
SODALITAS LATINA VERONENSIS

XV, 35
35. Interest aliquid inter laborem et dolorem. Sunt finitima omnino, sed tamen differt aliquid. Labor 
est functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris, dolor autem motus asper in 
corpore alienus a sensibus. [...] 
Cum varices secabantur C. Mario, dolebat; cum aestu magno ducebat agmen, laborabat. Est inter 
haec quaedam tamen similitudo; consuetudo enim laborum perpessionem dolorum efficit 
faciliorem.
[...] 36. Ergo his laboriosis exercitationibus et dolor intercurrit non numquam, impelluntur, 
feriuntur, abiiciuntur, cadunt, et ipse labor quasi callum quoddam obducit dolori.

XX-XXI, 47-48
47. [...] reliquum est ut tute tibi imperes, quamquam hoc nescio quo modo dicatur. Quasi duo simus, 
ut alter imperet, alter pareat; non inscite tamen dicitur. 
Est enim animus in partes tributus duas, quarum altera rationis est particeps, altera expers. Cum 
igitur praecipitur ut nobismet ipsis imperemus, hoc praecipitur, ut ratio coerceat temeritatem. Est in 
animis omnium fere natura molle quiddam, demissum, humile, enervatum quodam modo et 
languidum. 
Si nihil esset aliud, nihil esset homine deformius; sed praesto est domina omnium et regina ratio, 
quae conixa per se et progressa longius fit perfecta virtus. Haec ut imperet illi parti animi quae 
oboedire debet, id videndum est viro.
48. “Quonam modo?” inquies. Vel ut dominus servo vel ut imperator militi vel ut parens filio. Si 
turpissime se illa illa pars animi geret, quam dixi esse mollem, si se lamentis muliebriter 
lacrimisque dedet, vinciatur et constringatur amicorum propinquorumque custodiis; saepe enim 
videmus fractos pudore, qui ratione nulla vincerentur. Ergo hos quidem ut famulos vinclis prope 
atque custodia; qui autem erunt firmiores nec tamen robustissimi, hoc admonitu oportebit ut bonos 
milites revocatos dignitatem tueri.

XXIII-XXIV, 54-59
54. Ut enim fit in proelio, ut ignavus miles ac timidus, simul ac viderit hostem, abiecto scuto fugiat 
quantum possit ob eamque causam pereat non numquam etiam integro corpore, cum ei, qui steterit, 
nihil tale evenerit: sic qui doloris speciem ferre non possunt, abiciunt se, atque ita adflicti et 
exanimati iacent; qui autem restiterunt, discedunt saepissime superiores. Sunt enim quaedam animi 
similitudines cum corpore. Ut onera contentis corporibus facilius feruntur, remissis opprimunt, 
simillime animus intentione sua depellit pressum omnem ponderum, remissione autem sic urgetur, 
ut se nequeat extollere.
55. Et, si verum quaerimus, in omnibus officiis persequendis animi est adhibenda contentio; ea est 
sola offici tamquam custodia. Sed hoc idem in dolore maxime est providendum, ne quid abiecte, ne 
quid timide, ne quid ignave, ne quid serviliter muliebriterve faciamus, in primisque refutetur ac 
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reiiciatur Philocteteus ille clamor. Ingemescere non numquam viro concessum est, idque raro, 
eiulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirum est lessus, quem duodecim tabulae in funeribus adhiberi 
vetuerunt.
56. Nec vero umquam ne ingemescit quidem vir fortis ac sapiens, nisi forte ut se intendat ad 
firmitatem, ut in stadio cursores exclamant quam maxime possunt. Faciunt idem, cum exercentur, 
athletae, pugiles vero, etiam cum feriunt adversarium, in iactandis caestibus ingemescunt, non quod 
doleant animove succumbant, sed quia profundenda voce omne corpus intenditur venitque plaga 
vehementior. 
XXIV, 56-59
Quid? Qui volunt exclamare maius, num satis habent latera, fauces, linguam intendere, e quibus eici 
vocem et fundi videmus? Toto corpore atque omnibus ungulis, ut dicitur, contentioni vocis 
adserviunt. 57. Genu, mehercule,  M.Antonium vidi cum contente pro se ipse lege Varia diceret, 
terram tangere. Ut enim balistae lapidum et reliqua tormenta telorum eo graviores emissiones 
habent, quo sunt contenta atque adducta vehementius, sic vox, sic cursus, sic plaga hoc gravior, quo 
est missa contentius. Cuius contentionis cum tanta vis sit, si gemitus in dolore ad confirmandum 
animum valebit, utemur; sin erit ille gemitus elamentabilis, si imbecillus, si abiectus, si flebilis, ei 
qui se dederit, vix eum virum dixerim. Qui quidem gemitus si levationis aliquid adferret, tamen 
videremus, quid esset fortis et animosi viri; cum vero nihil imminuat doloris, cur frustra turpes esse 
volumus? 58. Quid est enim fletu muliebri viro turpius? Atque hoc praeceptum, quod de dolore 
datur, patet latius: omnibus enim rebus, non solum dolori, simili contentione animi resistendum est. 
Ira exardescit, libido concitatur: in eandem arcem confugiendum est, eadem sunt arma sumenda. 
Sed quoniam de dolore loquimur, illa omittamus. 
Ad ferendum igitur dolorem placide atque sedate plurimum proficit toto pectore, ut dicitur, cogitare, 
quam id honestum sit. Sumus enim natura, ut ante dixi (dicendum est enim saepius) studiosissimi 
adpetentissimique honesttis, cuius si quasi lumen aliquod aspeximus, nihil est quod, ut eo potiamur, 
non parati simus et ferre et perpeti. Ex hoc cursu atque impetu animorum ad veram laudem atque 
honestatem illa pericula adeuntur in proeliis, non sentiunt viri fortes in acie volnera, vel sentiunt, 
sed mori malunt quam tantum modo de dignitatis gradu demoveri. 59. Fulgentes gladios hostium 
videbant Decii, cum in aciem eorum irruebant. His levabat omnem volnerum metum nobilitas 
mortis et gloria. Num tum ingemuisse Epaminondam putas, cum una cum sanguine vitam effluere 
sentiret? Imperantem enim patriam Lacedaeminiis relinquebat, quam acceperat servientem. Haec 
sunt solacia, haec fomenta summorum dolorum.


