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LECTIO XLIX – Η ΠΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΡΟΤΣΟ  

ΗΜΔΙΩΔΙ  

 

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, 
cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte 
elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam 
obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia «non est 
hoc» inquit «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te 
tale consilium molientem: experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem 
interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset». 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ XLIX 

Η Πξοκία, η ρύζσγξπ ςξσ Βοξύςξσ, όςαμ έμαθε ςξ ρυέδιξ ςξσ άμςοα ςηπ μα δξλξτξμήρει 
ςξμ Καίραοα (ή: για ςη δξλξτξμία ςξσ Καίραοα), ζήςηρε έμα μαυαιοάκι (ή: νσοάτι) 
μαμικιξσοίρςα ςάυα για μα κόφει ςα μύυια ςηπ και ασςξςοασμαςίρςηκε μ’ ασςό, καθώπ 
ςηπ γλίρςοηρε δήθεμ ςσυαία. ΄Δπειςα ξ Βοξύςξπ, ατξύ κλήθηκε ρςημ κοεβαςξκάμαοά 
(ςηπ) από ςα νετχμηςά ςχμ σπηοεςοιώμ, ήοθε για μα ςη μαλώρει, γιαςί ςάυα (καςά ςη 
γμώμη ςξσ) είυε κλέφει ςημ ςέυμη ςξσ μαμικιξσοίρςα. Σ’ ασςόμ η Πξοκία είπε κοστά: 
«ασςό δεμ είμαι μια αρσλλόγιρςη ποάνη μξσ, αλλά μια νεκάθαοη απόδεινη ςηπ αγάπηπ 
μξσ για ρέμα πξσ μηυαμεύεραι ςέςξιξ ρυέδιξ: Θέληρα δηλαδή μα δξκιμάρχ με πόρη 
ηοεμία θα ρκξςχμόμξσμ με ριδεοέμιξ εογαλείξ, αμ ςξ ρυέδιό (ρξσ) δεμ ρξσ πήγαιμε κας’ 
εσυήμ». 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ XLIX 

1. interficio: ρυημαςίζει ποξρςακςική εμερςώςα interfice, όπχπ όλα ςα ρύμθεςα ςξσ 
facio, εμώ ςξ facio ρυημαςίζει ποξρςακςική εμερςώςα fac. 

2. posco: δεμ διαθέςει ρξσπίμξ. Για ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ υοηριμξπξιείςαι ςξ ρξσπίμξ 
ςξσ οήμαςξπ postulo: postulatum. 

3. unguis –is: αορεμικό. Αταιοεςική εμικξύ: ungui και ungue. 

4. Ποξρξυή ρςξσπ αουικξύπ υοόμξσπ ςξσ οήμαςξπ reseco (1): reseco, resecui, 
resectum, resecāre. Μεςξυή μέλλξμςα:resecaturus, -a, -um. 

5. forte: επίοοημα. Ποόκειςαι για ςημ επιοοημαςξπξιημέμη αταιοεςική εμικξύ ςξσ 
ξσριαρςικξύ fors, fortis = ςύυη. Δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

6. secrete/secreto: επίοοημα. Συημαςίζει μόμξ ρσγκοιςικό βαθμό: secretius. 

7. temerarius, -a, -um: ρυημαςίζει πεοιτοαρςικά παοαθεςικά (magis temerarius, -a,  
-um, maxime temerarius, -a, -um), επειδή ποξηγείςαι τχμήεμ ςηπ καςάληνηπ –us. 
 

8. Η κςηςική αμςχμσμία meus, mea, meum είμαι η μόμη πξσ ρυημαςίζει κληςική 
εμικξύ ρςξ αορεμικό και ρςξ θηλσκό γέμξπ: meus/mi και mea αμςίρςξιυα. 

9. de interficiendo Caesare, 
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unguium resecandorum causa, 

ad eam obiurgandam: σπξυοεχςικέπ γεοξσμδιακέπ έλνειπ. Η μξοτή ςξσπ ποιμ ςημ 
έλνη: 

de interficiendo Caesarem, 

ungues resecandi causa, 

ad obiurgandum eam. 
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ  

Porcia: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α’ κλίρηπ Porcia –ae = Πξοκία  
         ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 

Bruti: γεμική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ Brutus –i = Βοξύςξπ   
ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
uxor: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ uxor –oris = η ρύζσγξπ. 

cum: εδώ υοξμικόπ ρύμδερμξπ (ξ ιρςξοικόπ-διηγημαςικόπ cum) = όςαμ. 

viri: γεμική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ vir, viri = άμδοαπ. 

sui: γεμική εμικξύ, αορεμικό, γ’ ποόρχπξ, ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ, για έμαμ 
κςήςξοα suus, sua, suum = δικόπ ςηπ, δική ςηπ, δικό ςηπ. 

consilium: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ consilium –ii/-i = 
ρυέδιξ. 

de: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = για. 

interficiendo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ γεοξσμδιακξύ interficiendus, -a,  
-um ςξσ οήμαςξπ interficio, interfeci, interfectum, interficĕre 3 (αμήκει ρςα 15 
οήμαςα ρε –io πξσ κλίμξμςαι ραμ ςξ capio) = ρκξςώμχ       β’ εμικό ποξρςακςικήπ 
εμερςώςα: interfice (όπχπ όλα ςα ρύμθεςα ςξσ facio. Τξ facio ρυημαςίζει β’ εμικό 
ποξρςακςικήπ εμερςώςα: fac). 

Caesare: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ Caesar –aris = 
Καίραοαπ          ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 

cognovisset: γ’ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ, ςξσ οήμαςξπ cognosco, 
cognovi, cognitum, cognoscĕre 3 = γμχοίζχ. 

cultellum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ cultellus –i = 
μαυαιοάκι, νσοάτι. 

tonsorium: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ β’ κλίςξσ επιθέςξσ tonsorius, -a, -um = ςξσ 
μαμικιξσοίρςα → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά ωπ παοάγωγξ ςξσ ξσριαρςικξύ tonsor –
oris (= μαμικιξσοίρςαπ). 

quasi: παοαβξλικόπ ρύμδερμξπ = ραμ, ραμ μα, δήθεμ. 

unguium: γεμική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ unguis –is = μύυι → 
αταιοεςική εμικξύ: ungue/ungui. 

resecandorum: γεμική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ γεοξσμδιακξύ resecandus, -a, -
um ςξσ οήμαςξπ reseco, resecui, resectum, resecāre 1 = κόβχ   μεςξυή 
μέλλξμςα: resecaturus, -a, -um. 

causa: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με γεμική = για μα, με ρκξπό μα. 

poposcit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ posco, poposci, 
―, poscĕre 3 = ζηςώ → ςξ οήμα καμξμικά δεμ διαθέςει ρξσπίμξ. Δαμείζεςαι ςξ ρξσπίμξ 
ςξσ οήμαςξπ postulo 1: postulatum. 
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eo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ-επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = 
ασςόπ, -ή, -ό. 

-que: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και         υοηριμξπξιείςαι ωπ εγκλιςική λένη. 

velut: παοαβξλικό επίοοημα = δήθεμ, ραμ, ραμ μα, χπ. 

forte: ςοξπικό επίοοημα = ςσυαία   ρςημ ποαγμαςικόςηςα ποόκειςαι για 
επιοοημαςξπξιημέμη αταιοεςική εμικξύ ςξσ γ’ κλίςξσ ξσριαρςικξύ fors, ςξ ξπξίξ είμαι 
εύυοηρςξ μόμξμ ρςημ ξμξμαρςική και αταιοεςική εμικξύ. Δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

elapso: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ elabor, 
elapsus sum, elabi απξθ. 3 = (νε)-γλσρςοώ. 

se: αιςιαςική εμικξύ, γ’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ = ασςόπ, -ή, -ό. 

vulneravit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ vulnero, 
vulneravi, vulneratum, vulnerāre 1 = πληγώμχ, ςοασμαςίζχ. 

clamore: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ clamor –oris = 
κοασγή. 

deinde: υοξμικό επίοοημα = έπειςα. 

ancillarum: γεμική πληθσμςικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α’ κλίρηπ ancilla –ae = 
σπηοέςοια. 

in: ποόθερη πξσ εδώ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ρε. 

cubiculum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ cubiculum –i = 
κοεβαςξκάμαοα. 

vocatus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ 
οήμαςξπ voco, vocavi, vocatum, vocāre 1 = καλώ. 

Brutus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ Brutus –i = Βοξύςξπ 
      ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 

ad: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = για μα, ρε. 

eam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ ξοιρςικήπ-επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = 
ασςόπ, -ή, -ό. 

obiurgandam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ γεοξσμδιακξύ obiurgandus, -a, -um ςξσ 
οήμαςξπ obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgāre 1 = μαλώμχ. 

venit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ venio, veni, ventum, 
venīre 4 = έουξμαι. 

quod: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = επειδή. 

tonsoris: γεμική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ tonsor –oris = 
μαμικιξσοίρςαπ, κξσοέαπ. 

praeripuisset: γ’ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ, ςξσ 
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οήμαςξπ praeripio, praeripui, praereptum, praeripĕre 3 (αμήκει ρςα 15 οήμαςα ρε –io 
πξσ κλίμξμςαι ραμ ςξ capio) = αοπάζχ, κλέβχ. 

officium: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ officium –ii/-i = 
καθήκξμ, δξσλειά, ςέυμη. 

cui: δξςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ ξπξίξπ,  
-α, -ξ. 
 
secreto: ςοξπικό επίοοημα = κοστά  
Οι ςοειπ βαθμξί ςξσ επιοοήμαςξπ: Θ.Β. secreto/secrete, Σ.Β. secretius, Y.B. ―. 
 
Porcia: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α’ κλίρηπ Porcia –ae = Πξοκία 
      ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό.                

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

est: γ’ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, ―, esse = είμαι. 

hoc: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = ασςόπ,  
-ή, -ό. 
 
inquit: γ’ εμικό, ξοιρςική παοακειμέμξσ, ςξσ ελλειπςικξύ οήμαςξπ inquam = λέχ (για 
ςημ κλίρη ςξσ οήμαςξπ μπξοείςε μα αμαςοένεςε ρςξ β’ μέοξπ, ρςιπ ρημειώρειπ ςηπ 
γοαμμαςικήπ). 

temerarium: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ β’ κλίςξσ επιθέςξσ temerarius, -a,  
-um = αρσλλόγιρςξπ, -η, -ξ  ρυημαςίζει πεοιτοαρςικά παοαθεςικά: Σ.Β. magis 
temerarius, -a, -um, Y.B. maxime temerarius, -a, -um. 
 
factum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ factum –i = ποάνη. 

meum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, α’ ποόρχπξ, ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ για έμαμ 
κςήςξοα meus, mea, meum = δικόπ μξσ, δική μξσ, δικό μξσ   
Ποξρξυή! Δίμαι η μξμαδική αμςχμσμία πξσ ρυημαςίζει κληςική πςώρη ρςξ αορεμικό και 
θηλσκό εμικξύ αοιθμξύ. Κληςική εμικξύ αορεμικξύ: meus (όμξια με ςημ ξμξμαρςική. 
Δπξμέμχπ, και ςξ ξσριαρςικό πξσ ρσμξδεύει ςίθεςαι ρε ξμξμαρςική, πυ. meus oculus) 
ή mi. Κληςική εμικξύ θηλσκξύ: mea. 
sed: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = αλλά. 

certissimum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ β’ κλιςξσ επιθέςξσ certissimus, -a, -
um = βεβαιόςαςξπ, -η, -ξ. Ποόκειςαι για σπεοθεςικό βαθμό ςξσ β’ κλίςξσ 
επιθέςξσ certus, -a, -um = βέβαιξπ, -η, -ξ, ρίγξσοξπ, -η, -ξ      Παοαθεςικά: Σ.Β.certior, 
-ior, -ius, Y.B. certissimus, -a, -um. 

indicium: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ indicium –ii/-i = 
απόδεινη, ςεκμήοιξ. 

amoris: γεμική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ’ κλίρηπ amor –oris = αγάπη. 

mei: γεμική εμικξύ, αορεμικό, α’ ποόρχπξ, ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ για έμαμ 
κςήςξοα meus, mea, meum = δικόπ μξσ, δική μξσ, δικό μξσ  
Ποξρξυή! Δίμαι η μξμαδική αμςχμσμία πξσ ρυημαςίζει κληςική πςώρη ρςξ αορεμικό και 
θηλσκό εμικξύ αοιθμξύ. Κληςική εμικξύ αορεμικξύ: meus (όμξια με ςημ ξμξμαρςική. 
Δπξμέμχπ, και ςξ ξσριαρςικό πξσ ρσμξδεύει ςίθεςαι ρε ξμξμαρςική, πυ. meus oculus) 
ή mi. Κληςική εμικξύ θηλσκξύ: mea. 
erga: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ποξπ. 
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te: αιςιαςική εμικξύ, β’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ tu = ερύ. 

tale: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ talis, talis, tale = ςέςξιξπ,  
-α, -ξ          κλίμεςαι ραμ γ΄ κλιςξ επίθεςξ και δεμ διαθέςει κληςική πςώρη. 
 
consilium: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ consilium –ii/-i = 
ρυέδιξ. 

molientem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ molior, 
molitus sum, molīri απξθ. 4 = μηυαμεύξμαι, ρυεδιάζχ. 

experiri: απαοέμταςξ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ experior, expertus sum, experīri απξθ. 
4 = δξκιμάζχ. 

enim: διαρατηςικόπ και αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ. Έυει αμάλξγη υοήρη με ςξμ 

ρύμδερμξ γὰρ ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ = γιαςί. 

volui: α’ εμικό, ξοιρςική παοακειμέμξσ, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ volo, volui, ―, velle = 
θέλχ (για ςημ κλίρη ςξσ οήμαςξπ μπξοείςε μα αμαςοένεςε ρςξ β’ μέοξπ, ρςιπ ρημειώρειπ 
ςηπ γοαμμαςικήπ). 

quam: εοχςημαςικό επίοοημα = πόρξ. 

aequo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ β’ κλιςξσ επιθέςξσ aequus, -a, -um = ίρξπ, -η, 
-ξ, δίκαιξπ, -η, -ξ       Παοαθεςικά: Σ.Β. aequior, -ior, -ius, Υ.Β. aequissimus, -a, -um. 

animo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ animus –i = φσυή. 

me: αιςιαςική εμικξύ, α’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ ego = εγώ. 

ferro: αταιοεςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ ferrum –i = ρίδεοξ, 
ριδεοέμιξ εογαλείξ (όπλξ)       ωπ όμξμα μεςάλλξσ δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό αοιθμό. 

essem interemptura: α’ εμικό, σπξςακςική παοαςαςικξύ, εμεογηςική πεοιτοαρςική 
ρσζσγία ςξσ οήμαςξπ interimo, interemi, interemptum, interimĕre 3 = ενξλξθοεύχ, 
ρκξςώμχ. 

si: σπξθεςικόπ ρύμδερμξπ = αμ. 

tibi: δξςική εμικξύ, β’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ tu = ερύ. 

consilium: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ β’ κλίρηπ consilium –ii/-i = 
ρυέδιξ. 

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

ex: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από, ρύμτχμα με. 

sententia: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α’ κλίρηπ sententia –ae = 
ρκέφη. 

cessisset: γ’ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ, ςξσ οήμαςξπ cedo, cessi, 
cessum, cedĕre 3 = ποξυχοώ, παοαυχοώ. 

consilium ex sententia cedit: ςξ ρυέδιξ πηγαίμει κας’ εσυήμ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

A΄ κλίρη 

Porcia –ae: θηλσκό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό 

ancilla –ae: θηλσκό 

sententia –ae: θηλσκό 

 

Β΄ κλίρη 

Brutus –i: αορεμικό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό 

vir, viri: αορεμικό 

consilium –ii/-i: ξσδέςεοξ 

cultellus –i: αορεμικό 

cubiculum –i: ξσδέςεοξ 

officium –ii/-i: ξσδέςεοξ 

factum –i: ξσδέςεοξ 

indicium –ii/-i: ξσδέςεοξ 

animus –i: αορεμικό 

ferrum –i: ξσδέςεοξ → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό 
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Γ΄ κλίρη 

uxor –oris: θηλσκό 

Caesar –aris: αορεμικό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό 

unguis –is: αορεμικό → αταιοεςική εμικξύ: ungue/ungui 

clamor –oris: αορεμικό 

tonsor –oris: αορεμικό 

amor –oris: αορεμικό 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίρη 

tonsorius, –a, –um → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

temerarius, –a, –um → ρυημαςίζει πεοιτοαρςικά παοαθεςικά: Σ.Β. magis temerarius, -a, -
um, Y.B. maxime temerarius, -a, -um 

certus, –a, –um → Παοαθεςικά: Σ.Β. certior, -ior, -ius, Y.B. certissimus, -a, -um 

aequus, –a, –um → Παοαθεςικά: Σ.Β. aequior, -ior, -ius, Υ.Β. aequissimus, -a, -um 
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ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

 

suus, sua, sum (κςηςική αμςχμσμία, γ’ ποόρχπξ, για έμαμ κςήςξοα) 

is, ea, id (ξοιρςική-επαμαληπςική) 

se (ποξρχπική, γ’ ποόρχπξ) 

qui, quae, quod (αματξοική) 

hic, haec, hoc (δεικςική) 

meus, mea, meum (κςηςική, α’ ποόρχπξ, για έμαμ κςήςξοα) 

tu (ποξρχπική, β’ ποόρχπξ) 

talis, talis, tale (δεικςική) 

ego (ποξρχπική, α’ ποόρχπξ) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

1η σζσγία 

reseco, resecui, resectum, resecāre → Μςυ. μέλλξμςα: resecaturus 

vulnero, vulneravi, vulneratum, vulnerāre 

voco, vocavi, vocatum, vocāre 

obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgāre 
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3η σζσγία 

interficio, interfeci, interfectum, interficĕre 3* (αμήκει ρςα 15 οήμαςα ρε –io πξσ κλίμξμςαι 
ραμ ςξ capio) → β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: interfice 

cognosco, cognovi, cognitum, cognoscĕre 

posco, poposci, poscĕre → δαμείζεςαι ςξ ρξσπίμξ από ςξ οήμα postulo 1: postulatum 

elabor, elapsus sum, elabi (απξθεςικό) 

praeripio, praeripui, praereptum, praeripĕre 3* (αμήκει ρςα 15 οήμαςα ρε –io πξσ κλίμξμςαι 
ραμ ςξ capio) 

interimo, interemi, interemptum, interimĕre 

cedo, cessi, cessum, cedĕre 

 

4η σζσγία 

venio, veni, ventum, venīre 

molior, molitus sum, molīri (απξθεςικό) 

experior, expertus sum, experīri (απξθεςικό) 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 

sum, fui, ―, esse 

inquam (ελλειπςικό) 

volo, volui, ―, velle 
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 

forte → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

deinde 

secreto/secrete → Παοαθεςικά: Σ.Β. secretius, Y.B. ― 

quam 

velut (παοαβξλικό) 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ 

 

de (+ αταιοεςική) 

causa (+ γεμική) 

in (+αιςιαςική) 

ad (+ αιςιαςική) 

erga (+ αιςιαςική) 

ex (+ αταιοεςική) 
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ΤΝΔΔΜΟΙ 

 

cum (υοξμικόπ, ιρςξοικόπ-διηγημαςικόπ) 

-que (ρσμπλεκςικόπ) → υοηριμξπξιείςαι χπ εγκλιςική λένη 

quod (αιςιξλξγικόπ) 

sed (αμςιθεςικόπ) 

enim (διαρατηςικόπ και αιςιξλξγικόπ) 

si (σπξθεςικόπ) 

quasi (παοαβξλικόπ-σπξθεςικόπ) 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

Porcia, Bruti uxor, […], cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa 
poposcit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ 

poposcit: οήμα 

Porcia: σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

uxor: ξμξιόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ, παοάθερη ρςξ Porcia 

Bruti: γεμική κςηςική ρςξ uxor 

cultellum: αμςικείμεμξ οήμαςξπ 

tonsorium: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ cultellum 

unguium resecandorum causa: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρκξπό ρςξ οήμα 
poposcit. Έυξσμε σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη, γιαςί ποιμ ςημ έλνη η τοάρη θα είυε χπ 
ενήπ: ungues resecandi causa. Θα είυαμε, δηλαδή, εμποόθεςη γεμική ςξσ γεοξσμδίξσ με 
αμςικείμεμξ ρε αιςιαςική, πξσ απαιςεί γεοξσμδιακή έλνη. 

unguium: σπξκείμεμξ ςξσ γεοξσμδιακξύ resecandorum 

quasi unguium resecandorum causa: βοαυσλξγική τοάρη πξσ εκτοάζει παοαβξλή. 
Ιρξδσμαμεί με ςημ σπξθεςική-παοαβξλική ποόςαρη: quasi (Porcia) unguium resecandorum 
causa cultellum posceret: Λειςξσογεί χπ β’ όοξπ ρύγκοιρηπ (α’ όοξπ ρύγκοιρηπ είμαι η κύοια 
ποόςαρη με οήμα ςξ poposcit). Διράγεςαι με ςξμ παοαβξλικό ρύμδερμξ quasi και εκτέοεςαι με 
σπξςακςική, γιαςί η ρύγκοιρη ατξοά μια σπξθεςική ποάνη ή καςάρςαρη. Σσγκεκοιμέμα, 
εκτέοεςαι με σπξςακςική παοαςαςικξύ (posceret), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ 
(poposcit), για μα δηλώρει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 
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eoque velut forte elapso se vulneravit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ 

(Σημείχρη: ρσμδέεςαι παοαςακςικά με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια ποόςαρη με ςξμ ρσμπλεκςικό 
ρύμδερμξ –que) 

vulneravit: οήμα 

(Porcia): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

se: αμςικείμεμξ οήμαςξπ (άμερη ασςξπάθεια) 

eo: αταιοεςική ςξσ ξογάμξσ ρςξ οήμα vulneravit και σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ elapso 

elapso: επιοοημαςική αιςιξλξγική μεςξυή σπξκειμεμικήπ αιςιξλξγίαπ (επειδή ποξηγείςαι ςξ 
velut), ρσμημμέμη ρςξ eo. Δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ. Αμάλσρη μεςξυήπ: quod is elapsus esset 

forte: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςη μεςξυή elapso 

 

cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική 
υοξμική ποόςαρη, πξσ λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ 
πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ poposcit. Διράγεςαι με ςξμ cum ςξμ ιρςξοικό-
διηγημαςικό, ξ ξπξίξπ σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη ρυέρη ςηπ δεσςεοεύξσραπ με ςημ κύοια και 
δημιξσογεί αμάμερά ςξσπ μια ρυέρη αιςίξσ και αιςιαςξύ. Δκτέοεςαι με σπξςακςική, πξσ κάμει 
ταμεοό ςξμ οόλξ ςξσ σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ. Σσγκεκοιμέμα, με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ 
(cognovisset), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ (poposcit) και δηλώμει ςξ 
ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

cognovisset: οήμα 

(Porcia): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

consilium: αμςικείμεμξ οήμαςξπ 

viri: γεμική σπξκειμεμική/δημιξσογξύ ρςξ consilium 

sui: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ viri 

de interficiendo Caesare: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει αματξοά ρςξ 
consilium.Έυξσμε σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη, γιαςί ποιμ ςημ έλνη η τοάρη θα είυε χπ 
ενήπ: de interficiendo Caesarem. Θα είυαμε, δηλαδή, εμποόθεςη αταιοεςική ςξσ γεοξσμδίξσ 
με αμςικείμεμξ ρε αιςιαςική, πξσ απαιςεί γεοξσμδιακή έλνη. 

Caesare: σπξκείμεμξ ςξσ γεοξσμδιακξύ interficiendo 
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Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit: κύοια 
ποόςαρη κοίρεχπ 

venit: οήμα 

Brutus: σπξκείμεμξ οήμαςξπ και μεςξυήπ vocatus 

ad eam obiurgandam: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ρκξπξύ ρςξ οήμα venit. Έυξσμε 
σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη, γιαςί ποιμ ςημ έλνη η τοάρη θα είυε χπ ενήπ: ad eam 
obiurgandum. Θα είυαμε, δηλαδή, εμποόθεςη αιςιαςική ςξσ γεοξσμδίξσ με αμςικείμεμξ ρε 
αιςιαςική, πξσ απαιςεί γεοξσμδιακή έλνη. 

eam: σπξκείμεμξ ςξσ γεοξσμδιακξύ obiurgandam 

vocatus: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, Brutus. 
Δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ.Αμάλσρη μεςξυήπ: cum Brutus vocatus esset ή postquam Brutus 
vocatus est/erat 

clamore: αταιοεςική ςξσ πξιηςικξύ αιςίξσ (αποόθεςη, γιαςί δηλώμει κάςι άφσυξ) ή ςξσ 
ενχςεοικξύ αμαγκαρςικξύ αιςίξσ ρςη μεςξυή vocatus 

ancillarum: γεμική σπξκειμεμική ρςξ clamore 

in cubiculum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ κίμηρηπ ρε ςόπξ ρςη μεςξυή vocatus 

deinde: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα venit 

 

quod tonsoris praeripuisset officium: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική αιςιξλξγική ποόςαρη, πξσ 
λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ 
με οήμα ςξ venit. Διράγεςαι με ςξμ αιςιξλξγικό ρύμδερμξ quod και εκτέοεςαι με σπξςακςική, 
γιαςί εκτοάζει σπξκειμεμική αιςιξλξγία. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική 
σπεορσμςελίκξσ (praeripuisset), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ (venit) και 
δηλώμεςαι ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

praeripuisset: οήμα 

(Porcia): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

officium: αμςικείμεμξ οήμαςξπ 

tonsoris: γεμική κςηςική ρςξ officium 
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Cui secreto Porcia […] inquit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ 

inquit: οήμα 

Porcia: σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

cui: έμμερξ αμςικείμεμξ οήμαςξπ. Η ποόςαρη πξσ ακξλξσθεί μέρα ρςα ειραγχγικά («non est 
hoc» […] «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale 
consilium molientem) απξςελεί ςξ λξγικό άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ inquit 

secreto: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα inquit 

 

«non est hoc» […] «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga 
te tale consilium molientem: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. Βοίρκεςαι ρε εσθύ λόγξ. 

non est: οήμα 

hoc: σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

factum/indicium: καςηγξοξύμεμα ρςξ hoc. Σσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ με ςξμ αμςιθεςικό 
ρύμδερμξ sed 

temerarium/meum: ξμξιόπςχςξι επιθεςικξί ποξρδιξοιρμξί ρςξ factum 

certissimum: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ indicium 

amoris: γεμική αμςικειμεμική ρςξ indicium 

mei: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ amoris 

erga te: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ τιλικήπ διάθερηπ ρςξ amoris 

molientem: επιθεςική μεςξυή, πξσ λειςξσογεί χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ te. Αμάλσρη 
μεςξυήπ: qui moliris /molire 

consilium: αμςικείμεμξ ρςη μεςξυή molientem 

tale: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ consilium 
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experiri enim volui: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. Βοίρκεςαι ρε εσθύ λόγξ. 

volui: οήμα 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ και απαοεμτάςξσ 

experiri: αμςικείμεμξ οήμαςξπ, ςελικό απαοέμταςξ (ςασςξποξρχπία) 

quam aequo animo me ferro essem interemptura: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ experiri. 

 

quam aequo animo me ferro essem interemptura: δεσςεοεύξσρα πλάγια εοχςημαςική 
ποόςαρη, μεοικήπ αγμξίαπ, πξσ λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ experiri. 
Διράγεςαι με ςo εοχςημαςικό επίοοημα quam και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί θεχοείςαι όςι 
η ενάοςηρη δίμει σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ. 
Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική παοαςαςικξύ εμεογηςικήπ πεοιτοαρςικήπ ρσζσγίαπ 
(essem interemptura), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ, (volui, μέρχ ςξσ 
απαοεμτάςξσ experiri), και δηλώμεςαι ςξ σρςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

essem interemptura: οήμα 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

me: αμςικείμεμξ οήμαςξπ (άμερη ασςξπάθεια) 

animo: αταιοεςική ςξσ ςοόπξσ ρςξ interemptura essem 

aequo: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ animo\ 

ferro: αταιοεςική ςξσ ξογάμξσ ρςξ interemptura essem 

quam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ, χπ επιςαςικό ρςξ aequo 
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si tibi consilium non ex sententia cessisset»: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική 
ποόςαρη. Διράγεςαι με ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ si, γιαςί είμαι καςαταςική. Με ενάοςηρη από 
ςξ experiri, πξσ με ςη ρειοά ςξσ εναοςάςαι από ςξ volui, ρυημαςίζεςαι εναοςημέμξπ σπξθεςικόπ 
λόγξπ ςηπ αμξικςήπ σπόθερηπ (1ξ είδξπ) ρςξ μέλλξμ. Σσγκεκοιμέμα, ρςημ σπόθερη έυξσμε 
σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (cessisset) και ρςημ απόδξρη πλάγια εοχςημαςική ποόςαρη 
(quam aequo animo me ferro essem interemptura). 

Τοξπή ρε αμενάοςηςξ σπξθεςικό λόγξ: 

Υπόθεση: si […] non ex sententia cesserit (ξοιρςική ρσμςελερμέμξσ μέλλξμςα) 

Απόδοση: quam […] interimam?? (εσθεία εοώςηρη – ξοιρςική μέλλξμςα) 

non cessisset: οήμα 

consilium: σπξκείμεμξ οήμαςξπ 

tibi: δξςική ποξρχπική αμςιυαοιρςική ρςξ non cessisset 

ex sententia: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ non cessisset. 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 13/03/2012 


