14ο ΚΔΙΜΔΝΟ
ΈΝΑ ΦΟΒΔΡΟ ΟΝΔΙΡΟ
Οη καξηπξίεο ησλ Ρσκαίσλ ζπγγξαθέσλ καο πείζνπλ όηη ηα όλεηξα θαη ε νλεηξνκαληεία, ελώ δελ
είραλ επίζεκε ζέζε ζηε ξσκατθή ζξεζθεία, έπαηδαλ εληνύηνηο ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ησλ
Ρσκαίσλ. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ απηνθξάηνξα Απγνύζηνπ πνπ κηα θνξά ην
ρξόλν έθαλε ηνλ επαίηε ζηνπο δξόκνπο ηεο Ρώκεο ππαθνύνληαο ζε θάπνην όλεηξν. ην θείκελν
πνπ αθνινπζεί καζαίλνπκε πσο ν Κάζζηνο από ηελ Πάξκα (Cassius Parmensis) –έλαο από
ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Ινπιίνπ Καίζαξα, πνπ αξγόηεξα (31 π.Χ.) πνιέκεζε ζηε λαπκαρία ηνπ
Αθηίνπ ζην πιεπξό ηνπ Μάξθνπ Αλησλίνπ– πξνεηδνπνηήζεθε γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαηό ηνπ από
έλα θνβεξό όλεηξν.

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu
M.

Antōnii

sollicitum
species*

fuerat,
somno

horrenda.

Athēnas

confūgit*.

dederat,

cum

Ibi

repente

vix

anim um

apparuit

ei

Existimāvit ad se venīre hominem

ingentis magnitudinis et facie* squalidā, similem effigiēi*
mortui. Quem simul aspexit* Cassius, timōrem concēpit*
nomenque eius audīre cupīvit*. Respo ndit ille se esse
Orcum. Tum terror Cassium concussit* et e somno eum
excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos
interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se
somno dedit eandemque speciem* somniāvit. Paucis post
diēbus*

res*

ipsa

fidem*

somnii

confirmāvit.

Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit*.
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Nam

ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Post bellum Actiacum Cassius Parmensis,
Μεηά ηε λαπκαρία ζην Άθηην ν Κάζζηνο από ηελ Πάξκα,
Qui
fuerat in exercitu
M.
Antōnii, confūgit Athēnas.
ν νπνίνο είρε βξεζεί ζην ζηξαηό ηνπ Μάξθνπ Αληώληνπ, θαηέθπγε ζηελ Αζήλα.
Ibi vix
dederat
somno
sollicitum animum,
Εθεί κόιηο είρε παξαδώζεη ζηνλ ύπλν ηελ ηαξαγκέλε (ηνπ) ςπρή,
cum repente apparuit
ei
horrenda species .
όηαλ μαθληθά εκθαλίζηεθε ζ’ απηόλ κηα θξηθηή κνξθή.
Existimāvit venīre
ad
se
hominem
Νόκηζε
όηη εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηνπ άλζξσπνο
ingentis
magnitudinis et
κε πειώξην
κέγεζνο θαη

squalidā facie,
βξώκηθν πξόζσπν,

similem effigiēi mortui.
όκνηνο κε εηθόλα λεθξνύ.
Simul aspexit quem Cassius, concēpit timōrem
Μόιηο είδε
απηόλ ν Κάζζηνο, ηνλ θαηέιαβε θόβνο
cupīvit
audīre nomenque eius.
θαη επηζύκεζε λα κάζεη ην όλνκα ηνπ.
Ille
respondit se
esse
Orcum.
Εθείλνο απάληεζε ν ίδηνο όηη είλαη ν Πινύησλαο.
Tum terror concussit Cassium et excitāvit eum e somno.
Σόηε ηξόκνο ζπληάξαμε ηνλ Κάζζην θαη ζήθσζε απηόλ από ηνλ ύπλν.
Cassius inclamāvit servos
et interrogāvit eos de homine.
Ο Κάζζηνο θώλαμε ηνπο δνύινπο θαη
ξώηεζε απηνύο γηα ηνλ άλζξσπν.
Illi
viderant neminem.
Εθείλνη δελ είραλ δεη θαλέλα.
Cassius
dedit
se
somno
iterum
Ο Κάζζηνο παξέδσζε ηνλ εαπηό ηνπ ζηνλ ύπλν γηα δεύηεξε θνξά
Somniāvit
eandemque speciem.
θαη νλεηξεύηεθε ηελ ίδηα
κνξθή.
Paucis diēbus post
ipsa
res
confirmāvit
fidem
somnii.
Λίγεο
κέξεο αξγόηεξα ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα επηβεβαίσζε ηελ αμηνπηζηία ηνπ νλείξνπ.
Nam
Octaviānus adfēcit eum
supplicio
capitis.
Δειαδή Ο Οθηαβηαλόο, επέβαιε ζ’ απηόλ ηελ ηηκσξία ηνπ ζαλάηνπ.
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ
ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Α΄ΚΛΙΗ
Athenae, -arum (Θ) = Αζήλα (Αζήλαη) (κόλν πιεζπληηθόο)
Β΄ΚΛΙΗ
Cassius, -i και -ii (Α) = Κάζζηνο (ρσξίο πιεζπληηθό)
Μ= ζπληνκνγξαθία αληί Marcus (Α) = Μάξθνο (ρσξίο πιεζπληηθό)
Antonius, -i και -ii (Α) = Αληώληνο (ρσξίο πιεζπληηθό)
animus, -i (Α) = ςπρή
somnus, -i (Α) = ύπλνο
Orcus, -i (Α) = Πινύησλ (ρσξίο πιεζπληηθό)
servus, -i (Α) = ππεξέηεο, δνύινο
mortuus, -i (A) = λεθξόο, (: επηζεηηθνπνηεκέλε κεηνρή παξαθεηκέλνπ ηνπ ξ. morior)
Octavianus, -i (Α) = Οθηαβηαλόο (ρσξίο πιεζπληηθό)
*supplicium, -ii kai -i (Ο) = ηηκσξία, πιεζπληηθόο: supplicia, -orum = πξνζεπρέο, ιαηξεία
somnium, -i και -ii (Ο) = όλεηξν
bellum, -i (O) = πόιεκνο
Γ΄ΚΛΙΗ
magnitudo, -inis (Θ) = κέγεζνο, αλάζηεκα
timor, -οris (A) = θόβνο
terror, -οris (A) = ηξόκνο
homo, -inis (Α) = άλζξσπνο

caput, capitis (O) = θεθάιη
(εδώ: supplicium
capitis=ζαλαηηθή πνηλή)
nomen, nominis (O) =όλνκα

Γ΄ΚΛΙΗ
exercitus, -us (A) = ζηξαηόο, γεληθή εληθνύ: exercitus-exerciti, δνηηθή εληθνύ: exercituiexercitu
Δ΄ΚΛΙΗ
species, -ei (Θ) = ζέακα, κνξθή, πιεζπληηθόο: μόνο 3 πηώζεις: ονομ., αιηιαη., κληη.
facies, -ei (Θ) = πξόζσπν, πιεζπληηθόο: μόνο 3 πηώζεις: ονομ., αιηιαη., κληη.
effigies, -ei (Θ) = εηθόλα, κνξθή, πιεζπληηθόο: μόνο 3 πηώζεις: ονομ., αιηιαη., κληη.
dies, diei (A) = εκέξα
res, rei (Θ) = πξάγκα
fides, -ei (Θ) = πίζηε (ρσξίο πιεζπληηθό)

ΔΠΙΘΔΣΑ






B΄ Κλίζη
Actiacus, -a, -um = Αθηηαθόο, ηνπ Αθηίνπ
sollicitus, -a, -um = αλήζπρνο
παξαζεηηθά: sollicitior-ior-ius, sollicitissimus-a-um
(επίξξεκα: sollicite, sollicitius, solicitissime)
horrendus, -a, -um = θξηθηόο
squalidus, -a, -um = βξώκηθνο
παξαζεηηθά: squalidior-ior-ius, squalidissimus-a-um
(επίξξεκα: squalide, squalidius, squalidissime)
paucus, -a, -um = ιίγνο
παξαζεηηθά: paucior-ior-ius, paucissimus-a-um
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(επίξξεκα: pauce, paucius, paucissime)
Γ΄ κλίζη
ingens (μονοκαηάληκηο) = ηεξάζηηνο
παξαζεηηθά: ingentior-ior-ius, ingentissimus-a-um
similis, -is, -e = όκνηνο
παξαζεηηθά: similior-ior-ius, simillimus-a-um
(επίξξεκα: similiter, similius, similime
Parmensis, -is, -e = από ηελ Πάξκα
Ρήμαηα
Α΄ σζσγία
do, dedi, datum, dare (1) = δίλσ. (Σα ζύλζεηα ηνπ do είλαη όια ηεο γ' ζπδπγίαο).
existimo, existimavi, existimatum, existimare (1) = λνκίδσ
excito, excitavi, excitatum, excitare (1) = μεζεθώλσ, απνθαζηζηώ
inclamo, inclamavi, inclamatum, inclamare (1) = θσλάδσ
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare (1) = ξσηώ
somnio, somniavi, somniatum, somniare (1) = νλεηξεύνκαη
confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare (1) = επηβεβαηώλσ
Β΄ σζσγία
appareo, apparui, apparitum, apparere (2) = εκθαλίδνκαη
respondeo, respondi, responsum, respondere (2) = απαληώ
video, vidi, visum, videre (2) = βιέπσ
Γ΄ σζσγία
confugio, confugi, confugitum, confugere (3-15) = θαηαθεύγσ
aspicio, aspexi, aspectum, aspicere (3-15) = θνηηάδσ
*concipio, concepi, conceptum, concipere (3-15) = ζπιιακβάλσ
*cupio, cupivi (cupii), cupitum, cupere (3-15) = επηζπκώ
*concutio, concussi, concussum, concutere (cum + quatio) (3-15) = ζπληαξάδσ
*afficio (adficio), affeci (adfeci), affectum (adfectum), afficere (adficere) (3-15) = πεξηβάιισ
Γ΄ σζσγία
venio, veni, ventum, venire (4) = έξρνκαη
audio, audivi, auditum, audire (4) = αθνύσ
Ανώμαλα
*sum, fui, esse = είκαη

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ
qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν
is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό
ego(πξνζσπηθή) = εγώ
ille, illa, illud (δεηθηηθή) = εθείλνο, εθείλε, εθείλν
nemo, nemo, nihil (αόξηζηε νπζηαζηηθή) = θαλέλαο, θακία, ηίπνηα
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ
Ibi =εθεί
νix =κόιηο
repente =μαθληθά
Tum =ηόηε
iterum =γηα δεύηεξε θνξά
post =κεηά, ύζηεξα, έπεηηα
παξαζεηηθά: post, posterius, postremum/ postremo

ΠΡΟΘΔΔΙ
post + αιηιαη. = κεηά από (ρξόλνο)
in + αθαιρ. = ζε (ηόπνο κεηαθνξηθά ή θαηάζηαζε)
ad + αιηιη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο πξόζσπν)
ex + αθαιρ. = από (έμνδνο από θαηάζηαζε)
de + αθαιρ. = γηα, ζρεηηθά κε (αλαθνξά)

ΤΝΓΔΜΟΙ
et (ζπκπιεηηθόο) = θαη
cum ανηίζηροθος +repente (ρξνλ.) = όηαλ
simul (ρξνληθόο) = όηαλ, κόιηο
(πξνηεξόρξνλν)
nam (αηηηνινγηθόο.παξαηαθη.) = γηαηί

Δησμολογικά
repente > repentīnus,
magnitudo < magnus ≃ κέγαο,
nemo < ne + homo,
somnio < somnium,
somnium < somnus
facies  πξβ. θάηζα << ηη.
species  spec-to,
mortuus  βροτός, ἄ-μβροτος,
aspicio  ad+specio· spec-ies,
excito  con-cito,
dies  Δίαο, deus: θπξ. «ζεόο ηνπ θσηόο»,
paucus  parvus, παῦρος,
fides fiducia,
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, Athenas confugit: Κύξηα πξόηαζε
θξίζεσο.
confugit: ξήκα,
Cassius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
Parmensis: παξάζεζε ζην Cassius,
Athenas: απξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε ζε ηόπν ζην confugit,
Post bellum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε ζε ηόπν ζην confugit,
Actiacum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην bellum.
qui in exercitu M. Antonii fuerat: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή
ζην Cassius. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία qui θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή
(fuerat) δειώλνληαο έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί αλαθέξεηαη
ζην παξειζόλ. Λεηηνπξγεί δε σο παξάζεζε ζην Cassius.
fuerat: ξήκα,
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
in exercitu: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ηόπν κεηαθνξηθά,
Μ. Antonii: γεληθή θηεηηθή ζην exercitu.
Ibi vix animum sollicitum somno dederat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
dederat: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
somno: έκκεζν αληηθείκελν ζην dederat,
animum: άκεζν αληηθείκελν ζην dederat,
sollicitum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην animum,
Ibi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ ζην dederat,
vix: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην dederat.
cum repente apparuit ei species horrenda: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή
πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν cum θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή
παξαθεηκέλνπ (apparuit). ηελ πξόηαζε, επηπιένλ, ππάξρεη ην επίξξεκα repente, πνπ ζε
ζπζρεηηζκό κε ηνλ ζύλδεζκν cum αιιά θαη ηνλ ρξόλν εθθνξάο δειώλεη έλα μαθληθό,
αηθλίδην γεγνλόο. Η δήισζε ηνπ αηθλίδηνπ γεγνλόηνο γίλεηαη πην άκεζα αληηιεπηή από ηε
ρξήζε ηνπ επηξξήκαηνο vix ζηελ θύξηα πξόηαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο cum είλαη ν
αληίζηξνθνο. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζύλδεζκν ε θύξηα πξάμε εθθξάδεηαη κέζσ ηεο
δεπηεξεύνπζαο ρξνληθήο πξόηαζεο, ελώ ε δεπηεξεύνπζα πξάμε κέζσ ηεο θύξηαο
πξόηαζεο. Έηζη, ε ζπληαθηηθή ζρέζε θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο παξνπζηάδεηαη
αλεζηξακκέλε.
apparuit: ξήκα,
species: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
horrenda: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην species,
ei: αληηθείκελν ζην apparuit,
repente: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην apparuit.
Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem
effigiei mortui: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
Existimavit: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
venire: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην existimavit,
ad se: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν,
Μαριάννα Σζιολπίδοσ-Φιλόλογος www.arxaia-latinika.gr

hominem: ππνθείκελν ζην venire (εηεξνπξνζσπία),
magnitudinis: γεληθή ηεο ηδηόηεηαο ζην hominem,
ingentis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην magnitudinis,
facie: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ηδηόηεηαο,
squalida: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην facie,
similem: παξάζεζε ζην hominem,
effigiei: δνηηθή αληηθεηκεληθή ζην similem,
mortui: γεληθή θηεηηθή ζην effigiei.
Quem simul aspexit Cassius: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη
κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν simul θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ (aspexit), πνπ
είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε ζηε βαζκίδα ηνπ πξνηεξόρξνλνπ. Εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα ην
πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ θαη επηδίσμε ηνπ γξάθνληνο είλαη λα δεισζεί έλα
πξαγκαηηθό γεγνλόο ζην πιαίζην ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηνπ παξειζόληνο.
aspexit: ξήκα,
Cassius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
Quem: αληηθείκελν ζην aspexit.
timorem concepit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
concepit: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
timorem: αληηθείκελν ζην concepit.
nomenque eius audire cupivit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
cupivit: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
audire: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην cupivit,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ζην audire (ηαπηνπξνζσπία),
αληηθείκελν ζην audire,
eius: γεληθή θηεηηθή ζην nomen.

nomen(que):

Respondit ille se esse Orcum: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
Respondit: ξήκα,
ille: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην respondit,
se: ππνθείκελν ζην esse (ηαπηνπξνζσπία- ηίζεηαη ζε πηώζε αηηηαηηθή γηαηί ην
απαξέκθαην esse είλαη εηδηθό),
Orcum: θαηεγνξνύκελν ζην se κέζσ ηνπ esse.
Tum terror Cassium concussit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
concussit: ξήκα,
terror: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
Cassium: αληηθείκελν ζην concussit,
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην concussit.
et e somno eum excitavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
excitavit: ξήκα,
terror: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
eum: αληηθείκελν ζην excitavit,
e somno: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη έμνδν από θαηάζηαζε ζην excitavit.
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Cassius servos inclamavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
inclamavit: ξήκα,
Cassius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
servos: αληηθείκελν ζην inclamavit.
et de homine eos interrogavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
interrogavit: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
eos: αληηθείκελν ζην interrogavit,
de homine: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο αλαθνξάο ζην interrogavit.
Illi neminem viderant: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
viderant: ξήκα,
Illi: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
neminem: αληηθείκελν ζην viderant.
Cassius iterum se somno dedit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
dedit: ξήκα,
Cassius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
se: άκεζν αληηθείκελν ζην dedit (άκεζε ή επζεία απηνπάζεηα),
somno: έκκεζν αληηθείκελν ζην dedit,
iterum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ (πνπ δειώλεη ηε ρξνληθή επαλάιεςε)
ζην dedit.
eandemque speciem somniavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
somniavit: ξήκα,
Cassius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
speciem: αληηθείκελν ζην somniavit,
eandem(que): επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην speciem.
Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
confirmavit: ξήκα,
res: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
fidem: άκεζν αληηθείκελν ζην confirmavit,
ipsa: θαηεγνξεκαηηθόο (επηζεηηθόο) πξνζδηνξηζκόο ζην res,
somnii: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην fidem,
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην confirmavit,
diebus: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην confirmavit (θαη’ άιινπο, απξόζεηε
αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο ζην confirmavit),
Paucis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην diebus.
Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.
adfecit: ξήκα,
Octavianus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,
eum: αληηθείκελν ζην adfecit,
supplicio: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην adfecit,
capitis: γεληθή ηεο πνηλήο ζην supplicio.
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