid de summo petas. 

 

PEN. Heus adulescens, ecqua in istac pars inest praeda mihi?                               135 

MEN. Perii, in insidias deueni. PEN. Immo in praesidium, ne time. 

M. Quis homo est? P. Ego sum. M. O mea Commoditas, o mea Opportunitas, 

Salue. P. Salue. M. Quid agis? P. Teneo dextera genium meum. 

 

MEN. Quem tu parasitum quaeris, adulescens, meum?                                          285 

MESS. Peniculum eccum in uidulo saluum fero. 

CYL. Menaechme, numero huc aduenis ad prandium. 

Nunc opsonatu redeo. MEN. Responde mihi, 

Adulescens: quibus hic pretiis porci ueneunt 

Sacres sinceri? CYL. Nummis. MEN. Nummum a me accipe:                                 290 

Iube te piari de mea pecunia. 

 

MEN. Adulescens, quaeso, quid tibi mecum est rei, 

Qui mihi male dicas homini ignoto insciens?                                                              495 

An tibi malam rem uis pro male dictis dari? 

PEN. Pol eam quidem edepol te dedisse intellego. 

MEN. Responde, adulescens, quaeso, quid nomen tibist? 

 

PEN. Tuum parasitum non nouisti? MEN. Non tibi                                                  505 

Sanum est, adulescens, sinciput, intellego. 

PEN. Responde, surrupuistin uxori tuae 

Pallam istanc hodie atque dedisti Erotio? 

 

ME. At tibi di semper, adulescens, quisquis es, faciant bene. 

Nam absque te esset, hodie numquam ad solem occasum uiuerem. 

MESS. Ergo edepol, si recte facias, ere, med emittas manu. 

ME. Liberem ego te? MESS. Verum, quandoquidem, ere, te seruaui. ME. Quid est? 
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Adulescens, erras. MESS. Quid, erro? ME. Per Iouem adiuro patrem,               1025 

Med erum tuum non esse. MESS. Non taces?  

 

SOS. Pol profecto haud est dissimilis, meam quom formam noscito. 

MEN. O adulescens, salue, qui me seruauisti, quisquis es.                                    1065 

MESS. Adulescens, quaeso hercle eloquere tuum mihi nomen, nisi piget. 

 

SOS. Tun meo patre es prognatus? MEN. Immo equidem, adulescens, meo; 

Tuom tibi neque occupare neque praeripere postulo.                                             1080 

MESS. Di immortales, spem insperatam date mihi quam suspicor. 

Nam nisi me animus fallit, hi sunt gemini germani duo. 

Mercator 

 

DEM. Tace modo: senex est quidam, qui illam mandauit mihi                                 426 

Vt emerem [aut] ad istanc faciem. CHAR. At mihi quidam adulescens, pater, 

Mandauit ad illam faciem, ita ut illaec est, emerem sibi. 

 

CHAR. Certe edepol adulescens ille, cui ego emo, efflictim perit 

Eius amore. DEM. Multo hercle ille magis senex, si tu scias.                                     445 

CHAR. Numquam edepol fuit neque fiet ille senex insanior 

Ex amore quam ille adulescens cui ego do hanc operam, pater. 

 

PAS. Nullum adulescentem plus amo. LYS. Puer est ille quidem, stulta.               540 

Nam illi quidem hau sane diust quom dentes exciderunt. 

 

DEM. Nam hanc se bene habere aetatem nimiost aequius. 

Adulescens quom sis, tum quom est sanguis integer,                                                550 

Rei tuae quaerundae conuenit operam dare; 

 

DEM. Verum hic dicit. LYS. Tibi ergo dicit. EVT. Eo illud est uerum magis.         971 

Nam te istac aetate haud aequom filio fuerat tuo 

Adulescenti amanti amicam eripere emptam argento suo. 

 



165 
 

LYS. Adulescentes rei agendae isti magis solent operam dare. 

DEM. Iam obsecro hercle uobis habete cum porcis, cum fiscina. 

EVT. Redde illi. DEM. Sibi habeat, iam ut uolt per me sibi habeat licet.                   989 

 

EVT. Neu quisquam posthac prohibeto adulescentem filium 

Quin amet et scortum ducat, quod bono fiat modo; 

Siquis prohibuerit, plus perdet clam [qua]si praehibuerit palam. 

Haec adeo ut ex hac nocte primum lex teneat senes. 

Bene ualete; atque, adulescentes, haec si uobis lex placet,                                         1025 

Ob senum hercle industriam uos aequom est clare plaudere. 

Miles Gloriosus 

 

PAL. Date operam, nam nunc argumentum exordiar. 

Erat erus Athenis mihi adulescens optumus; 

Is amabat meretricem * * matre Athenis Atticis,                                                            100 

Et illa illum contra; qui est amor cultu optumus. 

 

PAL. Nam ille non potuit quin sermone suo aliquem familiarium 

Participauerit de amica eri, sese uidisse eam 

Hic in proximo osculantem cum alieno adulescentulo. 

Noui morem: egomet tacere nequeo solus quod scio.                                                 265 

 

Scel. Forte fortuna per impluuium huc despexi in proxumum, 

Atque ego illi aspicio osculantem Philocomasium cum altero 

Nescio quo adulescente. Pal. Quod ego, Sceledre, scelus ex te audio?                    298 

 

Phil. Vbi iste est bonus seruus, qui probri me maxumi innocentem 

Falso insimulauit? Pal. Em tibi, hic mihi dixit tibi quae dixi.                                     365 

Phil. Tun me uidisse in proxumo hic, sceleste, ais osculantem? 

Pal. Atque cum alieno adulescentulo dixit. Scel. Dixi hercle uero. 

 

Phil. Ego laeta uisa, quia soror uenisset, propter eandem 

Suspicionem maximam sum uisa sustinere. 

Nam arguere in somnis me meus mihi familiaris uisust, 
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Me cum alieno adulescentulo, quasi nunc tu, esse osculatam,                                   390 

Quom illa osculata mea soror gemina esset suompte amicum. 

 

Phil. Egone? Scel. Tu[ne]. Phil. Quae heri Athenis Ephesum adueni uesperi 

Cum meo amatore, adulescente Atheniensi? Pal. Dic mihi,                                       440 

Quid hic tibi in Epheso est negoti? Phil. Geminam germanam meam 

Hic sororem esse indaudiui, eam ueni quaesitum. Scel. Mala es. 

 

Plevs. Pol id quidem experior ita esse ut praedicas, Palaestrio; 

Nam benignitas quidem huius oppido adulescentula est. 

Per. Immo, hospes, magis cum periclum facies, magis nosces meam                       635 

Comitatem erga te amantem. Plevs. Quid opus nota noscere? 

 

Plevs. At quidem illuc aetatis qui sit non inuenies alterum 

Lepidiorem ad omnis res nec qui amicus amico sit magis.                                         660 

Per. Tute me ut fateare faciam esse adulescentem moribus, 

Ita apud omnis comparebo tibi res bene factis frequens. 

 

Per. Lautam uis an quae nondum sit lauta? Pal. Sic consucidam, 

Quam lepidissimam potis quamque adulescentem maxume. 

Per. Habeo eccillam meam clientam, meretricem adulescentulam.                         789 

 

Pyrg. Nuptan est an uidua? Pal. Et nupta et uidua. Pyrg. Quo  pacto potis                   

Nupta et uidua esse eadem? Pal. Quia adulescens nuptast cum sene.                    966 

Pyrg. Euge. Pal. Lepida et liberali formast. Pyrg. Caue mendacium. 

  

PLE. Nam ego hanc accerso Philocomasium. Sed fores                                            1296 

pultabo. Heus, ecquis hic est? Pal. Adulescens, quid est? 

Quid uis? Quid pultas? Plevs. Philocomasium quaerito. 

Mostellaria 

 

GR. Nunc dum tibi lubet licetque, pota, perde rem,                                                    20 

Corrumpe erilem, adulescentem optumum; 

Dies noctesque bibite, pergraecaminei, 
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Amicas emite, liberate; pascite 

Parasitos; obsonate pollucibiliter. 

 

GR. Nunc rus abibo; nam eccum erilem filium                                                               82 

Video, corruptum ex adulescente optumo. 

 

TR. Absolue hunc, quaeso, uomitu ne hic nos enecet.                                                 652 

TH. Adulescens, mecum rem habe. DAN. Nempe aps te petam? 

TH. Petito cras. DAN. Abeo; sat habeo, si cras fero. 

 

TH. Puere, nemo hic habitat. Nam te esse arbitror puerum probum. 

PHAN. Non hic Philolaches adulescens habitat hisce in aedibus?                            950 

TH. Habitauit; uerum emigrauit iam diu ex hisce aedibus. 

Persa 

 

DOR. Saluus sis, adulescens. SAG. Siquidem hanc uendidero pretio suo. 

TOX. At qui aut hoc emptore uendes pulchre, aut alio non potis.                             580 

S. Esne tu huic amicus? T. Tam quam di omnes qui caelum colunt. 

 

TOX. Satin ut meminit libertatis? dabit haec tibi grandis bolos. 

Age si quid agis. Ego ad hunc redeo. Sequere. Redduco hanc tibi. 

DOR. Adulescens, uin uendere istanc? SAG. Magis libet quam perdere.               660 

Poenulus 

 

Emit hospitalem is filium imprudens senex                                                                   75 

Puerum illum, eumque adoptat sibi pro filio 

Eumque heredem fecit, quom ipse obiit diem. 

Is illic adulescens habitat in illisce aedibus. 

 

Earum hic adulescens alteram efflictim perit 

Suam sibi cognatam imprudens, neque scit quae siet, 

Neque eam umquam tetigit, ita eum leno macerat: 

[Neque quicquam cum ea fecit etiamnum stupri, 
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Neque duxit umquam, neque ille uoluit mittere:]                                                       100 

Quia amare cernit, tangere hominem uolt bolo. 

 

Is heri huc in portum naui uenit uesperi. 

Pater harunc idem huic patruus adulescentulo est:                                                   115 

Iamne hoc tenetis? si tenetis, ducite; 

Caue dirumpatis, quaeso, sinite transigi. 

 

COLL. Iamne itis? quid quod uobis mandaui, hospites? 

ADV. Cum illoc te meliust tuam rem, adulescens, loqui: 

Illic est ad istas res probus quas quaeritas.                                                                  680 

 

HAN. O mi popularis, salue. AGOR. Et tu edepol, quisquis es. 

Et siquid opus est, quaeso, dic atque impera                                                              1040 

Popularitatis causa. HAN. Habeo gratiam. 

[Verum ego hic hospitium habeo; Antidamae filium 

Quaero – commostra, si nouisti –  Agorastoclem.] 

Sed ecquem adulescentem tu hic nouisti Agorastoclem? 

 

HAN. Adulescens, salue. ANTAM. Nolo; nihil ad te attinet. 

Quid tibi hanc digito tactio est? HAN. Quia mihi lubet. 

ANT. Lubet? HAN. Ita dico. ANT. Ligula, i in malam crucem. 

Tune hic amator audes esse, hallex uiri,                                                                     1310 

Aut contrectare quod mares homines amant, 

Deglupta mena, sarrapis, sementium, 

Manstruca, halagorasama, tum autem plenior 

Ali ulpicique quam Romani remiges. 

AGOR. Num tibi, adulescens, malae aut dentes pruriunt,                                     1315 

Qui huic es molestus, an malam rem quaeritas? 

Pseudolus 

 

CAL. Sociofraude! BAL. Sunt mea istaec. PS. Parricida! BAL. Perge tu. 

CAL. Sacrilege! BAL. Fateor. PS. Periure! BAL. Vetera vaticinamini. 

CAL. Legirupa! BAL. Valide. PS. Permities adulescentum! BAL. Acerrume.        364 
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CA. Sed si sint ea uera, ut nunc mos est, maxume, 

Quid mirum fecit? quid nouom, adulescens homo 

Si amat, si amicam liberat? PS. Lepidum senem!                                                          435 

 

H. Hunc hominem malum esse oportet. P. Di me seruant atque amant, 

Nam haec mihi incus est; procudam ego hodie hinc multos dolos. 

H. Quid illic solus secum loquitur? P. Quid ais tu, adulescens? H. Quid est?         615 

 

COC. Quia sorbitione faciam ego hodie te mea 

Item ut Medea Peliam concoxit senem, 

Quem medicamento et suis uenenis dicitur                                                                   870 

Fecisse rursus ex sene adulescentulum, 

Item ego te faciam. BAL. Eho, an etiam es ueneficus? 

 

BAL. Quid est ei homini nomen? SIM. Leno Ballio. BAL. Sciuin ego? 

Ipse ego is sum, adulescens, quem tu quaeris. SIM. Tun es Ballio? 

BAL. Ego enimuero is sum. SIM. Vt uestitu's, es perfossor parietum.                979-980 

 

H. Heus ubi estis uos? B. Heus, adulescens, quid istic debetur tibi?] 

Bene ego ab hoc praedatus ibo; noui, bona scaeuast mihi. 

HAR. Ecquis hoc aperit? BAL. Heus chlamydate, quid istic debetur tibi? 

HAR. Aedium dominum lenonem Ballionem quaerito.                                            1140 

BAL. Quisquis es, adulescens, operam fac compendi quaerere. 

Rudens 

 

Adolescens quidam ciuis huius Atticus 

Eam uidit ire e ludo fidicinio domum. 

Amare occepit; Ad lenonem deuenit, 

Minis triginta sibi puellam destinat,                                                                                  45 

Datque arrabonem, et iure iurando alligat. 

Is leno, ut se aequom est, flocci non fecit fidem 

Neque quod iuratus adulescenti dixerat. 

 

Persuadet. Nauis clanculum conducitur, 

Quidquid erat, noctu in nauem comportat domo 
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Leno; adulescenti qui puellam ab eo emerat 

Ait sese Veneri uelle uotum soluere—                                                                           60 

 - Id hic est Veneris fanum - et eo ad prandium 

Vocauit adulescentem huc. Ipse hinc ilico 

Conscendit nauem, auehit meretriculas. 

Adulescenti alii narrant ut res gesta sit; 

Lenonem abiisse. Ad portum adulescens uenit:                                                            65 

Illorum nauis longe in altum abscesserat. 

 

Adulescens huc iam adueniet, quem uidebitis,                                                             80 

Qui illam mercatust de lenone uirginem. 

Valete, ut hostes uestri diffidant sibi.— 

 

SCEP. Et impudicum et impudentem hominem addecet,                                     115 

Molestum ultro aduenire ad alienam domum, 

Cui debeatur nil. DAEM. Tace, Sceparnio. 

Quid opus[t], adulescens? PLES. Isti[c] infortunium, 

Qui praefestinet ubi erus adsit, praeloqui. 

 

DAEM. Non hercle, adulescens, iam hos dies complusculos 

Quemquam istic uidi sacruficare; neque potest 

Clam me esse, siqui sacruficat; semper petunt 

Aquam hinc, aut ignem, aut uascula, aut cultrum, aut ueru 

Aut aulam extarem, aut aliquid. Quid uerbis opust?                                                135 

 

TRACH. **** Ecquem adulescentem 

Huc, dum hic astatis, strenua facie, rubicundum, fortem, 

Qui tris [secum homines] duceret chlamydatos cum machaeris,                           315a 

Vidistis eni ****                                                                                                               315b 

 

SCEPARNIO Quis est qui nostris tam proterue foribus facit iniuriam? 

AMP. Ego sum. SCEP. Hem, quid hoc boni est? Eu, edepol specie lepida mulier[em].      

AMP. Salue, adulescens. SCEP. Et tu multum salueto, adulescentula.                416 
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LABR. Saltem si mihi 

Mulierculae essent saluae, spes aliquae forent. 

Nunc si me adulescens Ple[u]sidippus uiderit, 

Quo ab arrabonem pro Palaestra acceperam,                                                                555 

Iam is exhibebit hic mihi negotium. 

 

LAB. Opsecro hercle, adulescens, ubi istaec sunt quas memoras mulieres?            563 

SCEP. Hic in fano Veneris. LABR. Quot sunt? SCEP. Totidem quot ego et tu sumus. 

LAB. Nempe meae? SCEP. Nempe nescio istuc. LAB. Qua sunt facie? SCEP. Scitula. 

 

LABR. Viden me ut rapior? CHARM. Video, atque inspecto lubens. 

LABR. Non subuenire mi audes? CHARM. Quis homo te rapit?                               870 

LABR. Adulescens Pleusidippus. CHARM. Vt nanctu's, habe. 

 

GRIP. Turbida tempestas heri fuit;                                                                                   940 

Nil habeo, adulescens, piscium; ne tu mihi esse postules. 

Non uides referre me uuidum rete sine squamoso pecu? 

 

DAE. Ego hodie, [quod] neque speraui neque  credidi:                                             1195 

Is improuiso filiam inueni tamen; 

Et eam de genere summo adulescenti dabo 

Ingenuo, Atheniensi et cognato meo. 

 

[Namquidem hoc venenatu[m]st uerum: ita in manibus consenescit.] 

L. Adulescens, salue. G. Di te ament cum inraso capite. L. Quid fit? 

G. Verum extergetur. L. Vt vales? G. Quid tu? Num medicus, quaeso, es? 

LABR. Immo edepol una littera plus sum quam 

medicus.                                          1305 

Stichus 

 

ANT. Erant minori illi adulescenti fidicina et tibicina; 

Peregre aduexerat, quasi nunc tu; sed ille erat caeleps senex, 

Quasi ego nunc sum. E. Perge porro; praesens hicquidem est apologus. 

ANT. Deinde senex ille illi dixit, cuius erat tibicina,                                                   545 

Quasi ego nunc tibi dico... EPIG. Ausculto atque animum aduorto sedulo. 
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ANT. 'Ego tibi meam filiam bene quicum cubitares dedi: 

Nunc mihi reddi ego aequom esse abs te quicum cubitem censeo.' 

EPIG. Quis istuc dicit? An ille quasi tu? ANT. Quasi ego nunc dico tibi. 

'Immo duas dabo,' inquit ille adulescens 'una si parumst.                                        550 

Et si duarum paenitebit' inquit 'addentur duae.' 

 

ANT. Videlicet non fuisse illum nequam adulescentem, qui ilico, 

Vbi ille poscit, denegarit dare se granum tritici? 

Hercle qui aequom postulabat ille senex, quando quidem 

Filiae illae dederat dotem, accipere pro tibicina.                                                         560 

EPIG. Hercle ille quidem certo adulescens docte uorsutus fuit, 

Qui seni illi concubinam dare dotatam noluit. 

ANT. Senex quidem uoluit, si posset, indipisci de cibo; 

Quia nequit, qua lege licuit  uelle dixit fieri. 

'Fiat' ille inquit adulescens. 'Facis benigne' inquit senex.                                           565 

 

PAMPH. Graphicum mortalem Antiphonem! Vt apologum fecit quam fabre!      570 

EPIG. Etiam nunc scelestus [s]e ducit pro adulescentulo. 

Dabitur homini amica, noctu quae in lecto occentet senem; 

Namque edepol aliud quidem illi quid amica opus sit nescio. 

Trinummus 

 

Adulescens quidam est, qui in hisce habitat aedibus; 

Is rem paternam me adiutrice perdidit. 

Quoniam ei, qui me aleret, nil uideo esse relicui, 

Dedi ei meam gnatam, quicum aetatem exigat.                                                             15 

 

MEG. Quid tu, adulescentem, quem esse corruptum uides, 

Qui tuae mandatus est fide et fiduciae, 

Quin eum restituis, quin ad frugem conrigis? 

Ei rei operam dare te fuerat aliquanto aequius, 

Si qui probiorem facere posses, non uti                                                                          120 

In eandem tute accederes infamiam 

Malumque ut eius cum tuo misceres malo. 

C. Quid feci? M. Quod homo nequam. C. Non istuc meumst. 

MEG. Emistin de adulescente has aedes (quid taces?) 
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Vbi nunc tute habitas? CAL. Emi atque argentum dedi,                                            125 

Minas quadraginta, adulescenti ipsi in manum. 

 

MEG. Edepol fide adulescentem mandatum malae. 

Dedistine hoc facto ei gladium, qui se occideret? 

Quid secus est aut quid interest dare te in manus                                                        130 

Argentum amanti homini adulescenti, animi impoti, 

Qui exaedificaret suam incohatam ignauiam? 

 

CAL. Numquid uis? MEG. Cures tuam fidem. CAL. Fiet sedulo. 

ME. Sed quid ais? CA. Quid uis? ME. Vbi nunc adulescens habet? 

CAL. Posticulum hoc recepit, quom aedis uendidit. 

MEG. Istuc uolebam scire. I sane nunciam.                                                                   195 

 

MEG. Omnes mortales hunc aiebant Calliclem 

Indignum ciuitate hac esse et uiuere, 

Bonis qui hunc adulescentem euortisset suis. 

Ego de eorum uerbis famigeratorum insciens                                                               215 

Prosilui amicum castigatum innoxium. 

 

LYS. Ob eam rem haec, pater, autumaui, quia res quaedamst quam uolo 

Ego me abs te exorare. PHIL. Quid id est? dare iam ueniam gestio.                         325 

LYS. Adulescenti hinc genere summo, amico atque aequali meo, 

Minus qui caute et cogitate suam rem tractavit, pater, 

Bene uolo ego illi facere, si tu non neuis. PHIL. Nempe de tuo? 

 

LYS. Lesbonico huic adulescenti, Charmidai filio, 

Qui illic habitat. PHIL. Quin comedit quod fuit, quod non fuit?                               360 

LYS. Ne opprobra, pater; multa eueniunt homini quae uolt, quae neuolt. 

PHIL. Mentire edepol, gnate, atque id nunc facis haud consuetudine. 

Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi: 

Eo non multa quae neuolt eueniunt, nisi fictor malust. 

LYS. Multa illi opera opust ficturae, qui se fictorem probum                                    365 

uitae agundae esse expetit: sed hic admodum adulescentulust. 
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LESB. Nempe quas spopondi. STAS. Immo 'quas dependi' inquito 

[Qua sponsione pronuper tu exactus es]                                                                     427a 

Pro illo adulescente, quem tu esse aibas diuitem. 

L. Factum. S. Vt quidem illud perierit. L. Factum id quoque est. 

 

CALL. Nam hercle omnia istaec ueniunt in mentem mihi. 

Vide si hoc utibile magis atque in rem deputas, 

Vt adeam Lesbonicum, edoceam ut res se habet. 

Sed ut ego nunc adulescenti thensaurum indicem                                                     750 

Indomito, pleno amoris ac lasciviae? 

 

MEG. Is homo exornetur graphice in peregrinum modum;                                       

Quasi ad adulescentem a patre ex Seleucia                                                                  771 

Veniat, salutem ei nuntiet uerbis patris: 

Illum bene gerere rem et ualere et uiuere, 

Et eum rediturum actutum; ferat epistulas 

Duas, eas nos consignemus, quasi sint a patre:                                                            775 

Det alteram illi, alteram dicat tibi 

Dare sese uelle. CALL. Perge porro dicere. 

MEG. Seque aurum ferre uirgini dotem a patre 

Dicat patremque id iussisse aurum tibi dare. 

Tenes iam? CALL. Propemodo, atque ausculto perlubens.                                        780 

MEG. Tum tu igitur demum adulescenti aurum dabis, 

Vbi erit locata uirgo in matrimonium. 

 

CALL. Scite hercle sane. MEG. Hoc, ubi thensaurum effoderis, 

Suspicionem ab adulescente amoueris: 

Censebit aurum esse a patre allatum tibi,                                                                      785 

Tu de thensauro sumes. CALL. Satis scite et probe; 

Quamquam hoc me aetatis sycophantari pudet. 

Sed epistulas quando opsignatas adferet, 

[Sed quom opsignatas attulerit epistulas]                                                                     788a 

Nonne arbitraris eum adulescentem anuli 

Paterni signum nouisse? MEG. Etiam tu taces? 

 

MEG. Ego sycophantam iam conduco de foro                                                             815 

Epistulasque iam consignabo duas, 
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Eumque huc [ad] adulescentem meditatum probe 

Mittam. CALL. Eo ego igitur intro ad officium meum. 

 

CH. Quid, adulescens, quaeris? Quid uis? Quid istas pultas? S. Heus senex, 

Census cum [sum], iuratori recte rationem dedi. 

* * *                                                                                                                                   872a 

Lesbonicum hic adulescentem quaero in his regionibus 

Vbi habitet, et item alterum ad istanc capitis albitudinem: 

Calliclem aiebat uocari qui has dedit mi epistulas.                                                    875 

 

CHARM. Quid est tibi nomen, adulescens? SYC. Pax, id est nomen mihi. 

Hoc cotidianumst. CHARM. Edepol nomen nugatorium,                                      890 

Quasi dicas, si quid crediderim tibi, pax ** periisse ilico. 

Hic homo solide sycophantast. quid ais tu, adulescens? SYC. Quid est? 

CHARM. Eloquere, isti tibi quid homines debent, quos tu quaeritas? 

SYC. Pater istius adulescentis dedit has duas mi epistulas, 

Lesbonici. Is mi est amicus. CHARM. Teneo hunc manifestarium.                        895 

 

CH. Adulescens, cedo dum istuc aurum mi. S. Quod ego aurum dem tibi? 

CH. Quod a me te accepisse fassu's. S. Aps te accepisse? CH. Ita loquor. 

S. Quis tu homo es? CH. Qui mille nummum tibi dedi ego sum Charmides.       970 

Truculentus 

 

ASTAPHIVM Ad fores auscultate atque adseruate aedis,                                          95 

Ne quis aduentor grauior abaetat quam adueniat, 

Neu, qui manus attulerit steriles intro ad nos, 

Grauidas foras exportet. Noui ego hominum mores; 

Ita nunc adulescentes morati sunt: quini 

Aut seni adueniunt ad scorta congerrones;                                                                   100 

 

AST. Semper datores nouos oportet quaerere, 

Qui de thensauris integris demus danunt.                                                                     245 

Velut hic agrestis est adulescens, qui hic habet, 

Nimis pol mortalis lepidus nimisque probus dator. 

 



176 
 

AST. Sanus si uideare, dicam: dicis contumeliam. 

Nemo homo hic solet perire apud nos: res perdunt suas;                                         300 

Vbi res perdidere, abire hinc, si uolunt, saluis licet. 

Ego istunc non noui adulescentem uostrum. TRVC. Veron serio? 

Vidularia 

 

NIC. Non sum, siquidem tu n[on uis mercedem dare,] 

Verum, si pretium das, du[ces te]cum simul.                                                              30 

DIN. Laboriosa, adulescens, uita est rustica. 

 

DIN. Ne tu edepol hodie miserias multas tuas 

Mihi narrauisti, eoque ab opere maxume                                                                     70 

Te abire iussi, quia me miserebat tui. 

CAC. Illic est adulescens, quem tempe[st]as immin *** 

 

- Verbo: bibo, bibĕre 

 

Curculio 

 

Tum isti Graeci palliati capite operto qui ambulant, 

Qui incedunt suffarcinati cum libris, cum sportulis, 

Constant, conferunt sermones inter se[se] drapetae,                                                      290 

Obstant, obsistunt, incedunt cum suis sententiis, 

Quos semper uideas bibentes esse in thermipolio, 

Vbi quid subripuere: operto capitulo calidum bibunt, 

Tristes atque ebrioli incedunt; eos ego si offendero, 

Ex unoquoque eorum exciam crepitum polentarium.   

 

- Verbo fido, fidĕre e seus compostos 

 

Amphitruo 
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SOSIA Qui me alter est audacior homo aut qui confidentior,                                  153 

Iuuentutis mores qui sciam, qui hoc noctis solus ambulem?  

 

SO. Verum certum est confidenter hominem contra conloqui,  

[Igitur] qui possim uideri huic fortis, a me ut abstineat manum.                              340 

 

AMPH. Mulier es, audacter iuras. ALC. Quae non deliquit, decet  

Audacem esse, confidenter pro se et proterue loqui.                                                  837 

Asinaria 

  

LEO. Ne illa edepol pro mérito [nunc] tuo memorari multa possunt:                     560  

Vbi fidentem fraudaueris, ubi ero infidelis fueris,  

Vbi uerbis conceptis sciens libenter periuraris,  

Vbi parietes perfoderis, in furto ubi sis prehensus,  

Vbi saepe causam dixeris pendens aduersus octo  

Artutos, audacis uiros, ualentis uirgatores.                                                                  565 

Captiui 

 

HEG. At ut confidenter  mihi contra astitit!  

TYND. Decet innocentem seruum atque innoxium                                                     665  

Confidentem esse, suum apud erum potissimum.  

Curculio 

 

CHO. Confidentes garrulique et maleuoli supera lacum,                                          477 

Qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam 

Et qui ipsi sat habent quod in se possit uere dicier. 

Epidicus 

 

CHAER. Iam istoc probior es meoquidem animo, cum in amore temperes. 

STR. Nihil agit qui diffidentem uerbis solatur suis; 

Is est amicus qui in re dubia re iuuat, ubi rest opus. 

CHAER. Quid tibi me uis facere? STR. Argenti dare quadraginta minas, 

Quod danistae detur, unde ego illud sumpsi fenore.                                                    115 
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Menaechmi 

 

MA. Ne ego mecastor mulier misera. ME. Qui tu misera es? mi expedi. 

PEN. Nihil hoc confidentius, qui quae uides ea pernegat.                                        615 

Mercator 

 

CHA. Nam tu quemuis confidentem facile tuis factis facis,                                      855 

Eundem ex confidente actutum diffidentem denuo. 

Miles Gloriosus 

 

Pal. Neque eques neque pedes profectost quisquam tanta audacia, 

Qui aeque faciat confidenter quicquam quam mulier facit.                                      465 

Mostellaria 

 

GR. Quam confidenter loquitur. TR. At te Iuppiter                                                     38 

Dique omnes perdant, fu, oboluisti alium. 

Persa 

 

SAG. Video ego te: iam incubitatus es. PAEG. Ita sum. quid id ad te [attinet]? 

At non sum, ita ut tu, gratiis. SAG. Confidens. PAEG. Sum hercle vero.                285 

Poenulus 

 

Eorum alter uiuit, alter est emortuos. 

Propterea apud uos dico confidentius,                                                                            62 

Quia mihi pollictor dixit qui eum pollinxerat. 

Pseudolus 

 

SIM. Statum uide hominis, Callipho, quam basilicum. 

CAL. Bene confidenterque adstitisse intellego.                                                            459 

Trinummus 
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CAL. Numquid, prius quam abeo, me rogaturu's? — MEG. Vale. 

Nihil est profecto stultius neque stolidius 

Neque mendaciloquius neque argutum magis,                                                             200 

Neque confidentiloquius neque peiurius, 

Quam urbani assidui ciues, quos scurras uocant. 

 

MEG. Homo conducatur aliquis iam, quantum potest,                                              765 

[Quasi sit peregrinus. CALL. Quid is scit facere postea?] 

Ignota facie, quae [hic] non uisitata sit;                                                                          768 

Mendacilocum aliquem [CALL. Quid is scit facere postea?] 

Falsidicum, confidentem. CALL. Quid tum postea? 

Truculentus 

 

DIN. Num quippiam aliud me uis? PHRON. Vt quando otium 

Tibi sit ad me reuisas, [et] ualeas — DIN. Vale. 

Pro di immortales, non amantis mulieris, 

Sed sociae unanimantis, fidentis fuit                                                                            435 

Officium facere quod modo haec fecit mihi, 

Suppositionem pueri quae mihi credidit, 

Germanae quod sorori non credit soror. 

 

- Verbo: curro, currĕre 

 

Asinaria 

 

ARG. Amabo, Libane, iam sat est. LIB. Numquam hercle hodie exorabis.  

Nam iam calcari quadrupedo agitabo aduorsum cliuom,  

Postidea ad pistores dabo, ut ibi cruciere currens.  

Asta, ut descendam nunciam in procliui, quamquam nequam es.                           710  

Curculio 

 

Phaedromvs Quid istic clamorem tollis? Pal. Parasitum tuom                                 277 

Video currentem, ellum usque in platea ultima. 

Hinc auscultemus quid agat. Phaed. Sane censeo. 
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Mercator 

 

CHA. Modo eam reliqui ad portum in naui et seruolum. 

Sed quid currentem seruum a portu conspicor, 

Quem naui abire uetui? timeo quid siet.                                                                        110 

 

ACA. Simul enicat suspiritus (uix suffero hercle anhelitum), 

Simul autem plenis semitis qui aduersum eunt: aspellito,                                          115 

Detrude, deturba in uiam. haec disciplina hic pessumast: 

Currenti properanti haud quisquam dignum habet decedere. 

 

CHAR. Obsecro, num nauis periit? ACAN. Saluast nauis, ne time. 

CH. Quid alia armamenta? AC. Salua et sana sunt. CH. Quin tu expedis 

Quid siet quod me per urbem currens quaerebas modo.                                            175 

 

CHA. Sed tamen dem si podagrosis pedibus esset Eutychus,                                    595 

Iam a portu rediisse potuit. id illi uitium maxumumst, 

Quod nimis tardus est aduorsum mei animi sententiam. 

Sed in est, quem currentem video? ipsus est. ibo obuiam. 

Nunc, quod restat, ei disperii: uoltus neutiquam huius placet; 

Tristis incedit (pectus ardet, haereo), quassat caput.                                                     600 

Trinummus 

 

STA. Truthus fuit, Cerconicus, Crinnus, Cercobulus, Collabus,                                1020 

Oculicrepidae cruricrepidae, ferriteri mastigiae: 

Inter eosne homines condalium te redipisci postulas? 

Quorum eorum unus surrupuit currenti cursori solum. 

 

- Verbo: dico, dicĕre 

 

Mercator 

 

ACAN. At edepol tu calidam picem bibito, aegritudo abscesserit.                            140 

CHAR. Hominem ego iracundiorem quam te noui neminem. 
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ACAN. At ego maledicentiorem quam te noui neminem. 

CHAR. Sin saluti quod tibi esse censeo, id consuadeo? 

ACAN. Apage istiusmodi salutem, [cum] cruciatu quae aduenit. 

 

DEM. Atque, ut nunc sunt maledicentes homines, uxori meae                                  410 

Mihique obiectent lenocinium facere. nam quid eost opus? 

CHAR. Hercle qui tu recte dicis, et tibi adsentior. 

 

- Verbo: diligo, diligĕre  e seus compostos 

 

Amphitruo 

 

AMPH. Sequere hac igitur me; nam mi istuc primum exquisito est opus.  

[Sed uide ex naui efferantur quae imperaui iam omnia.  

SOS. Et memor sum et diligens, ut quae imperes compareant;                            630  

Non ego cum uino simitu ebibi imperium tuum.  

 

 

ALC. Quin uenis quando uis intro? faxo haud quicquam sit morae.  

IVPP. Recte loquere et proinde diligentem ut uxorem decet. - 

Iam hi[sce] ambo, et seruus et era, frustra sunt duo,  

Qui me Amphitruonem rentur esse: errant probe.                                                    975 

Asinaria  

 

LIB. Illic homo aedis compilauit, more si fecit suo.  

Vae illi, qui tam indiligenter obseruauit ianuam.  

LEON. Aetatem uelim seruire, Libanum ut conueniam modo.  

LIB. Mea quidem hercle opera liber numquam fies ocius.                                       275  

Bacchides 

 

CHRYS. Eho, an inuenisti Bacchidem? PIST. Samiam quidem.                        199-200  

CHRYS. Vide, quaeso, ne quis tractet illam indiligens;                                             201  

Scis tu ut confringi uas cito Samium solet.  
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Captiui 

 

PH. Nam si erus mihi es tu atque ego me tuum esse seruum assimulo,  

Tamen uiso opust, cauto est opus, ut hoc sobrie sineque arbitris                              225  

Accurate [hoc] agatur, docte et diligenter;  

Tanta incepta res est; haud somniculose hoc  

Agendum est. TYND. Ero ut me uoles esse. PHIL. Spero. 

Miles Gloriosus 

 

Pyrg. Quid, bracchium? Art. Illud dicere uolui, femur. 

Pyrg. At indiligenter iceram. Art. Pol si quidem 

Conisus esses, per corium, per uiscera 

Perque os elephanti transmineret bracchium.                                                                30 

Mostellaria 

 

 

PH. Atque ubi illo immigrat nequam homo, indiligens[que]                                    105 

Cum pigra familia, immundus, [in]strenuus, 

Hic iam aedibus uitium additur, bonae cum curantur male; 

Atque illud saepe fit: tempestas uenit, 

Confringit tegulas imbricesque: ibi 

Dominus indiligens reddere alias neuolt;                                                                     110 

 

- Verbo: gemo, gemĕre 

 

Amphitruo 

 

AMPH. Quaeso absoluito hinc me extemplo, quando satis deluseris.  

Quid fit deinde? BROM. Dum haec aguntur, interea uxorem tuam  

Neque gementem neque plorantem nostrum quisquam audiuimus;                     1099 

Truculentus 
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PH. Vsque abegi, aspuli, iussi abi[ret; tamen] 

Mansit: auscultat, obseruat quam rem agam. CY. Noui hominem nihili. 

Illicinest? PH. Illic est. CY. Me intuetur gemens; 

Traxit ex intimo uentre suspiritum.                                                                                600 

 

- Verbo: gero, gerĕre 

 

Truculentus 

 

DIN. Illa, haud ego, habuit publicum: peruorse interpretaris; 

Nam aduorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit. 

AST. Plerique idem quod tu facis faciunt rei male gerentes:                                       145 

Vbi non est, scripturam unde dent, incusant publicanos. 

 

AST. Actutum fortunae solent mutari, uaria uitast: 

Nos diuitem istum meminimus atque iste pauperes nos:                                              220 

Verterunt sese memoriae; stultus sit qui id miretur. 

Si eget, necessest nos pati: amauit, aequom ei factum est. 

Piaculumst miserere nos hominum rei male gerentum. 

                                                                                        

- Verbo: loquor, loqui (verbo depoente) 

 

Asinaria 

 

LEON. Sed quid ego hic properans concesso pedibus, lingua largior?                    290  

Quin ego hanc iubeo tacere, quae loquens lacerat diem?  

LIB. Edepol hominem infelicem, qui patronam comprimat.  

Nam si quid sceleste fecit, lingua pro illo perierat.  

Aulularia 

 

STROBILVS Di immortales, quibus et quantis me donatis gaudiis. 

Quadrilibrem aulam auro onustam habeo: quis me est ditior? 

Quis me Athenis nunc magis quisquam est homo cui di sint propitii?                      810 
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L. Certo enim ego uocem hic loquentis modo mi audire uisus sum. S. Hem, 

Erumne ego aspicio meum? L. Video[n] ego hunc [Strobilum] seruum meum? 

Rudens 

 

TRACH. Eo tacent, quia tacita bonast, mulier semper quam loquens. 

GRIP. Tum pol tu pro portione nec uir nec mulier mihi es.                                     1115 

T. Quidum? G. Quia enim neque loquens es neque tacens umquam bonus. 

Quaeso, enumquam hodie licebit mihi loqui?  

Trinummus 

 

LYS. Numquam Amor quemquam nisi cupidum hominem 

Postulat se in plagas conicere: 

Eos cupit, eos consectatur;                                                                                              238a 

Subdole [blanditur] ab re consulit, 

Blandiloquentulus, harpago, mendax,                                                                        239a 

Cuppes, auarus, elegans, despoliator, 

Latebricolarum hominum corruptor,                                                                            240a 

[Blandus] inops celatum indagator. 

 

- Verbo: ludo, ludĕre 

 

Persa 

Hic statui uolo primum aquila mihi,                                                                            759b 

Vnde ego omnis hilaros, ludentis, laetificantis faciam ut fiant, 

Quorum opera mihi facilia factu facta haec sunt quae uolui effieri. 

Poenulus 

 

HA. Sed si ita est, ut tu sis Iahonis filius, 

Signum esse oportet in manu laeua tibi, 

Ludenti puero quod memordit simia. 

Ostende; inspiciam. Aperi. audi atque adest.                                                               1075 

 

- Verbo: metuo, metuĕre 
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Amphitruo 

 

BR. Ego cunas recessim rursum uorsum trahere et ducere,  

Metuens pueris, mihi formidans; tantoque angues acrius  

Persequi. Postquam conspexit anguis ille alter puer,  

Citus e cunis exilit, facit recta in anguis inpetum:                                                      1115  

Alterum altera prehendit eos manu perniciter.  

 

Rudens 

 

SCEPARNIO Quid illuc, opsecro, negoti, quod duae mulierculae 

Hic in fano Veneris signum flentes amplexae tenent,                                                  560 

Nescioquem metuentes miserae? Nocte hac aiunt proxuma 

Se iactatas, atque eiectas hodie esse aiunt e mari. 

 

- Verbo: neglego, neglegĕre 

 

Pseudolus 

 

BA. Atque heri iam edixeram omnibus dederamque eas prouincias, 

Verum ita uos estis praediti neglegentes ingenio inprobo, 

Officium uestrum ut uos malo cogatis commonerier;                                                  150 

Nempe ita animati estis uos: uincitis duritia hoc atque me. 

 

- Verbo: pendo, pendĕre 

 

Asinaria 

  

LEO. Ne illa edepol pro mérito [nunc] tuo memorari multa possunt:                      560  

Vbi fidentem fraudaueris, ubi ero infidelis fueris,  

Vbi uerbis conceptis sciens libenter periuraris,  

Vbi parietes perfoderis, in furto ubi sis prehensus,  

Vbi saepe causam dixeris pendens aduersus octo  

Artutos, audacis uiros, ualentis uirgatores.                                                                   565 
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Casina 

 

LY. Hercle, opinor, potius uobis credam quod uos dicitis. 

Sed, uxor, da uiro hanc ueniam. Myrrhina, ora Cleostratam. 

Si umquam posthac aut amasso Casinam aut occepso modo, 

Ne ut eam amasso, si ego umquam adeo posthac tale admisero, 

Nulla causast, quin pendentem me, uxor, uirgis uerberes.                                        1003 

Menaechmi 

 

MED. Elleborum potabis faxo aliquos uiginti dies.                                                      950 

MEN. At ego te pendentem fodiam stimulis triginta dies. 

MED. I, arcesse homines, qui illunc ad me deferant. SEN. Quot sunt satis? 

MED. Proinde ut insanire uideo, quattuor, nihilo minus. 

Mostellaria 

 

CALL. Dispudet. TR. [Post] istam ueniam, quid me fiet nunciam?                          1166 

TH. Verberibus, lutum, caedere pendens. TR. Tamen etsi pudet? 

TH. Interimam hercle ego [te], si vivo. CALL. Fac istam cunctam gratiam: 

Tranioni amitte, quaeso, hanc noxiam causa mea. 

Rudens 

 

LABR. Sunt. TRACH. Agedum ergo, tange utramuis digitulo minimo modo.       720 

L. Quid si attigero? T. Extemplo hercle ego te follem pugilatorium 

Faciam et pendentem incursabo pugnis, periurissime. 

LABR. Mihi non liceat meas ancillas Veneris de ara abducere? 

Trinummus 

 

LY. Ibi ille cuculus: 'ocelle mi, fiat:                                                                                  245 

Et istuc et si amplius uis dari, dabitur.' 

Ibi illa pendentem ferit: iam amplius orat; 

Non satis id est mali, ni amplius etiam, 

Quod ecbibit, quod comest, quod facit sumpti. 

Truculentus 
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CALLICLES Egon tibi male dicam tibique aut male uelim? ut animus meust,        775 

Propemodum expertae estis, quam ego sim mitis tranquillusque homo. 

Rogitavi ego uos uerberatas ambas pendentis simul; 

Commemini, quo quicque pacto sitis confessae scio; 

Hic nunc uolo scire eodem pacton sine malo fateamini. 

 

- Verbo: sequor, sequi  (verbo depoente) e seus compostos 

 

Amphitruo 

 

SOS. Vbi sunt isti scortatores, qui soli inuiti cubant?  

Haec nox scita est exercendo scorto conducto male.  

MERC. Meus pater nunc pro huius uerbis recte et sapienter facit,  

Qui complexus cum Alcumena cubat amans animo opsequens.                              290  

Asinaria 

 

LEON. Etiam tu, ere, istunc amoues abs te atque ipse me adgredere  

Atque illa sibi quae hic iusserat, mihi statuis supplicasque?                                       715  

ARG. Quem te autem diuom nominem? LE. Fortunam, atque Obsequentem.  

ARG. Iam istoc es melior. LIB. An quid est  [olim] homini Salute melius?  

Bacchides 

 

MNES. Di te ament, Philoxene. LYD. Hic enim rite productust patri:  

In mare it, rem familiarem curat, custodit domum,  

Obsequens oboediensque est mori atque imperiis patris.                                            459 

Casina 

 

CLE. Ego pol illum probe incommodis dictis angam: 
Faciam uti proinde ut est dignus uitam colat, 
                    Acheruntis pabulum, 
                    Flagiti persequentem,    
                    Stabulum nequitiae                                                                                         160                                                                                                                                                                                                                                        
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OL. Vt tibi ego inuentus sum obsequens. Quod maxume 

Cupiebas, eius copiam feci tibi:                                                                                       450 

Erit hodie tecum quod amas clam uxorem. LY. Tace: 

Ita me di bene ament, ut ego uix reprimo labra, 

Ob istanc rem quin te deosculer, uoluptas mea. 

Curculio 

 

Pal. Quisnam istic fluuiust, quem non recipiat mare? 

Phaed. Sequere hac, Palinure, me ad fores; fi mi obsequens.                                       87 

Pal. Ita faciam. Phaed. Agite bibite, festiuae fores; 

Potate, fite mihi uolentes propitiae. 

 

Pal. Fateor. Coc. Abi, deprome. Pal. Age tu interea huic somnium                            255 

Narra. Meliorem quam ego sum subpono tibi. 

Nam quod scio omne ex hoc scio. Cap. Operam ut det. Pal. Dabit. 

Capp. Facit hic quod pauci, ut sit magistro obsequens. 

Da mi igitur operam. Coc. Tam etsi non novi, dabo. 

Mercator 

 

CH. Cedo tuam mihi dexteram, agedum, Acanthio. AC. Em dabitur, tene. 

CHAR. Vin tu te mihi obsequentem esse an neuis? ACAN. Opera licet                  150 

Experiri, qui me rupi causa currendo tua, 

Vt quae scirem scire actutum tibi liceret. CHAR. Liberum 

Caput tibi faciam [cis] paucos mensis. ACAN. Palpo percutis. 

CHAR. Egon ausim tibi usquam quicquam facinus falsum proloqui?               154-155 

Quin iam prius quam sum elocutus, scis si mentiri uolo. AC. Ah,                            156 

Lassitudinem hercle uerba tua mihi addunt, enicas. 

CH. Sicine mi obsequens es? AC. Quid uis faciam? CH. Tun? id quod uolo. 

Mostellaria 

 

PHILOL. Vix comprimor quin inuolem illi in oculos stimulatrici. 

PHILEM. Solam ille me soli sibi suo [sumptu] liberauit: 

[Solam] Illi me soli censeo esse oportere opsequentem.                                               205 

PHILOL. Pro di immortales, mulierem lepidam et pudico ingenio! 

Persa 
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LEMNISELENIS Miser est qui amat.— SOPH. Certo is quidem nihili est, 

Qui nihil amat: quid ei homini opus uita est?                                                                180 

Ire decet me ut erae opsequens fiam, libera ea opera ocius ut sit. 

Conueniam hunc Toxilum; eius auris quae mandata sunt onerabo. 

Pseudolus 

 

PSE. Illos accubantis, potantis, amantis                                                                         1271 

Cum scortis reliqui, et meum scortum ibidem, 

Cordi atque animo suo opsequentes. Sed postquam  exurreri                                1272a 

Orant med ut saltem. 

Rudens 

 

PTOLEMOCRATIA Qui sunt qui a patrona preces mea expetessunt? 

Nam uox me precantum huc foras excitauit.                                                                  260 

Bonam atque obsequentem deam atque haud grauatam 

Patronam exsequontur benignamque multum. 

 

 

- Verbo: serpo, serpĕre e seus compostos 
 

Asinaria 

 

LIB. Dic igitur me[d] aniticulam, columbulam, catellum,  

Hirundinem, monerulam, passerculum, putillum,  

Fac proserpentem bestiam me, duplicem ut habeam linguam,                                695  

Circumda torquem e brachiis, meum collum circumplecte.  

Persa 

 

SAG. Vt istunc di deaeque perdant! 

Tamquam proserpens bestiast bilinguis et scelestus. 
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Hercle illum abiisse gaudeo. Foris aperit. Eccere autem,                                            300 

Quem conuenire maxime cupiebam, egreditur intus. 

Poenulus 

 

MIL. At hercle te hominem et sycophantam et subdolum, 

Qui huc aduenisti nos captatum, migdilix, 

Bisulci lingua, quase proserpens bestia.                                                                        1034 

Stichus 

SANG. Quid igitur? Quamquam grauatus fuisti, non nocuit tamen. 
Age tibicen, quando bibisti, refer ad labeas tibias, 
Suffla celeriter tibi buccas quasi proserpens bestia. 
Agedum, Stiche: uter demutassit, poculo mu[l]tabitur.                                              725 

 

- Verbo: uerto (uorto), uertĕre (uortere) 

 

Amphitruo 

 

SOS. Perduelles penetrant se in fugam; ibi nostris animus additust:                       250  

Vortentibus Telobois telis complebantur corpora,  

Ipsusque Amphitruo regem Pterelam sua obtruncauit manu.  

Persa 

 

TOX. Nomen atque omen quantiuis iam est preti. Quin tu hanc emis?                    625 

Nimis pauebam, ne peccaret; expediuit. DOR. Si te emam, 

Mihi quoque Lucridem confido fore te. TOX. Tu si hanc emeris, 

Numquam hercle hunc mensem uortentem, credo, seruibit tibi. 
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ANEXO I – D: Particípios de verbos de 3ª conjugação (em –i) 

 

- Verbo cupio, cupere 

 

Amphitruo 

 

Pater nunc intus suo animo morem gerit.  

Cubat complexus, cuius cupiens maxime est;                                                                132 

Bacchides 

 

CHRYS. Postquam aurum abstulimus, in nauem conscendimus,  

Domi cupientes. Forte ut adsedi in stega,  

Dum circumspecto, atque ego lembum conspicor  

Longum, strigorem, maleficum exornarier.                                                                    280 

Miles Gloriosus 

 

MIL. Eos nunc homines metuo, mihi ne obsint neue opstent uspiam, 

Domo si bitat, dum huc transbitat, quae huius cupiens corporist,                             997 

Quae amat hunc hominem nimium lepidum et nimia pulchritudine, 

Militem Pyrgopolynicem. Pyrg. Satin haec quoque me deperit? 

 

MIL. Ab illa quae digitos despoliat suos et tuos digitos decorat. 

Nam hunc anulum ab tui cupienti huic detuli, hic [ad te] porro.                              1049 

 

Acr. Quasique istius causa amoris ex hoc matrimonio 

Abierim, cupiens istius nuptiarum. Pal. Omne ordine.                                               1165 

Poenulus 

 

Ille qui surripuit puerum, Calydonem auehit; 

Vendit eum domino hic diuiti quoidam seni, 

Cupienti liberorum, osori mulierum.                                                                               74 
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LYC. Itane Ille est cupiens? ADV. Aurum habet... LYC. Praeda haec meast.          660 

ADV. Potare, amare uolt. LYC. Locum lepidum dabo. 

Pseudolus 

 

Stulti hau scimus frusta ut simus, quom quid cupienter dari                                    683 

Petimus nobis, quasi quid in rem sit possimus noscere. 

 

- Verbo: egredior, egredi (verbo depoente) 

 

Poenulus 

 

ADV. Quid [id] est flagiti? COLL. Crepuerunt clare. ADV. Di te perduint. 

Pone nos recede. COLL. Fiat. ADV. Nos priores ibimus. 

COLL. Faciunt scurrae quod consuerunt, pone sese homines locant. 

ADV. Illic homost qui egreditur leno. C. Bonus est, nam similis malist. 

Iam nunc ego illi egredienti sanguinem exsugam procul.                                           614 

 

- Verbo: sapio, sapĕre  e seus compostos 
 

 

Amphitruo 

 

MERC. Meus pater nunc pro huius uerbis recte et sapienter facit,  
Qui complexus cum Alcumena cubat amans animo obsequens.                                290  

Asinaria 

 

LIB. Sic isti solent superbi subdomari.  
Asta igitur, ut consuetus es puer olim: scin ut dicam?  
Em sic; abi, laudo, nec te equo magis est equos ullus sapiens.                                   704 

Aulularia 
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MEGADORVS Narraui amicis multis consilium meum                                             475 
De condicione hac: Euclionis filiam 
Laudant; sapienter factum et consilio bono. 

Bacchides 

 

NIC. Sapienter factum a uobis. Quid illi postea?                                                         295  

NIC. Istuc sapienter saltem fecit filius,  
Cum diuiti homini id aurum seruandum dedit.                                                           338 

PI. Di melius faciant. MN. Perii.                                                                         626a  
PI. Non taces, insipiens? MN. Taceam?  

PHIL. Quid opust uerbis? Meo filio non sum iratus, 
Neque te tuost aequom esse iratum: si amant, sapienter faciunt.                             1165 

Casina 

Qui utuntur uino uetere sapientis puto                                                                            5 
Et qui lubenter ueteres spectant fabulas.                                 

Curculio 

 

LYC. Facis sapientius                                                                                                        547 
Quam pars  lenonum libertos qui habent et eos deserunt. 
 

Epidicus 

AP. Docte et sapienter dicis. Num [quam] nimis potest 

Pudicitiam quisquam suae seruare filiae.                                        405 

 

PE. Is etiam sese sapere memorat: malleum 

sapientiorem uidi excusso manubrio.                                                                  525 

ST. Pernumeratumst. DA.Tene cruminam: huc inde. ST. Sapienter venis.     632 



194 
 

Menaechmi 

 

SENEX Per ego uobis deos atque homines dico, ut imperium meum         990 

Sapienter habeatis curae, quae imperaui atque impero. 

Mercator 

 

DEM. Cras agito, perendie agito. CHAR. Saepe ex te audiui, pater:              375 

Rei mandatae omnis sapientis primum praeuorti decet. 

 

LYS. Em istuc censeo.                                                                                     580 

Nunc tu sapienter loquere atque amatorie. 

DEM. Quid stamus? quin ergo imus atque obsonium 

Curamus, pulchre ut simus? LYS. Equidem te sequor. 

Atque hercle inuenies tu locum illi, si sapis. 

 

SYR. Nimium scis sapere, ruri quae non manseris. 

quamuis insipiens poterat persentiscere 

* * *                                                                                                                             687a 

illam esse amicam tui uiri bellissumi. 

Miles Gloriosus 

Scel. Nunc demum a me insipienter factum esse arbitror,                        561 

cum rem cognosco; at non malitiose tamen feci. 

Per. Morus es. 

Nam in mala uxore atque inimico si quid sumas, sumptus est, 

In bono hospite atque amico quaestus est quod sumitur 

Et quod in diuinis rebus sumptumst, sapienti lucrumst.                          675 

 

Pal. Tu homo et alteri sapienter potis es consulere et tibi.                        684 
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Acr. Lepide et sapienter, commode et facete res paratast.                        907 

 

Pal. Age igitur intro abite, 

Insistite hoc negotium sapienter.                                                                   929 

Persa 

 

VIR. At, meo si liceat modo, 

Sapienter potius facias quam stulte. SAT. Lubet.                                       375 

 

DOR. Sapienter sane. TOX. Supplicatum cras eat.                                   447 

DOR. Ita hercle uero.— TOX. Dum stas, reditum oportuit. 

 

DOR. Noli flere. TOX. Ah, di istam perdant! ita catast et callida. 

Vt sapiens habet cor; quam dicit quod opust! DOR. Quid nomen tibist? 623 

 

TOX. Ita me di bene ament, sapienter! atque equidem miseret tamen. 

Sed tamen, uirgo, quae patriast tua, age mi actutum expedi.                    640 

 

TOX. Edepol dedisti, uirgo, operam adlaudabilem, 

probam et sapientem et sobriam.                                                                  674 

 

SAG. Dictum sapienti sat est. 

TOX. Tunc, quando abiero...  SAG. Quin taces? scio quid uelis.              730 

Poenulus 

Qui edistis, multo fecistis sapientius,                                                             07 

Qui non edistis, saturi fite fabulis; 
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AGORASTOCLES Saepe ego res multas tibi mandaui, Milphio, 

Dubias, egenas, inopiosas consili,                                                                   130 

Quas tu sapienter, docte, et cordate, et cate 

Mihi reddidisti opiparas opera tua. 

 

CO. Agite intro abite, Agorastocles, 

Ne hic uos mecum conspicetur leno neu fallaciae                                        605 

Praepedimentum obiciatur. ADV. Hic homo sapienter sapit. 

 

MIL. Amat ab lenone hic. HAN. Facere sapienter puto.                            1092 

_________________________________________________________________________ 

Pseudolus 

 

PSE. Si umquam quemquam di immortales uoluere esse auxilio adiutum,          905 

Tum me et Calidorum seraatum uolunt esse et lenonem extinctum, 

Quom te adiutorem genuerunt mihi tam doctum hominem atque astutum. 

Sed ubi illic est? sumne ego homo insipiens, qui haec mecum egomet loquar solus? 

Rudens 

 

AMPH. Verum omnis sapientes decet conferre et fabulari.                       338 

 

TRACH. Oh, Neptune lepide, salue! 

Nec te aleator nullus est sapientior; Profecto 

Nimis lepide iecisti bolum: periurum perdidisti.                                           360 

 

SCEP. Quid nunc vis? AMP. Sapienti ornatus quid uelim indicium facit.      431 

SCEP. Meus quoque hic sapienti ornatus quid uelim indicium facit.       
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DAE. Semper cauere hoc sapientis aequissimumst, 

Ne conscii sint ipsi malefici suis. 

Ego mihi cum lusi, nil moror ullum lucrum. 

GRIP. Spectaui ego pridem comicos ad istunc modum 

Sapienter dicta dicere atque eis plaudier,                                                      1250 

Cum illos sapientis mores monstraba[n]t poplo: 

Stichus 

SOR. Quia pol meo animo omnis sapientis 

Suum officium aequom est colere et facere.                                                     40 

 

ANT. Qui potest mulier uitare uitiis? SOR. Vt cottidie 

Pridie caueat ne faciat quod pigeat postridie. 

ANT. Quae tibi mulier uidetur multo sapientissuma?                                       123 

Trinummus 

 

PHIL. Mentire edepol, gnate, atque id nunc facis haud consuetudine. 

Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi: 

Eo non multa quae neuult eueniunt, nisi fictor malust. 

LYS. Multa illi opera opust ficturae, qui se fictorem probum            365 

Vitae agundae esse expetit: sed hic admodum adulescentulust. 

PHIL. Non aetate, uerum ingenio apiscitur sapientia; 

Sapienti aetas condimentum, sapiens aetati cibust. 

 

CH. Quis homo est me insipientior, qui ipse, egomet ubi sim, quaeritem? 

Sed nil disconducit huic rei. quid ais? quid hoc quod te rogo?                           930 

Quos locos adiisti? SYC. Nimium mirimodis mirabiles. 

CHARM. Lubet audire, nisi molestumst. SYC. Quin discupio dicere. 

Omnium primum in Pontum aduecti ad Arabiam terram sumus. 

CH. Eho an etiam Arabiast in Ponto? S. Est: non illa ubi tus gignitur, 

Sed ubi apsinthium fit atque cunila gallinacea.                                                      935 

CHARM. Nimium graphicum hunc nugatorem. sed ego sum insipientior, 

Qui egomet unde redeam hunc rogitem, quae ego sciam atque hic nesciat; 
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CH. Meus est hic quidem Stasimus seruus. S. Nam ego talentum mutuom          1055 

Quoi dederam, talento inimicum mi emi, amicum uendidi. 

Sed ego sum insipientior, qui rebus curem publicis 

Potius quam, id quod proxumumst, meo tergo tutelam geram. 

Truculentus 

 

AST. Tu a nobis sapiens nihil habes, nos nequam abs ted habemus.                161 

 

D. Adsum, Callicles. per tua obsecro 

Genua te, ut istuc insipienter factum sapienter feras,                                         826 

Mihique ignoscas quod animi impos uini uitio fecerim. 

 

PHRON. Scio equidem sponsam tibi esse et filium ex sponsa tua                      865 

Et tibi uxorem ducendam, [iam] esse alibi iam animum tuom 

Et [me] quasi pro derelicta: scio, abituru's. sed tamen 

Cogitato, mus pusillus quam sit sapiens bestia, 

Aetatem qui non cubili [uni] umquam committit suam, 

Quin, si unum obsideatur, aliud [iam] perfugium [ele] gerit.                               870 
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ANEXO I – E: Particípios de verbos de 4ª conjugação 

 

- Verbo: aduenio, aduenire 

 

Amphitruo 

 

Abigam iam ego illunc aduenientem ab aedibus.                                                     150  

Adeste: erit operae pretium hic spectantibus  

Iouem et Mercurium facere histrioniam. 

 

SOS. Ita peregre adueniens hospitio publicitus accipiar.                                        160 

 

SOS. Sum uero uerna uerbero: numero mihi in mentem fuit,                                  180  

Dis aduenientem gratias pro meritis agere atque alloqui?  

Ne illi edepol, si merito meo referre studeant gratiam,  

Aliquem hominem allegent qui mihi aduenienti os occillet probe,  

Quoniam bene quae in me fecerunt, ingrata ea habui atque inrita.  

 

MERC. Timet homo: deludam ego illum. SOS. Perii, dentes pruriunt;                   295  

Certe aduenientem hic me hospitio pugne[o] accepturus est.  

 

MERC. Vide sis quam mox uapulare uis, nisi actutum hinc abis.                             360  

SOS. Tun domo prohibere peregre me aduenientem postulas?  

 

SOS. At ego nunc, Amphitruo, dico: Sosiam seruum tuum  

Praeter me alterum, inquam, adueniens faciam ut offendas domi,  

Dauo prognatum patre eodem quo ego sum, forma, aetate item  

Qua ego sum. Quid opust uerbis? geminus Sosia hic factust tibi.                              615 

 

SOS. Amphitruo, redire ad nauem meliust nos. AMPH. Qua gratia?  

SOS. Quia domi daturus nemo est prandium aduenientibus.                                  665  
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SO. Si obsequare, una resoluas plaga. AMPH. At pol qui certa res                       705  

Hanc est obiurgare, quae me hodie aduenientem domum  

Noluerit salutare. SOS. Inritabis crabrones. AMPH. Tace.  

 

AMPH. Quia salutare aduenientem me solebas antidhac,  

Appellare itidem ut pudicae suos viros quae sunt solent.  

Eo more expertem te factam adueniens offendi domi.  

ALC. Ecastor equidem te certo heri aduenientem ilico,  

Et salutaui et ualuissesne usque exquisiui simul,                                                      715  

Mi uir, et manum praehendi et osculum tetuli tibi.  

 

AMPH. Ei mihi, iam tu quoque huius adiuuas insaniam?  

Ain heri nos aduenisse huc? ALC. Aio, adueniensque ilico  

Me salutauisti, et ego te, et osculum tetuli tibi.                                                           800  

 

IVP. Fac Amphitruonem aduenientem ab aedibus                                                    978 

Vt abigas; quouis pacto fac commentus sis.  

 

Fragmento 
 
(ALC.) Quaeso, aduenienti morbo medicari iube:                                                    VIII 
Tu certe aut laruatus aut cerritus es.                                                                                               

Bacchides 
 
 
BA. Sed ego apud me te esse ob eam rem, miles cum ueniat, uolo,  
Quia, cum tu aderis, huic mihique haud faciet quisquam iniuriam.  
Tu prohibebis, et eadem opera tuo sodali operam dabis,                                           60  
Et ille adueniens tuam med esse amicam suspicabitur.  
 
 
SOR. Bene me accipi[e]s aduenientem, mea soror. BACCH. Quid ita, obsecro?    101 
 
 
CH. Hospitium et cenam pollicere, ut conuenit                                                            185  
Peregre aduenienti; ego autem uenturum adnuo.  
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PIST. Egon ut, quod ab illoc attigisset nuntius,  
Non impetratum id aduenienti ei redderem?                                                             197 
Regiones colere mauellem Acherunticas.  
 
 
CH. Sed quid futurumst, cum hoc senex resciuerit? 
Cum se excucurrisse illuc frustra sciuerit  
Nosque aurum abusos, quid mihi fiet postea?                                                           360  
Credo hercle adueniens nomen mutabit mihi  
Facietque extemplo Crucisalum me ex Chrysalo.  
 
 
 
PIST. Numquae aduenienti aegritudo obiectast? MNES. Atque acerruma.       538 
  
CH. Adambulabo ad ostium, ut, quando exeat,  
Extemplo aduenienti ei tabellas dem in manum.                                                      769 

 
Captiui 
 
 
PVER. Adueniens totum deturbauit cum carni carnarium:  
Arripuit gladium, praetruncauit tribus tegoribus glandia;                                      915  
Aulas calicesque omnes confregit, nisi quae modiales erant.  
 
 
TYN. Nam ubi illo adueni, quasi patriciis pueris aut monerulae,  
Aut anites, aut coturnices dantur quicum lusitent,  
Itidem mi haec aduenienti upupa, qui me delectem, datast.                                 1004 

 
Curculio 
 
 
CV. Aggredior hominem, saluto adueniens; 'Salue' inquit mihi,                        338 
Prendit dexteram, seducit, rogat quid ueniam Cariam; 
 
 
Plan. Frater mi, salue. Phaed. Deos uolo bene uortere 
Istam rem uobis. Cvrc. Et ego nobis omnibus: 
Tu ut hodie adueniens cenam des sororiam,                                                           660 
Hic nuptialem cras dabit; promittimus. 

 
Epidicus 
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EP. Salua res est: bene promittit. Spero, seruabit [f]idem. 
Sine meo sumptu paratae iam sunt scapulis symbolae.                                          125 
Aggrediar hominem. Aduenientem peregre erum [suum] Stratippoclem 
[Salua] Impertit salute seruus Epidicus. STR. Vbi is est? EP. Adest. 
 
 

EP. Ipse in meo collo tuus pater cruminam collocaIit;                                            360 

Is adornat, [ad]veniens domi extemplo ut maritus fias. 

 

PE. Sed quis hic est quem huc aduenientem conspicor,                                         435 

Suam qui undantem chlamydem quassando facit? 

 

PER. Quis illaec est mulier, timido pectore peregre adueniens                             533 

Quae  ipsa se miseratur? In his dictust locis habitare mifi. 

 

ACROPOLISTIS Quid est, pater, quod me exciuisti ante aedis? PER. Vt matrem 

tuam                                                                                                                               570 

Videas, adeas, [ad]uenienti des salutem atque osculum. 

 

EP. Remeabo intro ut accurentur aduenientes hospites.                                        662 

Eadem haec intus edocebo quae ego scio Stratippoclem. 

Menaechmi 
 
 
MENAECHMVS Voluptas nullast nauitis, Messenio, 
Maior meo animo, quam quom ex alto procul 
Terram conspiciunt. MESSENIO Maior, non dicam dolo, 
[Quam] si adueniens terram uideas quae fuerit tua.                                                 229 
 
 
MEN. Quid id ad me, tu te nuptam possis perpeti 
An sis abitura a tuo uiro? an mos hic ita est, 
Peregrino ut aduenienti narrent fabulas?                                                                   724 

Mercator 
 
 
LYS. Peruorse facies. DEM. Quodne ames— LYS. Tanto minus. 
Ieiunitatis plenus, anima foetida, 
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Senex hircosus tu osculere mulierem?                                                                         575 
Vtine adueniens uomitum excutias mulieri? 
 
 
SYR. Adueniens mater rure eam offendit domi. 
EVT. Pol haud censebam istarum esse operarum patrem.                                        815 

 
Mostellaria 
 
 
PHILOL. Quid ego agam? pater iam hic me offendet miserum adueniens ebrium, 
Aedis plenas conuiuarum et mulierum. Miserum est opus, 
Igitur demum fodere puteum, ubi sitis fauces tenet;                                                 380 
 
 
PHILOL. Nullus sum. TR. Taceas; ego qui istaec sedem meditabor tibi. 
Satin habes, si ego aduenientem ita patrem faciam tuum, 
Non modo ne intro [e]at, uerum etiam ut fugiat longe ab aedibus?                        390 
 
 
TR. Concedam a foribus huc; hinc speculabor procul, 
Vnde aduenienti sarcinam inponam seni.                                                                   430 
 
 
DAN. Salue et tu. Quid de argentost? TR. Abi sis, belua. 
Continuo adueniens pilum iniecisti mihi.                                                                    570 
 
 
CALL. Sed tu, istuc quid confugisti in aram? TR. Inscitissimu’s.                            1135 
Adueniens perterruit me. [E]loquere nunc quid fecerim. 
Nunc utrisque disceptator eccum adest; age, disputa. 

 
Persa 
 
DORDALVS Transcidi loris omnis adueniens domi,                                                731 
Ita mihi supellex squalet atque aedes meae. 
 

 
Poenulus 
 
 
COLL. Sed ita adsimulatote, quasi ego sim peregrinus. ADV. Scilicet,                 600 
Et quidem quasi tu nobiscum adueniens hodie oraueris, 
Liberum ut commostraremus tibi locum et uoluptarium, 
Vbi ames, potes, pergraecere. COLL. Eu edepol mortalis malos! 
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LYC. Quid ita? COLL. Quia, [a] muscis si mihi hospitium quaererem, 
Adueniens irem in carcerem recta uia.                                                                       692 
 
 
MIL. Abeo igitur. AGOR. Facias modo quam memores mauelim.                      1150 
Patruo aduenienti cena curetur uolo. 

 
Stichus 
 
 
ST. Nunc hunc diem unum ex illis multis miseriis 
Volo me eleutheria capere aduenientem domum.                                                   422 
 
 
GEL. Nunc interuiso, iamne a portu aduenerit, 
Vt eum aduenientem meis dictis deleniam.                                                               457 
 
 
AN. Et magis par fuerat me uobis dare cenam aduenientibus,                             512 
Quam me ad illum promittere, nisi nollem ei aduorsarier. 
 
 
E. Vidi edepol hominem haud perdudum. P. Quid agit? E. Quod famelicus.     575 
P. Quin uocauisti hominem ad [te ad] cenam? E. Nequid adueniens perderem. 
Atque eccum tibi lupum in sermone; praesens esuriens adest. 
 
 
ST. Stichus obsonatust; ceterum ego curam do; is adlegaui[t]. 
Nunc ibo hinc, et amicos meos curabo hic aduenientes.                                           682 
 
 
SANG. Peregre aduenientes te expetimus, Stephaniscidium, mel meum,   
Si amabilitas tibi nostra placet, si tibi ambo accepti sumus.                                       741 

 
Trinummus 
 
SYC. Has regiones demonstrauit mi ille conductor meus; 
Apud illas aedis sistendae mihi sunt sycophantiae. 
Fores pultabo. CHARM. Ad nostras aedis hic quidem habet rectam uiam. 
Hercle opinor mi aduenienti hac noctu agitandumst uigilias.                               869 
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CH. Ibo, ad illum renuntiabo qui mihi tris nummos dedit,                                      995 
Vt sciat se perdidisse. Ego abeo. Male uiue et uale. 
Qui te di omnes aduenientem peregre perdant, Charmides. 
 
 
CH. Vah. CALL. Quid est? CH. Oblitus intus dudum tibi sum dicere: 
Modo mi aduenienti nugator quidam occessit obuiam, 
Nimis pergraphicus sycophanta; is mille nummum se aureum 
Meo datu tibi ferre et gnato Lesbonico aibat meo;                                                     1140 

 
Truculentus 
 
 
PHRON. Quid tam inficetu's, Lemno adueniens qui tuae                                        355 
non des amicae, Diniarche, sauium? 
 
 
DIN. Sed quid ego facinus audiui adueniens tuum,                                                  382 
Quod tu hic me absente noui negoti gesseris?  
 
 
STRAT. Mars peregre adueniens salutat Nerienem uxorem suam.                       515 
Quom tu recte prouenisti quomque es aucta liberis, 
Gratulor, quom mihi tibique magnum peperisti decus.  

 
       
- Verbo: audio, audire 

 

Amphitruo 

 

ME. Ille nauem saluam nuntiat aut irati aduentum senis:  

Ego sum Ioui dicto audiens, eius iussu nunc huc me adfero.  

Quam ob rem mihi magis par est uia decedere et concedere.                                    990  

Pater uocat me, eum sequor, eius dicto imperio sum audiens;  

Vt filium bonum patri esse oportet, itidem ego [ego] sum patri.  

Asinaria 

 

CLEAR. Intro abi: nam te quidem edepol nihil est inpudentius.                            542 

PHIL. Audientem dicto, mater, produxisti filiam. 
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Menaechmi 

 

MESS. Perii, iamne abis? periit probe: 

Ducit lembum dierectum nauis praedatoria. 

Sed ego inscitus qui domino me postulem moderarier: 

Dicto me emit audientem, haud imperatorem sibi. 

Sequimini, ut, quod imperatum est, ueniam aduorsum temperi.                            445 

Persa 

 

VIR. Quin tu me ducis, si quo ducturu's, pater?                                                        397 

Vel tu me uende vel face quid tibi lubet. 

SAT. Bonum aequomque oras. Sequere hac.— VIR. Dicto sum audiens.— 

 

LEMN. Attamen. TOX. Non tamen *** Caue ergo sis malo, et sequere me.           835 

Te mihi dicto audientem esse addecet, nam hercle absque me 

Foret et meo praesidio, hic faceret te prostibilem propediem. 

Trinummus 

 

ST. Quid si ego me te uelle nolo? CH. Aha nimium, Stasime, saeuiter.               1060 

S. Emere meliust cui imperes. CH. Pol ego emi atque argentum dedi; 

Sed si non dicto audiens est, quid ago? STAS. Da magnum malum. 

Truculentus 

 

DIN. Fer contra manum et pariter gradere. 

AST. Tuis seruio atque audiens sum imperiis.                                                          125 

DIN. Quid agis? AST. Valeo et ualidum teneo. 

Peregre quoniam aduenis, cena detur. 

      
- Verbo: dormio, dormire 

 

Amphitruo 

ALC. Equidem ecastor uigilo, et uigilans id quod factum est fabulor; 

Nam dudum ante lucem et istunc et te uidi. AMPH. Quo in loco?  
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AL. Hic in aedibus ubi tu habitas. AM. Numquam factum est. S. Non taces?       700  

Quid si e portu nauis huc nos dormientis detulit?  

Mercator 

 

AC. Quid [id] est igitur quod uis? CH. Dicam. AC. Dice. CH. At enim placide uolo. 

ACAN. Dormientis spectatores metuis ne ex somno excites?                                  160 

CHAR. Vae tibi. ACAN. Tibi equidem a portu adporto hoc. CHAR. Quid fers? dic 

mihi. 

Miles Gloriosus 

 

Sceledrvs Nisi quidem ego hodie ambulaui dormiens in tegulis, 

Certo edepol scio me uidisse hic proxumae uiciniae 

Philocomasium erilem amicam sibi malam rem quaerere. 

Pal. Hic illam uidit osculantem, quantum hunc audiui loqui.                                  275 

 

PAL. Sed illum uocabo. heus Sceledre, nisi negotiumst, 

Progredere ante aedis, te uocat Palaestrio. 

Lvcrio Non operaest Sceledro. Pal. Quid iam? Lvc. Sorbet dormiens.                   818 

Pal. Quid, sorbet? Lvc. Illud, stertit, uolui dicere. 

 
- Verbo: esurio, esurire 

 

Amphitruo 

 

SOS. Apage, non placet me hoc noctis esse: cenaui modo;                                       310  

Proin tu istam cenam largire, si sapis, esurientibus.  

MERC. Haud malum huic est pondus pugno. SOS. Perii, pugnos ponderat.  

Captiui 

 

PVER Diespiter te dique, Ergasile, perdant et uentrem tuum,  

Parasitosque omnis et qui posthac cenam parasitis dabit.                                      910  

Clades calamitasque, intemperies modo in nostram aduenit domum.  

Quasi lupus esuriens metui ne in me faceret impetum:  
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Poenulus 

 

Achillem Aristarchi mihi commentari lubet: 

Inde mihi principium capiam ex ea tragoedia. 

'Sileteque et tacete atque animum aduortite; 

Audire iubet uos imperator' ...  histricus, 

Bonoque ut animo sedeant in subselliis,                                                                       5 

Et qui esurientes et qui saturi uenerint: 

Qui edistis, multo fecistis sapientius; 

Qui non edistis, saturi fite fabulis. 

 

Nutrices pueros infantis minutulos 

Domi ut procurent neue spectatum adferant: 

Ne et ipsae sitiant et pueri pereant fame                                                                      30 

Neue esurientes hic quasi haedi obuagiant. 

 
- Verbo: exorior, exoriri (verbo depoente) 

 

Amphitruo 

 

SOS. Elocutus est. Vbi patera nunc est? MERC. ** in cistula;                                420  

Amphitruonis obsignata signo est. SOS. Signi dic quid est?  

MERC. Cum quadrigis Sol exoriens. Quid me captas, carnufex?  

SOS. Argumentis uicit: aliud nomen quaerundum est mihi. 

Bacchides  

 

LY. Nego tibi hoc annis uiginti fuisse primis copiae,  

Digitum longe a paedagogo pedem ut efferres aedibus.  

Ante solem exorientem nisi in palaestram ueneras,  

Gymnasi praefecto haud mediocris poenas penderes.                                             425  

Rudens 

Nam Arcturus signum sum omnium [unum] acerrimum:                                         70 

Vehemens sum exoriens, cum occido uehementior. 
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Nunc ambo in saxo, leno atque hospes, simul 

Sedent eiecti; nauis confracta est eis. 

 

- Verbo: oboedio, oboedire 

 

Bacchides 

 

PHIL. Alii, Lyde, nunc sunt mores. LYD. Id equidem ego certo scio.  

Nam olim populi prius honorem capiebat suffragio,  

Quam magistro desinebat esse dicto oboediens;  

At nunc prius quam septuennis est, si attingas eum manu,                             440  

Extemplo puer paedagogo tabula disrumpit caput.  

 

MNES. Di te ament, Philoxene. LYD. Hic enim rite productust patri:  

In mare it, rem familiarem curat, custodit domum,  

Obsequens oboediensque est mori atque imperiis patris.  

Hic sodalis Pistoclero iam puer puero fuit;                                                         460 

Miles Gloriosus 

 

Periplectomenvs Ecce nos tibi oboedientes. Pal. Facilest imperium in bonis. 

Sed uolo scire: eodem consilio, quod intus meditati sumus,                           612 

gerimus rem? Per. Magis non potest esse ad rem utibile.  

 

Pal. Ergo adcura, sed propere opus est. Nunc tu ausculta, Pleusicles.          805 

Plevs. Tibi sum oboediens. Pal. Hoc facito, miles domum ubi aduenerit, 

Memineris ne Philocomasium nomines. Plevs. Quem nominem? 

Pa. Diceam. Pl. Nempe eandem quae dudum constitutast. Pa. Pax, abi. 

 

 

Pyrg. Cupio hercle. Pal. Credo te facile impetrassere. 

Sed abi intro. noli stare. Pyrg. Tibi sum oboediens. 

Pal. Numquid uidetur demutare alio atque uti                                             1130 

Dixi esse uobis dudum hunc moechum militem? 
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Persa 

 

VIR. Lubere tibi per me licere intellego, 

Verum lubere hau liceat, si liceat mihi. 

SAT. Futura es dicto oboediens an non patri? 

VIR. Futura. SAT. Scis iam tibi quae praecepi? VIR. Omnia. 

SAT. Et ut surrupta fueris? VIR. Docte calleo.                                                380 

Poenulus 

 

AGOR. Illic hinc iratus abiit. Nunc mihi cautio est,                                        445 

Ne meamet culpa meo amori obiexim moram. 

Ibo atque arcessam testis, quando Amor iubet 

Me oboedientem esse seruo liberum. 

 

- Verbo: profugio, profugire 

 

Captiui 

Seni huic fuerunt filii nati duo;  

Alterum quadrimum puerum seruus surpuit,  

Eumque hinc profugiens uendidit in Alide  

Patri huiusce. Iam hoc tenetis?  optumest.                                                           10  

Negat hercle ille ultimus. Accedito.  

 

Fugitiuus ille, ut dixeram ante, huius patri  

Domo quem profugiens dominum abstulerat, uendidit.  

Is postquam hunc emit, dedit eum huic gnato suo  

Peculiarem, quia quasi una aetas erat.                                                                  20  

Casina 

 

OL. Decido de lecto praecip[e]s: subsilit, optundit os mihi. 

Inde foras tacitus profugiens exeo [ho]c ornatu quo uides,                                  932 

Vt senex hoc eodem poculo quo ego bibi biberet. PAR. Optume est. 
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- Verbo: scio, scire 

 

Amphitruo 

 

ALC. Meus uir hicquidem est. AMPH. Sequere hac tu me. ALC. Nam quid ille 

reuortitur,                                                                                                                          660  

Qui dudum properare se aibat? an ille me temptat sciens  

Atque id se uult experiri, suum abitum ut desiderem?  

Ecastor me[d] haud inuita se domum recipit suam.  

Asinaria 

 

LIB. Di tibi dent quaecumque optes. DEM. Redde operam mihi.                               45  

Cur hoc ego ex te quaeram? aut cur miniter tibi,  

Propterea quod me non scientem feceris?  

 

Ne illa edepol pro mérito [nunc] tuo memorari multa possunt:                                560  

Vbi fidentem fraudaueris, ubi ero infidelis fueris,  

Vbi uerbis conceptis sciens libenter periuraris,  

Vbi parietes perfoderis, in furto ubi sis prehensus,  

Vbi saepe causam dixeris pendens aduersus octo  

Artutos, audacis uiros, ualentis uirgatores.                                                                   565  

LIB. Fateor profecto ut praedicas, Leonida, esse uera;  

Verum edepol ne etiam tua quoque malefacta iterari multa  

Et uero possunt: ubi sciens fideli infidus fueris,  

Vbi prensus in furto sies manifesto et uerberatus,  

Vbi periuraris, ubi sacro manus sis admolitus,                                                              570  

Vbi eris damno [et] molestiae et dedecori saepe fueris,  

Vbi creditum quod sit tibi datum esse pernegaris,  

Vbi amicae quam amico tuo fueris magis fidelis,  

Vbi saepe ad languorem tua duritia dederis octo  

Validos lictores, ulmeis adfectos lentis uirgis.                                                               575 

 

ARTEMONA Ain tu meum uirum hic potare, obsecro, cum filio,                            851  

Et ad amicam detulisse argenti uiginti minas,  

Meoque filio sciente id facere flagitium patrem?  

Captiui 
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Et hic hodie expediet hanc docte fallaciam,                                                               40  

Et suum erum faciet libertatis compotem,  

Eodemque pacto fratrem seruabit suum  

Reducemque faciet liberum in patriam ad patrem,  

Inprudens: itidem ut saepe iam in multis locis  

Plus insciens quis fecit quam prudens boni.                                                            45  

Sed inscientes sua sibi fallacia  

Ita compararunt et confinxerunt dolum  

Itaque hi commenti, de sua sententia  

Vt in seruitute hic ad suum maneat patrem.  

Casina 

 

Sciens ei mater dat operam absenti tamen.                                                                 63 

Is—ne exspectetis—hodie in hac comoedia 

In urbem non redibit: Plautus noluit; 

Pontem interrupit, qui erat ei in itinere. 

 

PAR. Quid cum ea negoti tibist? LY. Peccaui; Illuc 

Dicere ‘uilicum’ uolebam. 

PAR. Sciens de uia in semitam degredire.                                                                  675 

LY. Num quid mihi minatur? PAR. Tibi infesta solist 

Plus quam cuiquam. LY. Quam ob rem? PAR. Quia se des uxorem Olympioni; 

Epidicus 

 

AP. Quin tu ut occepisti loquere? EP. Occepere aliae mulieres 

duae sic post me fabulari inter sese. Ego abscessi sciens 

Paulum ab illis, dissimulabam earum operam sermoni dare; 

Nec satis exaudibam, nec sermonis fallebar tamen, 

Quae loquerentur. PER. Id lubidost scire. EP. Ibi illarum altera                               240 

Dixit illi quicum ipsa ibat ...PER. Quid? EP. Tace ergo, ut audias. 

Menaechmi 

 

MEN. Adulescens, quaeso, quid tibi mecum est rei, 

Qui mihi male dicas homini ignoto insciens?                                                              495 
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An tibi malam rem uis pro male dictis dari? 

PEN. Pol eam quidem edepol te dedisse intellego. 

Mercator 

 

LYS. Num quid delinquont rustici? DOR. Ecastor minus 

Quam urbani, et multo minus mali quaerunt sibi. 

LYS. Quid autem urbani deliquerunt? dic mihi, 

Cupio hercle scire. DOR. Sed tu me temptas sciens.                                                721 

Quoia illa mulier intust? LYS. Vidistine eam?                                                                 

Miles Gloriosus 

 

PA. Et sene sciente hoc feci: is consilium dedit. 

Nam meus conseruos est homo haud magni preti,                                                    145 

Quem concubinae miles custodem addidit. 

 

Per. Ratun istic me hominem esse omnium minimi preti, 

Si ego me sciente paterer uicino meo 

Eam fieri apud me tam insignite iniuriam?                                                                 560 

Per. Ergo istuc metuo, quom uenit uobis faciundum utrumque: 

Nam id proderit mihi, militi male quod facietis ambae. 

Acr. Dum nescientes quod bonum faciamus, ne formida. 

Per. Mala mulier mers est. Acr. Ne paue, peioribus conueniunt.                              894 

Poenulus 

 

Et is omnis linguas scit; sed dissimulat sciens 

Se scire. Poenus plane est, quid uerbis opust? 

Is heri huc in portum naui uenit uesperi, 

Pater harunc idem huic patruus adulescentulo est.                                                     115 

Iamne hoc tenetis? si tenetis, ducite; 

 

AGOR. Maledicta hinc aufer; linguam compescas face.                                            1035 

Maledicere huic tu temperabis, si sapis; 

Meis consanguineis nolo te iniuste loqui. 

Carthagini ego sum gnatus, ut tu sis sciens. 
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Pseudolus 

PS. Quis mi igitur drachumam reddet, si dedero tibi? 

An tu te ea causa uis sciens suspendere 

Vt me defraudes, drachumam si dederim tibi? 

CAL. Profecto nullo pacto possum uiuere, 

Si illa a me abalienatur atque abducitur.                                                                     95 

 

COC. Vbi omnes patinae feruont, omnis aperio;                                                       840 

Is odos dimissis manibus in caelum uolat. 

BAL. Odos dimissis pedibus? COC. Peccaui insciens. 

BAL. Quidum? COC. Dimissis ‘manibus’ uolui dicere; 

Trinummus 

 

MEG. Quidum? CAL. Quia, ruri dum sum ego unos sex dies,                                166 

Me apsente atque insciente, inconsultu meo, 

Aedis uenalis hasce inscripsit litteris. 

 

MEG. Omnes mortales hunc aiebant Calliclem 

Indignum ciuitate hac esse et uiuere, 

Bonis qui hunc adulescentem euortisset suis. 

Ego de eorum uerbis famigeratorum insciens                                                             215 

Prosilui amicum castigatum innoxium. 
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ANEXO I – F: Particípios de verbos atemáticos 

 

- Verbo: abeo, abire (composto do verbo eo, ire) 

 

Asinaria 

 

ARGYRIPPVS Cur me retentas? PHILAENIVM Quia tui amans abeuntis egeo.  

ARG. Vale. PHIL. Aliquanto amplius ualerem, si hic maneres.  

ARG. Salue. PHIL. Saluere me iubes, quoi tu abiens offers morbum?  

ARG. Mater supremam mihi tua dixit: domum ire iussit.  

PHIL. Acerbum funus filiae faciet, si te carendum est.                                              595  

Epidicus 

 

EP. Neque ego nunc quomodo                                                                                        85 

Me expeditum ex impedito faciam, consilium placet. 

Ego miser perpuli 

Meis dolis senem, ut censeret suam sese emere filiam: 

Is suo filio 

Fidicinam emit quam ipse amat, quam abiens mandauit mihi.                                90 

Miles Gloriosus 

 

Per. Nescio, ita abripuit repente sese subito. Pal. Suspicor 

Me periisse. Per. Vbi abit, conclamo: 'heus quid agis tu' inquam 'in tegulis?' 

Ille mihi abiens ita respondit 'se sectari simiam.' 

Pal. Vae mihi misero, quoi pereundumst propter nihili bestiam.                             180 

Stichus 

 

EPIGNOMVS Quom bene re gesta saluus conuortor domum, 

Neptuno gratis habeo et Tempestatibus; 

Simul Mercurio, qui me in mercimoniis 

Iuuit lucrisque quadruplicauit rem meam.                                                                    405 

Olim quos abiens adfeci aegrimonia, 

Eos nunc laetantis faciam aduentu meo. 
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- Verbo: absum, abesse (composto de sum, esse) 

 

Amphitruo 

 

IVPP. Faciam ita ut uis. MERC. Ex amore hic admodum quam saeuus est.  

I. Numquid uis? A. Vt quom absim me ames, me tuam te absentei tamen.       542 

 

AL. Quid iam, amabo? AM. Ne me appella. S. Quid tibi est? A. Perii miser,     810  

Quia pudicitiae huius uitium me hic absente est additum. 

 

SOS. Nescio quid istuc negoti dicam, nisi si quispiamst                                        825  

Amphitruo alius, qui forte te hic absente tamen  

Tuam rem curet teque absente hic munus fungatur tuum.  

 

FRAGMENTO 
 
(AMPH.) Cuiusque me absente corpus uolgauit suum.                                             X 
 

Asinaria 

 

MERC. Fortasse. LEON. Etiam hodie dico Periphanes Rhodo mercator diues  

Absente ero solus mihi talentum argenti soli                                                             500  

Adnumerauit et credidit mihi neque  deceptust in eo.  

 

LE. Nimis aegre risum contini, ubi hospitem inclamauit,  

Quod se[se] absente mihi fidem habere noluisset.                                                     583 

Vt memoriter me Sauream uocabat atriensem! 

Aulularia 

 

STA. Profecto in aedis meas me absente neminem 

Volo intromitti. Atque etiam hoc praedico tibi: 

Si Bona Fortuna ueniat, ne intromiseris.                                                                      100 

 



217 
 

EVCL. Pol ego haud scio quid post fuat, tuum nunc caput sentit. 

Sed in aedibus quid tibi meis nam erat negoti 

Me absente, nisi ego iusseram? uolo scire.                                                              428 

Casina 

 

Ea tempestate flos poetarum fuit, 

Qui nunc abierunt hinc in communem locum. 

Sed tamen absentes prosunt [pro] praesentibus.                                                    20 

 

Hinc adulescentem peregre ablegauit pater. 

Sciens ei mater dat operam absenti tamen.                                                              63 

Cistellaria 

 

LENA. Quamquam mi istud erit molestum triduum, et damnum dabis,  

Faciam. SEL. Facis benigne et amice. Sed tu, Gymnasium mea,  

Si me absente Alcesimarchus ueniet, nolito acriter  

Eum inclamare; utut erga me[d] est meritus, mi cordi est tamen.  

Sed, amabo, tranquille; nequid, quod illi doleat, dixeris.                                       110 

Epidicus 

 

TH. Nescio edepol quid tu timidus es, trepidas, Epidice, ita uoltum tuum 

Videor uidere commeruisse hic me absente in te aliquid mali.                              62 

 

PE. Eho an libera illa est? quis eam liberauerit, 

Volo scire, si scis. FID. Id quod audiui audies: 

Stratippoclem aiunt Periphanai filium 

Absentem curauisse ut fieret libera.                                                                          509 

Menaechmi 

 

PEN. Quid de te merui, qua me causa perderes?                                                      490 

Vt surrupuisti te mihi dudum de foro! 

Fecisti funus med absente prandio. 
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PEN. Sic datur. properato absente me comesse prandium,                                    628 

Post ante aedis cum corona me derideto ebrius. 

 

MESSENIO Spectamen bono seruo id est, qui rem erilem 

Procurat, uidet, collocat cogitatque, 

Vt absente ero rem eri diligenter                                                                                  968 

Tutetur, quam si ipse adsit aut rectius. 

Mercator 

 

EVT. Di sciunt culpam meam istanc non esse ullam. CHAR. Eugepae, 

Deos absentis testis memoras: qui ego istuc credam tibi?                                       627 

Miles Gloriosus 

 

Lvcr. Quaeso tamen tu meam partem, infortunium                                                  865 

Si diuidetur, me absente accipito tamen. 

 

Pal. Priusne quam illam oculis tuis [uideas]? Pyrg. Video id quod credo tibi.     1005 

Tum haec celocula autem absentem subigit me ut amem.  

 

Pal. Etiam nunc saluto te, [Lar] familiaris, prius quam eo. 

Conserui conseruaeque omnis, bene ualete et uiuite,                                               1340 

Bene quaeso inter uos dicatis mi med absenti tamen. 

Mostellaria 

 

TR. Quia uiuis. GR. Patiar. Sine modo adueniat senex.                                              11 

Sine modo uenire saluom, quem absentem comes. 

TR. Nec ueri simile loquere nec uerum, frutex: 

Comesse quemquam ut quisquam absentem possiet? 

 

TH. Filium corrupisse aio te meum. TR. Ausculta modo. 

Fateor peccauisse, amicam liberasse absente te, 

Faenore argentum sumpsisse; id esse absumptum praedico.                                  1140 

Rudens 
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TRACH. Opsecro, defende ciuis tuas, senex. DAEM. O filia 

Mea, quom hanc uideo, mearum me absens miseriarum commones;                    743 

Trima quae periit mihi, iam tanta esset, si uiuit, scio. 

Stichus 

 

EP. Nam ita me absente familiarem rem uxor curauit meam,                                 525 

Omnium me exilem atque inanem fecit aegritudinum. 

Truculentus 

 

DIN. Sed quid ego facinus audiui adueniens tuum, 

Quod tu hic me absente noui negoti gesseris?                                                          381 

  

- Verbo: exeo, exire (composto do verbo eo, ire) 

 

Aulularia 

 

Nequis miretur qui sim, paucis eloquar. 

Ego Lar sum familiaris ex hac familia 

Vnde exeuntem me aspexistis. Hanc domum 

Iam multos annos est cum possideo et colo   

Patri auoque iam huius qui nunc hic habet.                                                                   5 

Bacchides 

 

PIST. Iamne ut soles? CHRYS. Dic ubi ea nunc est, obsecro.  

PIST. Hic, exeuntem me unde aspexisti modo.  

CHRYS. Vt istuc est lepidum! proximae uiciniae                                                       205  

Habitat. Ecquidnam meminit Mnesilochi? PIST. Rogas?  

Cistellaria 

 

PHANOSTRATA Audire uocem uisa sum ante aedis modo  

Mei Lampadisci serui. LAMP. Non surda es, era:  

Recte audiuisti. PHAN. Quid agis hic? LAMP. Quod gaudeas.                                545  

PHAN. Quid id est? LAMP. Hinc ex hisce aedibus paulo prius  



220 
 

Vidi exeuntem mulierem... PHAN. Illam quae meam  

Gnatam sustulerat? LAMP. Rem tenes. PHAN. Quid postea?  

Mercator 

 

DEMIPHO Quasi tu numquam quicquam adsimile huius facti feceris. 

LYSIMACHVS Edepol numquam; caui ne quid facerem. Vix uiuo miser. 

Nam mea uxor propter illam tota in fermento iacet. 

DEM. At ego expurigationem habebo, ut ne suscenseat.                                          960 

LYS. Sequere me. Sed exeuntem filium uideo meum. 

Miles Gloriosus 

 

PAL. Nunc ad me ut ueniat usust Acroteleutium aut 

Ancillula eius aut Pleusicles. pro Iuppiter, 

Satine ut Commoditas usquequaque me adiuuat? 

Nam quos uidere exoptabam me maxume,                                                               1135 

Vna exeuntis uideo hinc e proxumo. 

Poenulus 

 

LYC. Quis hic est? ADV. Nescimus nos quidem istum qui siet; 

Nisi dudum mane ut ad portum processimus,                                                           650 

Atque istunc e naui exeuntem oneraria 

Videmus. Adiit ad nos extemplo exiens; 

 

- Verbo: ineo, inire (composto do verbo eo, ire) 

 

Trinummus 

 

LYS. Semper ego usque ad hanc aetatem ab ineunte adulescentia 

Tuis seruiui seruitutem imperiis [et] praeceptis, pater. 

Pro ingenio ego me liberum esse ratus sum, pro imperio tuo 

Meum animum tibi seruitutem seruire aequom censui. 

PHIL. Qui homo cum animo inde ab ineunte aetate depugnat suo,             305 

Vtrum itane esse mauelit ut eum animus aequom censeat, 

An ita potius ut parentes eum esse et cognati uelint: 
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- Verbo: praesum, praesse (composto do verbo sum, esse) 

 

Amphitruo 

 

MERC. Numquam etiam quicquam adhuc uerborum est prolocutus perperam;  

Namque ego fui illi in re praesenti et meus, cum pugnatum est, pater.               249 

 

AMPH. Audivistin tu me narrare haec hodie? SOS. Vbi ego audiuerim?  

AM. Hanc roga. S. Mequidem praesente numquam factumst, quod sciam.  

ALC. Mirum quin te aduersus dicat. AMPH. Sosia, age, me huc aspice.             750 

 

IVP. Nunc tu diuine huc fac adsis Sosia.  

Audis quae dico, tametsi praesens non ades.                                                            977 

Fac Amphitruonem aduenientem ab aedibus  

Vt abigas; quouis pacto fac commentus sis.  

Asinaria 

 

MERC. Sic potius, ut Demaeneto tibi ero praesente reddam.                               455  

LIB. Erus istunc nouit atque erum hic. MERC. Ero huic praesente reddam.  

 

ARG. Ego uero, et quidem edepol lubens: interea, si uidetur,                               645  

Concedite istuc. LEON. Vin erum deludi? LIB. Dignust sane.  

LEON. Vin faciam ut te Philaenium praesente hoc amplexetur?  

Bacchides 

 

PIST. Non par uidetur neque sit consentaneum,  

Cum haec  intus intus sit et cum amica accubet                                                         140  

Cumque osculetur et conuiuae alii accubent,  

Praesentibus illis paedagogus una ut siet.  
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CH. Eo praesente homini extemplo ostendit symbolum,                                      263 

Quem tute dederas ad eum ut ferret filio.  

 

CHRYS. Non me fefellit, sensi; eo exanimatus fui.  

Quoniam uidemus auro insidias fieri,  

Capimus consilium continuo; postridie                                                                    300  

Auferimus aurum omne, illis praesentibus,  

Palam atque aperte, ut illi id factum sciscerent.  

 

NIC. Quor ita fastidit? CHRYS. Tantas diuitias habet! 

Nescit quid faciat auro. NIC. Mihi dederit uelim.  

Sed qui praesente id aurum Theotimo datumst?                                                     335  

CHRYS. Populo praesente; nullust Ephesi quin sciat. 

 

LY. Nam alia memorare quae illum facere uidi dispudet,  

Quom manum sub uestimenta ad corpus tetulit Bacchidi  

Me praesente, neque pudere quicquam... quid uerbis opust?                                 483 

Captiui 

 

HE. An uero non iusta causa est ut uos seruem sedulo,  

Quos tam grandi sim mercatus praesenti pecunia?                                                   258 

Casina 

 

Ea tempestate flos poetarum fuit, 

Qui nunc abierunt hinc in communem locum: 

Sed tamen absentes prosunt [pro] praesentibus.                                                      20 

 

LY. Eamus nos quoque intro; hortemur ut properent. OL. Numquid moror? 

Nam praesente hoc plura uerba [fieri] non desidero.                                             423 

 

OL. In re praesenti ex copia piscaria                                                                         499 

Consulere quid emam potero. LY. Aequum oras; abi. 

Argento parci nolo; obsonato ampliter. 
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Cistellaria 

 

SERV. Modo quidem hercle haec dixisti. ALC. Non praesens quidem.             296 

SERV. Praestigiator es, siquidem hic non es atque ades.  

Curculio 

 

Phaed. Quid istuc est uerbi? Pal. Caute ut incedas uia:                                           32 

Quod amas ama[to] testibus praesentibus.                                                               31 

 

Lyc. 'Tecum oro et quaeso, qui has tabellas adferet 

Tibi, ut ei detur quam istic emi uirginem, 

Quod te praesente isti egi teque interprete, 

Et aurum et uestem. Iam scis ut conuenerit:                                                             435 

 

Ther. Quid? negas? Capp. Nego hercle uero. Quo praesente? quo in loco? 

Ther. Me ipso praesente et Lycone tarpezita. Capp. Non taces? 

Ther. Non taceo. Capp. Non ego te flocci facio; ne me territes. 

Ther. Me ipso praesente et Lycone factum est. Phaed. Satis credo tibi.              714 

Epidicus 

 

PER. Quid nunc? qui in tantis positus sum sententiis,  

[Eamne ego sinam inpune? immo etiam si alterum 

Tantum perdundumst, perdam potius quam sinam 

Me impune irrisum esse, habitum depeculatui]                                                       520 

Ei seic data esse uerba praesenti palam! 

Menaechmi 

 

MESS. Auctio fiet Menaechmi mane sane septimi. 

Venibunt serui, supellex, fundi, aedes, omnia. 

Venibunt quiqui licebunt, praesenti pecunia.                                                         1159 

Miles Gloriosus 
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Pal. Satin eadem uigilanti expetunt quae in somnis uisa memoras? 

Eu hercle praesens somnium. abi intro et comprecare.                                       394 

 

Pal. Nunc haec res apud summum puteum geritur: si praesenserit 

Miles, nihil ecferri poterit huius: nunc cum maxume 

Opust dolis: domi esse ad eam rem uideo siluai satis, 

Mulieres tres, quartus tute es, quintus ego, sextus senex;                                  1155 

Mostellaria 

 

TR. Clavim cedo atque abi [hinc] intro atque occlude ostium,                           425 

Et ego hinc occludam. Iube uenire nunciam. 

Ludos ego hodie uiuo praesenti hic seni 

Faciam, quod credo mortuo numquam fore. 

 

TH. Quo te agis? TR. Nequoquam abeo. - Ne ego sum miser, 

Scelestus, natus deis inimicis omnibus. 

Iam illo praesente adibit. Ne ego homo sum miser, 

Ita et hinc et illinc mi exhibent negotium.                                                               565 

 

TH. Quid ais tu? TR. Quid uis? TH. Quis illic est? quid illic petit?                    615 

Quid Philolachetem gnatum compellat [meum] 

Sic, et praesenti tibi facit conuicium? 

 

TR. Verba illi non magis dare hodie quisquam quam lapidi potest. 

Adgrediar hominem, appellabo. TH. Nunc ego ille huc ueniat uelim. 

TR. Siquidem pol me quaeris, adsum praesens praesenti.                                    1075 

 

TR. Sed eccum tui gnati sodalem uideo huc incedere                                             1120 

Callidamatem; illo praesente mecum agito, siquid uoles. 

 

TH. Non potuit uenire orator magis ad me inpetrabilis 

Quam tu; Neque sum illic iratus neque quicquam suscenseo. 

Immo me praesente amato, bibito, facito quod lubet: 

Si hoc pudet, fecisse sumptum, supplici habeo satis.                                             1165 
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Persa 

 

SAGARISTIO Qui ero suo seruire uolt bene seruus seruitutem, 

Ne illum edepol multa in pectore suo conlocare oportet, 

Quae ero placere censeat praesenti atque apsenti suo.                                       09 

Poenulus 

 

Eas qui surripuit, in Anactorium deuehit; 

Vendit eas omnis, et nutricem et uirgines, 

Praesenti argento homini, si leno est homo, 

Quantum hominum terra sustinet sacerrumo.                                                     90 

 

AGOR. Mene ego illaec patiar praesente dici? Discrucior miser,                   368 

Nisi ego illum iubeo quadrigis cursim ad carnificem rapi. 

Pseudolus 

 

CAL. Oculum anne in aurem? PS. At hoc peruolgatumst minus. 

Nunc, ne quis dictum sibi neget, dico omnibus,                                                 125 

Pube praesenti in contione, omni poplo, 

Omnibus amicis notisque edico meis, 

In hunc diem a me ut caueant, ne credant mihi. 

 

BAL. Eme die caeca hercle oliuom, id uendito oculata die:   

Iam hercle uel ducentae fieri possunt praesentes minae.                                  302 

 

PS. Verum is nescioquo pacto praesensit prius. 

Sed comprimunda uox mihi atque oratio est; 

Erum eccum uideo huc Simonem una simul                                                      410 

Cum suo uicino Calliphone incedere. 

 

PS. Occisa est haec res, haeret hoc negotium. 

Quo in commeatum uolui argentarium 

Proficisci, ibi nunc oppido opsaeptast uia.                                                           425 

Praesensit; nihil est praedae praedatoribus. 
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PS. Quia illud malum aderat, istuc aberat longius; 

Illud erat praesens, huic erant dieculae.                                                             503 

 

BAL. Quisquis es, adulescens, operam fac compendi quaerere. 

HAR. Quid iam? BAL. Quia tute ipsus ipsum praesens praesentem uides.  1141 

Rudens  

 

PLES. Peculiosum esse [ad]decet seruom et probum, 

Quem ero praesente  praetereat oratio                                                                  113 

Aut qui inclementer dicat homini libero. 

Stichus 

 

ANT. Bonas ut aequomst facere facitis, quom tamen apsentis viros 

Proinde habetis quasi praesentes sint. SOR. Pudicitiast, pater,                         100 

Eos nos magnificare qui nos socias sumpserunt sibi. 

 

GEL. Nunc auctionem facere decretumst mihi: 

Foras necessumst quidquid habeo uendere. 

Adeste sultis; praeda erit praesentium.                                                                   220 

 

PAMPH. Optumest; iam istoc morai minus erit. Iam ego apud te ero. 

ANT. Prius quam abis, praesente t[e]d huic apologum agere unum uolo.        538 

 

ANT. Erant minori illi adulescenti fidicina et tibicina, 

peregre aduexerat, quasi nunc tu; Sed ille erat caeleps senex, 

Quasi ego nunc sum. E. Perge porro; praesens hicquidem est apologus.          544 

 

P. Quin uocasti hominem ad [te ad] cenam? E. Nequid adueniens perderem. 

Atque eccum tibi lupum in sermone; praesens esuriens adest.                            577 

Trinummus 
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MEG. Adesuriuit magis et inhiauit acrius 

Lupus, obseruauit dum dormitarent canes:                                                             170 

Gregem uniuersum uoluit totum auortere. 

CAL. Fecisset edepol, ni haec praesensisset canes. 

 

CH. Qua facie est homo? S. Sesquipede quiddamst quam tu longior. 

CHARM. Haeret haec res, siquidem ego apsens sum quam praesens longior.        904 

 

- Verbo: redeo, redire (composto do verbo eo, ire)  

 

Stichus 

 

STICH. Volo eluamus hodie. Peregrina omnia 

Relinque; Athenas nunc colamus. Sequere me.                                                     670 

SANG. Sequor, et domum redeunti principium placet. 

Bona scaeua strenaque obuiam occessit mihi. 

 

- Verbo: uolo, uelle 

 

Bacchides 

 

M. Quae vocatur? L. Bacchis. M. Erras, Lyde: ego omnem rem scio  

Quem ad modumst; tu Pistoclerum falso atque insontem arguis.  

Nam ille amico et beneuolenti suo sodali sedulo                                                 475  

Rem mandatam exsequitur; ipsus neque amat nec tu creduas.  

 

PIST. Improbum istunc esse oportet hominem. MNES. Ego ita esse arbitror.  

PIST. Obsecro hercle, loquere quis is est? MNES. Beneuolens uiuit tibi.  

Nam ni ita esset, tecum orarem ut ei, quod posses mali  

Facere, faceres. PIST. Dic modo hominem qui sit; si non fecero                          555  

Ei male aliquo pacto, me esse dicito ignauissimum.  

 



228 
 

MNESILOCHVS Petulans, proteruo, iracundo animo, indômito, incogitato,  

Sine modo et modestia sum, sine bono iure atque honore,  

Incredibilis imposque animi, inamabilis inlepidus uiuo,  

Maleuolente ingenio natus; postremo id mi est quod uolo                                  615  

Ego esse aliis. Credibile hoc est?                                                                                                  

Cistellaria 

 

GYMN. Amabo, hicine istud decet? LENA. Iusque fasque est:                              20  

Nemo alienus hic est. SEL. Merito uostro amo uos,                                                                 

Quia me colitis, [et] magni facitis. LENA. Decet pol, mea Selenium,  

Hunc esse ordinem beneuolentis inter se  

Beneque amicitia utier,  

Vbi istas uideas summo genere natas, summatis matronas,                                     25  

Vt amicitiam colunt atque ut eam iunctam bene habent inter se. 

 

LAMP. Seruatur; sed illaec se quandam aibat mulierem                                          585  

Suam beneuolentem conuenire etiam prius,  

Commune quacum id esset sibi negotium.  

Et scio uenturam.  

Curculio 

 

Phaed. Sequere hac, Palinure, me ad fores, fi mi obsequens. 

Pal. Ita faciam. Phaed. Agite bibite, festiuae fores; 

Potate, fite mihi uolentes propitiae. 

Pal. Voltisne oliuas, [aut] pulpamentum, [aut] capparim?                                      90 

Epidicus 

 

TH. Quid istuc ad me attinet,                                                                                       75 

Quo tu intereas modo? 

EP. Quia perire solus nolo, te cupio perire mecum, 

Benevolens cum beneuolente. TH. Abi in malam rem maxumam a me 

Cum istac condicione. EP. I sane, siquidem festinas magis. 

Miles Gloriosus 
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Pyrg. Quid id est? Pal. Nos secundum ferri nunc per urbem haec omnia, 

Ne quis tibi hoc uitio uortat. Pyrg. Mea, non illorum dedi:                                 1350 

Parui ego illos facio. Agite, ite cum dis beneuolentibus. 

Pal. Tua ego hoc causa dico. Pyrg. Credo. Pal. Iam uale. Pyrg. Et tu bene uale. 

Mostellaria 

 

PHILEM. Nolo ego mihi male te, Scapha, praecipere. SC. Stulta es plane, 

Quae illum tibi aeternum putes fore amicum et beneuolentem.                          195 

Moneo ego te: te ille deseret aetate et satietate. 

Persa 

 

SATVRIO Quae res bene uortat mi et tibi et uentri meo, 

Perennitassitque adeo huic perpetuo cibum,                                                            330 

Vt mihi supersit, suppetat, superstitet: 

Sequere hac, mea gnata, me cum dis uolentibus. 

Quoi rei opera detur scis, tenes, intellegis; 

Communicaui tecum consilia omnia. 

 

DOR. Quoius modi is is in populo habitust? VIR. Nemo quisquam acceptior; 

Serui liberique amabant. TOX. Hominem miserum praedicas, 

Quom et ipsus probe perditust et benevolentis perdidit.                                      650 

Pseudolus 

 

CHAR. Omnia, inquam; tu modo quid me facere uis fac ut sciam.                      696b 

CAL. Pseudolus mi ita imperauit, ut aliquem hominem strenuum 

Beneuolentem adducerem ad se. CHAR. Seruas imperium probe; 

Nam et amicum et beneuolentem ducis. Sed istic Pseudolus 

Nouos mihi est.  

 

SIM. Ita militaris disciplinast, Ballio: 

Manu salutem mittunt bene uolentibus;                                                               1005 

Eadem malam rem mittunt male uolentibus. 

Sed ut occepisti, perge opera experirier 

Quid epistula ista narret. BAL. Ausculta modo. 
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Stichus 

 

PIN. Immo uenisse eum simitu aiebat ille; ego huc citus 

Praecucurri, ut nuntiarem nuntium exoptabilem. 

GEL. Venales logi sunt illi, quos negabam uendere. 

Ilicet; iam meo malost quod maleuolentes gaudeant. 

Hercules, qui deus sis, sane discessisti non bene.                                                    395 

Trinummus 

 

MEG. Hic ille est, senecta aetate qui factust puer, 

Qui admisit in se culpam castigabilem. 

Adgrediar hominem. CAL. Quoia hic uox prope me sonat?                                   45 

MEG. Tui beneuolentis, si ita es ut ego te uolo, 

Sin aliter es, inimici atque irati tibi. 

 

LYS. Deum uirtute habemus et qui nosmet utamur, pater,                                    355 

et aliis qui comitati simus beneuolentibus. 

PHIL. Non edepol tibi pernegare possum quicquam quod uelis. 

 

LYS. An id est sapere, ut qui beneficium a beneuolente repudies? 

LESB. Nullum beneficium esse duco id quod quoi facias non placet. 

Scio ego et sentio ipse quid agam, neque mens officio migrat, 

Nec tuis depellar dictis quin rumori seruiam.                                                           640 

 

CHARM. Scite edepol. CALL. Megaronides communis hoc meus et tuos 

Beneuolens commentust. CHARM. Quin conlaudo consilium et probo. 

LYS. Quid ego ineptus, dum sermonem uereor interrumpere, 

Solus sto nec quod conatus sum agere ago? hominis conloquar.                          1150 

 

LESBONICVS Quis homo tam tumultuoso sonitu me exciuit [subito] foras?   1176 

LYS. Beneuolens tuos atque amicus. LESB. Satine salue? dic mihi. 

LYS. Recte. Tuum patrem rediisse saluom peregre gaudeo. 

Truculentus 
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AST. Si ecastor hic homo sinapi uictitet, non censeam                                          315 

Tam esse tristem posse. at pol ero beneuolens uisust suo. 

Verum ego illum, quamquam uiolentust, spero inmutari pote 

Blandimentis, oramentis, ceteris meretriciis; 

 


