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VOLKMAR SCHMIDT, S p r a c h l i c h e U n t e r s u c h u n g e n z u H e r o n d a e -

M i t e i n e m k r i t i s c h — e x e g e t i s c h e n A n h a n g . (Untersuchungen 

zur antiken Literatur und Geschichte, εκδ. υπό Η. Dörrie καί P . Moraux, 

τόμ. A ' ) . Walter de Gruyter & Co. Berlin 1968, σσ. I - X I V -f 141. 

Geb. DM 42. 

Ή εν τ ίτλω γλωσσική μελέτη αναφερομένη εις τους μίμους του 'Ηρώνδα 

(3ου π.Χ. αι.) αποτελεί την διδακτορικήν διατριβήν του Schmidt, ην καί έπεξειρ-

γάσθη κατά την παρουσαν έ'κδοσιν. Περί την γλώσσαν του ποιητοΰ έχουν άσχο-

ληθή μέχρι τούδε κυρίως οι : Ο. Crusius 1 , R. Meister 2 , S. Olschewsky 3 , Ε. 

Merone 4 καί ό Domenico Bo 5 . Ό συγγρ., ώς ό 'ίδιος εν τ ω προλόγω αύτοΰ 

δηλοΐ (σ. IX), δεν εξετάζει την γλώσσαν τών μίμων του 'Ηρώνδα γενικώς, άλλα 

περιορίζεται εις τίνα μόνον κεφάλαια της γραμματικής, του συντακτικού καί 

της μετρικής κατ ' επιλογήν, έπιδιώκων την έπίλυσιν προβλημάτων τινών άφο 

ρώντων εις τήν κριτικήν του κειμένου, δπερ ούτος προτίθεται να έκδώση. 

Τον πρόλογον ακολουθεί βιβλιογραφία άφορώσα α) εις εκδόσεις, υπόμνημα 

τα καί μεταφράσεις 6 β) εις είδικάς περί τον Ή ρ ώ ν δ α ν γλωσσικάς μελετάς 7 

καί γ) εις λοιπάς σχετικάς προς το θέμα εργασίας. Το βιβλίον διαιρείται εις τέσ

σαρα (4) μέρη : Ι) φωνητική (Lautlehre) σσ. 1 - 46, Π) μορφολογία (Formen

lehre) σσ. 47 — 88, Π Ι ) συντακτικον σσ. 89 — 95 καί IV μετρική σσ. 96 — 103· 

Μετά ταύτα ακολουθεί παράρτημα μετά κριτικών καί επεξηγηματικών παρατη

ρήσεων σσ. 107 — 133. Έ ν τέλει του βιβλίου υπάρχουν πίνακες 1) πραγμάτων, 

2) λέξεων καί μορφημάτων καί 3) χωρίων σσ. 134 — 141 . Ό συγγρ. διακρινό

μενος διά τήν έπιστημονικήν αύτου μέθοδον καί έχων γνώσιν τών γλωσσικών 

προβλημάτων, άτινα παρουσιάζει τό κείμενον του 'Ηρώνδα, προσπαθεί να εντό

πιση τάς π η γ ά ς της γλώσσης του ποιητοΰ προϋποθέτων ώς γνωστόν δτι βάσις 

1) Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, Leipzig 1892. 

2) Die Mimiamben des Herodas. Mit einem Anhang über den Dichter, die 

die Überlieferung und den Dialekt, Leipzig 1893 (Abb. d kgl . sächs. Ges. d. 

Wiss. XXX, phil. hist. Cl. 13). 

3) La langue et la métrique d'Hérodas, Leiden/Brüssel 1897. 

4) I diminutivi in Eroda, Napoli 1958. 

5) La lingua di Eroda, Torino 1962 (Memorie della Accademia delle scienze 

di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Ser. 4, n. I). 

6) Ένταϋθα θα ήδυνάμεθα να προσθέσωμεν τάς κάτωθι εργασίας τάς άναφερομένας 

είς το κείμενον τοϋ Ηρώνδα : 1) S.Mekler, Neues von den Alten (Text und Überset

zungsproben), Wien 1892 καί 2) Κ. J . J. de Bode, Herodas' tweede mime verklaard 

en toegelicht, P. Noordhoff - 1922 - Groningen. 

7) Πβ. επίσης Γ. Α. Παπαβασιλείου, Κριτικά καί ερμηνευτικά είς τους 'Ηρώνδα μι. 

μιάμβους. Άθηνα 5 (1893) 371—376. 
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αότής εϊναι ή ίωνική διάλεκτος, ασχολείται δέ κυρίως 1) περί τους παρανενοη-

μένους ίωνισμούς, ώς ίασωμαι (σ. 75) 2) τους ύπεριωνισμούς, ώς τάλης (σ. 89 

κ.έ.) 3) τάς αποκλίσεις άπο της ιωνικής διαλέκτου, δηλ. α) τους αίολισμούς, ώς 

Μαχάων (σ. 14 κ.έ.) β) τους δωρισμούς, ώς άναρίτης (σ. 10 κ.έ.) καΐ γ) τας ε

πιδράσεις της Κοινής, ώς Θάλης (σ. 61 κ.έ.). Έ ν τη προσπάθεια ταύτη επιδιώ

κει ούτος πρώτον μέν να ένταξη τους ύπο έξέτασιν παραδεδομένους τύπους εις 

μίαν των ανωτέρω τριών κατηγοριών και δεύτερον να διακρίνη, αν οι περί ών 

ό λόγος τύποι εγράφησαν δντως υπό του "Ηρώνδα ή οφείλωνται εις τους αντιγρα

φείς, οίτινες πιθανόν να ήλλοίωσαν γλωσσικώς τήν άρχικήν μορφήν τύπων τινών. 

"Ο συγγρ. γνωρίζων τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν καί τα πορίσματα τής γλωσσι

κής επιστήμης χωρεί λίαν μεθοδικώς είς τήν έξέτασιν τών προβλημάτων του 

κειμένου του 'Ηρώνδα αναφερών εκάστοτε τάς γνώμας τών ειδικώς άσχοληθέν-

των περί το αυτό θέμα καί τεκμηρίων τήν μίαν ή τήν άλλην ώς όρθήν, ή ν καί 

αποδέχεται. Ουχί άτοπον νομίζομεν να παραθέσωμεν παρατηρήσεις τινάς του συγ

γραφέως. 

Έ ν αρχή εξετάζει ό Schmidt το α λέξεων τίνων παρ" 'Ηρώνδα, δπερ ά

παντα καί έν τη ιωνική διαλέκτω. Ώ ς δεδικαιολογημένον θεωρεί ό συγγρ. το α 

το υπάρχον α) είς ξένα ονόματα (Δαος σ. 1) β) είς ονόματα είς -ας, γεν. -αδος 

(Kosenamen) έχοντα το α δι' εκφραστικούς λόγους (Σισνμβρας σ. 47 κ.έ.), γ) 

είς επιφωνήματα (ά) καί δ) είς λέξεις τής νηπιακής γλώσσης (τατά σ. 116 κ.έ.). 

Δυσκολίας δμως παρέχει το α λέξεων, π.χ. Άίδης, άναρίτης, μα κ.τ.λ. 

Τήν λ. Άίδην (τρισύλλαβον) του χωρίου III 17 (σσ. 1—9) ό συγγρ. ορθώς χα

ρακτηρίζει ώς ίωνικήν, ώς άπαντώσαν καί έν τη ιαμβική ποιήσει, τον δέ τύπον 

"Αιδης, τ.έ\ "Αδης (το α έκ συναιρέσεως του α -f- ή ώς άττικόν. 'Αντιθέτως ή 

λ. άναρίτης XI (άττ. νηρίτης «θαλάσσιος κοχλίας») είναι κατά το α δωρική 

(αναρ-, πβ. άναρίτας παρ' Έπιχάρμω) καί κατά το η τής καταλήξεως ιωνική (σσ. 

1 0 - 1 2 ) . 

Μετά ταΰτα ό συγγρ. διαπραγματεύεται το έπιφ. μα Ι 85 κ.ά. (σσ. 12 — 

14). Οδτος μή δεχόμενος τήν γνώμην του Meister (έ^θ' άνωτ. σ. 683 κ.έ.) δτι 

το μα είναι μικρασιατικής καταγωγής (Ma), πιστεύει 6τι τούτο είναι ελληνικής 

προελεύσεως, καί δή καί λέξις τής νηπιακής γλώσσης, εξ ού καί το α (Κατ' άλ

λους το μα είναι συντετμημένος τύπος του ματερ «μήτηρ», κατ' άλλους τούτο 

προήλθεν έκ του μαίη (όν. θεάς, πβ. Ήσιόδ. Θεογ. 938). 

Ώ ς ύπεριωνισμούς θεωρεί ό συγγρ. τους εξής τύπους : α) τους έκ κρά-

σεως προερχομένους έκ του και -f· ε- = κή- (σ. 20 κ.έ. καί 26 κ.έ.). β) τάλης 

III 35 καί VII 88 (άλλα τάλας V 55). Ό συγγρ. υποστηρίζει δτι ό Ηρώνδας 

ίγραψε πανταχού τάλας, οι δ' αντιγραφείς διώρθωσαν καθ' ύπεριωνισμον είς τά

λης (επομένης λέξεως αρχομένης άπο φωνήεντος) σσ. 31 — 39. Καί γ) κατηρήτω 

V 44. Ό τύπος κατήρητος μετεγράφη ύπο τών αντιγραφέων έκ του ίων. κατά-

ρητος, δπερ προήλθεν έκ του *κατ - αρ/"-ατός, άττ. καταρατος (πβ. *καλ/Γός, 

ίων. καλός καί ουχί *κηλός, άττ. κοίλος) σσ. 39 κ.έ. 

Έ κ του Β' μέρους τής μελέτης άναφέρομεν α) τήν λ. Θάλης II 3 κ.ά., τήν 
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όποίαν οί έκδόται τονίζουν επί τής ληγούσης. Κατά τον συγγρ. ή λ. Θάλης, γ«ν. 

Θάλητος είναι τύπος της Κοινής, δν έγραψε και ό ποιητής (σ. 61 κ.έ.). Καί β) 

το ρήμα εσσωμαι VIII 19. Τούτο πάντες οί έκδόται εσφαλμένως τονίζουν έσσώ-

μαι, διότι, κατά τον συγγρ., εχομεν παρανενοημένον ίωνικδν τύπον, τ.Ϊ. άναύξη-

τον παρακείμενον *, δστις άπαντ^ καί παρ* Ήροδότω (7,10 δ ίσσωται κ.ά., 

σ. 75). 

Το Γ' μέρος τής εργασίας άφορα είς το κεφάλαιον του συντακτικού : *Η 

χρήσις τής ονομαστικής αντί τής κλητικής. Ό Ηρώνδας χρησιμοποιεί δηλ. χα

λάς V 55 αντί του κανονικού τάλαν. Κατά τον συγγρ. ή κλητική αντικαθιστά τήν 

δνομαστικήν, διότι ή κλητική τής γ ' κλίσεως διαφέρει κατά τήν κατάληξιν άπο 

τής ονομαστικής (σ. 90 κ.έ.). 

Είς τους τύπους Πυρρίης, τάλας V 55 εχομεν κλητικήν όμοίαν προς τήν 

δνομαστικήν. 'Αντιθέτως εν V 23 γράφει ό Ηρώνδας τον κανονικον τύπον Πνρ-

ρίη. Κατά τον συγγρ. το -ς τον Πνρρίης οφείλεται είς άναλογίαν προς το έπό-

μενον αύτοΰ τάλας (σ. 90 κ.έ.). 

Προχωρών δ συγγρ. είς το Δ' μέρος αναφέρει τινά περί του χοριάμβου 

( — ^ w — ) καί τής μετρικής εκτάσεως παρ' 'Ηρώνδα ως απαραίτητα a . Πολλοί 

τών φιλολόγων άγνοοΰντες τήν οπαρξιν του χοριάμβου είς τους στίχ. : 

Ι 67 Γνλλί, τα Λβυκά τών τριχών άπαμβλύνει 

III 7 ai άστραγάλαι, Λαμπρίσκε, σύμφορης δ9 ήδη 

IV 20 τής Ύγιείης : μα καλών, φίλη Κνννοϊ 

προέβησαν κατ' αυτόν (σ. 101) είς περιττάς διορθώσεις (το Γνλλί μετέβαλον *ίς 

Γυλ>ίς οί Rutherford, Headlam, το άστραγάλαι είς δορκάδες δ Rutherford καί 

αστάργαλαι ή άσταράγαλαι δ Hofmann, Dial. I l l 311) ή έξέλαβον άντικανονι-

κώς μακράς τάς συλλαβάς (Γνλλί, άστραγάλαι, Ύγιείης). 

Τέλος δ συγγρ. πιστεύει δτι ουδέν παράδειγμα μετρικής εκτάσεως υπάρ

χει παρ' 'Ηρώνδα. Ή μετρική εκτασις είναι επική ελευθερία, τής δποίας δ ' Η 

ρώνδας, ως καί 'Αρχίλοχος καί Καλλίμαχος, εντελώς απέχουν. 

Τέλος εν τω παραρτήματι (σσ. 107 — 133) προβαίνει δ συγγρ. είς κριτι

κά ς παρατηρήσεις χωρίων τινών, έ'νθα διαπιστοΰμεν δτι ούδεμίαν νέαν διόρθωσιν 

ούτος προτείνει, άλλ' αναφερών τάς διαφόρους γνώμας συζητεί αύτάς καί κατα

λήγει είς μίαν κατά τήν γνώμην αύτου δρθήν. Ούτω π.χ. εν τφ χωρίω III 72 
τ 

αντί του παραδεδομένου τύπου ΚΟΥΤΙΔΟΣ δέχεται τον τύπον Κόττιδος, ύπο-
κορ. του Κότταλος (Danielsson, Crusius κ.ά.) καί ουχί : κοττίδος (=δωρ. «κεφα

λής», πβ. Πολυδ. Όνομαστ. 2,29, Bücheier, Hicks) ή Κοττίδος (Cataudella) ή 

Κοντίδος (Nairn—Laloy) σ. 107 κ.έ. 

1) Άναυξήτους τύπους χρησιμοποιεί ό Ηρώνδας καί άλλαχοϋ. Πβ. οίχωχβν I I 37, 

ενρε VI 85, ώς δόκονν V i l i 73 κ.α\ 

2) Περί τήν μετρικήν τοϋ Η ρ ώ ν δ α ήσχολήθη διεξοδικώς 6 D o m e n i c o Bo, Ινθ' 

άνωτ. σσ. 6—46. 
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Έ ν τω χωρίω IV 46 ό τόπος ΟΡΓΗ θεωρείται ως έπίθ. θηλυκού γένους 

(του όργος μή μεμαρτυρημένου), συνώνυμον του «όργιάζουσα» (βλ. Bechtel, Dial. 

HI 322) ή «orgia faciens» (Bücheier) και «μεμυ/)μένη» (Crusius). Ενταύθα 6μως 

δέν ένν. γη (Blass) ή ημέρα (Herzog), άλλα γυνή (σσ. 109—114). 

Την διόρθωσιν τών Schulze καί Hicks δεϊ τον αντί του παραδεμένου δεϊ 

'νδον δέχεται δ συγγρ. (σσ. 117—127). Τέλος αναφέρει ούτος τάς σχετικάς διορ

θώσεις του τύπου του παπύρου επίουσι (σ. 127—133). Οΰτως δ Headlam γράφει 

επίουσιν, δ Nairn επιονσι, δ Crusius επείονσι κ.τ.λ., δ δε συγγρ. επείουσι(ν). 

Περαίνοντες δυνάμεθα να ε'ίπωμεν 6τι ή εργασία του Schmidt είναι μία 

θετική συμβολή εις τήν κριτικήν του κειμένου του 'Ηρώνδα. Εύχδμεθα εις αυτόν 

δπως το ταχύτερον φέρη εις το φως της δημοσιότητος και τήν άναγγελθεϊσαν 

δπ' αύτου ϋκδοσιν του εν λόγω κειμένου. 

Διορθωτέα τα έξης τυπογραφικά σφάλματα τοϋ βιβλίου : σ. XI στίχ. 19 Heron-

das εις Herodas. σ. XI στίχ. 21 ΚΙ. είς Cl. σ. 133 στίχ. 9 V. Mimus, εις HlMimus, 

ϊνθα άπαντοί το εμίσηαεν. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
'Εντεταλμένος Υφηγητής 

* * * 

HERMANN BENGTSON, Grundriss der römischen Geschichte mit 
Quellenkunde, E r s t e r Band. Republik und Kaiserzeit bis 284 
n- C h r . München 1967, σελ. XII-f 455. 

'Ρωμαϊκή ιστορία μετά πηγών και βιβλιογραφίας ικανοποιούσα πως τάς α

παιτήσεις της έρεύνης εξεδόθη υπό του Benedictes Niese προ 80 ετών (1889) ως 

«Grundriss», έπανεξεδόθη δε καΐ έτυχε μάλιστα κατά τήν πέμπτην έκδοσιν νέας 

επεξεργασίας υπό του Ε. Hohl (1923). Άνάλογόν τι βοήθημα εξεδόθη μετά ταύ

τα υπό του André Piganiol (Histoire de Rome έν τη συλλογή Clio, Introduction 

aux études historiques, τόμ. 3, Paris 1939 καί 19625). 

Ό Hermann Bengtson, διαπρεπής καθηγητής νυν έν τό) Πανεπιστημίω του 

Μονάχου καί ακάματος είς τήν παρακολούθησιν και άξιολόγησιν οιασδήποτε σπου

δής περί τον άρχαΐον κόσμον, παρέχει δια του υπό θεώρησιν έ'ργου του περί 'Ρώ

μης άντίστοιχόν τι προς τήν υπ' αύτου επίσης καί υπό το αυτό πνεύμα συντα-

χθεΐσαν καί έκδοθεϊσαν εϊς τήν αυτήν σειράν (Handbuch der Altertumswissen

schaft) Άρχαίαν Έλληνικήν Ίστορίαν. Ή υποδοχή της οποίας έτυχε το τελευ-

ταΐον τούτο έργον ως άπαραίτητον καί χρηστικώτατον δια πάντα άσχολούμενον 

περί τήν ίστορίαν της 'Αρχαίας Ελλάδος θα ήτο άρκετον κίνητρον δια τον H f 


