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1.
Non
dubito
fore
plerosque,
Attice,
qui
hoc
genus
scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent,
cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius
virtutibus commemorari saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse.
2. Sed hi erunt fere, qui expertes litterarum Graecarum nihil rectum, nisi
quod ipsorum moribus conveniat, putabunt. 3. Hi si didicerint non eadem
omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari,
non admirabuntur nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum
secutos. 4. Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, sororem
germanam habere in matrimonio, quippe cum cives eius eodem uterentur
instituto. At id quidem nostris moribus nefas habetur. Laudi in Creta
ducitur adulescentulis quam plurimos habuisse amatores. Nulla Lacedaemoni
vidua tam est nobilis, quae non ad cenam eat mercede conducta. 5. Magnis
in laudibus tota fere fuit Graecia victorem Olympiae citari; in scaenam
vero prodire ac populo esse spectaculo nemini in eisdem gentibus fuit
turpitudini. Quae omnia apud nos partim infamia, partim humilia atque ab
honestate remota ponuntur.
Cornelius Nepos. Vitae pr. 1.1.1

a. Che cos'è fore (par.1)?
b. Individua le subordinate infinitive.
c. Come credi che si possano motivare attraverso la lettura del brano i concetti di
identità e alterità?
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nam quid tandem novi matronae fecerunt, quod frequentes in causa ad se
pertinente in publicum processerunt? nunquam ante hoc tempus in publico
apparuerunt? tuas adversus te Origines revolvam. accipe quotiens id
fecerint, et quidem semper bono publico. iam a principio, regnante Romulo,
cum Capitolio ab Sabinis capto medio in foro signis conlatis dimicaretur,
nonne intercursu matronarum inter acies duas proelium sedatum est? quid?
regibus exactis cum Coriolano Marcio duce legions Volscorum castra ad
quintum lapidem posuissent, nonne id agmen quo obruta haec urbs esset
matronae averterunt? iam urbe capta a Gallis aurum quo redempta urbs est
nonne matronae consensu omnium in publicum contulerunt? proximo bello, ne
antiqua repetam, nonne et, cum pecunia opus fuit, viduarum pecuniae
adiuverunt aerarium et, cum di quoque novi ad opem ferendam dubiis rebus
accerserentur, matronae universae ad mare profectae sunt ad matrem Idaeam
accipiendam? dissimiles, inquis, causae sunt. Nec mihi causas aequare
propositum est: nihil novi factum purgare satis est. ceterum quod in rebus
ad omnes pariter viros feminas pertinentibus fecisse eas nemo miratus est,
in causa proprie ad ipsas pertinente miramur fecisse? quid autem fecerunt?
superbas, medius fidius, aures habemus si, cum domini servorum non
fastidiant
preces,
nos
rogari
ab
honestis
feminis
indignamur.
T. Livius. Ab Urbe Condita XXXIV 5

