
ΜΙΛΤΙΑΔΟΤ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ 

Β Α Κ Χ Υ Λ Ι Δ Ε Ι Α 

Κατά τα ετη 1969, 1970 και 1972 έδημοσιεύθη εις τα τεύχη του άνα χείρας 
περιοδικού συμβολή μου είς την άποκατάστασιν έφθαρμένων στίχων του Βακχυλίδου. 
Δια των κατωτέρω ολίγων παρατηρήσεων περατώνω τήν συμβολήν μου ταύτην. 

Α'. 

Είς τον έπίν. 3 στ. 5 ό πάπυρος έχει ως έξης : 

. . . . ]το γαρ συν ύπερόχφ τε Νίκα 

*0 Kenyon, πρώτος εκδότης του παπύρου Α, συνεπλήρωσε το κενόν δια του 
σεύον]το, το όποιον έδέχθησαν και είσήγαγον είς τάς εκδόσεις των οί Blass, Jebb. 
Snell, Maehler και άλλοι. Οί Platt και Desroueseaux συνεπλήρωσαν δια του φέ
ροντα, ό δε Edmonds διά του ϊεν]τ;ο. 

Ό Snell είς τάς κριτικάς υποσημειώσεις του δια μέν το φερον]χο αποφαίνε
ται : «longius spatio», δια δέ το ίεν]το «multo brevius spatio». 

'Αλλ' έάν είναι ίσχυρόν, δτι ή δια του φέρον]το συμπλήρωσις καταλαμβάνει 
μεγαλύτερον του κενοΰ χώρον καΐ πρέπει επομένως να άποκλεισθή (ως είσάγουσα 
5 γράμματα αντί των υπολογιζόμενων 4), τότε καΐ το σεύον~\το πρέπει να άπο
κλεισθη ως είσάγον είς το κενόν επίσης 5 γράμματα, κατά μείζονα δέ λόγον, δε
δομένου δτι με τον γραφικον χαρακτήρα του γραφέως του χειρογράφου, ώς παρα-
τηρουμεν είς φωτοτυπίαν, το Υ του σενοντο καταλαμβάνει χώρον μεγαλύτερον του 
Ρ του φέροντο. 

Παρά ταΰτα άμφότεραι αί λέξεις δίδουν πλήρες νόημα είς τον στίχον. Διά το 
ϊεντο είναι αναμφισβητήτως δεκτή ή παρατήρησις του Snell, καίτοι ή λέξις 
αΰτη παρέχει ζωηροτέραν καΐ ώραιοτέραν τήν εικόνα της ορμής των 'ίππων. 
'Αντί τών ανωτέρω συμπληρώσεων αποκαθιστώ τον στίχον διά τής λέξεως 8χυν]το, 
(ή χέον]το), ή οποία ανταποκρίνεται είς τήν έ*κτασιν του κενού, μετρικώς δέ 
ευσταθεί, διότι αί 2 πρώται συλλαβαί του στίχου 1 τών στροφών του ποιήμ,ατος 
τούτου δύνανται νά είναι ή "J—, του μέτρου δντος ιαμβικού. 

Β'. 

Του αύτου ποιήματος οί στ. 72—74 έχουν είς τον πάπ. ώς εξής : 

. . . . ]μαλέα ποτ[ ] . ' ιων 

. . . .]νος εφάμερον α[ 

]α σκοπείς' κλπ. 

Ό Blass έχει συμπληρώσει : 

δς δειμαλέα ποτέ χειρί θννων 

γαλανός εφάμερον âôovàv φι-

λάνορα σκοπείς' 

Ό Schwartz : 

δς ρωμαλέα ποτέ χειρί νώμων 

αιώνος εφάμερον αϊσαν alèv 
ασφαλέα σκοπείς' 
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Ό J e b b : 

ώς δ* εν Μαλέα ποτέ, χεϊμα δαίμων 

εφ* έθνος έφάμερον αΤψ' ϊηοι, 

κακαίρια σκοπείς' 

Ή συμπλήρωσις του Jebb φαίνεται μάλλον εξεζητημένη. Συνδυάζων τάς 
αλλάς δύο, αί όποΐαι δύνανται να γίνουν άποδεκταί, επιφέρω έλαφράς μεταβολάς 
και γράφω : 

δς ρωμαλέα ποτέ χειρί Έωθων 
γαλανός εφάμερον αδονάν ά-

γήρατα σκοπείς' 

Δια το ώθών καθοδηγεί δ στ. φθόνον άμφοτέραισιν χερσίν άπωσάμενον του 
έπιν. 5, 189. Δια το άγήρατα άρχαΐον σχόλιον του παπ. Μ άναφερόμενον εις τον 
στ. τούτον έχει : ]. ατα ερευνα[.Το].ατα συνεπλήρωσα κατά το νόημα με το 
άγήρατα' το]ερεννα [ = έρευνας, εϊναι διασάφησις του σκοπείς ύπο του σχολιαστοΰ. 

Το άγήρατα τούτο έχει την εννοιαν των αιωνίων άξιων, αί όποΐαι συμφώνως 
προς τα λεγόμενα εις τους 3 προηγουμένους στίχους είναι το φίλαθλον, ή ανδρεία, 
ή με δίκαιοσύνην καλή διοίκησις και ή αγάπη τών Μουσών. 

Γ . 

Του έπιν. 9 ( 8 ) οι πολύ ακρωτηριασμένοι στ. 69—79 (μετά προσθήκης του 
μέτρου) παρουσιάζονται εις τάς εκδόσεις υπό τήν έξης μορφήν. 

στ. 69 με[ 

70 — ^ ν̂  ν> ]ν 

71 ^ \^w — \J ]v£oç 

72 χρνσ]σέα[ν προσ]θέντα Ιόπ'λοκον εν είπεϊν[ ^ — 

73 - μ~\ατ[έρ' άκ'νάμ[π]των ερώτων 

74 — ^ — κλε]ιναν βροτο[ϊς 

75 —v>w — ^·~\λέων 

76 ^ w — 

77 — w ]ιώταν 

78 — ^ ν>]ν νμνον, 

79 — ^ καΐ άποφθιμένω 

Τών στίχων τούτων τινές Ιχουν άποκατασταθή επιτυχώς, οι λοιποί δμως έχουν 
μείνει ασυμπλήρωτοι. Δια τους στ. τούτους εκφέρω κατωτέρω τάς απόψεις μου. 

Α', στ. 69-70 . Ό Jebb (1905) έχει συμπληρώσει : 

με[ γίστον 

χρή Α ιός πρώτον σέβας θ' "Ηραν τ ' άείδει]ν 

Ή συμπλήρωσις αΰτη στηρίζεται εις το δτι του μεν Διός ύπήρχεν εις τον τόπον 
του αγώνος, τήν Νεμέαν, ναός, του οποίου και σήμερον σώζονται σημαντικά ερεί
πια, της δε "Ηρας, κατά τον Παυσανίαν (2, 13,4), υπήρχε ναός εις τήν Ιξοδον εκ 
της ακροπόλεως του Φλειουντος, πατρίδος του εν τω επινίκω τούτω τιμωμένου 
νικητοΰ. 
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Εις τήν εΰστοχον ταύτην ώς προς το νόημα συμπλήρωσαν παρατηρώ τα ακό
λουθα : 1). Το χρή έχει άνομοιομόρφως συνταχθή μέ ούσιαστικον (σέβας) και άπα-
ρέμφατον (αείδειν), προφανώς λόγω δυσκολίας. 2). Το 0' ( = τε) του σέβας θ\ 
τεθέν αποκλειστικώς χάριν του μέτρου, πλεονάζει. 3). Εις την τελευταίαν λέξιν 
του στίχου, δπου μόνον το ν είναι βέβαιον ό Edmots διέκρινε ]ΕΤ[. . ]ΑΝ, δια το 
όποιον ό Snell σημειώνει : «sed incertissimum». Ασχέτως προς τήν άμφισβήτη-
σιν ταύτην αντί του αείδειν προτιμητέον τε τιμαν, τό όποιον προσαρμόζεται είς 
το jET[. . ]AN του Edmons. 

Μετά τας παρατηρήσεις ταύτας τροποποιώ τήν συμπλήρωσιν του Jebb ώς έξης : 

Μέγιστον 
χρή Δία πρώτον σέβειν "Ηραν τε τιμαν, 

Β'. Είς τον στ. 71 ό Blass υποθέτει : ^ νμνψ Ζηνος ερισθενέος εις δε τον 
στ. 72 : χρ]υσέα[ν προσ]θέντα Ιόπλοκον εΰ είπεϊν [Κύπριν, Το ΰμνω του Blass 
θεωρώ άπαραίτητον δια το νόημα. Δια το χρνσέαν προσθέντα ό Maehler γράφει 
δτι το προσ της συμπληρώσεως τοΰ ]θέντα καταλαμβάνει χώρον μεγαλύτερον 
του κενοΰ τοΰ παπύρου. ΆντΙ τούτου προτείνω : χρνσέαν τ' ενθέντα ή χρυσέαν 
έν&έιτα. 

Ό Jebb συμπληρώνει τους στ. τούτους ώς έξης: 

"Ηβαν τ' έπειτα Ζηνος ερισθενέος 

χρυσέαν προσβέντα ιόπλοκον εΰ ειπείν κόραν, 

καΐ αποκλίνει εις το να δεχθή δτι είς τους στ. τούτους γίνεται λόγος μόνον διά 
τήν "Ηβην, της όποιας ύπήρχεν εις τήν άκρόπολιν τοΰ Φλειοΰντος ιερόν, δπου αΰτη 
ετιματο υπό το όνομα Δία ( ), Στραβ. 8, 382, 30. Δια τήν Άφροδίτην νομί
ζει δτι γίνεται λόγος άπό τοΰ στ. 73 κ.έ. 

'Αντιθέτως ό Blass πιστεύει δτι είς τους στ. τούτους γίνεται λόγος δια τήν 
Άφροδίτην καί δια τοΰτο είς το τέλος τοΰ στ. 72 γράφει Κύπριν, άντι τοΰ κόραν 
τοΰ Jebb. 

Το ζήτημα τώρα είναι αν οι στ. 71—72 αναφέρονται είς τήν "Ηβην μόνον, ή 
είς τήν 'Αφροδίτην μόνον ή μήπως ϊσως είς άμφοτέρας. 

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ευσταθεί ή ανωτέρω συμπλήρωσις τοΰ Jebb. Είς 
τήν τρίτην περίπτωσιν ή υπ' έμοΰ προτεινομένη συμπλήρωσις εϊναι : 

ϋμνω τε Δίαν Ζηνος έρισθενέος 

χρυσέαν τ ' ενθέντα Ιόπλοκον ευ ειπείν Κύπριν, 

'Ακολουθών τον Blass εχω τήν γνώμην δτι πιθανώτατα εις τους στ. τούτους γί
νεται λόγος δια τήν 'Αφροδίτην μόνον, δια τον λόγον δτι είς αυτήν οφείλονται οι 
έ'ρωτες των θεών μέ τάς θυγατέρας τοΰ Άσωποΰ, διά τους όποιους ό ποιητής 
ομιλεί είς τους στ. 63—65 : 

δσαι τ ' αλλαι θεών 
εύναΐς έδάμησαν άριγνώτοις παλαιού 
παίδες αΐδοιαι ποταμού κελάδοντος 

Τότε, ή ανωτέρω συμπλήρωσις πρέπει να τροποποιηθώ ούτως : 

νμνψ τ* έπειτα Ζηνος ερισθενέος 
χρνσέαν ενθέντα Ιόπλοκον εΰ ειπείν Κύπριν. 

Γ', στ. 73. Ό Jebb νομίζων, ώς προελέχθη, δτι άπό τοΰ στ. τούτου γί
νεται λόγος δια τήν Άφροδίτην γράφει και μητέρ ενώ ό Blass θεωρών τον στ. 
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παράθεσιν είς το Κόπριν (του προηγουμένου στίχου) γράφει ταν μητέρ' . . . 
Άλλ'ούτε το και ούτε το ταν χωρούν εις το κενόν. Ό Maehler παρατηρεί (ώς 
και άλλοι προ αύτου) : «sed ante μ]ατ spatium aut unius aut nullius litterae. "Ενεκα 
τούτου ό Blass εις τήν α' αύτου εκδοσιν είχεν υποθέσει χάριν του μέτρου ώ μα-
τερ\ το όποιον δμως εις τάς έπομένας εκδόσεις έγκατέλιπε. Ό Snell έχει τήν 
γνώμην δτι είναι προτιμότερον νά άφεθη ό στ. ασυμπλήρωτος. 

Δ', στ. 74—76. Τών στ. τούτων, καθ' α γνωρίζω, δεν έχει γίνει άποκατά-
στασις. Μόνον το ]ιναν του στ. 74 έχει συμπληρωθή κλεινόν, εις δέ τον στ. 76 
ό Edmons, ορθώς κατά τον Snell, έχει εντάξει το θρύμμα του παπ. Α (άπ. 35 Κ.) 
πρόξεν[ον. 

Ό Jebb υποθέτει δτι εις τους 2 τούτους στ. γίνεται μνεία της Δήμητρος καί 
του Διονύσου καί παραπέμπει εις τους στ. 97—98, δέν προβαίνει δμως εις συμ-
πλήρωσιν. Είμαι της γνώμης δτι είναι άπίθανον να γίνεται λόγος δις δια τους 
θεούς τούτους καί υποθέτω δτι ό ποιητής ολοκληρώνει, εδώ δσα λέγει δια τήν 
δύναμιν της 'Αφροδίτης. Μετά το βροτοϊς του στ. 74 νομίζω έπάναγκες να γίνη 
μνεία καί τών θεών. 

Συμπληρώνω λοιπόν, μετ' επιφυλάξεως βεβαίως, τους στ. τούτους κατά τους 
έξης δύο τρόπους : 

α', και πόθων χλεινάν βροτοϊς 
πάντεσι διψαλέων ( ή : πάντεσιν ενθαλέων) 

ήδ ''άμβρότοισι πρόξενον. 
β'. Ιμέρων τ ' aivàv βροτοϊς 

ήδε θεοΐς πολέων 
ίοϊς "Ερωτος πρόξενον. 

(πόθων ενθαλέων = πόθων θαλερών, τρυφερών). 

Ε', στ. 77. Αντόμηδες Blass, νασιώταν Blass καί Herweden. Άλλ' ό Snell 
παρατηρεί : «Sed obstat lex maasiana, nisi τον vel sim. praecedit». 

Συμπληρώ λοιπόν : 

77 Αντόμηδες νασιώταν 
78 τόνδε φαίνω καινον ϋμνον, 

καί νομίζω δτι ούτω το νασιώταν άκολουθούμενον υπό του τόνδε δέν προσκρούει 
είς τον κανόνα του Maas. 

Συνεχίζων τήν προσπάθειαν αποκαταστάσεως τών στ. τούτων υποθέτω δτι ό 
στ. 76 είναι βεβαίως πιθανόν να αναφέρεται εις τα προηγούμενα, άλλα δεν είναι 
άπίθανον να αναφέρεται είς τά επόμενα. Στίζων λοιπόν μέ τελείαν στιγμήν εις το 
τέλος του προηγουμένου στ. (75) συνάπτω τον στίχον τούτον μέ τα επόμενα 
ώς έξης : 

76 Ννν γ' Αντόμηδες σοι ξένος 
γνήσιον τον νασιώταν 

78 τόνδε φαίνω καινον νμνον. 
δς φέροι δόξαν κλπ. 

(Το γνήσιον θεμελιουται είς το γνησίων ϋμνων τνχον του στ. 83. Το καινον έχει 
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δ ποιητής και εις τον διθύρ. 19,9 ϋφαινέ τι καινόν. "Αλλοτε αντί του καινον 
είχα γράψει Κήιον). 

*Αν εις τον στ. 76 ανήκει πράγματι ή λέξις πρόξεν[- του άπ. 35 Κ., τότε 
αντί του σοι ξένος γραπτέον πρόξενος μέ τήν σημασίαν του ξενος=φιλοξενούμενος, 
όποτε αντί του Νϋν γ* είναι προτιμότερον Σοι γ\ 

Του ποιήματος τούτου οι τόσον πολύ ακρωτηριασμένοι στίχοι είναι δύσκολον 
να αποκατασταθούν μετά βεβαιότητος. Αι γενόμεναι συμπληρώσεις κατά φαντα-
σίαν, στηριζομένην πάντως εις μυθολογικά ή πραγματικά δεδομένα (π. χ. μαρτυ-
ρίαι Παυσανίου - Στράβωνος κλπ. ), έχουν τήν περιωρισμένην άξίαν δτι πλαισιώνουν 
τάς διασωθείσας λέξεις και δίδουν μετά τίνος πιθανότητος το νόημα. 

* 
* * 

(Διόρθωσις ήμαρτημένου. ΕΙχον παλαιότερου συμπληρώσει τον στ. 61 του 
έπινίκου τούτου ώς έξης : 

ή Κλ&ώναν δΐαν ενπεπλον (θνγατρα), 

άλλ' εις τον τόμον ΚΑ (1969) σελ. 99 του άνα χείρας περιοδικού αντί του δΐαν 
έξ αβλεψίας είχε παρεισφρήσει εξ άλλου στίχου ή λέξις κλεινάν, ή οποία δέν 
ανταποκρίνεται εις το μέτρον). 

Δ'. 

Οι στίχοι 67—76 του έπινίκου 13 (12) έχουν εις τον πάπυρον ώς εξής : 

67 τωνκα[.. ]υτνχωννεμεα 

λαμπωνοσνιε 

πανθαλεωνστεφανοισιν 

70 . . . ]ε[. . ]χαιταν[.. ]εφθεισ 

~\πολινυψιαγνΐαν 

]ρψψ[. ,]οτων 

.[ ] α [ ]οων 

κωμ[. . ]πατρ[.. .]ν 

75 νασο[.]νπερβι[. .]ισχυν 
παμμαχιαναναφα ινών 

Σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι ς 

στ. 70. άνθ]ε[ων χαίταν [ερ]εφθείς, Kenyon κ. ά. 

» 71. νοστεϊς Blass ι, ανξεις Blass2, γεύεις Blass3, στείχεις Herweden, 
ήλθες Schwartz, αύξων ( . . . ήλνθες - 72) Jebb, ανξες Jurenka. 
Αϊ ποικίλαι αύται συμπληρώσεις καταδεικνύουν τήν δυσκολίαν δια 
τήν άποκατάστασιν του στίχου. 'Αντί δλων αυτών θεωρώ βεβαιο-
τέραν — ή έστω πιθανωτέραν — τήν άποκατάστασιν διά του πίμπλης, 
το όποιον καΐ προσαρμόζεται καλύτερον ε'ις τήν συνέχειαν. 

» 72. ΑΙακον Blass. Λόγω της εκτάσεως του κενού προτιμώ Αίγινας αντί 
ΑΙακοϋ. ("Ο Jurenka στίζων δι' άνω στιγμής μετά το νψάγνιαν 
(71) συμπληρώνει: νϋν ό' δρας). 
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στ. 73. αυλών vrtó θ* αδυπνόων Jebb, αυλών υπό τ άρσινόων ή αυλών ϋπ' 
άερσινόων ή αυλών και άερσινόων \ κώμων Blass. ( Ό Snell δέχεται 
το αδυπνόων του Jebb, ενώ ό Maehler το άβροπνόων του Blass 1). 
Ό Snell εις τήν αρχήν του στ. 73 διακρίνει εις τήν θέσιν του πρώ
του γράμματος ίχνη μάλλον Ω, πάντως όχι Α, το όποιον έχει το 
αυλών βλων σχεδόν των συμπληρώσεων, και υποθέτει ώστε β'ρύεν. 
Το Ω τοΰτο με παρακινεί εις άντικατάσσασιν του αυλών διά του ωδών 
και παραδοχήν του άερσινόων του Blass, αντί του αδυπνόων ή άβρο
πνόων. Λόγω της χασμωδίας αντί του και άερσινόων, πιθανώς ίδ' 
άερσινόων ri μάλλον : ιδέτ' άρσινόων. Ό Jurenka εικάζει: μολπαν υπό 

» 74. 0' αδυπνόων. κώ[ργάν Blass2, κώμ[ων Kenyon. Ό Snell, αν καΐ 

εισάγει εις το κείμενον το χώμ[ων, εις τάς υποσημειώσεις το αμφι

σβητεί παρατηρών δ τι ε'ις τον πάπ. μετά το μ υπάρχει ίχνος μάλλον 

Α και οχι Ω. 
» 76. παμμαχιαν Kenyon, Jebb, Blass2, παμμαχίαν Suess.Snell, Maehler. 

Δι' επιλογής εκ τών ανωτέρω συμπληρώσεων δίδω εις τους στ. 
τήν έξης μορφήν : 

67 τών και συ τυχών Νεμέα 
Αάμηωνος υιέ, 

πανθαλέων στεψάνοισιν 

70 ανθέων χαίταν ερεφθεις 
πίμπλης πόλιν ύψιάγυιαν 
Αίγινας τερψιμβρότων 
ωδών, Ιδέ τ* άρσινόων 

κώμων ποτρ φαν 
νασον, νπέρβιον ίσχυν 
ηαμμαχιαν ava ψαίνων. 

Ε'. 

Του διθυράμβου 19 (18) οι στ. 15—18 έχουν εις τάς εκδόσεις ως έξης : 
τι ήν "Αργός οθ' ϊππιον λιποϋσα 

φεϋγε χρυσέα βοϋς, 
εύρυσθενέος φραδαϊσι ψερτάτον Διός, 
Ίνάχον ροδαδάκτυλος κόρα ; 

Το τι ην του παπ. αμφισβητείται υπό τών εκδοτών εξ αιτίας της χασμωδίας 
καί του μέτρου. Το μέτρον απαιτεί —^ καί οχι ^— 

"Εγιναν πολλαΐ προσπάθειαι διορθώσεως, άλλ' οχι ίκανοποιητικαί* π.χ. ήν 
ποτ* "Αργός Kenyon, τϊον Ludwich, δΐον Maas, πϊον Jebb, ήεν Headlam, εϊ τιν' 
Housman, τι; ην δτ Christ, "Αργός ήν ποθ* ό'0' Blass. "Ολαι αϊ διορθώσεις αδ-
ται άνευ ερωτηματικού εις το τέλος της περιόδου. 

Ό Snell καί ό Maehler διαπιστώνουν τήν άνωμαλίαν, άλλ' ό πρώτος αφήνει 
άδιόρθωτον το τι ήν, σημειώνων εις τά μέτρα w—, ένώ ό δεύτερος γράφει ~\τί 
ήν\, αμφότεροι μέ έρωτηματικον εις το τέλος της περιόδου. 

Me τήν προοδοποίησιν του Kenyon ήν ποτ', έχω τήν γνώμην δτι ό στ. απο
καθίσταται, αν αντί του ήν ποτ* γραφή τι ήν ποτ*, μέ συνίζησιν δηλ. εις το τι ήν 
καί μέ έρωτηματικον εις το τέλος της περιόδου. 

Συνίζησις του ι-|-η είναι μέν σπανία, ευρίσκεται δμως εις τον "Ομηρον (δ 229 
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Αίγυπτίη, καί δ 127 Αίγυπτίης), έρώτησις δε περιέχουσα άπορίαν συνοδεύεται 

οχι σπανίως υπό του έγκλ. άπορηματικου μορίου ποτέ. 
Μέ την προτεινομένην άποκατάστασιν α' διατηρείται ή γραφή του παπύρου, 

β' αποφεύγεται ή χασμωδία, γ ' το μέτρον γίνεται — y , δπως εις τον άντίστοιχον 
στ. 33 της αντιστροφής και τέλος το νόημα εύοδοΰται μέ το έρωτηματικον εις 
το τέλος της περιόδου, είς το όποιον ή άπάντησις περιέχεται είς τα επόμενα. 

Στ' . 

Διθύραμβος * * 24 

Σφζονται τεμάχια δύο παπύρων, το C καί το D, τα όποια περιέχουν στίχους 
ανήκοντας εις το αυτό ποίημα, του Βακ^υλίδου κατά τον Lobel. 

"Ο πάπ. C περιέχει τους στ. 1—19, ό δέ D κατ* άντιστοιχίαν προς τον C 
τους στ. 6—17, μέ διαφοράς τινας είς τήν κωλομετρίαν. 

Έ κ τών 2 τούτων παπύρων ό C έχει γραφή προσεκτικώς καί άνευ σφαλμά · 
των, ενώ ό D έχει σφάλματα τίνα, αμφότεροι 6μως αλληλοσυμπληρούμενοι δύναν
ται να αποδώσουν το τμήμα τούτο του ποιήματος. 

Πρόκειται πιθανώτατα περί συνομιλίας του Κενταύρου Χείρωνος (ή του Πη-
λέως) μετά τής Θέτιδος, έκφραζούσης τήν άνησυχίαν αυτής δια τήν τύχην του 
υίου της Άχιλλέως. 

Παραθέτω κατωτέρω αντιστοίχως τους στ. 5—16 τών 2 παπύρων έκ τής εκ
δόσεως Maehler 1970. 

C D 

. . . . ] rjyvvcu [ 

. . . ] ονάιρειτω [ 

. . . . ] ρτισανθρω [ 

]ιπαραχρυσ [ 

] φατίξωσ [ 

10 ] ουδ' είχάλκ [ 

] σινμίμ [ 

] τεκαιδο [ 

] πεφιλα [ 

] σάΐξενδ [ 

15 . . . . ] πινασα.[ 

] ωνδ' εκδ [ 

τεκνοσθυμοναι [ 

ονγαρτισανθρωπ [ 

δικοιμοιραιπαραχ [ 

στασαιφατιζωσιν [ 

φνξισ \[ον]\ διχαλκε. [ 

μνηαψκεταδεβρο [ 

ολβοστεκαιδοξα [ 

ταυτε[..] εφιλαγλαο [ 

παντ [.. . ] ϊξενδαπ [ 

. [ . . . ]νασανο [ 

σ [. . .]ντεκδε [ 

Έ κ του συνδυασμού τών στίχων τών 2 τούτων παπύρων ό Snell σχηματίζει 
τους εξής στίχους : 

(έπωδ.) . . . ,]δαλον χα[ 

. . . .~\μα φαινω[ 

. . . ] . φρονος λ[ 

5 . . . .]# yvvat[ ]τεκνος 

θνμον αΙρείτω[ 

ου γαρ τις άνθρώτι[ω τον αν ενθύ]διχοι 

Μοϊραι παρά χρνσ[ 
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στασαι φατίξωσΐν[ 

10 φνξις, οϋδ* εΐ χαλκεο[ις 

τείχεσιν, μίμνη{σή\ι κε τάδε β'ρο[τος - -

όλβος τε και δόξα[ 

(στρ.) ταϋτ ε[1]πε φιλάγ'λαο[ 

παντ[.]ς' αίξεν δ* άπ[ 

15 · [ . · .]πινας άνο[ 

σ[(. ) . . .]ων δ* εκ δε[ 

(.) ]. ποδ* επιδ[ 

] . υσεν κ[ 

19 . . . " 
Συμπληρώσεις και διορθώσεις 

στ. 5—6. Ό Snell συμπληρώνει : 

. . . ,]τ] γυναι[κεία φιλό]τεκνος 
Βνμον αιρείτω[μαλακία (;) 

υποθέτει δε δτι εις τον προηγούμενον στ. το νόημα απαιτεί μήτε με. 
'Αλλ* άν, δπως υποθέτω, δεν εχη τον λόγον ή Θέτις, άλλ' ό 
συνομιλητής της απευθύνεται προς αυτήν, τότε το νόημα απαιτεί 
μήτε σε. Το εν άρχη του στ. 5 . . . .]η νομίζω δτι δύναται νά συμ-
πληρωθη διά του πάντ\Ύ\. 

στ. 7. τον αν ενθύ]δικοι Lobel (ή όρθό]δικοι) 

8. χρνσ[ αλάκατοι Snell. 

9. φατίξωσιν C, φατίζωσιν D. φατίξωσιν κακά Snell, φατίξωσιν 
κακών Gallavotti. 

10. φράξεν ή ψράξϊ) δόμον (;) Snell. Ό Sobel παραβάλλει τους στ. 
τούτους με τους Πινδαρικούς : Το πεπρωμένον ου πυρ, οϋ σιδά-
ρεον αχήσει τείχος. 

11. τείχε]σιν Snell. MIM ό πάπ. C, . .]MNHCHIKE ό D. 

To MI]MNHCHIKE τούτο είναι φανερον δτι οφείλεται εις σφάλμα του γρα-
φέως του παπύρου, διότι οΰτε εις το μέτρον προσαρμόζεται, οΰτε νόημα δίδει. 
Πρέπει επομένως νά διορθωθη. 

Ό Snell διαγράφει το CH ( = ση) και υποθέτει : 

τείχεσιν, μίμνη κε τάδε β'ρο[τος (εΐργων). 

'Επειδή δμως με το εΐργων τοΰτο νομίζω δτι δυσχεραίνεται το νόημα, υπο
θέτω δτι μετά το τείχεσιν πρέπει να τεθη άνω στιγμή αντί κόμματος καΐ αντί 
του εΐργων να γραφή έών δηλαδή : 

τείχεσιν μίμνγ\ κε τάδε β'ροτος εών. 

Το μέτρον: — ~ « ^ — " ~ — ( = e — Ό). 

Ή άποκατάστασις αΰτη του στίχου γίνεται δεκτή, υπό τήν προϋπόθεσιν δτι 
ορθώς έχει ή υπό του Snell διόρθωσις του μίμνησγ} εις μίμνη. 

'Αλλ' έκ της παραλλήλου θεωρήσεως τών δύο παπύρων έσχημάτισα τήν γνώ-
μην, δτι ό πάπ. D είναι από τους γεγραμμένους καθ' ύπαγόρενσιν εις πολλούς 
γραφείς προς μαζικήν παραγωγήν. 

Τούτο διαπιστούται άπο τήν έσφαλμένην κωλομετρίαν. Διότι 1) το ]τεκνος 



- 320 -

(φιλό]τεκνος) του στ. 6 του παπ. D ανήκει εις τον προηγούμενον στίχον, ώς 
ορθώς παρετήρησε ό Snell. 2) το ]δικοι (εύθύ]δικοι) του στ. 8 ανήκει, επίσης εις 
τον προηγούμενον στίχον. 3) το MI]MNHCHI δέν ευρίσκεται εις την άρμόζου-
σαν θέσιν. *Αν ό γραφεύς είχεν αντιγράψει το κείμενον στίχον προς στίχον έχων 
προ οφθαλμών άλλο χειρόγραφον, δέν είναι δυνατόν νά περιέπιπτεν εις τα κωλο-
μετρικά ταύτα σφάλματα. 

Έάν λοιπόν πράγματι δ πάπ. D έχη γραφή καθ* υπαγορεύσω, τότε το σ του 
MTMNHCHI δέν πρέπει να διαγραφή, διότι τούτο ώς ή χ ή ρ ο ν (συριστικον) 
ασφαλώς θα το ήκουσεν ό γραφεύς. Είναι δε ουσιώδες, δτι το MIMNHCHI ΚΕ 
τοΰτο του παπ. πλησιάζει πολύ άκουσηκώς προς το μίμνγ]ς κε ή μίμνησκ* ε. 

Έν συμπεράσματι, αν αί ανωτέρω σκέψεις μου δέν αφίστανται της πραγματικό-
τητος, τότε ό στίχος δύναται να άποκατασταθή κατά τους επόμενους δόο τρόπους : 

α'. τείχεσιν μίμνης κε τάδε β'ρο[τον υίον τεκοΰσα. 

Το μέτρον : e — De ^ . 

β'. "Αν ή αμφισβητούμενη λέξις έκληφθή ώς τύπος του ρήματος 
μιμνήσκω και 'όχι του μίμνω, προσέτι δε ύποτεθή δτι ή Θέτις εΐχεν 
εκφράσει εις τον συνομιλητήν της παράπονον του υίοΰ της Άχιλ-
λέως δια τήν κακήν του μοΐραν, τότε ευσταθεί νομίζω ή άποκατά-
στασις : τείχεσιν μίμνησκ* ë τάδε β'ρο[τον ευντα' 

Το μέτρον : e — D v , 

στ. 12. Ό στ. οδτος δέν έχει άποκατασταθή. Το νόημα απαιτεί τοιαύτην 
τινά συμπλήρωσιν : όλβος χε καϊδόξ* άίόνητα=πλοΰτος και δόξα δέν 
ωφελούν (δέν βοηθούν), ή όλβοςτε και δόξα μάταια. Μέτρον : — D ^ 

» 13. ταϋτ* ε[1π]ε φιλάγλαο[ς Lobel. Εικάζω συνέχειαν : οι δ* αρ' ίπχ\-
νεον | πάντες' (άνάμνησις πιθανώς του 'Ομηρικού : ώς (Ιφαϋ* οι 
δ* άρα πάντες έπήνεον, Ό δ . δ, 673). 

Μετά τάς ανωτέρω συμπληρώσεις οί στ. 5—14 λαμβάνουν τήν έξης μορφήν : 

(μήτε σε) 
5 πάντχι γυναικεία φιλότεκνος 

θυμον αιρείτω μαλακία' (;) 
ου γάρ τις ανθρώπφ, τον αν εύθύδικοι 
Μοϊραι παρά χρυσαλάκατοι 
στασαι φατίξωσιν κακά 

10 φύξις, ούδ* et χαλκέοις φράξγ) δόμον 
τείχεσιν' μίμνη κε τάδε βροτος έών 
όλβος τε και δόξα μάταια, 
ταϋτ* είπε φιλάγλαος, οι δ' αρ* Ιπγ\νεον 
πάντες' 

Ζ'. 

άπ. 5 (14) 

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, Στρωματεΐς 5, 68, 5, διέσωσεν απόσπασμα άπο τους 
παιάνας του Βακχ., το όποιον πιθανώτατα αποτελεί συγκεκαλυμμένην άπάντησιν 
εις τον Πίνδαρον, ό όποιος, ώς πιστεύεται, έμέμφετο τον Σιμωνίδην καί τόν Βακ-
χυλίδην δια τών στίχων : 
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σοφός ο πολλά είδώς φυα' 

μαθόντες ôè λάβροι 

παγγλωσσία κόρακες ως ακραντα γαρύετον 

Διός προς δρνιχα θείον. 

01 διασωθέντες υπό του Κλήμεντος στίχοι δημοσιεύονται υπό την έξης μορφήν 
εις τάς εκδόσεις Bergk, Blass, Jebb : 

"Ετερος εξ ετέρου σοφός τό τε πάλαι τό τε %ϋν 

ουδέ γαρ ράστον αρρήτων έπέων πύλας 

εξευρεϊν. 

Ό Bergk αντί ράστον υποθέτει ρά ίστιν κατά τον τύπον ρα του 'Αλκμάνος 
(άπ. 42), ό δέ Wilamowitz άνυστόν. 

"Ο Snell δίδει εις τους στίχους την έξης μορφήν : 

έτερος έξ ετέρου σοφός γλ 

το τε πάλαι τό τε νϋν. ουδέ γαρ £άστον γλ . . . ; 

αρρήτων επέων πύλας γλ 

εξευρεϊν. 

Ένώ δηλαδή σημειώνει το μέτρον των 3 στίχων ώς γλυκώνειον, δια το ουδέ 
γαρ ράστον έχει έρωτηματικόν, προφανώς διότι τούτο δέν ευσταθεί μετρικώς, 
άλλα καΐ διότι αϊ λέξεις αύται, ώς έχει παρατηρηθη υπό πολλών, αποτελούν φρά-
σιν του Κλήμεντος. 

Δέν πρέπει να ύπάρχη αμφιβολία δτι ή φράσις εϊναι του Κλήμεντος, με την 
παρατήρησιν δμως δτι περιέχει το νόημα του στίχου, τον όποιον ούτος δέν ένε-
θυμεΐτο επακριβώς. "Οθεν παρίσταται ανάγκη διορθώσεως. 

Δια την άποκατάστασιν προτείνω δύο τρόπους : μετά το τό τε πάλα* τό τε 

νϋν ( ==γλυκώνειος) αντί του ουδέ γαρ ράστον να γραφή ου γαρ ράδιόν εστιών * 
δηλαδή κολοβωμένος γλυκώνειος w ^ (=φερεκράτειος —glyconeus 
decurtatile), ή 2) ου γάρ εστί ράδιοΐ>~ ( = ληκύθιον : — w — w — ν>). 

Σημειωτέον δτι εις τά αιολικά μέτρα φερεκράτειοι καΐ ληκύθια δύνανται να 
ακολουθούν γλυκωνείους (ώς π.χ. εις τον έπίνικον 2 στ. 14, και εις τον διθύ-
ραμβον 18 στ. 14 του Βακχ. και άλλαχοΰ). 

Κατά ταύτα εις το απόσπασμα δίδω τήν έξης μορφήν : 

• έτερος έξ έτερου σοφός 

τό τε πάλαι τό τε νϋν' 

ου γαρ ράδιόν έστιν 

αρρήτων επέων πύλας 

εξευρεϊν. 

* Βραχύ φωνήεν προ τελικού ν εκτείνεται ενίοτε εις μακρόν. 
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