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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΟΠΗΣ» 
ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΚΟΥΒΙΟΝ* 

Ό 'Ιταλός φιλόλογος I. D' Anna1, προτιθέμενος να εδραίωση τήν θεωρίαν 
του περί της πρωτοτυπίας της «Αντιόπης» του Πακουβίου, συνοψίζων ώρισμένας 
σκέψεις, ώς καί τίνα συμπεράσματα του, αναφερόμενα κυρίως εις τήν συνοχήν 
(aderenza) της «Αντιόπης» του Πακουβίου, έν σχέσει προς τήν όμώνυμον τραγω-
δίαν του Εύριπίδου, παραθέτει σειράν τριών επιχειρημάτων, εχόντων εκ πρώτης 
όψεως ευλογοφανή και άταλάντευτον ίσχύν. Ταϋτα είναι τα έξης: 

α ') "Ο χορός εις τήν « ' Αντιόπη ν» του Εύριπίδου συγκροτείται έξ έπιχωρίων, 
γερόντων Θ η β α ί ω ν δηλονότι, έν φ εις τήν άντίστοιχον τραγωδίαν του Πακου
βίου ό χορός αποτελείται έξ ' Α τ τ ι κ ώ ν . 

β') 'Υφίσταται σημαντική διαφορά τών δύο τραγωδιών, όσον άφορςί εις τον 
αγώνα τών διδύμων Άντιοπιδών Άμφίονος καί Ζήθου, και δή και είς τον περί 
μ ο υ σ ι κ ή ς . 

Συγκεκριμένως ό 'Ιταλός φιλόλογος αναφέρει2 δτι δια τους Λατίνους του 
πρώτου ήμίσεος του δευτέρου π.Χ. αιώνος, ή μουσική δέν είχε τήν σημασίαν, τήν 
οποίαν είχε δια τους 'Αθηναίους του πέμπτου π.Χ. αιώνος, ούτε ήδύνατο να έκλη-
φθή ώς βάσις της εκπαιδεύσεως. Συνεχίζων δέ ακολούθως ό έν λόγφ φιλόλογος 
εκφράζει τήν γνώμην ότι είς τα λατινικά £ργα ή μουσική εθεωρείτο μόνον ώς 
στοιχεΐόν τι έν περιθωρίω (δευτερεύον) δια τήν ύποδήλωσιν της περί του otium 
αντιλήψεως. Τ Ητο άλλως τε δεδομένον ότι το ρωμαϊκόν κοινόν παραλλήλως προς 
τήν επιτυχή έμφάνισιν του δράματος έπεθύμει περισσοτέραν μουσικήν. Το αίσθη-
τήριον δέ τούτο έκαλλιεργήθη καί υπό της μετέπειτα άκμασάσης ελεγειακής καί 
λυρικής καθόλου ποιήσεως. 

γ ') Τό τρίτον επιχείρημα ανάγεται είς τήν κατά τον μουσικόν αγώνα τών δύο 
αδελφών διατυπουμένην περί τής αρχής τών όντων φ ι λ ο σ ο φ ί α ν . "Ο Ευριπίδης 
αποδέχεται τήν γνώμην, κατά τήν οποίαν ή Γή καί ό Αίθήρ αποτελούν τάς βάσεις 
τής δημιουργίας τοΰ Σύμπαντος, έν φ αντιθέτως ό Πακούβιος3 δέν αποδίδει ύλιστι-
κήν βάσιν είς τήν περί τής αρχής τοΰ κόσμου θεωρίαν του, ώς διατυποΰται είς τήν 
«'Αντιόπην» του, έτέροις λόγοις, ό Πακούβιος δέν έκαρπώθη το ύλικον τούτο, το 
όποιον μετεχειρίσθη ό Ευριπίδης δια τήν φιλοσοφικήν έπένδυσιν τής τραγωδίας 
του. 

α ') "Ελεγχος τοΰ πρώτου επιχειρήματος. 

Ώ ς είναι ήδη γνωστόν, ό D'Anna διεΐδε διαφοράν μεταξύ τών δύο τραγωδιών 
εις τό θέμα τής τοπικής προελεύσεως τών ατόμων τών συγκροτούντων τον χορόν. 
Είς μεν τον Εύριπίδην οί ανήκοντες είς τον χορόν ήσαν Θ η β α ί ο ι γέροντες, είς δέ 
τον Πακούβιον ' Α τ τ ι κ ο ί 4 . 

* ' Ανακοίνωσις γενομένη τήν 5ην. 11.1993 είς τή ν Μεγάλη ν Αΐθουσαν Τελετών τοΰ Πανε
πιστημίου 'Αθηνών. (Δ' Πανελλήνιον Συμπόσιον Λατινικών Σπουδών. 'Αθήναι, 5-7.11.1993. 
Θέμα Συμποσίου: «' Η μίμηση στή Λατινική Λογοτεχνία»). 
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"Ηδη όμως ύπο του Ν. W e e k 1 e i n παρέχεται ή πληροφορία οτι εκ διαφόρων 
προταθεισών γραφών της λέξεως A t t i c i , προεκρίθη υπό του O r e l l i ή γραφή 
A s t i c i αντί A t t i c i . Ή πληροφορία αυτή εϊναι άκρως σοβαρά, καθ' όσον ή 
προτεινομένη υπό του Orelli γραφή A s t i c i αντί της ύφ' ημών είς τήν εκδοσιν του 
D' Anna οβελιζομένης γραφής A t t i c i , παρέχει τήν ασφαλή διαβεβαίωσιν δτι ô 
χορός τής εν Θήβαις, κατά τήν ύπόθεσιν, διαδραματιζόμενης τραγωδίας συγκρο
τείται εξ 'Αστικών, τουτέστιν εκ κατοίκων του άστεος, δηλονότι τών Θηβών. 
Πρόκειται ενταύθα περί μετωνυμίας. ' Αντί να εϊπη ό Πακούβιος Θ η β α ί ο ι , απο
καλεί αυτούς A s t i c i , ' Α σ τ ι κ ο ύ ς δηλαδή Θ η β α ί ο υ ς , κατοίκους τών Θηβών6. 

Συνεπώς δια τής υπό του Orelli προταθείσης γραφής Astici, τήν οποίαν ήμεΐς 
ανεπιφυλάκτως δεχόμεθα ως τήν πλέον ένδεδειγμένην, εν αντιθέσει προς τήν υπό 
τοΰ D'Anna προταθεΐσαν γραφή ν Attici, ή οποία εξυπηρετεί αυτόν προς άπόδειξιν 
τής είς το σημεΐον αυτό πρωτοτυπίας τής «Αντιόπης» του Πακουβίου, αίρεται ή 
αμφιβολία ως προς τήν εθνικότητα τών προσώπων του χορού είς τήν τραγωδίαν 
ταύτην. 

Ό Πακούβιος είς τήν προσπάθειάν του να πρωτοτυπήση είς το είρημένον 
δράμα ήλλαξε τήν όνομασίαν τοΰ χορού προτιμήσας, αντί τής υπό τοΰ Εύριπίδου 
αποδιδομένης Θηβαίοι, τήν άνάλογον τοιαύτη ν Astici, ή οποία εν κατακλείδι πρό-
δηλον καθίσταται δτι είναι ταυτόσημος τοΰ ονόματος Θηβαίοι. 

β') "Ελεγχος τοΰ δευτέρου επιχειρήματος. 

Είς το ήδη έκτεθέν δεύτερον επιχείρημα, ό D' Anna ισχυρίζεται οτι δια τους 
Λατίνους τοΰ πρώτου ήμίσεος τού δευτέρου π.Χ. αιώνος ή μουσική δεν είχε τήν 
σπουδαιότητα, τήν οποίαν έξεπλήρου αύτη δια τους 'Αθηναίους τοΰ πέμπτου π.Χ. 
αιώνος, ουδέ ήδύνατο να θεωρηθή οτι συνέβαλεν είς τήν έκπαίδευσιν τών θεατών 
καί εν γένει είς τήν έπιμόρφωσιν αυτών. Πάντως είναι γεγονός, ως άλλως τε 
πληροφορεί ημάς ό Κικέρων , οτι υφίσταται άντιμάχησις καί άμφιγνωμία τις με
ταξύ τών δύο αδελφών περί τής μουσικής. ' Ο διεξαγόμενος μουσικός άγων έχει 
άμεσον σχέσιν προς τον κύκλον τών ιδιωτικών ενασχολήσεων έκατέρου εξ αυτών. 

Ή εκφραζόμενη είς τήν «'Αντιόπην» τοΰ Πακουβίου γνώμη περί μουσικής, 
ουδόλως διαφέρει τής τοΰ Εύριπίδου8. Ό 'Αμφίων επαινεί τήν σοφίαν δια τής 
όνειδισθείσης μουσικής9. Είς τήν «Αντιόπην» τοΰ Εύριπίδου, ό Ζήθος στρέφεται 
κατά τής μουσικής1 0 καί ψέγει τον άδελφόν του Άμφίονα δια τήν υπ' αύτοΰ 
έπιδεικνυομένην (?>οπήν προς τάς μουσικάς ενασχολήσεις καί λέγει εϊς αυτόν να 
παύση μελωδών καί να άσχοληθή με τήν εύμουσίαν τών πολέμων11. Ή ταυτότης 
υφίσταται καί είς τον Πακούβιον, ένθα ό Ζήθος1 2 λέγει οτι μισεί ανθρώπους νω-
θροΰ έργου καί φιλοσόφου γνώμης. 

'Αλλ' όμως ό 'Αμφίων υπεραμύνεται τής μουσικής καί καταδικάζει τάς χει
ρωνακτικός εργασίας. ' Η όμοιότης υφίσταται τόσον είς τον Εύριπίδην όσον καί 
είς τον Πακούβιον. Είς τον Εύριπίδην ό 'Αμφίων, άντιλέγων είς τον άδελφόν του, 
τονίζει δτι θα άδη καί θα λέγη πάντοτε τι το σοφον χωρίς να ταράσση ουδέν, εξ 
όσων νοσεί ή πόλις1 3. Περί αύτοΰ πρότερον είχε λεχθή δτι πάντοτε θα θηρεύη τα 
άσματα14. Είς τήν «Αντιόπην» τοΰ Πακουβίου ό 'Αμφίων, κυριολεκτικώς κεκυ-
ριευμένος υπό τής μουσικής πανδαισίας, στρέφεται κατά τοΰ αδελφού του καί 
λέγει είς αυτόν δτι ούτος (sc. ό Ζήθος) είναι είθισμένος να ποιμαίνη κερασφόρα 
ποίμνια. 

Δι ' αυτής τής φράσεως ό 'Αμφίων αποδεικνύει είς τον Ζήθον δτι δεν είναι 
ούτος ικανός δια τάς λεπτάς τέχνας, τάς εξυπηρετούσας ιδιαζόντως τάς ηδείας 
καλλιτεχνικός τάσεις καί αισθήσεις τοΰ πνευματοκρατικοΰ γώρου. Συνεπώς είς 
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την «Αντιόπην» τοΰ Πακουβίου, ώς και εις τον Εύριπίδην, ό 'Αμφίων1 5 άποδύεται 
εις αγώνα έξυψώσεως της μουσικής, εν συγκρίσει προς την ποιμενικήν ένασχόλη-
σιν και κατά ταύτα παρέχεται ή δυνατότης εις τον Πακούβιον, μέσω τοΰ ήρωος τοΰ 
Άμφίονος, να τονίση την σημασίαν και τήν σπουδαιότητα της μουσικής και δι ' 
αυτής να συντέλεση εις τήν έξύψωσιν τής παιδευτικής στάθμης των Λατίνων τής 
εποχής του. 

γ ' ) "Ελεγχος του τρίτου επιχειρήματος. 

Ώ ς ανωτέρω ελέχθη ô Ευριπίδης εις τήν «Αντιόπην» του αποδέχεται ώς 
αρχάς τής δημιουργίας τοΰ σύμπαντος τήν Γήν και τον Αιθέρα16. Ό Πακούβιος, 
κατά τον D' Anna 7, δεν έκαρπώθη το ύλικον τοϋτο, το όποιον απεδέχθη και 
έχρησιμοποίησεν ώς φιλοσοφικήν έπένδυσιν δια τό έργον του ô Ευριπίδης. "Ιδω-
μεν όμως εν έκτάσει τα γεγονότα. 

Εις τό πρώτον έπεισόδιον τής «Αντιόπης» του Εύριπίδου διεξάγεται άγων 
σοφίας μεταξύ τών δύο αδελφών Άμφίονος και Ζήθου. Ό άγων ούτος εκφράζει 
δύο ιδέας, δύο αρχάς, τό μεν τήν εννοιαν τής θεωρίας (ίδεοκρατία) δια τοΰ Άμφίο
νος, τό δε τήν εννοιαν τής πράξεως (πραγματοκρατία) δια τοΰ Ζήθου. Αυτά ταΰτα 
τα ρεύματα ενυπάρχουν και εις τον Πακούβιον, ώς εϊδομεν κατά τήν άνασκευήν 
τοΰ δευτέρου επιχειρήματος τοΰ D' Anna. 

' Η Γή αποτελεί εις τήν « ' Αντιόπην» τό κέντρον τής Ευριπίδειου φιλοσοφίας18, 
καθ' όσον αυτή είναι ή άΐδιος χορηγός τών αγαθών, συγχρόνως όμως θεωρείται ή 
περιοχή, εις τήν οποίαν τα πάντα απολήγουν. 

Εις τήν θεωρίαν ταύτην ευρίσκει τις άπήχησιν τής κοσμολογικής φιλοσοφίας 
ή τής πρώτης φιλοσοφίας τών ' Ιώνων φιλοσόφων. Αυτή είναι ή ίδεοκρατική περί 
φιλοσοφίας άντίληψις ή κατά πάντα εκφράζουσα τήν ΐδέαν τής θ ε ω ρ ί α ς . 

Ό Πακούβιος1 9 αντιλαμβανόμενος τήν σημασίαν τής Γής, ώς και τήν σπου
δαιότητα αυτής, εύμεθόδως χρησιμοποιεί τήν λέξιν terra, εις τον δεύτερον στίχον 
τοΰ έκτου αποσπάσματος και συναπτών ταύτην μετά τής μετοχής torrens, μετέρχε
ται τό σχήμα τής παρηχήσεως προς ετι μεγαλυτέραν εμφασιν τής λέξεως terra. 

' Η άντιπαράθεσις τών ομοίων στίχων τοΰ Εύριπίδου και τοΰ Πακουβίου έχει 
ώς εξής: 

Εύριπ. Φοιν. 686. Pacuv. Ant. VI 2. 
Πάντων άνασσα, πάντων flammeo vapore torrens t e r r a 
Ι δε Γα τροφός, |fetum exusserit, 
Εύριπ. Ά ν τ . άπ. 195. 
άπαντα τ ί κ τ ε ι χ θ ω ν 
| πάλιν τε λαμβάνει. 

Ώ ς γνωστόν αί κοσμολογικαί αντιλήψεις τοΰ Εύριπίδου εις τήν Φιλοσο-
φίαν2 0, τάς οποίας απομιμείται ό Πακούβιος, συσχετίζονται προς τήν φιλοσοφικήν 
έκείνην άντίληψιν, ή οποία εξετάζει πρωτίστως τήν αρχήν τών όντων, θέτουσα τήν 
φύσιν ώς άντικείμενον τής πρώτης φιλοσοφίας. ' Αρχηγός τής φιλοσοφίας αυτής 
υπήρξε κατά τον Αριστοτέλη ό Θ α λ ή ς ό Μιλήσιος. 

Περαίνοντες δυνάμεθα να θεωρήσωμεν ώς μή ευσταθούσαν τήν ύπό τοΰ 'Ιτα
λού φιλολόγου D' Anna προτεινομένην τρίτην διαφοράν τών δύο ποιητών, καθ' 
όσον θα ήτο πάντη άδιανόητον ό Πακούβιος να μή ύποστή φιλοσοφικήν τίνα 
επίδρασιν και να μή ένδυση τήν τραγωδίαν του δια πνευματοκρατικοΰ φιλοσοφή-
ματος αντικειμένου προς τήν ύπό τών " Ελλήνων φιλοσόφων τής προ αύτοΰ αρχαιό
τητος διατυπωθεΐσαν περί τής ζωής και τοΰ κόσμου θεωρίαν. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. I. D ' A n n a , M. Pacuvii Fragmenta. Romae MCMLXVII. Antiopa, σσ. 43-52. "Ο έν 
λόγφ συγγραφεύς είς σ. 43 αναφέρει τάδε: ...tuttavia non sarà azzardato ritenere che questa 
tragedia pacuviana sia stata construita con maggiore aderenza di altre ad un preciso modello 
classico, vale a dire alla celebre tragedia euripidea. Λ. Λ ο υ ϊ ζ ί δ ο υ , Α ί επικλήσεις προς την 
Μοϋσαν έν τη Αίνειάδι τοΰ Βεργιλίου. 'Εν 'Αθήναις 1947, σ. 5, σημ. 1, έν σχέσει προς τήν 
συνοχήν τών βιβλίων τής Αίνειάδος. G. Α. T u r l i d e s , Loci classici in M. Pacuvii Antiopa. 
Athenis MCMLXXVI, pp. 3-7. Πρβλ. ωσαύτως τάς μελετάς ημών. Περί τήν «Άντιόπην» τοΰ 
Πακουβίου, «ΕΕΣΜ» 4 (1973) 401-406. Μελέται περί τον Πακούβιον. Έ ν 'Αθήναις 1975, σσ. 24. 
(Passim). "Η «Αντιόπη» τοΰ Εύριπίδου και ό Πακούβιος. (Το πρόβλημα τής μιμήσεως). Έ ν 
'Αθήναις 1975, σσ. 12. (Passim). Έλεγχος τών επιχειρημάτων τοΰ Ι. D'Anna Περί τοϋ προτύπου 
τής «Αντιόπης» τοΰ Πακουβίου. Έ ν 'Αθήναις 1976, σσ. 4-15. Παράδοσις τοϋ περί «Αντιόπης» 
μύθου έν τη" Κλασσική Γραμματεία. «* Αντίδωρον Πνευματικόν». Τιμητικός Τόμος εις τον Καθη-
γητήν Γεράσιμον Κονιδάρην. 'Αθήναι 1981, σσ. 488-493. Ό τραγικός Πακούβιος ως φιλόσοφος 
(έκτυποϋται). 

2. Ι. D ' A n n a , ένθ' άνωτ. σ. 45: ...che per i Romani della prima metà del II sec. a. Cr. la 
musica non aveva l'importanza che aveva per gli Ateniesi del ν sec. né in se stessa né come base dell' 
educazione... mentre nelP opera latina la musica doveva essere vista solo come un elemento margi
nale nella delineazione della concezione, dell' otium. 

3. I. D ' Anna , ένθ' άνωτ., σ. 46: ... Pacuvio probabilmente non sfruttò questo materiale. 
4. I. D ' Anna , lv0 ' άνωτ., σ. 48, ένθα παρατίθεται τό άκόλουθον κριτικόν σημείωμα: 1-4, 

7. Cic. Div. II 133 Pacuvianus Amphio: "quadrupes... sono" cum dixisset obscurius, tum Attici 
(Attici y Pease, Frass. antici φ Att ice Bothe Bacchici Welcker rustici Bergk) respondent. 

5. Ν. Weckle in, Die Antiope des Euripides, έν Philologue 79 (1923) 54, ένθ' αναφέρονται 
τάδε: In der Parodos tritt ein Chor attischer Greise (Hirten) auf. Bei Pacuvius wird nämlich der Chor 
mit Attici bezeichnet. Freilich heisst es in dem Schol. zu Eur. Hipp. 58 και έν τή 'Αντιόπη δύο 
χορούς είσάγει, τόν τε Θηβαίων γερόντων δι' δλου και τον μετά Θήβης ή Δίρκης (L. τον έκ 
Θήβης μετά Δίρκης), weshalb Orelli bei Pacuvius Astici für Attici vorgeschlagen hat. J . Kambi -
t s i s , L' Antiope d' Euripide. (Édition commentée des fragments). Athènes 1972, σσ. XIII-XIV. 
' Ενταύθα αναφέρει ό συγγραφεύς τάδε: A dire vrai, cette théorie repose sur un postulat dont on ne 
peut vérifier la solidité, étant donné que la composition du choeur n'est pas connue avec certitude et 
que nous ignorons pourquoi les vieillards se trouvent sur les lieux du drame. Bien avant la découver
te du papyrus de Gourob, on avait relevé une contradiction entre deux témoignages passablement 
explicites: tandis qu' une scholie euripidéenne précise que le choeur principal d'Antiope était 
composé des vieillards Thébains, Cicéron, se référant à la pièce de Pacuvius, parle de At t ic i , [σ.σ. 
Cic. div. 2. 133 Pacuvianus Amphio... cum dixisset obscurius, tum Attici respondent (fr. 3)]. Pendant 
longtemps on a cru pouvoir éliminer cette contradiction au détriment du témoignage de Cicéron, la 
solution adoptée par la plupart des éditeurs de Pacuvius consistant à repousser la leçon des manu
scrits et à lui substituer soit astici (Orelli), soit rustici (Bergk). Mais, dès la découverte du papyrus, 
on a été frappé par le fait que, dans la partie Finale de la pièce, le choeur ne reconnaît Lycos qu'à ses 
insignes (17-18), ce qui donne a croire que les vieillards n'étaient pas citoyens de Thèbes. [σ.σ. 'Does 
it not follow from this that the chorus of Theban old men, must have been mountain peasants, to 
whom Lycus' appearance was unkown? Or is this too strict an inference? J . Ρ. Ma h af f y, Cl. Rev. 
V (1891), 187. Selon Weil (Études, 217), il se pourrait que les mots Θηβαίων γερόντων dans la 
scholie à Hippolyte, fussent une faute de copiste pour 'Αθηναίων γερόντων cf. Wecklein, Phil, 57: 
Séchan, 296, n. I]. 

6. J . K a m b i t s i s , Ινθ' άνωτ. σ. XIV. Aussi est-on tenté de supposer que la contradiction 
entre les deux témoignages est plus apparente que réelle et que Attici et Θηβαίοι ne sont pas des 
indications à prendre à la lettre: il se pourrait fort bien que le choeur fût composé de pâtres habitant 
cette région montagneuse aux frontières mal définies, où la souveraineté athénienne ne fût pas 
toujours effective. [Cf. Taccone, 60, Frassinetti, 102-(10) 4; G. D' Anna, Athenaeum XLIII 
(1965), 84-(8)5]. Οί συγγραφείς ούτοι τηρούν διάφορον στάσιν έναντι τοΰ ζητήματος τής ονομα
σίας τοΰ χοροΰ. Τοΰ α ύ τ ο ΰ , ένθ* άνωτ. σ. 136. Ένταΰθα άποκαλοΰνται Astici οί ανήκοντες 
εις τόν χορόν. 
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7. Cic. Ad Herenn. II 27, 3: verendum est, ne de alia re dicatur, cum alia de re controversia 
sit... uti apud Pacuvium Zethus cum Amphione, quorum controversia de musica inducta est, di
sputano in sapientiae rationem et virtutis utilitatem consumitur. 

8. Ί . Μ α λ ά λ α , Χρονογραφίαι. Up. 49, 11 ed Bonn. (Georgios) Kedrenos Σύνοψις Ιστο
ριών I 44 Bekker) zu kephalion 93 F 5 J a c o b y: «ό γαρ σοφώτατος Ευριπίδης ποιητικώς 
έξέθετο δράμα ώς ό Ζευς είς σάτυρον μεταβληθείς έφθειρε τήν ' Αντιόπην κάκεΐθεν έγεννήθη ό 
Ζήθος και ό 'Αμφίων οί μουσικοί (1. ò μουσικός). Πρβλ. ωσαύτως: Εύριπ. ' Ηρακλ. 26-30: «γέρων 
δέ δη τις εστί Καδμείων λόγος | ώς ή ν πάρος Δίρκης τις εΰνήτωρ Λύκος | τήν έπτάπυργον τήνδε 
δεσπόζων πόλιν, | τω λευκοπόλω πριν τυραννήσαι χθονός | Άμφίον' ήδέ Ζήθον, έκγόνω Διός». 

9. Cic. De Inv.: I 50, 94: ut Amphion apud Euripidem, idem apud Pacuvium, qui vituperata 
musica sapientiam laudat. 

10. B. S ne 11, Euripides Fragmente, έν: Wiener Studien, 69 (1956) 88. ΑΝΤΙΟΠΗ 184, 1 = 
fr. adesp. 395. 

κακών κατάρχεις τήνδε μοϋσαν είσάγων 
cf. Wil. Kl. Sehr. I, 200. 
Εύριπ. Άντ. 184, 1-2: 

«Μοΰσάν τιν' άτοπον εΙσάγεις, άσύμφορον, 
άργόν φίλοινον, χρημάτων άτημελή». 

11. E . K . B o r t h w i c k , Two textual problems in Euripides' Antiope, Fr. 188, έν: The Class. 
Quart., 17 (1967) 41-47. 

Εύριπ. Άντ. 188, 2-3: 
«παΰσαι μελωδών, πολέμων δ' εύμουσίαν 
δσκει- τοιαΰτ' αειδε καί δόξης φρονεΐν». 

12. Pacuv. Ant. Ili: odi ego homines ignava opera et philosopha sententia. 
13. Εύριπ. ' Αντ. 202,1 -2: «' Εγώ μέν ούν φδοιμι καί λέγοιμί τι | σοφόν, ταράσσων μηδέν ών 

πόλις νοσεί». 
14. Εύριπ. 'Αντ. 187, 3: «μολπαΐσι δ' ήσθείς τούτο άεί θηρεύεται». 
15. Γενικώς περί του αγώνος πρβλ. J . K a m b i t s i s , ένθ' άνωτ. σ. XV. Tout porte à croire 

que le premier épisode était centré sur le célèbre άγων λόγων, sur cette discussion qui, eu égard à son 
importance pour l'intelligence de la pensée d'Euripide, sera examinée dans le chapitre suivant. Il y a 
lieu, toutefois, d'écarter dés maintenant une hypothèse de Welker (816-7), qui bien que Weil lui eût 
apporté son soutien, n'a pas résisté aux critiques de Jahn et de Wecklein... Peu de fragments 
provenant de l'épisode suivant nous ont été conservés, mais il est quasiment certain qu'après 
l'intermezzo que constituait Γ άγων λόγων, l'action dramatique, rehaussée par un effect spectaculai
re, reprenait son cours: Γ. Β α σ μ α ν ό λ η , 'Αθέμιτοι Μοΰσαι. 'Εν 'Αθήναις 1972, σσ. 25-32, 
41-42. L. Séchan, Étude sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique. Paris 1926, 
σ. 296. Πρβλ. ωσαύτως καί τους ακολούθους στίχους του Όρατίου: Hör. Epist. I 18, 41-44: 
=Gratia sic fratrum geminorum, Amphionis atque | Zethi dissiluit, donee suspecta severo | conticuit 
lyra. Fraternis cessise putatur | moribus Amphion, ...». 

16. L. Al fons i , Tra Euripide e Lucrezio, έν: Hermes, 96 (1968) 118-119, ένθ' αναφέρεται 
το δια του στίχου «Γαία μεγίστη καί Διός ΑΙΘήρ» άρχίζον γνωστόν χορικόν. 

17. Ι. D ' A n n a , ένθ' άνωτ., σ. 46. Pacuvio... non sfruttò questo materiale... 
18. Φιλοστρ. Είκ. I 10 ('Αμφίων): (φδει (Sc. 'Αμφίων) δέ οΐμαι τήν γήν, δτι πάντων γενέ

τειρα καί μήτηρ ούσα... Πρβλ. TGF [ N a u c k - Snell (19642) Eurip. Άντ. άπ. 195 «άπαντα 
τ ί κ τ ε ι χθων 1 0 π ά λ ι ν τε λ α μ β ά ν ε ι » ] . 

19. Pacuv . Ant. VI 2 "flammeo vapore torrens t e r r a e fé tum exusserit". Πρβλ. ωσαύτως 
Αίσχύλ. Προμ. Δεσμ. 90, «... παμμήτόρ τε γη». 

20. Θ. Βορέα, Είσαγωγή είς τήν Φιλοσοφίαν. (Άκαδημεικά. Τόμος τρίτος). 'Εν Αθή
ναις 1935, σ. 170. Κ. Χ. Γ ρ ό λ λ ι ο υ , Ή έπίδρασις της Πλατωνικής παραδόσεως έπί της 
Θεολογίας τοΰ Κικέρωνος, έν: Πλάτων, 4 (1952) 296. Η- D i l l e r , Der vorphilosophische Gebrau
ch von κόσμος und κοσμεϊν, έν: Festschrift Β· Snell. München 1956, σσ. 47-60. R. H a r d e r , 
Kleine Schriften. München 1960, σσ. 330-352, ένθα τό κεφ. «Die Einbürgerung der Philosophie in 
Rom». Δ. Δ. Μ ο ύ κ α ν ο υ , ' Η αναφορά τοΰ Πλήθωνα στα τέσσερα σώματα, έν: Πλατωνισμός 
καί Άριστοτελισμός κατά τον Πλήθωνα. [Μελέτες άπό το Διεθνές Συμπόσιο Σπάρτης (26-28 
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Σεπτεμβρίου 1985)]. 'Αθήνα 1987, σσ. 101-105. W. Nestle, Die Vorsokratiker. Düsseldorf 19564, 
σ. 21, Ινθα αναφέρονται τάδε: Man pflegt die vorsokratische Philosophie in der Regel Naturphilo
sophie zu bereichenund nicht ohne ein gewisses Recht». Κ. Γ. Νιάρχου, Θεμελιώδεις "Εννοιες 
της Φιλοσοφίας. Ι 'Αθήνα 19924, σ. 269. Π. Ν. Πατριαρχέα, 'Αρχή και γένεσις της φιλοσο
φίας. Έν 'Αθήναις 19672, σσ. 20-21. 

SUMMARIUM 

Μ. Tullius Cicero [Cic. De fin. I 2,4] de tragoedia Euripidis Pacuviique Antiopa 
tradit. "Is igitur est difficilius satis facere, qui se Latina scripta dicunt contemnere. In 
quibus hoc primum in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 
patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 
Quis enim tarn inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam 
Pacuvii spernat aut reiciat, quod se iisdem Euripidis fabulis delectari dicat [Latinas 
litteras oderit]?" Opinio haec Ciceroniana maxime credibilis est. Nos ibidem prima m 
collationem huiusce tragoediae (sc. Antiopae) M. Pacuvii conamur. 

C A R M I N A L A T I N A 

35. Omnes scriptores 

Multi stulti et loquaces 
scrìbunt versus, edunt libros, 
putant se scriptores magnos 
et poetas magnos esse. 

Ita homines, qui volunt 
legere hodie libros, 
sunt in desperatione, 
navigant in oceano. 

Namque in confusione, 
in librorum tempestate, 
périt homo mersus undis 
pelagi nequitiarum. 

D. E. KOUTROUBAS Secunda Centuria 


