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1. Δραματικά κείμενα του 5ου αι. π.Χ. 

Ό κλασικός φιλόλογος Ulrich von Wilamowitz, στην εισαγωγή του 
στην ελληνική τραγωδία, έδωσε μία σύνοψη της ιστορίας της παρά
δοσης της δραματικής ποίησης,1 ή οποία ισχύει σε γενικές γραμμές 
εως σήμερα.2 Τά άφθονα ευρήματα παπύρων της τραγωδίας και 
κωμωδίας, πού συμπεριλαμβάνονται σέ νέες ολο και καλύτερες 
εκδόσεις, αλλά και ή δημοσίευση μιας σειράς κειμένων μέ μουσική 
σημειογραφία (παρασημαντική ) άπό τον 3ο αι. π.Χ. εως τον 4ο αι. 
μ.Χ., επιτρέπουν νά έμπλουτίσωμε λεπτομερώς αυτήν τήν σύνοψη 
και νά τήν συμπληρώσωμε μέ νέες απόψεις. Σέ αυτό τό άρθρο, θά 
ήθελα α φ ' ενός νά συμπληρώσω τήν Ιστορία της παραδόσεως της 

1. U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Euripides Herakles Ι, Einleitung in die attische 

Tragödie, Berlin 1889, σσ. 121-220. 

2. R . Pfeiffer, Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des 
Hellenismus, München 1978, σσ. 109 εξ., 224-242, E. Pöhlmann, Einführung in die Ober
lieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur, τόμ. I Altertum, Darmstadt 

1994, σσ. 22-25, 31-34. 

3. Tragicorum Graecorum Fragmenta, έκδ. Β. Snell, R. Kannicht, St. Radt, Göttingen 1971 
κτλ. (TrGF)· Poetae Comici Graeci, έκδ. R. Kassel/C. Austin, Berlin-New York 1983 κτλ. 

(PCG). 

4. E. Pöhlmann - M.L. West, Documents of Ancient Greek Music, Oxford 2001 (= DAGM). 
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δραματικής ποιήσεως από την άποψη της Ιστορίας της παραδόσε
ως της δραματικής μουσικής, και αφ' ετέρου να παρουσιάσω την 
εξέλιξη της μουσικής τοΰ δράματος, από την κλασική εποχή μέσω 
τοΰ ελληνισμού εως τήν αυτοκρατορική εποχή. 

Ή αρχή της παράδοσης της τραγωδίας, τοΰ σατυρικού δράμα
τος και της κωμωδίας θα γίνη με το κείμενο τοΰ ποιητή, ο οποίος 
κατά κανόνα συνέθετε τήν δραματική μουσική, ετοίμαζε τις παρα
στάσεις καί συμμετείχε αρχικά και ο ϊδιος ως υποκριτής.5 Ό 
Αριστοφάνης στην κωμωδία Θεσμοφοριάζουσαι τοΰ 411 π.Χ., μας 
δείχνει τον τραγικό 'Αγάθωνα με ενα χειρόγραφο στο χέρι στο 
εργαστήριο του.6 Εικόνα μιας πρόβας αποκτάμε άπό τον κρατήρα 
τοΰ Προνόμου τοΰ 400 π.Χ. από τό Ροΰβο,7 στον όποιο απεικονί
ζεται ο ποιητής Δημήτριος με τό χειρόγραφο του, ενα δεμένο 
κυλινδρικό πάπυρο στά γόνατα, ανάμεσα σε υποκριτές, μουσικούς 
και σατύρους τοΰ δράματος. Παρ' ολο πού οι λεπτομέρειες μας 
διαφεύγουν, μπορούμε νά θεωρήσωμε ως δεδομένο οτι τέτοια χει
ρόγραφα με δραματικό κείμενο ήταν απαραίτητα άπό τήν αρχή γιά 
υποκριτές, μουσικούς και χοροδιδασκάλους. Δεν ξέρομε όμως αν 
αυτά τά δραματικά χειρόγραφα έφεραν καί τις μελωδίες των 
λυρικών στίχων. 

2. Ή μουσική σημειογραφία (παρασημαντική) 

Σέ κάθε περίπτωση χρονολογούνται οι πρώτοι πάπυροι με μουσική 
παρασημαντική στον 3ο αι. π.Χ., ή οποία μπορεί νά άναχθή εως τον 
5ο αι. π.Χ.: Τό παλαιότερο σύστημα της από τά δύο, ή λεγόμενη 
"κρουματογραφία", έχει ώς βάση ενα αλφάβητο άπό τό "Αργός, πού 
χρονολογείται στο μέσον τοΰ 5ου αι. π.Χ. Φαίνεται οτι, ή "κρουμα
τογραφία" ήταν μία εφεύρεση αυλητών τοΰ "Αργούς, στην προσπάθεια 
τους νά καταγράψουν ενόργανη μουσική. Τό νεώτερο σύστημα της 
παρασημαντικής, ή λεγόμενη "μελογραφία", είναι μία μεταγραφή τοΰ 
συστήματος στο πασίγνωστο ιωνικό αλφάβητο, τό όποιο εισήχθη 

5. Α. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford 21968, σσ. 84-91. 
6. 'Αριστοφάνους, Θεσμοφοριάζουσαι στ. 95-129· πρβλ. Ε. Pöhlmann, Griechische 

Musikfragmente, ein Weg zur altgriechischen Musik, Nürnberg 1960, σ. 10 ύποσημ. 1. 
7. Pickard-Cambridge (οπ.π., ύποσημ. 5) 186 εξ. καί πίν. 49, A.D. Trendall - T.B.L. 

Webster, Illustrations of Greek Drama, London 1971, πίν. II1. 
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επίσημα στην 'Αθήνα το 403/2 π.Χ., αν και ήταν σέ χρήση πρωτύτε
ρα. Ό Άριστόξενος, ó όποιος ήκμασε το 336 π.Χ., θέλησε να 
άποκλείση τήν παρασημαντική από τήν θεωρία της μουσικής ώς 
βάναυση τέχνη, πού αντίκειται στην επιστήμη.8 Πράγματι ή παραση
μαντική δεν πρέπει να υπήρξε τότε γνωστή στο ευρύ κοινό, εφόσον 
φαίνεται οτι γινόταν χρήση της μόνο άπό τους επαγγελματίες μουσι
κούς.9 

3. Το βιβλίο στον 5ο αι. π.Χ. 

Ή πλήρης άνθηση της δραματικής ποιήσεως αλλά και ή άνοδος 
του μορφωτικού επιπέδου των ευρύτερων στρωμάτων1 0 οδήγησαν 
κατά τή διάρκεια του 5ου αι. στο νά άποζητή τό αθηναϊκό κοινό 
τά κείμενα επιτυχημένων δραμάτων νά παρουσιάζωνται επί σκηνής, 
στην μορφή πού κυκλοφορούσαν άπό τους εμπόρους βιβλίων.11 

Έ ν α τέτοιο κείμενο μας δείχνει και πάλι ο Αριστοφάνης τό 405 
π.Χ. στους Βατράχους του, οπού ο Διόνυσος, ο θεός τού θεάτρου, 
διαβάζει τήν 'Ανδρομέδα, μία τραγωδία του Ευριπίδη τού 412 π.Χ., 
μέσα άπό έναν κυλινδρικό πάπυρο. 1 2 Έ δ ώ δεν έχομε κάτι τό μονα
δικό: Ό κύλινδρος παπύρου εμφανίζεται στά χέρια τού αναγνώστη 
της λυρικής και επικής ποίησης ήδη στο πρώτο μισό τού 5ου αι. 
π.Χ. σέ παραστάσεις αγγείων.1 3 

Τήν μορφή τών πρώτων βιβλίων με δραματικά κείμενα τήν 
υπέθεσε ó Wilamowitz άπό επιγραφές,14 τά δε συμπεράσματα του 
επιβεβαιώθηκαν άπό τους πρωιμότερους παπύρους τού 4ου αι. 
π.Χ.: Σπάνια υποδηλώνονται τά ονόματα τών δρώντων προσώπων. 
Τό κείμενο διαιρείται μόνο με τήν λεγομένη "παράγραφο", μία 
γραμμή στην αρχή τής κάθε σειράς. ΟΙ απαγγελλόμενοι στίχοι γρά
φονταν άπό τήν αρχή άνά στίχο, όχι μόνο τά δακτυλικά έξάμετρα 

8. Άριστοξένου, "Αρμονικά, βιβλ. 2, κεφ. 39-41. 

9. M.L. West, Ancient Greek Music, Oxford 1992, σσ. 259-263. 

10. Πρβλ. E. Pöhlmann 1994 (οπ.π., ύποσημ. 2) σσ. 18-24. 

11. Wilamowitz (οπ.π., ύποσημ. 1) ο. 131 εξ. 

12. 'Αριστοφάνους, Βάτραχοι, στ. 53. 

13. Ε. Pöhlmann, Mündlichkeit und Schriftlichkeit gestern und heute, στο: WüJbb 14, 1988, 

σσ. 7-20. 

14. Wilamowitz (οπ.π., ύποσημ. 1) σο. 127-129. 
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και ή ελεγεία, άλλα και τα Ιαμβικά τρίμετρα. Τα τετράμετρα όλων 
των ειδών κόβονταν σε δίμετρα. 'Αντιθέτως, οι άδόμενοι στίχοι, τα 
λεγόμενα "μέλη", γράφονταν συνεχόμενα, όπως ο πεζός λόγος. Το 
πρώτο παράδειγμα μιας τέτοιας σελιδοποίησης τό βρίσκομε σ' έναν 
πάπυρο τοϋ 330 π.Χ., ο όποιος περιέχει σε μακρές σειρές μέ 50-60 
γράμματα τον Νόμο Πέρσαι του Τιμόθεου.15 'Αργότερα όμως στην 
'Αλεξάνδρεια, κόβονταν και τέτοιοι λυρικοί στίχοι στα λεγόμενα 
"κώλα", όπως θα δοϋμε. 

4. Πρεμιέρες και επαναλήψεις οραμάτων στο θέατρο τοϋ 
Διονύσου 

Στην 'Αθήνα, οί παραστάσεις τραγωδιών και κωμωδιών αποτε
λούνταν έως τό μέσον τοϋ 5ου αι. π.Χ. μόνο από πρεμιέρες, ενώ 
επαναλήψεις επιτυχημένων δραμάτων εξω από την πόλη ήταν 
δυνατές ήδη από τήν αρχή τοϋ 5ου α'ι. π.Χ.16 Εξαίρεση αποτελεί 
μία απόφαση τοϋ δήμου μετά τον θάνατο τοϋ Αισχύλου, πού 

1 7 

ενεθάρρυνε ρητά να ξαναπαίζωνται οί τραγωδίες του, πράγμα πού 
άλλαξε μετά τό 400 π.Χ.: 'Από τό 386 και έξης, εμφανίζονται κατά 
κανόνα επαναλήψεις παλαιών τραγωδιών δίπλα σέ πρεμιέρες. Αυτό 
θα Ίσχύση γιά τήν κωμωδία μόλις τό 339 π.Χ.18 

Παρεμβολές τών υποκριτών, ιδιαιτέρως στα κείμενα τοϋ Ευριπί
δη, δείχνουν οτι οί παλαιές τραγωδίες είχαν διασκευασθή γιά να 
ξαναπαιχθοϋν.1 Γι' αυτό καί ο Λυκοϋργος έβαλε νά καταρτίσουν 
ενα "κρατικό αντίτυπο" τών τραγωδιών τοϋ Αισχύλου, τοϋ 
Σοφοκλή καί τοϋ Ευριπίδη, απαγορεύοντας σέ περίπτωση επανάλη
ψης κάθε απόκλιση από τό κείμενο αύτοϋ τοϋ αντιτύπου,2 0 τό όποιο 

15. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Timotheos, Die Perser, Leipzig 1903, σ. 5 εξ., σσ. 10-18. 
16. Μετά τήν παράσταση της τραγωδίας Μιλήτου αλωσις τον Φρυνίχου στην 

Αθήνα, δηλ. μετά το 494 π.Χ., απαγορεύθηκε να ξανανέβη αυτό το δράμα, πού 
δεν ήταν κατάλληλο γιά τήν πολιτική της πόλης (Ηρόδοτου, βιβλ. 6, κεφ. 21). 

17. Pickard-Cambridge {οπ.π., ύποσημ. 5) σ. 86, Α. Lesky, Die tragische Dichtung der 
Hellenen, Göttingen 31972, α 69. 

18. Pickard-Cambridge {οπ.π., ύποσημ. 5) σσ. 99-125, G. Heldmann, "Die griechische und 
lateinische Tragödie und Komödie in der Kaiserzeit", στο: WüJbb 24, 2000, σσ. 185-
205, ιδιαιτέρως σσ. 188-195. 

19. D.L. Page, Actors' Interpolations in Greek Tragedy, Oxford 1934. 
20. Πλουτάρχου, Ηθικά, 841 F. 
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δικαίως ανάγει ô Wilamowitz στα δραματικά κείμενα πού κυκλοφο
ρούσαν.21 Το κρατικό αυτό αντίτυπο το δάνεισαν στον Πτολεμαίο 
III τον Ευεργέτη (246-221) αντί υψηλού αντιτίμου. Ό Πτολεμαίος 
το ενσωμάτωσε στην βιβλιοθήκη της 'Αλεξανδρείας, δημιουργώντας 
έτσι την αφετηρία της παράδοσης τη ς τραγωδίας. 

Για την έκδοση της κωμωδίας έπρεπε να χρησιμοποιήσουν οι 
'Αλεξανδρινοί φιλόλογοι τά κείμενα πού κυκλοφορούσαν, επειδή 
ή κωμωδία δεν είχε παραδοθή από ένα κρατικό αντίτυπο, πράγμα 
πού καταδεικνύεται στην κωμωδία Νεφέλαι, μέ την οποία ο 
Άριστο-φάνης κέρδισε το 423 μόνο το τρίτο βραβείο. 'Από το 
421 έως το 418 ξαναδούλεψε ο ίδιος τό έργο σ' ενα δεύτερο 
αντίτυπο, τό μόνο πού μας παραδόθηκε. Ή κωμωδία δεν ανέβη
κε ποτέ σ' αυτήν τή δεύτερη μορφή, κυκλοφορούσε όμως προ
φανώς στο εμπόριο, παίρνοντας τελικά τό δρόμο γιά τήν βιβλιο
θήκη της 'Αλεξανδρείας.2 3 

5. Ή εκδοτική τεχνική των 'Αλεξανδρινών φιλολόγων 

Βάσει τού κρατικού αντίτυπου και τών εν χρήσει κειμένων, 
κατήρτισαν οι 'Αλεξανδρινοί φιλόλογοι τά άπαντα τών δραματικών 
ποιητών, τά οποία, στην περίπτωση τού Αισχύλου, τού Σοφοκλή, 
τού Ευριπίδη και τού 'Αριστοφάνη, υπάρχουν ακόμα σε επιλογή σέ 
μεσαιωνικά χειρόγραφα μετά άπό μία σειρά μετασχηματισμών πού 
υπέστησαν, δηλ. τήν μεταγραφή άπό τον πάπυρο στην περγαμηνή, άπό 
τον κύλινδρο στον κώδικα και τελικά τον μεταγραμματισμό άπό 
τήν μεγαλογράμματη στην μικρογράμματη γραφή. Γιά τους λυρικούς 
στίχους, ol όποιοι γράφονταν αρχικά συνεχόμενοι, όπως ο πεζός 
λόγος, εφηύρε ό φιλόλογος 'Αριστοφάνης ó Βυζάντιος (196/93-
181/78) μία κατάλληλη σελιδοποίηση. Ό ίδιος διαχώρισε, μετά άπό 
μετρική ανάλυση, τά μέλη σέ στροφές και αυτές πάλι σέ μικρότερα 
μέρη, τά λεγόμενα "κώλα". Τό τέλος κάθε στροφής σημειωνόταν μέ 
τήν λεγομένη "παράγραφο", μία γραμμή κάτω άπό τήν αρχή της κάθε 

21. Wilamowitz (οπ.π., ύποσημ. 1) σ. 131 εξ. 
22. Γαληνοί), Εις Ιπποκράτους έπιδ. III σχολ. II 4, σ. 607, 79 Wenkebach. 
23. Aristophanes Clouds, ed. with intr. and comm. by K.J. Dover, Oxford 1998, σσ. LXXX 

κτλ., ιδιαιτέρως σ. XCVIII. 
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σειράς, ενώ το τέλος κάθε ποιήματος σημειωνόταν με έναν αστερί
σκο ή την λεγομένη "κορωνίδα". Σε μεταγενέστερους παπύρους δια
σώζονται επιπλέον οι λεγόμενες "εϊσθεσις" καί "έκθεσις", δηλ. μία 
μετατόπιση της σειράς προς τα εξω ή προς τα μέσα, προς διαχω
ρισμό των διαφορετικών ενοτήτων.24 Κατ' αυτόν τον τρόπο 
μπορούσαν να απαγγέλλουν τουλάχιστον τα μέλη σωστά από 
μετρικής πλευράς. Έξ άλλου, οι αλεξανδρινοί πάπυροι περιείχαν 
μόνο τό κείμενο τών τραγωδιών καί τών κωμωδιών, όπως καί τά 
πρότυπα τους, ενώ τό κρατικό τραγικό αντίτυπο καί τά κείμενα 
πού κυκλοφορούσαν στο εμπόριο δεν συμπεριλάμβαναν ποτέ τήν 
παρασημανηκή τών μελών, όπως τόνισε ήδη ο Wilamowitz.25 

6. Ή παράδοση τών δραματικών κειμένων μέσω τών τεχνιτών 

Τό οτι υπήρχε δίπλα στην παράδοση τών δραματικών κειμένων 
μέσω τών 'Αλεξανδρινών φιλολόγων καί μία παράδοση τής μου
σικής του δράματος στά χέρια τών επαγγελματιών μουσικών, τών 
λεγομένων τεχνιτών, φαίνεται καθαρά μέσα από τά αποσπάσματα 
τής αρχαίας ελληνικής μουσικής, τά οποία ξεκινούν τον 3ο αι. π.Χ. 
καί φτάνουν εως τον 4ο αι. μ.Χ. Ή έκδοση τού 2001 τών Ε. 
Pöhlmann καί M.L. West (Documents of Ancient Greek Music, γιά τήν 
οποία στο εξής θα χρησιμοποιείται ή σύντμηση A4 GM), περιέχει 61 
αποσπάσματα, τά 17 άπό τά οποία αφορούν στην μουσική τού δρά
ματος, δηλ. τά αποσπάσματα 2-5, 8-10, 17/18, 38-40, 42/43, 53/54, 
56. "Αλλα 14 αποσπάσματα, δηλ. οι αρ. 19-22, 24-31, 50, 59 είναι 
ύμνοι- τό απόσπασμα 23 είναι ενα σκόλιο. Τά αποσπάσματα 6 καί 
41 αφορούν στον νόμο ή στον διθύραμβο. 'Οκτώ αποσπάσματα με 
τους αρ. 32-37 καί 51/52 είναι ενόργανη μουσική. Τά υπόλοιπα δεν 
μπορούν νά ταξινομηθούν ακριβώς. 

Ή σελιδοποίηση τών αποσπασμάτων θυμίζει συχνά τους προ
αναφερθέντες προκατόχους τών αλεξανδρινών παπύρων με λυρικό 
κείμενο χωρίς παρασημαντική. Τά κείμενα τών μουσικών αποσπα
σμάτων γράφονταν κατά κανόνα συνεχόμενα, όπως ο πεζός λόγος, 
χωρίς καθόλου κωλομετρία. Συχνά συγκεντρώνονται μερικά μή 

24. Pöhlmann 1994 (οπ.π., ύποσημ. 2) σ. 32 έξ. 
25. Wilamowitz (οπ.π., ύποσημ. 1) ο. 129 έξ., Pfeiffer (οπ.π., ύποσημ. 2) σσ. 224-228, 

Pöhlmann 1994 (οπ.π., ύποσημ. 2) σσ. 23-25, 32, 34 έξ. 
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συσχετιζόμενα κομμάτια στο Ιδιο φύλλο, σποραδικά δε χρησιμο
ποιείται και ή πίσω πλευρά ενός φύλλου παπύρου. "Ολα αυτά δεν 
ανταποκρίνονται στην εκδοτική τεχνική των 'Αλεξανδρινών φιλο
λόγων. 

Το οτι οι επαγγελματίες μουσικοί, οι λεγόμενοι "τεχνίται", ήταν 
σε θέση να χρησιμοποιήσουν τήν κατά τα άλλα άγνωστη παραση-
μαντική αποδεικνύεται άπό τους δύο δελφικούς παιάνες των 
τεχνιτών της "Αθήνας προς τον 'Απόλλωνα, τών ετών 128 και 106 
π.Χ., οι οποίοι λαξεύθηκαν δίπλα στις συνανήκουσες τιμητικές 
επιγραφές στον θησαυρό τών 'Αθηναίων στους Δελφούς, μετά από 
τήν εκτέλεση τους {DAGM 20/21). Πριν από τους τεχνίτες, πού 
ίδρυσαν στην 'Αθήνα λατρευτικό θίασο προς τιμήν του Διονύσου 
τό 279/78 π.Χ., χρησιμοποιούσαν οι θίασοι τών υποκριτών και στην 
συνέχεια οι δραματικοί ποιητές τήν παρασημανπκή. Τώρα πρέπει 
να εξετασθούν εκείνα τα μουσικά αποσπάσματα, πού αφορούν στή 
δραματική ποίηση, ώστε να δούμε ποια σημασία είχε ή παρασημα-
ντική για τήν παράδοση τού ρεπερτορίου τών αναβιώσεων τών 
κλασικών δραμάτων: 

7. Τα παλαιότερα αποσπάσματα δραματικής μουσικής 

Τό παλαιότερο μουσικό απόσπασμα, ένας πτολεμαϊκός πάπυρος 
τού Leyden (DAGM 4), ó οποίος γράφτηκε στο πρώτο μισό τού 3ου 
αι. π.Χ., περιέχει δύο μή συσχετιζόμενα λυρικά κομμάτια από τήν 
Ιφιγένεια τήν εν Αϋλίδι τού Ευριπίδη, ή οποία ανέβηκε τό 405 
π.Χ. Τό πρώτο (στ. 1499-1509) άπό αυτά προέρχεται άπό τό λεγό
μενο κομμό, μία διωδία της "Ιφιγένειας με τον χορό, χωρίς στρο
φική δομή (στ. 1475-1531). Τό δεύτερο προέρχεται άπό τό δεύτερο 
στάσιμο τού χορού και έχει στροφική δομή (στ. 751-761 = στ. 762-
772, στ. 773-800). Σώζεται τό αριστερό περιθώριο τών τριών τελευ
ταίων σειρών (στ. 786-789, στ. 789-791, στ. 791-792). Τό κείμενο 
γράφτηκε σάν πεζός λόγος χωρίς κωλομετρία σε μακρές σειρές, 
πού περιέχουν μέχρι 62 γράμματα (στ. 786-789), καί σελιδοποίηση, 
πού θυμίζει τους προκατόχους τών αλεξανδρινών παπύρων (βλ. 
πιο πάνω). 

Φαίνεται καθαρά οτι πρόκειται γιά μέρος μιας ανθολογίας εντυ
πωσιακών λυρικών κομματιών, τά όποια προετοίμασε κάποιος 
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τεχνίτης για να τα εκτέλεση ως σολίστ. Αύτοϋ του είδους ή πρα
κτική είναι συνηθισμένη. "Ηδη το 336 π.Χ., σ' ένα συμπόσιο στα 
πλαίσια της γαμήλιας τελετής τής Κλεοπάτρας, της θυγατέρας τοϋ 
Φιλίππου II τοϋ Μακεδόνα, με τον βασιλιά 'Αλέξανδρο από τήν 
"Ηπειρο, εμφανίσθηκε ο τραγωδός Νεοπτόλεμος από τήν Σκύρο, 
διασκεδάζοντας τους καλεσμένους με τήν σολιστική απαγγελία 
μερικών λυρικών κομματιών, μεταξύ αυτών και μιας σκηνής τρα
γωδίας. Ό Georg Heldmann συγκέντρωσε τα τεκμήρια γιά τήν σολι
στική απαγγελία δραματικών σκηνών από τον 4ο αι. π.Χ. εως τήν 
αυτοκρατορική εποχή.2 6 

Λίγο μεταγενέστερο από τον πάπυρο τής Ιφιγένειας είναι ενα 
πτολεμαϊκό απόσπασμα από τους παπύρους τοϋ Ζήνωνος, πού χρο
νολογείται περί το 250 π.Χ. (DAGM 8). "Εχει σωθή το τέλος ενός 
κυλίνδρου παπύρου, κάτω δε από το κείμενο, σημείωσε ó αντιγρα
φέας τον αριθμό των στίχων σε σύντμηση, ή οποία υποδηλώνει τον 
αριθμό τών σειρών. Μετά τό πτολεμαϊκό sampi (= 900), έπεται 
"επ(η)" (στίχοι) και ενα ακόμα sampi. Τό αριστερό και δεξιό περι
θώριο δεν διατηρούνται, ενώ έχει περικοπή ή πάνω άκρη. Τό λυρικό 
κείμενο σέ δοχμίους υποδηλώνει έναν τραγικό χορό, ó όποιος δεν 
ταιριάζει με τό τέλος μιας τραγωδίας. "Ετσι, αυτός ο κύλινδρος πα
πύρου τών 900 στίχων περιείχε, όπως κι ó πάπυρος τής Ιφιγένειας, 
και πάλι μερικά τραγικά κομμάτια, τά οποία συγκέντρωσε κάποιος 
τραγωδός γιά σολιστική απαγγελία. 

Τό πιο περίφημο όμως απόσπασμα αρχαίας ελληνικής μουσικής, 
τό οποίο χρονολογείται στά 200 π.Χ. τό διαθέτει ή συλλογή παπύ
ρων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης. Πρόκειται γιά μερικές 
σειρές τοϋ πρώτου στάσιμου από τον Όρέστη τοϋ Ευριπίδη με μου
σική σημειογραφία. Σώζονται οι στίχοι 338-344, δηλ. ενα κομμάτι 
τής αντιστροφής. Τό 408 π.Χ. έχομε τήν διδασκαλία τοϋ Όρέστη 
και τό 405 π.Χ. τή διδασκαλία τής Ιφιγένειας τής εν Ανλίδι. Βε
βαίως δεν είναι σύμπτωση τό οτι παραδίδεται μελοποίηση μόνο γιά 
τά ύστερώτερα έργα τοϋ Ευριπίδη. "Οπως δε θά δοϋμε, αξίζει νά 
πραγματευθοϋμε αυτό τό κομμάτι άναλυτικώτερα. 

Πρόκειται γιά τό κεντρικό μέρος μιας στήλης, τής οποίας έχει 
διασωθή τό ανώτερο άκρο, ενώ τό αριστερό καΐ τό δεξιό περιθώ
ριο έχουν χαθή. Στην αρχή (στ. 1-3), κάθε στίχος περιείχε άπό δύο 

26. TrGF 2F 127, Heldmann (οπ.π., ύποσημ. 18) σσ. 192-204, ιδιαιτέρως σ. 195. 
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μετρικούς πόδες, δύο δοχμίους. Μετά από τον στίχο 4 μεταβάλλε
ται ή σελιδοποίηση εξ αιτίας οργανικών παρεμβολών. Οι στίχοι 
περιέχουν, σύμφωνα με την ανασύνθεση τοϋ M.L. West εως 28 
γράμματα (πίν. 1: DAGM, αρ. 3, σ. 41). Ή ακολουθία τών στίχων 
338/339/ 340, την οποία παραδίδουν ολα τά μεσαιωνικά χειρόγρα
φα, παρουσιάζεται στον πάπυρο σε παραλλαγμένη σειρά 
339/338/340. Φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται γιά ένα κείμενο παπύ
ρου πού δεν εξαρτάται άπό την εκδοτική τεχνική τών 
'Αλεξανδρινών φιλολόγων. ΓΓ αυτό, θά πρέπη νά το κατατάξωμε 
στην δευτερεύουσα παράδοση τών έργων τοϋ Ευριπίδη πού δια
σώθηκαν, μέσω τών επαγγελματιών μουσικών. Δεν μπορούμε νά 
πούμε εάν πρόκειται γιά ενα απόσπασμα κυλίνδρου παπύρου, πού 
περιείχε ολόκληρη τήν τραγωδία μέ μουσική σημειογραφία, ή αντί
θετα γιά ενα μοναδικό φύλλο μέ ενα κομμάτι άπό τον 'Ορέστη. 

Πάνω άπό τό κείμενο, βλέπομε "μελογραφία" μέ ρυθμικά σύμβο
λα, ενώ στις ϊδιες τις σειρές τοϋ κειμένου σημειώνονται παρεμβολές 
συνοδευτικού οργάνου μέ "κρουματογραφία", δηλ. δύο φορές (στ. 
343) μία ομάδα άπό τρία σύμβολα και τέσσερεις φορές (στ. 339, στ. 
338, στ. 340) ένα ορθογώνιο ζήτα μέ στιγμή γιά τό σόλ1. Μία όμως 
φορά, στον στίχο 342, αυτό τό ζήτα δέν βρίσκεται πάνω στην σχε
τική σειρά άλλα κατά αντικανονικό τρόπο πάνω άπό τό κείμενο. 
Αυτό τό γεγονός γίνεται κατανοητό άπό μία μεταγραφή (πίν. 2: 
DAGM, άρ. 3, σ. 42). Δείχνοντας και τό συνανήκον κομμάτι της 
στροφής, αιτιολογεί αυτή ή μεταγραφή τήν προαναφερθείσα ανωμα
λία στην γραφή: 

'Ανάμεσα στους δύο δοχμίους "τις ακάτου θοας / τινάξας δαί
μων" (στ. 342), άπαντα τέλος λέξεως. Επομένως, τό Ζ θά μπορούσε 
νά είχε γραφή στην Ιδια σειρά μεταξύ τών δύο δοχμίων, ενώ τό βρί-
σκομε πάνω άπό τήν σειρά. 'Αντιθέτως, ανάμεσα στους δύο δοχμί
ους "λάβροις όλεθρίοισιν εν κύμασιν" (στ. 344) υπάρχει συνάφεια. 
Έ δ ώ , τό Ζ θά μπορούσε νά έχη γραφή πάνω στή σειρά, ενώ τό βρί-
σκομε ανάμεσα στή λέξη "ολέθριοι Ζ σιν". 

Τήν αιτιολογία τήν βρίσκομε στά σχετικά χωρία τής στροφής, 
οπού συνέβη ακριβώς τό αντίθετο: 'Ανάμεσα στους δύο δοχμίους 
"γόνον έάσατ' έκλαθέσθαι λύσσας (στ. 326) υπάρχει συνάφεια. 
Επομένως, τό Ζ θά μπορούσε νά είχε γραφή πάνω στή σειρά, όπως 
στον στίχο 342. 'Αντιθέτως, ανάμεσα στους δύο δοχμίους "οϊων, ώ 
τάλας / όρεχθείς ερρεις" (στ. 328), άπαντα και πάλι τέλος λέξεως. 
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Έ δ ώ το Ζ θα μπορούσε να είχε γραφή στην Ιδια σειρά, όπως στον 
στίχο 344. 

Φαίνεται καθαρά οτι ο γραφέας μετέφερε μηχανικά την διάταξη 
της παρασημαντικής, ή οποία ταίριαζε απόλυτα στο κείμενο της 
στροφής στην αντιστροφή, μη λαμβάνοντας ύπ ' όψιν την διαφορε
τική μορφή του κειμένου της αντίστροφης. Αυτό δε το γεγονός 
αποδεικνύει οτι τουλάχιστον σε αυτό το απόσπασμα ή μελωδία τοϋ 
χοροϋ καί τοϋ συνοδευτικού οργάνου ήταν ταυτόσημες. 

Αυτό τό αποτέλεσμα πρέπει να συνδυασθή με ενα δεύτερο γεγο
νός: Είναι γνωστό οτι στα μεταγενέστερα αποσπάσματα της αρχαί
ας ελληνικής μουσικής, από τους δελφικούς Παιάνες τοϋ 128 καί 
106 π.Χ. εως τήν αυτοκρατορική εποχή, ή μελωδία αντικατοπτρί
ζει τήν μουσική προσωδία τοϋ κειμένου.27 Ή δε μελωδία πού παρα
δίδεται στον πάπυρο τοϋ "Ορέστη για τήν αντιστροφή, δεν λαμβά
νει καθόλου υπ ' όψιν της τον τονισμό των λέξεων. "Αν όμως τήν 
βάλη κάποιος κάτω από τή στροφή (στ. 322-328), τότε διαπιστώνει 
οτι ούτε κι εκεί ταυτίζεται με τους τόνους. Ακριβώς αυτό διαπι
στώνει καί ό Διονύσιος ο Άλικαρνασσεύς στην πάροδο (στ. 140-
142 = 153-155), τό άσμα της εισόδου τοϋ χοροϋ, στην Ιδια τραγω
δία: "Στή μουσική απαιτείται να ύποτάσσωνται οι λέξεις στίς μελω
δίες καί όχι οι μελωδίες στίς λέξεις, όπως διαπιστώνει κάποιος από 
πολλά πράγματα, κυρίως όμως από τίς μελωδίες τοϋ Ευριπίδη, πού 
στον 'Ορέστη τους άδει ή Ηλέκτρα προς τον χορό". 'Από αυτήν τή 
διαπίστωση συνεπάγονται λεπτομερείς παρατηρήσεις για τήν μελο
ποίηση καί τον τονισμό στους στίχους 140-142 τοϋ 'Ορέστη (DAGM)· 
Φαίνεται οτι ο Διονύσιος ο Άλικαρνασσεύς, ό όποιος υπήρξε λίγο 
μεταγενέστερος τοϋ Κικέρωνος, γνώριζε καλά τίς μελωδίες τοϋ 
'Ορέστη τοϋ Ευριπίδη, όπως καί άλλα χορικά μέλη τοϋ αιώνα των 
κλασικών, πού δε λαμβάνουν υπ' όψιν τήν προσωδία τοϋ σχετικού 
κειμένου. 

Ή αντιδιαστολή στροφής - αντιστροφής μας διδάσκει καί ενα 
τρίτο πράγμα: Με μία ματιά αναγνωρίζει κάποιος οτι ή διαδοχή τοϋ 
τονισμού των λέξεων δεν είναι ταυτόσημη στην στροφή καί στην 
αντιστροφή, κάτι πού μπορεί νά παρατηρηθή σε οποιοδήποτε 
χορικό άσμα. Καθαρά γιά τονικούς λόγους είναι αδύνατη ή σύνθε
ση μιας μελωδίας, πού ν ' αντίστοιχη κατά τον ϊδιο τρόπο στον 

27. Πρβλ. West (οπ.π., ύποσημ. 9) σσ. 197-200. 
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τονισμό των λέξεων της στροφής καί της αντίστροφης. Στροφική 
δομή και επανάληψη της μελωδίας δεν συμβιβάζονται γι ' αυτόν τον 
λόγο με τήν μελοποίηση σύμφωνα με τον τονισμό των λέξεων. 

"Ας λάβει κάποιος υ π ' όψιν του τώρα το έξης: "Οχι μόνο το 
απόσπασμα τοΰ "Ορέστη αλλά καί μία ολόκληρη ομάδα από μελο
ποιημένα αποσπάσματα δραμάτων πού πρόκειται να πραγματευθού-
με (DAGM 2-4, 8-10, 13, 17/18) αγνοούν τον τονισμό των λέξεων. 
Αυτό τό γεγονός δίνει τήν ευκαιρία να γενικευθή τό συμπέρασμα 
πού εξάγεται από τό απόσπασμα τού 'Ορέστη καί τις παρατηρήσεις 
του Διονυσίου για τήν πάροδο της ϊδιας τραγωδίας: Φαίνεται 
καθαρά οτι στά χορικά άσματα είχαν στροφή καί αντιστροφή τήν 
ϊδια μελωδία. Γι' αυτό κι ο τονισμός των λέξεων δε μπορούσε να 
δεσμευθή από τήν μελωδία. Καί τούτο, επειδή ή ακολουθία τού 
τονισμού των λέξεων της στροφής δεν επαναλαμβάνεται ποτέ στην 
αντιστροφή. Μόνο ή επανάληψη της μελωδίας κάνει τήν επανάλη
ψη τού μέτρου κατανοητή στον ακροατή στις συνθέσεις με στροφές. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο χορός των πολιτών στην 
εκτέλεση τού χορικού μέλους. 

Μεταξύ τών 9 αποσπασμάτων αρχαίας ελληνικής μουσικής της 
'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης, βρίσκονται ακόμα δύο πτολε-
μαϊκά παραδείγματα δραματικής μουσικής, πού χρονολογούνται περί 
τό 200 π.Χ. Δύο αποσπάσματα παπύρου, τά όποια μπορούν με βε
βαιότητα νά συσχετισθούν μεταξύ τους, περιέχουν χωρίς κωλομε-
τρία στην εμπρός πλευρά εννέα σειρές τραγικού κείμενου σε λυρι
κούς ανάπαιστους (DAGM 9), στην δε πίσω πλευρά δώδεκα σειρές 
σατυρικού κειμένου σέ ίαμβικο-χοριαμβικό μέτρο (DAGM 10). Δια
σώζονται τό κάτω περιθώριο της εμπρός πλευράς, καί τό αριστερό 
καί δεξιό περιθώριο της πίσω πλευράς, στην οποία τό κείμενο είναι 
γραμμένο ανάποδα. Αυτό τό απόσπασμα είναι βέβαιο οτι δέν προ
έρχεται από έναν κύλινδρο παπύρου. Σέ αυτό αντιτίθεται καί τό 
γεγονός οτι ή γραφή της πίσω πλευράς προέρχεται από τό ίδιο χέρι. 
"Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες δείχνουν οτι πρόκειται για ανθολο
γία κομματιών κάποιου τεχνίτη. 

Ή εμπρός πλευρά μας διασώζει υπόλοιπα ενός διονυσιακού 
δράματος, στο όποιο κάποιος συρτός χορός παρθένων παίζει ενα 
ρόλο στο πλαίσιο μιας εορτής. Στην πίσω πλευρά τού ίδιου παπύ
ρου, περιλαμβάνεται ενα απόσπασμα σατυρικού δράματος από τον 
τρωικό κύκλο. Μία άριστοκράτισσα, ϊσως ή 'Ανδρομάχη, εξυβρίζει 
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έναν ήρωα των Αχαιών, πιθανόν τον Νεοπτόλεμο, ο οποίος θέλει 
να τήν κάνη ερωμένη του, με έντονες βωμολοχίες. 

Ή μελωδία της πίσω πλευράς δε λαμβάνει υπ ' όψιν τήν προ
σωδία τοϋ κειμένου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρόκειται μάλλον 
για κάποιο λυρικό κομμάτι με στροφική δομή. Ή μελωδία πάλι της 
εμπρός πλευράς διαιρείται στην σειρά 6 από ενα σημείο, πού μοι
άζει με ενα μεγάλο Χ, και με τήν σημείωση για τήν τονικότητα 
(φρυγιστί) σε δύο μέρη, από τα όποια τό τελευταίο (στ. 6-9) δεν 
λαμβάνει ύπ ' όψιν τήν προσωδία τοϋ κειμένου. Ή μελωδία τοϋ 
πρώτου μέρους (στ. 1-5), ή οποία απομιμείται πιστά τον τονισμό 
του κειμένου, αποτελεί τό πρώτο παράδειγμα μελοποίησης, πού 
ακολουθεί τήν προσωδία τοϋ κειμένου. 

Στην εποχή περί τό 200 π.Χ. ανήκει κι ενα τραγικό απόσπασμα 
στην πίσω πλευρά ενός κυλίνδρου παπύρου, πού τά θραύσματα του 
βρίσκονται στο Ashmolean-Museum της 'Οξφόρδης (DAGM 5). Στην 
εμπρός πλευρά τους φέρουν απαγγελλόμενους στίχους, οι όποιοι 
αποδίδονται άπό μία υποσημείωση κάτω από τό κείμενο (Άχιλ-
λεύ[ς] Σοφοκλ[έους]) στον εγγονό τοϋ Σοφοκλέους. Γι' αυτόν τον 
λόγο πρέπει ν ' ανήκουν τά μέλη με παρασημαντική της πίσω 
πλευράς στην ΐδια τραγωδία. Αυτό τό επιβεβαιώνει ο πάπυρος αρ. 
241 στην Κολωνία, στην εμπρός πλευρά τοϋ οποίου, ανάμεσα σε 
δύο κομμάτια μιας τραγωδίας με θέμα τον 'Αχιλλέα, μία σημείωση 
(άλλα οπίσω χοροϋ) μ[έλος]) παραπέμπει σε μέλη στην πίσω πλευ
ρά. Έκτος από αυτό, φαίνεται οτι ο πάπυρος DAGM 6, μία συλ
λογή διαφόρων λυρικών κομματιών, ανήκει στον Ιδιο κύλινδρο 
παπύρου με τον DAGM 5, ο όποιος πρέπει νά είναι και πάλι μία 
ανθολογία δραματικών κομματιών. 

Μία ανθολογία αύτοϋ τοϋ είδους μας παρέχει κι ένας πάπυρος 
στο Βερολίνο, αποτελούμενος από ενα μοναδικό φύλλο, τοϋ οποίου 
ή εμπρός πλευρά χρονολογείται στο 156 μ.Χ. Στην πίσω πλευρά 
συνοψίζονται ένας παιάνας, δηλ. ένας λατρευτικός ύμνος προς τον 
'Απόλλωνα (DAGM 50), τοϋ οποίου ή μελωδία μιμείται πιστά τήν 
προσωδία τοϋ κειμένου, και ενα απόσπασμα καθαρά ενόργανης 
μουσικής (DAGM 51). Μετά από τήν σημείωση άλλ(ο) χ(οροϋ) ακο
λουθεί ενα τραγικό απόσπασμα (DAGM 17), ενα περαιτέρω κομμά
τι ενόργανης μουσικής (DAGM 52) καί, μετά μία ακόμη σημείωση 
ά(λλο), μία προσθήκη στο τραγικό απόσπασμα (DAGM 18), μετά τήν 
οποία τελειώνει τό φύλλο, τοϋ οποίου διασώζεται τό κάτω περί-
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θώριο. Αυτά τα μεμονωμένα έργα δέν έχουν να κάνουν τίποτα με
ταξύ τους- είναι όμως συγκεντρωμένα μαζί, για να επιστήσουν την 
προσοχή σέ συγκεκριμένα προβλήματα της ρυθμικής σημειογραφίας. 

Ό παιάνας και τά δύο αποσπάσματα ενόργανης μουσικής 
ανήκουν στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Το τραγικό απόσπασμα 
όμως πρέπει να άναχθή στον 4ο/3ο αιώνα π.Χ., λόγω της παλαϊκής 
μελωδίας και τής μετρικής μορφής του. Πραγματεύεται τήν αυτο
κτονία του Αΐαντα, δηλ. τό θέμα άπό τό όποιο άντλησε ô Αισχύ
λος υλικό για μία τριλογία, πού διασώζεται μόνο αποσπασματικά. 
Έδώ, στρέφεται ή Τέκμησσα με ενα θρήνο σέ δακτυλοεπιτρίτους 
προς τον χορό. Ή μελοποίηση αυτού τού τραγικού αποσπάσματος 
παραβλέπει τήν τονικότητα τού κειμένου. Γι' αυτό είναι αναγκαίο 
νά συμπεριληφθή στην προαναφερθείσα ομάδα των αποσπασμάτων 
των κλασικών χορικών μελών. 

Ό γραφέας πρόσθεσε στην παρασημανηκή τού DAGM 17 (όχι 
όμως τού DAGM 18) τό σημάδι τής οξείας, τό όποιο οξύνει κάθε 
φθόγγο κατά μία οκτάβα, με τον σκοπό νά προσάρμοση τή μελω
δία στην φωνή μιας γυναίκας, μολονότι τον 5ο και τον 4ο αϊ. π.Χ., 
ολα τά πρόσωπα στην σκηνή ήταν άνδρες. Προφανώς, τό DAGM 
17/18 στην μορφή τής ανθολογίας τού Βερολίνου προοριζόταν γιά 
μία τραγουδίστρια, δηλ. τήν Τέκμησσα, ενώ τό πρότυπο τής ανθο
λογίας ήταν ενα χορικό μέλος γιά άνδρες, όπως φαίνεται από τήν 
σημείωση άλλ(ο) χ(ορού). Τό πρώτο τεκμήριο γιά γυναίκες τραγου
δίστριες τραγικών κομματιών, ενα επίγραμμα τού Διοσκουρίδη α
φιερωμένο στην τραγουδίστρια Άθήνιον, ή οποία τραγούδησε τό 
ρόλο τής Κασσάνδρας στην τραγωδία 'Ίππος Τρωικός, ανήκει ήδη 
στον 3ο αι. π.Χ.2 8 

8. 'Αποσπάσματα δραματικής μουσικής στην αυτοκρατορική 
εποχή 

Τά προαναφερθέντα μουσικά αποσπάσματα ανήκουν σίγουρα 
{DAGM 2-4) ή με μεγάλη πιθανότητα {DAGM 5/6, 8-10, 17/18) σέ 
λυρικά μέρη δραματικής ποίησης τού 5ου/4ου αι. π.Χ., όπως 

28. Διοσκουρίδου, Άνθ.Π., βιβλ. 5, αρ. 138, G. Xanthakis-Karamanos, Dramática. Studies 
in Classical and Post-Classical Dramatic Poetry, Athens 2002, σ. 304. 
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μπορούμε να συμπεράνωμε από την μετρική μορφή τους, από τήν 
παλλαϊκή τους τονικότητα και από τήν παραμέληση της προσωδίας 
στή μελοποίηση τους, ιδιαιτέρως στα μέρη μέ στροφική δομή. Τον 2ο 
αι. π.Χ. όμως ξεκινούν τα τεκμήρια για καινούργιες μελοποιήσεις 
παλαιοτέρων δραματικών κειμένων, τα οποία συνεχίζονται έως τήν 
αυτοκρατορική εποχή.29 Το πρώτο από αυτά είναι μία δελφική 
επιγραφή τών Πυθίων του 194 π.Χ. για ενα νικηφόρο αυλητή, τον 
Σάτυρο από τή Σάμο, ο όποιος απέδωσε ως μονωδία τον ρόλο τοϋ 
Διονύσου από τις Βάκχες τοϋ Ευριπίδη μέ χορό και κιθάρα 
(έπιδοϋναι ... άσμα μετά χορού Διόνυσον και κιθάρισμα εκ Βακχών 
Εύριπίδου ).3 0 "Ομως, επειδή ó ρόλος τού Διονύσου στις Βάκχες 
αποτελείται ουσιαστικά από απαγγελλόμενους στίχους, θά πρέπη νά 
διασκεύασε ο Σάτυρος τή μονωδία του, μελοποιώντας απαγγελλό
μενους στίχους τοϋ Ευριπίδη.31 

Μία εκ νέου μελοποίηση ενός παλαιοτέρου κειμένου βρίσκομε σ' 
έναν πάπυρο της Όξυρρύγχου τών αρχών τοϋ 2ου αι. μ.Χ., στον 
οποίο σώζονται δύο στήλες μιας μονωδίας άπό ενα σατυρικό δράμα 
(DAGM 38). "Εχει διασωθή τό κάτω περιθώριο τοϋ παπύρου. Ή 
αριστερή στήλη ξεκινά μέ δύο κενές σειρές, οι οποίες υποδηλώνουν 
τήν αρχή ενός νέου κομματιού. 'Ακολουθούν τα τέλη εξι σειρών. Ή 
δεξιά στήλη περιέχει οχτώ σειρές χωρίς κωλομετρία μέ μέγεθος εως 
12 εκατοστά. Ή κανονική σελιδοποίηση δείχνει ότι τό φύλλο αποτε
λεί τμήμα ενός κυλίνδρου παπύρου. 

Πρόκειται γιά μία μονωδία χωρίς στροφική δομή, της οποίας ή 
μελωδία λαμβάνει υπ' όψιν τήν προσωδία τοϋ κειμένου, μέ θέμα 
τήν απαλλαγή μιας γυναίκας από τήν άτεκνία μέ τή μεσολάβηση 
θεϊκής βοήθειας. Ή μονωδία ξεκινά μέ τροχαϊκά τετράμετρα, τα 
όποϊα μεταβάλλονται από τήν σειρά 6 σε λυρικούς ιάμβους. Ή πα
ράσημα ντική, ή οποία δεν ταιριάζει απολύτως μέ τό μέτρο τοϋ κει
μένου, γράφτηκε άπό άλλο χέρι. Γι' αυτόν τον λόγο, πρέπει νά 
ύποθέσωμε μία εκ νέου μελοποίηση ενός παλαιότερου κειμένου. Δεν 
μπορούμε νά πούμε αν αυτός ó κύλινδρος παπύρου περιείχε 
ολόκληρο τό σατυρικό δράμα. Μπορεί νά άρχιζε εξ ίσου στην 

29. Heldmann (ο.π., ύποσημ. 18) σα 196-204. 
30. SIG 3 648. 
31. Pöhlmann 1960 (οπ.π., ύποσημ. 6): μέλη τοϋ Διονύσου υπάρχουν μόνο στον 

Κομμό στους στίχους 576-578, 580 εξ , 585, 594 εξ., 1377 εξ. 
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πρώτη στήλη μέ την μονωδία ένα νέο κομμάτι μιας ανθολογίας. 
Το ίδιο ισχύει για έναν πάπυρο στο Oslo (DAGM 39/40), πού χρο

νολογείται στά 80/120 π.Χ., ο οποίος περιέχει δύο μη συσχετιζόμε
να δραματικά κομμάτια σε μακρές σειρές χωρίς κωλομετρία. Το 
πρώτο είναι το μήνυμα πού μεταφέρει ένας αγγελιαφόρος σέ 
ανάπαιστους στην Δηϊδάμεια στην Σκύρο γιά τήν εμφάνιση του 
νεκρού 'Αχιλλέα στην Τροία, ο όποιος εμποδίζει τις Τρωαδίτισσες 
αιχμαλώτους νά σκοτώσουν τον γιό του Νεοπτόλεμο. Μετά από ένα 
κενό περίπου 10 γραμμάτων, ακολουθεί ένα δεύτερο κομμάτι σέ 
ιαμβικά τρίμετρα, ó πρόλογος μιας άλλης τραγωδίας γιά τον 
Φιλοκτήτη, ο οποίος αναφέρει τήν Λήμνο, τό εργαστήριο τού 
Ηφαίστου και πάλι τον Νεοπτόλεμο. Επειδή δέν μπορούμε νά 
άναγάγωμε τα δύο κομμάτια στην ϊδια τραγωδία, πρόκειται μάλλον 
και πάλι γιά μία ανθολογία. 

Τό κείμενο και ή παρασημαντική των δύο κομματιών γράφτηκαν 
άπό τό ϊδιο χέρι, τό όποιο εξάλειψε μερικές νότες. Σέ τέσσερα 
σημεία βρίσκομε πάνω από τήν πρώτη σειρά μέ νότες μία δεύτερη, 
πού αποτελεί μία διορθωμένη μορφή μελωδίας, πράγμα πού μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα οτι σέ αυτόν τον πάπυρο έχομε τό 
αυτόγραφο τού συνθέτη. Γι' αυτόν τον λόγο, μπορούμε νά χρονο
λογήσουμε τήν μελοποίηση, ή οποία λαμβάνει υπ ' όψιν τήν προσω
δία, στά 80-120 μ.Χ. Είναι αξιοσημείωτο οτι απαντούν και στά δύο 
κομμάτια μελοποιήσεις απαγγελλομένων στίχων, οι όποιοι κατάγον
ται από δύο παλαιότερες τραγωδίες στο ύφος των Σκυρίων ή τού 
Φιλοκτήτη τού Σοφοκλή. Ή δέ αμέλεια στην μετρική και τό πεζό 
λεξιλόγιο δείχνουν, σύμφωνα μέ τή Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, 
οτι αυτά τά κείμενα είναι μετακλασικά.3 

Δύο μή συσχετιζόμενα κομμάτια περιέχει κι ένας πάπυρος των 
μέσων τού 2ου αι. μ.Χ. στο Michigan (DAGM 42/43). Τό κείμενο τού 
πρώτου κομματιού (στ. 1-18), σέ ιαμβικά τρίμετρα, γράφτηκε σέ 
μακρές σειρές χωρίς κωλομετρία, ή δέ μελωδία λαμβάνει υπ ' όψιν 
τήν προσωδία του. Τρεις φορές απαντούν επιφωνήματα εκτός 
μέτρου (6 ω φίλτατε, 7 [...], 10 δίδαξον). Ανάμεσα στις σειρές 4 
και 6 προσαρτήθηκε εκ των υστέρων μία σειρά από νότες της λεγό
μενης "μελογραφίας": Προφανώς πρόκειται γιά ένα ενόργανο εμβό
λιμο, τό όποιο έπρεπε νά άκολουθήση τό επιφώνημα "ώ φίλτατε", 

32. Xanthakis (οπ.π., ύποσημ. 28) σ. 400 εξ. 
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άλλα δεν βρήκε χώρο εκεί. Θυμίζει έτσι το κιθάρισμα το οποίο προ
σάρμοσε ο Σάτυρος, πού αναφέραμε πιο πάνω, το 194 π.Χ. στους 
Δελφούς, στην μονωδία τού Διονύσου. Δύο φορές δείχνει μία κάθε
τη γραμμή την αλλαγή προσώπων. Πρόκειται για τον πρόλογο μιας 
μετακλασικής τραγωδίας μέ θέμα τον Όρέστη, διαδόχου τών 
Χοηφόρων τον Αισχύλου ή της Ηλέκτρας τον Ευριπίδη καΐ τοΰ 
Σοφοκλή στην μορφή ενός διαλόγου ανάμεσα στον Όρέστη και σ' 
ενα δούλο, όπως φαίνεται καθαρά στην αποκατάσταση τοΰ West: 33 

'Ορέστης: 
Δούλος: 
'Ορέστης: 
Δούλος: 
'Ορέστης: 
Δούλος: 

'Ορέστης: 
Δούλος: 

'Ορέστης: 
Δούλος: 

'Ορέστης: 

Δούλος: 

'Ορέστης: 
Δούλος: 
Όρέστης: 
Δούλος: 

'Ορέστης: 
Δούλος: 

ώ φίλτατε δούλε τού πατέρα μου! 
'Αλλά ποιος είσαι, ή ποιου πατέρα γιος; 
Ό γιος τού 'Αγαμέμνονα. 
'Αστειεύεσαι ή πώς το εννοείς; 
... τον 'Ορέστη, πού βρίσκεται πολύ κοντά σου. 
ώ φίλτατέ μου. 
'Ακολουθεί ενα ενόργανο εμβόλιμο. 
Γι' αυτό σε φώναξα. 
Πές μου, πες, πώς σώθηκες άπό τέτοιους εχθρούς; 
Πώς επέστρεψες σ' αυτήν τή γη; 
'Επειδή έτσι τό πρόσταξε τότε ο Λοξίας 'Απόλλωνας. 
Δασκάλεψε με, δασκάλεψε με! Γιατί οι θνητοί εξίσου 
χαίρονται γιά το ανέλπιστο και γιά τή σωτηρία τών 
αρχόντων. 
Ή παραμάνα Κίλισσα μ' έσωσε, κρυφά φέρνοντας με 
στους ξένους τους ευνοϊκούς. Στην παλιννόστηση μ' 
οδήγησε ά π ' τήν άλλη ή βαριά κατάρα τού πατέρα 
μου κι όλων τών θεών. 
Αυτά δε τά σκέφτηκα. Φόβο όμως μού προκαλεί νά 
σε βλέπω τώρα μπροστά μου. 
Παρηγορήσου! Γιατί φάνηκαν οι φίλοι σου. 
Υπάρχει κίνδυνος. 
'Εννοείς τον Αίγισθο; 
Γεμάτο δόρατα είναι τό παλάτι του και μέ φρουρές 
περιβάλλει τήν εξουσία του. 
Μά τι φοβάται; 
Τον θάνατο άπό τό χέρι σου. 

33. DAGM σ. 145. 
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Το δεύτερο κομμάτι (στ. 19-26) ξεκινά μετά μία κενή σειρά. 
Ή δε μελοποιία λαμβάνει υ π ' όψιν την προσωδία τοΰ κειμένου, 
τοΰ οποίου το μέτρο πιθανόν να αποτελείται από ιαμβικά τρί-
μετρα. Κανένας όμως στίχος δεν διατηρείται ολόκληρος. 
Πρόκειται επίσης γιά έναν πρόλογο. Γιατί κάποιος άνδρας, φτά
νοντας σ' ενα άγνωστο νησί, απευθύνεται σε μία γυναίκα, 
ρωτώντας την ποιος είναι αυτός ο τόπος (19 φ Νησιώτι, τ ι ν ' επι 
τόπον ... ). Αυτή ή σκηνή θυμίζει τον 'Οδυσσέα και τή Ναυσικά 
('Οδύσσεια 6,119 κ.ε.) καί τήν τραγωδία Ναυσικά τοΰ Σοφοκλή, 3 4 

χωρίς ωστόσο νά υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Καί πάλι 
πρόκειται γιά έναν τραγικό πρόλογο σε μορφή διαλόγου, ο 
όποιος μελοποιήθηκε εκ των υστέρων γιά μία σολιστική παρά
σταση, ίσως γιά δύο σολίστες. 

9. Συγκεφαλαίωση 

Ό Δίων ô Χρυσόστομος (περί τό 40-120 μ.Χ.) ισχυρίζεται σ' 
έναν από τους λόγους του οτι έπεβίωσαν τά ισχυρότερα μέρη της 
τραγωδίας, δηλ. οι απαγγελλόμενοι στίχοι, καί οτι τέτοια μέρη παί
ζονταν ακόμη στις μέρες του στά θέατρα. Τά ασθενέστερα όμως 
μέρη, δηλ. οι λυρικοί στίχοι, παρήκμασαν: «Της δε τραγωδίας τά 
μεν ισχυρά, ώς εοικε, μένει· λέγω δέ τά ίαμβεΐα· καί τούτων μέρη 
διεξίασιν εν τοις θεάτροις· τά δέ μαλακώτερα έξερρύηκε τά περί τά 
μέλη» (Or. 19 [69] 5). Ό πάπυρος από τό Oslo μέ τις μονωδίες του 
σε μορφή μονολόγου, δηλ. τό μήνυμα τοΰ αγγελιαφόρου σε ανάπαι
στους άπό μία μετακλασική τραγωδία μέ θέμα τον Νεοπτόλεμο καί 
έναν πρόλογο άπό ενα μετακλασικό Φιλοκτήτη, επίσης δέ ó πάπυ
ρος άπό τό Michigan μέ τους προλόγους του άπό μία μετακλασική 
τραγωδία μέ θέμα τον Όρέστη καί τή Ναυσικά σε μορφή μελοποι
ημένου διαλόγου δίνουν μία ευπρόσδεκτη επεξήγηση γιά τήν άποψη 
τοΰ Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου. Δυστυχώς ó τελευταίος παρέλειψε 
νά πή οτι τά προαναφερθέντα ισχυρά μέρη ανέβαιναν μελοποιημέ
να στά θέατρα. Ακριβώς αυτό εκφράζει μία σχεδόν σύγχρονη τιμη
τική επιγραφή άπό τά "Ισθμια, τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ 2ου αι. μ.Χ. 

34. TrGF IV Τ 28,5, F 439-441. 

35. Pöhlmann 1960 (οπ.π., ύποσημ. 6) σ. 14. 
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για κάποιον Θεμίσωνα, ο όποιος νίκησε σε πολυάριθμους αγώνες 
με μελοποιήσεις τοΰ Ευριπίδη, τοϋ Σοφοκλή καί τοϋ Τιμόθεου 
(«μόνον καί πρώτον Εύρειπίδην, Σοφοκλέα και Τειμόθεον έαυτώ<ι> 
μελοπο ιήσαντα»).36 

Σ' αυτήν την μελέτη προσπαθήσαμε νά εκθέσωμε τήν ιστορία της 
παράδοσης της δραματικής μουσικής καί τήν εξέλιξη της από τήν 
κλασική εποχή, μέσω της ελληνιστικής, εως καί τήν αυτοκρατορική 
εποχή, ερευνώντας τα δραματικά κείμενα μέσα από τά αποσπάσμα
τα τής αρχαίας ελληνικής μουσικής, με τήν ελπίδα νά βρεθοϋν τμή
ματα κυλίνδρων παπύρων, τά όποια περιείχαν ολόκληρα δράματα 
τοϋ 5ου καί 4ου αι. π.Χ. γιά τις αναβιώσεις κλασικών δραμάτων. 

Τά συμπεράσματα ανταποκρίνονται μόνο εν μέρει στις προσδο
κίες. Μία σημαντική ομάδα αποσπασμάτων παραδίδει σίγουρα ή 
κατά πασαν πιθανότητα παλαιότερα κείμενα καί μελωδίες, όπως 
μπορούμε νά άναγνωρίσωμε άπό τήν τονικότητα, τή μετρική καί τήν 
παραμέληση τής προσωδίας στή μελοποίηση. 'Αλλά δεν αποκλείεται 
αυτά τά αποσπάσματα νά αποτελούν μόνο κομμάτια άπό μία ανθο
λογία. Αυτό ισχύει ακόμα καί γιά αναμφίβολα τμήματα κυλίνδρων 
παπύρων, όπως ó πάπυρος τοϋ Ζήνωνος, ή ή μονωδία άπό τήν 
Όξύρρυγχο. Δίπλα σε αυτά, απαντούν μελοποιήσεις παλαιοτέρων 
κειμένων, ακόμα καί απαγγελλομένων στίχων, τών οποίων ή μελο
ποίηση λαμβάνει υπ ' όψιν τήν προσωδία τοϋ κειμένου. 

Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι διαθέτομε, όπως πάντα, ολόκληρα 
δραματικά έργα μόνο ως κείμενα τής αλεξανδρινής φιλολογικής 
παράδοσης, ενώ ή δραματική μουσική πού είχαν στά χέρια τους οι 
επαγγελματίες μουσικοί διασώθηκε κυρίως στις ανθολογίες γιά 
σολίστες καί κατ' αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα χάθηκε. 

36. Pöhlmann 1960 (οπ.π., ύποσημ. 6) σ. 15, Xanthakis (οπ.π., ύποσημ. 28) σ. 303. 
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Πιν. 1: DAGM, α ρ . 3 

PAP. VIENNA G 2315 Third—second century BC 

EURIPIDES, Orestes 338-44 

[_ κ α τ ο λ ο φ υ ρ ο μ α ι ] 

] π Ρ c ρ Φ π [ 
1 [ κ α τ ° λ ο ] φ υ ρ ο μ α ι " Τ _ μ α τ ε ρ ο ε [ ο : ι μ α ο α ο ] 

]Ζ Ι Ζ Ε Δ[ 
2 Loe α ν α β ] α κ χ ε υ ε ι T_ ο μ ε γ α [ ο ο λ β o co\>J 

] f f Ρ C ¡ Ζ [ 

3 [ μ ό ν ι μ ο ] ο ε μ β ρ ο τ ο ι ο " ί - α ν α ^ δ ε λ α ι φ ο ς ] 

] C Ρ Π C Ρ "ί . Φ C - [ 

4 |_α> ω e τ ι ] ς α κ α τ ο υ θ o a L c j T v v a ^ a c S a t J 

] Φ Π Ρ Π ?[ 

5 [ μ ω ω ν ] κ α τ ε κ λ υ ο ε ν * * " ) ~ 1 3 δ [ ε ι ν ω ν ] 

] Ζ ¡ Ζ [ 

6 [ π ο ν ω ω _ | ν ^ ~ 1 3 w o e π ο ν τ [ ο υ ο υ λ α ] 

] Ρ C Ρ Ζ Π Φ [ 

7 [ β ρ ο ι ο ο λ ε θ ρ ι ο ι ] "Τ_ je ι | ε ν κ [ υ μ α ο ι ν ] 

339 

339-338 

338-340 

340-341 

342 

343 

343 

344 

Notation 1 Π Crusius (1893), 175, Π Wessely 1 (1892), 67, Π Turner (1987), 70 Π Wessely 1 (1892), 67, 
Pöhlmann (above Π a hole), Π Turner (1987), 70 2 Δ West 1 (1992), 1; 2 (1992), 284, Pöhlmann 3 C Pöhlmann, 
C Ω Solomon (1976), 172 4 C- Hunger (1962), 77, C Ζ Wessely 1 (1892), 67 5 Φ or Ω Crusius (1893), 176, 
see φ line 1,4 and in the text of no. 9. 5, cf. ω in the text of line 6 ? Pöhlmann (1970), 78, Ρ Crusius (1893), 177 
6 Ζ Hunger (1962), 77, Ζ Φ Crusius (1893), 180 7 Ρ Pöhlmann (1970), 78, Ρ Wessely 1 (1892), 67 f., Hunger 
( 1962), 77, Turner ( 1987), 70 % Wessely 1 ( 1892), 68 Ρ Ζ Hunger ( 1962), 77, Pöhlmann, Ρ Τ- Crusius 
(1893), 177 TT Solomon (1977), 75, Pöhlmann, ~ Turner (1987), 70 Φ Pöhlmann, Turner (1987), 70*, Φ Cru
sius (1893), 178. 

Text The order of verses in the papyrus (339-338-340) is at variance with the manuscripts (338-339-340) 
2 u£ya[c Pöhlmann 4[UKDCUJ, West |cj Pöhlmann 5|_μωων], 6[πονωω_|ν, ποντ|ρυου] West 1 (1992), 1 
7 [cij Pöhlmann ενκ West 1 (1992), 1, τινοίγαρ (= line 345) Solomon (1977), 79-81, çyv Crusius (1893), 180. 
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Πίν. 2: DAGM, αρ. 3 

EURIPIDES, Orestes 338-44 = 322-8 

' 3 2 2 . . . τα - να - òv a i - θ έ ρ ' ά μ - πάλ -λεοθ', α ι - μ α - TOC 
339 κα - το - λο - φύ - ρο - μαι, κα - το- λο - φύ - ρο - μαι 

«323 
338 

τι - νύ - με - ναι δί - καν, 
μα - τέ - poc αι - μα câc, 

-»—t 

τι - vu - με - ναι φο - νον, 
δ c' à - va - βακ - χεύ - ει· 

5324 
340 

κα - θι - κε - τεύ - ο - μαι 
ó με - yac δλ - ßoe ού 

κα - θι - κε - τεύ - ο - μαι, 
μό - νι - μοο έμ - βρο - TOÎC· 

* 325 τον 'Α - γα - μέμ - νο - vooe 
341 à - va δε λαι - <poc òtbc 

s326 
342 

γο - νον ε - α - οατ εκ -
TIC à - κά - του θο - etc 

λα - θέο - θα ι λύο - caac 
τι - νά - ξαο δα'ι - μωων 

1328 οι - ων, ω τά - Xac 
344 λά - ßpoic ό - λε - θρί - οι 

ò - ρεχ - θείο ερ - ρειο 
civ έν κύ - μα - civ. 

κα - το - λο - φύ - ρο - μ α ι μα - τέ - poc α ι - μα câc, 

δ c' à - va - βακ - χεύ - ει. ό με - yac δλ - ßoe ού 

μό - νι - μοο έμ - βρο - TOÎC à - va δέ λ α ι - <poc áxoc 

b Ji TJ> γ g tJ I = J 
f 

TIC a - κα - του θο - âc τ ι - va - ξαο δ α ι - μωων 

Ι fr i »ρ '· i 1 h w Ξ r ι 
κα - τέ - κλυ - οεν δει - νών πο 

&_ 

νωων mac πον - τουου 

λά- ßpoic ό - λε - θρί - οι civ εν κυ - μα - civ 


