
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ.- ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΙΝ.-ΕΙΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ-

ΑΑΛΟ ΕΙΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ — ΕΙΣ ΚΥΚΝΟΝ,—ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΗΛΙΟΝ.—ΕΙΣ ΜΟΥΣΑΝ'·

Άναβάλλων νά γράψω έν τφ τρίτφ μέρει τήσδε τής εργασίας μου 
περί άλλων επιγραμμάτων, άτινα κατά την γνοιμην μου δύνανται να άπο- 
δοθώσιν εις Συνέσιον τον Κυρηναΐον, διαλαμβάνοι έν τφ δευτέρφ τούτη) 
μέρει περί τών ποιημάτων τοΰ Cod. Ottobon, gr. 59 Εις την Φΰσιν, εις 
την Τσιν, Εις ώρολόγιον, ’Άλλο εις ώρολόγιον καί Εις Κύκνον. Ταϋτα, 
ως εΐπον έν τη αρχή τοΰ πρώτου μέρους τής εργασίας μου, άπεδόθησαν 
εις τον Μεσομήδη, άλλ’ εγώ νομίζω, δτι ποιητής αυτών εινε ό Συνέσιος, 
ως καί τοΰ Εις "Ηλιον "Υμνου, δστις υπολαμβάνεται, δτι εινε ποίημα 
τοΰ αΰτοΰ Κρητδς ποιητοΰ τών Άδριανείων χρόνων, ώς καί τοΰ προοι
μίου Εις Μούσαν. Τα ποιήματα τοΰ Cod, Ottobon. αριθμώ κατά την 
εκδοσιν τοΰ Wilamowitz εν Griech. Verskunst, σ. 595 κέξ.

1. Εις χήν Φύσιν

ΙΙυθαγόρου' ό πούς προκελευσματικός' ό ρυθμός όκτάσημος' δ τρό
πος Λΰδιος.

Άρχά καί πάντων γέννα 
πρεσβίατα κόσμον ματερ 
καί ννξ καί φως καί σιγά, 
ά φρουρείς πάντας μνϋονς 

5 ηδ’ αγγέλλεις τους Ζηνός 
παΐδας, κνδίστη 'Ρείη,

—δέχει γάρ πάντας μύθους 
μειλικτονς άνδρών έργοις —. 
αις μοι πρώτον μεν ιρνχά 

10 δρθάν βαίνοι προς γραμμάν 
άψενδεΐ γλώασ-ης ρνμτ\ 
γνίων αύθις ό’ ασκηθείς

' (”Ιδ. ‘Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΙΓ', σελ. 305—352).
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γόμφοι τ’ εϊεν καί ταρσοί 
ζωάς ές μέτρον τάσδε.

15 αν δ’, ώ λαμπραϊς ακτϊσι 
γαΐαν πάσαν πνρσεύων,
Αιών άσβεστων φλογμών 
ταΐς σαϊς δέρκεν με γλήναις 
δλβον χενων εναγή 

20 τφ σω, Παιάν, βακχεντα. 
εις σε ζωάν γάρ τείνω 
γυίοις ενναίων ρενστοΐς. 
οΐκτιρον τόσσον, Τιτάν, 
ανθρώπου δειλού δεσμόν.

2. πρέσβιστα Ο. μάτερ Ο: μήτερ Λάμπρος μήτηρ Wilamowitz. 4 
πάντα μνθε Ο : πάντας μύθους Wilamowitz πάντας μνστας Horna. 6 
κνδιστηρείη Ο: κνδίστη 'Ρείη Horna κνδίστη Ρείτ) Wilamowitz. 7 δε- 
χει Ο: δέχη Λάμπρος Wilamowitz. 9 καί Ο: ώς εγώ. 10 βαίνοις πρόσ- 
γραμμα Ο: βαίνοι προς γραμμάν Wilamowitz. 11 άψενδεΐ Ο: άψενδονς 
Λάμπρος Wilamowitz. 12 γυίων δ’ ανθις ασκηθείς Ο ; γνίων ανθις δ5 
ασκηθείς Horna γνίων δ’ ασκηθείς ανθις Wilamow itz. 13 γόμφοι δ’ 
Ο: γόμφοι τ’ Wilamowitz. 15 άκτισι Ο: άκτΐσιν Wilamowitz. 19 
χενων δλβον Ο: δλβον χενων Horna χενων όλκάν Wilamowitz (όλκον 
κακή άνάγνωσις Λάμπρου). 21 τείνω γάρ ζωάν Ο : ζωάν γάρ τείνω Wi
lamowitz. 22 γνίων ενναίων ράστοις Ο: γνίων ενναίων ρενστοΐς Wila
mowitz γνίοις Horna. 23 οΐκτειρον Ο: οΐκτιρον εγώ.

Ή Φνσις, προς ήν αποτείνεται ό ποιητής, δηλοΰται μόνον έν τη επι
γραφή ύπ’ αύτοϋ, ως παρατηρεί ό Wilamowitz. 'Η λέξις Πνθαγόρου δη- 
λοϊ κατά τόν Wilamowitz την των γνωστικών θρησκείαν. ΙΙαραπλη- 
σίως και ό Horna νομίζει, ότι άναφέρεται εις τόν Πυθαγόραν ή έν τοις 
στίχοις εκπεφρασμένη θρησκευτική θεωρία, ως παρετήρησε προ αυτοΰ ό 
Delatte Musee Beige, 1913, σ. 135. Κατά δε τόν Baldini δεν αποκλεί
εται τό δυνατόν τής μείξεως Πυθαγορείων δογμάτων και ’Ορφικών θρη
σκευτικών εννοιών.

Άλλ’ εγώ νομίζω, ότι τό Πυθαγόραν έχει άλλην έννοιαν. Άναφέρε- 
ται εις τό είδος τής ποιήσεως τοΰ υμνου. Παρά Μενάνδρορ ΙΙερΐ επιδει
κτικών III, σ. 333 Spr. φέρεται «Πρώτον μεν ουν, ώσπερ εξ αρχής διει- 
λόμεθα, περί τών ύμνων έπισκεψώμεθα τών εις τους θεούς, αυτών γάρ 
δή τών ύμνων οί μέν κλητικοί, οί δέ αποπεμπτικοί, καί οι μεν φυσικοί, οί 
δε μυθικοί, καί οί μέν γενεαλογικοί, οί δέ πεπλασμένοι, καί οί μέν ευ- 
κτικοί, οί δέ άπευκτικοί, οί δέ μεικτοί ή δυο τούτοιν ή τριών ή πάντων
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όμοΰ». Έν δέ σ. 336—337 άπαντα «Περ'ι τοίνυν τών φυσικών εφεξής 
αν εϊη, ώσπερ προεθέμεθα λέγειν. πρώτον μέν τοίνυν τάδε περί αυτών 
ρητέον, δτι ελάχιστα μέν τοΐς άφελεστέροις το είδος άρμόττει, μάλιστα 
δέ τοις έμψυχοτέροις καί μεγαλονουστέροις, έ'πειτα δ'τι ποιηταϊς μάλλον 
ή συγγραφεΰσιν ή λογογράφοις ή πολιτικοΐς άρμόττουσιν. είσί δέ τοιοΰ- 
τοι, δταν ’Απόλλωνος ύμνον λέγοντες ήλιον αυτόν είναι φάσκωμεν, καί 
περί τοΰ ήλιου τής φύσεως διαλεγώμεθα, καί περί Ήρας δτι αήρ, καί 
Ζευς τό θερμόν' οΐ γάρ τοιοντοι ύμνοι φυσιολογικοί, καί χρώνται δέ τφ 
τοιουτφ τρόπο» Παρμενίδης τε καί ’Εμπεδοκλής ακριβώς, κέχρηται δέ καί 
ό ΙΙλάτων' έν τφ Φαιδρή) γάρ φυσιολογών, δτι πάθος έστί ψυχής ό ’Έ
ρως, άναπτεροποιεΐ αυτόν, αυτών δε τών φυσικών οι μεν έξηγηματικοί, 
οί δέ έν βραχεί προαγόμενοι' πλεϊστον γάρ διαφέρει, ώς είδότα άναμι- 
μνήσκειν συμμέτρως ή δλως άγνοοΰντα διδάσκειν. Παρμενίδης μέν γάρ 
καί ’Εμπεδοκλής έξηγοϋνται, Πλάτων δέ έν βραχυτάτοις ανυμνεί, ετι δε 
οί μέν κατ’ αινίγματα, οί δέ έκ τοΰ φανερού προάγονται. κατ’ αινίγματα 
μέν, όποιοι είαιν οί Πυθαγόρειοι φερόμενοι, έκ τοΰ φανερού δέ, οποίους 
μικρφ πρόσθεν έφάσκομεν. ώσπερ δέ καί αυτών τών φυσιολογικών δια
φοράς έδείκνυμεν ταντας οΰσας, οΰτω καί τής συμμετρίας διαφοράς όρι- 
ούμεθα. οί γάρ κατ' αινίγματα προϊόντες βραχύτητα άπαιτονσιν, ετι δέ καί 
οί μη διδασκαλικοί άλλως κεφαλαιωδέστεροι, κτλ.».

Έκ τών λεγομένων υπό τοΰ Μενάνδρου έγένετο φανερόν, δτι υπήρ- 
χον ύμνοι λεγόμενοι Πυθαγόρειοι, οϊτινες δέν προήγοντο έκ τοΰ φανε
ρού, άλλα κατ’ αινίγματα, καί δτι «οί κατ’ αινίγματα προϊόντες βραχύτη
τα άπαιτονσιν». ’Όντως δέ ό Εις την Φύσιν ύμνος τοΰ Συνεσίου ανήκει 
εις τούς κατ’ αινίγματα προϊόντας, ά'τε μή μνημονεύουν τό δ'νομα τής Φύ
σεως (δπερ, ως εϊδομεν, δηλοΰται μόνον έν τή έπιγραφή), έ'τι δ’ έχει καί 
την βραχύτητα, ήν οΰτοι άπαιτοϋσιν.

1.—-2 «Άρχει καί πάντων γέννα, \ πρεσβίστα κόσμον μάτερ». Ύπό 
τοΰ Συνεσίου ή φνσις καλείται μάτειρα “Υμνφ Γ', 33δ—337 «σοί διά 
πάντων | ΐστησι χορούς | μάτειρα φύσις». ΙΊρβ. καί "Υμν. Όρφ. Ε, 1-2 
Abel Ω Φύσι παμμητειρα θεά πολυμήχανε μήτερ» καί 18 «πάντων 
μέν συ πατήρ, μήτηρ, τροφός ήδέ τιθήνη» Balditli (Gil inni di Meso- 
mede σ. 8), καί ευθύς κατωτέρω Συνέσιον "Υμνφ Β', 63 κέξ., δστις· συμ
φωνεί μετά τούτων.

3. «καί ννξ καί φώς καί σιγά». Πρβ. Συνέσ. Όμιλ. Β’ «Ννξ ίερέι φώς 
ένεγκαμένη τοΐς καθηραμένοις». Ό στίχος εινε πεποιημένος ως καί ό 30 
τού Ε' "Υμνου τοΰ Συνεσίου «καί φώς καί νους καί ψυχά».Ή Φύσις εινε 
καί σιγά' παραπλησίως λέγει δ Συνέσιος περί τοΰ Θεοΰ "Υμνφ Β', 63 κέξ. 
«σύ πατήρ, συ δ’έσσί μάτηρ, \ σύ δέ άρρην, σύ δέ θήλυς, | σύ δέ φωνά, συ 
δέ σιγά, \ φυσεως φύσις γονώσα \ κτέ.». Προς τό σιγά πρβ. έτι τον αυτόν
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"Υμνφ Α', 75 «τά δ’ άνω σιγά καλύπτει» και "Υμνφ Β' 22-24 «τά πρόσω 
μάκαιρα σιγά | νοερών τε και νοητών | ατομον τομάν καλύπτει». Έν Pap. 
Or. Mag. IV, 559-560 άπαντα «... καί λέγε- σιγή, σιγή, σιγή, σύμβολον 
θεοΰ ζώντος άφθαρτου'».“Οτι δέ 6 Συνέσιος είχε προ οφθαλμών καί ταΰτα 
τά νϋν εκ τών μαγικών παπύρων γνωσθέντα, θά γράψω μεν καί αλλα
χού, άλλ’ εν τφ παρόντι παραβάλλω μόνον τόδε. Ό Συνέσιος έν "Υμνφ 
Γ', 123-125 λέγει περί τοϋ Βασιλέως τών θεών «άτενες δε δρακεϊν j επί 
σούς πυρσούς | θέμις ουδέ θεοϊς». Έν Pap. Gr. Mag. IV, 556 φέρεται 
«όψη δέ άτενίζοντάς σοι τους ίλεούς». (ΙΙερί τής λέξεως Σιγή ΐδ. καί 
Horna σ. 10, Baldini σ. 9 - 10).

5-6 «ηδ’ αγγέλλεις τους Ζηνδς \ παίδας, κυδίστη 'Ρείη». ΙΙερί τής 
Ρέας ώς αγγέλου τοϋ Διός φέρεται "Υμνφ εις Δήμ. 441 κέξ.

ταΐς δέ μετ’ άγγελον ήκε βαρύκτυπος εύρύοπα Ζευς 
'Ρείην ήυκομον, Δημήτερα κυανόπεπλον 
άξέμεναι μετά φΰλα θεών, κλπ.

9 - 11 «ώς μοι πρώτον μεν ψνχά \ δρϋάν βαίνοι προς γραμμάν | 
άψενδει γλώοαης ρνμτ)». ’Αντί τοϋ «και» έγραψα «ώς», όπερ συνάπτω 
μετά τής ευκτικής «βαίνοι»' πρβ. "Ομ. α 47 «ως άπόλοιτο καί Άλλος, ότις 
τοιαϋτά γε ρέζοι», κλπ. Προς δέ τό όλον νόημα πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Γ', 60 
κέξ. «ϊνα σοι ψνχά | καθαρά παθέιυν | . . . . καϋαρφ γλώασμ | . . . τον 
όφειλόμενον | ύμνον άποίσει».

12 - 14 «γυίων ανϋις δ" άακηϋεϊς ; γόμφοι τ’ είεν και ταρσοί | ζωας 
ές μέτρον τάσδε». Ούδείς τών εκδοτών παρέβαλε τάδε τά χιορία τοϋ Συ- 
νεσίου, ά'τινα δεικνύουσιν αυτόν όντα καί ποιητήν τοϋ "Υμνου εις την 
Φυσιν, "Υμν. Γ', 18-20 «όπόταν . . . | στάσω διδύμους | γυίων ταρσούς» 
καί "Υμν. Ε', 34-35 «νούσων έκσφζοις λώβας | άσκηϋη γυίων άλκάν». 
Προς δέ την λέξιν μέτρον τοϋ 14 στίχου πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Ε', 35 «μοί
ρας θ’ ύλαίοις μέτροις».

15-17 «συ δ’, ώ λαμπραίς άκτίσιν | γαίαν πάσαν πυρσενων | Αιών 
άσβεστων φλογμων». Περί τών στίχων τούτων έγραψα ήδη έν τφ πραότορ 
μέρει τήσδε τής εργασίας μου Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 320 (16), 
εις δ παραπέμπω. Διέλαβον δ’ αυτόθι καί περί τοϋ μέτρου τοϋ πρώτου 
ποδός τοϋ 7 στίχου «δέχει γάρ κλπ.» καί τοϋ 15 στίχου «σύ δ’, ώ λαμ- 
πραϊς κλπ.», καί περί τοϋ 17 στίχου «Αιών άσβεστων φλογμων», δν είπεν 
δ Συνέσιος κατά τον δεύτερον στίχον «φλογμδς άπειρέσιος κινούμενος 
άπλετος Αιών» τοϋ ποιήματος, δπερ φέρεται ώς χρησμός ’Απόλλωνος τοϋ 
Κολοφωνίου (Πικκόλου Suppl. a PAnthol. σ. 173 κέξ., Ο. Wolff Por- 
phyrii de philos.ex orac. haurienda σ. 231 Kz%.,Cougny VI, 140, Buresch
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Klaros σ. 55. 97). Άπαντά δ’ή λέξις Αιών παρά τφ Συνεσίφ καί "Υμνορ 
Θ', 66 κέξ. (περί τοΰ Χρίστου) «άλλ’ αυτός άγήραος | Αιών 6 παλαιγενής» 
καί "Υμνφ Β', 67 (περί τοΰ Θεοϋ) «ου δ’ Άναξ, αΐώνος Αιών». Παρα- 
βλητέος δ’ εΐ'νε δ στίχος ούτος, ό άρχόμενος από τοΰ «συ δ’», προς τούς 
μνημονεύοντας στίχους τοΰ Εις την Φύσιν ύμνου «συ δ\ ώ . ... . Αιών 
κλπ.» Δεικνύει δ’ ή παραβολή αύτη τον Συνέσιον όντα ποιητήν άμφοτέ- 
ρων των ύμνων. Σημειωτέον δ’ ό'τι δ Συνέσιος λέγει Περί βασιλ. 29, σ. 
29 BC «...ού μάλλον ή τάς ακτίνας ό ήλιος φυτοΐς καί ζφοις δωρούμενος* 
ού γάρ πόνος αύτφ καταλάμπειν, έν.ούσίφ το λαμπρόν εχοντι καί πηγή 
φωτός δντι». Καί τούτο τό χωρίον εινε παραβλητέον προς τούς μνημο- 
νευθέντας 15-17 στίχους.

18 «ταΐς οαϊς δέρκευ με γλήναις». Τής λέξεφς γλ,ήνη-γλήναι ποιείται 
χρήσιν δ Συνέσιος "Υμνορ Α', 101 «κεκαλυμμέναισι γλήναις» καί "Υμνφ Γ', 
579 «κρύφιας γλήνας» καί "Υμνφ Ε', 42 «δισσάς γλήνας». Προς τό ρήμα 
δέρκευ πρβ. "Ομ. λ 15-16 «ουδέ ποτ’ αυτούς | ήέλιος φαέΦων καταδέρ- 
κεται άκτίνεσσιν» καί ταλλα χωρία, άτινα κατέλεξα έν τφ πρώτορ μέρει 
τήσδε τής εργασίας μου Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 342-343 (38-39).

19 «δλβον χεύων εναγή». Ό Horna παρατηρεί σ. 12 «Die hier aus- 
gesprochene Bitte finden wir schon bei Solon (Frgmt. 1 V. 3 ff Diehl). 
Sie kehrt dann in den Hymnendichtung immer wieder, z. B. in dem 
Paan : όλβον εξ όσιων δίδούς (dazu Crusius, Die Delph. Hymnen S. 
17) bis zn Synesius (II 81 ff.) und Proklos (in Solem 42 ff.). To χω
ρίον τοΰ Συνεσίου "Υμνορ Β', 78, δπερ μνημονεύει ό Horna, εΐνε «κα
τηχεί κύδιμυν δλβον». Άλλ’ ό Horna δεν παρετήρησε τήν ομοιότητα τού
του προς τό τοΰ 19 στίχου τοΰ Εις τήν Φύσιν ύμνου. Λέγει δε ό Συνέ
σιος καί "Υμνφ Δ', 127-128 «κόσμοις κατάγων | δλβον ζωάς», καί "Υμνφ 
Α', 23 «χρνσειον δλβον», καί "Υμνορ Β', 34 «άγαϋών άνέσχεν δλβον».

20 «τφ σώ, ΐίαιάν, βακχευτα». Ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ Ε', 48-49 
«τοίαν άχραντον ζωαν | τφ σψ κραίνοις φορμικτή (-κτα)». Ό Horna πα
ρετήρησε μέν τήν ομοιότητα τοΰ 49 στίχου τοΰ Συνεσίου προς τον 20 
τοΰ Εις τήν Φύσιν ύμνου, ένόμισε δέ, δτι ό Συνέσιος μιμείται τον Μεσο- 
μήδη (σ. 12). ’Αλλά κατ’ εμέ ό Συνέσιος προσήρμοσεν ύστερον εις Χρι
στιανικόν αύτοΰ ύμνον δ τι είπε πρότερον έν έΦνικφ ύμνφ. Ούτος δ’ έν 
Δίωνι 9, σ. 46 Β μνημονεύει καί τήν γνωστήν παροιμίαν «πολλοί μέν 
ναρθηκοφόροι, ,παΰροι δέ τε βάκχοι» καί επιφέρει «ούδ’ ούτοι μέντοι 
διαρκώς ανέχονται τής βακχείας». Πρβ. καί 10, σ. 47 D «έ'οικε γάρ τό 
κατ’ αυτούς πράγμα βακχεία κτλ.».

21 «είς σέ ζωάν γάρ τείνω». Ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ Δ', 187-188 
«οίς έκ ψυχάς | τέταται ζωά». Ό Horna δέν παρέβαλε τό «τέταται ζωά» 
προς τον 21 στίχον τοΰ Είς τήν Φύσιν ύμνου, αλλά τό «ες σόν φέγγος τεί~
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νοισα» τοΰ Ε', 43 "Υμνου τοΰ Συνεσίου (σ. 12). Έτι δέ παρέβαλεν αυ
τόθι Εύριπ. Μηδ. 670 «άπαις γάρ δεΰρ’ αεί τείνεις βίον;» καί Άπ. 47δ 
Ν. «άγνόν δε βίον τείνομεν» καί ’Ίωνι 625 «βίον αιώνα τείνει». Προσθες 
Αίσχ. Προμ. 538 «τον μακρδν τείνειν βίον», Άγ. 1362 «βίον τείνοντες», 
ΙΙέρσ. 708 «ό μάαοων βίοτος ην ταάμ πρόσω», Διοσκορ. Άνθ. Παλ. Ζ', 
178 «ευαίων3 άσινη τείνεις βίον» (ιδ. Θησ. Στεφ. λ. τείνω). Περί δέ τοΰ 
βίοτον η βιοτάν ελκειν ϊδ. τα γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ εν τφ πρώτη) μέρει 
τήσδε τής εργασίας Έπ. 'Ετ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', τ. 313 (9). Πρβ. καί Συ- 
νέσ. "Υμνώ Ε', 41 «ζωάν ελκοι». Σημειωτέου δ! δτι ή λέξις ζωά άπαντα, 
πολλάκις εν τοις "Υμνοις τοΰ Συνεσίου, οΐον Γ', 381, 474, 511, 542, Δ', 
125, 180, 202, 281, 286, Ε', 41, 48 κλπ.

22 «γνίοις ενναίων ρευοτοΐς». Ό Συνέσιος λέγει "Υμνω Ε', 31-33 
(περί τής ψυχής) «τάν σάν οΐκτιρον κοΰραν | γνίοις είρχϋεΐοαν ϋνατοΊ,ς \ 
μοίρας θ’ ΰλαίοις μέτροις». Ό Horna παρατηρεί (σ. 12), δτι δρθώςδ Wi- 
lamowitz έγραψε «γυίων ενναίων ρενοτοίς» αντί τοΰ «γ. έ. ράοτοις», 
αυτός δέ μετέβαλε τό «γυίων» εις τό «γνίοις» κατά τό μνημονευθέν χω- 
ρίον τοΰ Συνεσίου. Περί δέ τής συγχΰσεως τοΰ ρμστος καί ρευστός ϊδ. 
τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ εν Παρατ. κριτ. έρμ. καί μετρ, εις τους στίχους 
Νικ. τοΰ Μουζάλωνος (έν τή Άκαδημεία 1, σ. 43-44). ΙΙρός δέ «τό μέ- 
τροις» τοΰ στίχου τοΰ Συνεσίου "Υμνορ Ε', 33 «μοίρας θ’ΰλαίοις μέτροις» 
πρβ. τον 14 στίχον τοΰ Εις την Φΰσιν "Υμνου «ζωάς ές μέτρον τάσδε».

23-24 «οΐκτιρον τόσσον, Τιτάν, | άνϋρώπον δειλόν δεσμόν».Ό "Ηλιος 
καλείται Τιτάν υπό τοΰ Συνεσίου ώς καί εν "Υμνώ Ε', 20 «αοί μεν Τι- 
τάν Ιππεύει», καί έν "Υμνιμ Θ', 48-49 «τάν δ’ ενρνφαη κόμαν \ Τιτάν έπε- 
τάοσατο», καί έν τφ έπιγράμματι Cougny IV, 74. Τό ρήμα «οΐκτιρον» 
έχει δ Συνέσιος καί "Υμνορ Ε', 31 (ϊδ. τό χωρίον ολίγον έμπροσθεν), τό 
δ’ έπίθετον δειλός καί "Υμνορ Γ', 657 (περί τής ψυχής) «ά μέγα δειλά».

"Οτι ή ψυχή μένει έν τφ σώματι τοΰ ανθρώπου κατά την διάρκειαν 
τής ζωής επί τής γής, εινε κατά τον Συνέσιον δεσμός ή δεσμοί ή δεσμά 
αυτής. "Υμνφ Γ', 381-383 «ό'φρα δέ ζωάς | ΰλοδιαίτου | δεσμοΐσι μένω», 
καί 552-553 «έχομαι δέ πόθοις | χθονίοις δεσμοΐς», καί Δ', 286-294 «ίνα 
καί ζωάν | τάν μετά μοίρας | τάν μετά δεσμούς | τούς χθονοβριθείς | κα- 
θαράν ΰλας | δσον έξανΰω j επί σάς αΰλάς, | έπί σούς κόλπους, j δθεν ά 
ψυχάς | προρέει παγά». Τοΰτο δέ μάλιστα τό χωρίον καί τό ανωτέρω 
μνημονευθέν "Υμν. Ε', 31-33 εΐνε παραβλητέα προς τούς τέσσαρας έν 
τέλει στίχους τοΰ "Υμνου Εις την Φΰσιν, όπως πείσωσι πάντα τινά, δτι ό 
Συνέσιος εινε ποιητής καί τοΰ "Υμνου τούτου προς τοϊς άλλοις, άτινα 
κατέλεξα ήδη έν τοΐς έμπροσθεν καθ’ έ'καστα. Περί δέ των δεσμιϊιν τής 
ψυχής καί τής περόνης, ήτις προσηλοΐ αυτήν προς τό σώμα, ως λέγει δ 
Συνέσιος κατά τον Πλάτωνα, ϊδ. τά γεγραμμένα έν τφ πρώτορ μέρει τής
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εργασίας ταΰτης Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 310-311 (6-7). ΙΙρβ. ωσαύ
τως καί Συνέσ. "Υμνφ Η', 42-43 «ψυχάν δέ λυθεΐσαν | χθονίου βιότου 
πέδας», καί "Υμνφ Γ', 707 κέξ. «αμμα δέ κότσον, | χάλασον περόναν \
.. . | οισιν ψυχάν | κλπ.», καί 575-576 «ΰλα με μάγοις | έπέδησε τέχναις». 
Προς ταΰτα δ’ έχω νά παραβάλω καί Πρόκλον "Υμνορ Δ', 10 κέξ.

μή κρυερής γενέθλης ένί κυμασι πεπτωκυΐαν 
ψυχήν οΰκ εθέλουσαν έμήν επί δηρδν άλάσθαι 
ποινή τις κρυόεσσα βίου δεσμοΐσι πέδηση.

Την δέ σχέσιν τοΰ Πρόκλου προς τον Συνέσιον θά εξετάσω έν άλλορ 
τόπορ διεξοδικώς. Περί δέ τοΰ μέτρου τοΰ "Υμνου ί'δ. έν τοΐς έπειτα.

2. Εις την *Ιοιν.

'Η συζυγία πυρρίχιος καί ίαμβος’ γένη δυο, ίαμβος διπλάσιον καί 
πυρρίχιος ίσον’ δ ρυθμός δεκάσημος’ 'Υπολΰδιος δ τρόπος.

Εις ύμνος άνά τε γαν 
άνά τε νέας άλιπόρονς 
δίδεται, πολντρόποις 
εν τέλος έν δργίοις, 

ο « βαίίΰκεριυς 1 Ισις, 
ατ’ έαρος α ίίέρεος 
είτε χείματος άγει 
νεογόνους ηνίας,
<ζ τοΰτοζ>, τδ καλεϋσι πυρ.

10 <^ουρανον //’> "Α ιδού τε 
και χϋόνιος υμέναιος, 
αί φυτών ώδινες, 
οί Κνπριδος ίμεροι 
τοΰ νηπιάχον γονά,

ΙΑ πυρ τέλεον, Άρρητον, 
οί 'Ρέας Κουρήτες 
ο τε Κρόνιος Αμητός,
Άστρα διφρήλατα, 
πάντα δι’ ανακτόρων 

20 ’Ίσιδι χορεύεται.

Έν τή επιγραφή διπλασ'ονα Ο: διπλάσιον Wilamowitz. Ισον Ο: ίσον 
Λάμπρος.—2 νηας Ο: νέας Horna ναΰς Wilamowitz. 6 εί'αρος Ο: διώρ- 
θωσεν δ Wilamowitz. α τε ίίέρεος Ο: ά θέρεος Wilamowitz. 9 <^τον-
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το> Wilamowitz Horna — το Ο: τν Powell, Collectanea Ale
xandria (σ. 128) τε Ρ. Maas. —10 <C ουράν ον τ’ξ> Wilamowitz. ’Άιδός 
τε Ο: "Αιδου τε Wilamowitz. 14 το Ο: τον Wilamowitz τν Powell, 
Coll. Alex. (σ. 128) τε Ρ. Maas. — 15 τέλειον Ο: τέλεον Wilamowitz. 
15 αοτεα διφρηλάτα Ο : άστρα διφρηλατα Wilamowitz άοτέα διφρηλάτα 
Horna. διφρηλάται Delatte.

Ό Συνέσιος διέτριψεν έν Άλεξανδρείφ, οπού ηχούσε τής φιλοσόφου 
'Υπατίας. Ό αυτός έγραψε καί τούς δυο Αιγυπτίους ή περί προνοίας λό
γους, έν οις διαλαμβάνει άλληγοριχώς περί τοΰ Όσίριδος και τοΰ αδελ- 
φοΰ αΰτοΰ Τυφώνος. "Οτε δ’ έτι ή το εθνικός ό Συνέσιος, έποίησε κατ’ 
εμέ και τον "Υμνον εις την Ησιν προς άλλοις ΰμνοις εις αρχαίους θεούς. 
Περί δέ τοΰ μέτρου καί τινων άλλων θά εΐπω έν τέλει.

4 «έν τέλος εν δργίοις», Τής λ έξεως οργιά ποιείται χρήσιν δ Συνέ
σιος "Υμνφ FT, 90-91 «περί σας οργιά βλάατας \ τά πανάρρητα χορεύσω». 
Πρβ. καί "Υμνφ Α', 73 «τελετάς άνοργιάστονς». Σημειωτέον δ’ οτι καί 
έν τώ "Υμνφ εις την Ησιν γίνεται λόγος περί χοροΰ 19-20 «πάντα δ' 
ανακτόρων | ’Ίσιδι χορεύεται».

5 «ά βαϋνκερως ΤΙσις». ΙΙαρεβλήθη μέν τό χωρίον τοΰ 'Ηροδότου 
Β', 40 «τό γάρ τής "Ισιος άγαλμα έόν γυναικήιον βούκερών έστι, κατάπερ 
"Ελληνες τήν Ίοΰν γράφουσι», άλλ’ ήγνοήθη τό χωρίον τοΰ Συνεσίου 
"Υμνφ Εή 22-23 «σοί δ’ ά ταυρώπις μήνα \ τάν νυκτών όρφναν λύει, | 
σοί καί τίκτονται καρποί, | σοί καί βόσκονται ποιμναι» (τον στίχον «σοί 
καί τίκτονται καρποί» παραβάλλο^ προς τον 12 τοΰ Εϊς τήν Ησιν "Υμνου 
«αί φυτών ωδίνες», ιδ. κατωτέρω), έτι δέ καί τό χωρίον τοΰ αΰτοΰ "Υμνφ 
Θ', 44 κέξ. «ά μεν κερόεν σέλας | πλησασα ρόον πνρός \ άγεΐτο Σελάνα, \ 
ποιμήν νυχίων θεών».Ή βα&ύκερως Πσις εινε ένταΰθα αυτή ή Σελήνη, 
ως παρατηρεί όρθώς δ Horna (σ. 16) «Der Hymnus . . . feiert Isis als 
Mondgdttin, als die sie auch bei Apuleius Met. XI, 5, in der Anthol. 
Lat. 723, 9 und in dem auf dem Stein von Andros erhaltenen Isishy- 
mnus (Haibel, Ep. Gr. 947) erscheint. Es handelt sich um ein Fest 
anlasslicb des Monatsbeginnes. Daher lieisst sie βαθύκερως von der 
tiefgekriiminten Mondsic.iel, daher heissen ihre Zugel νεόγονοι». ’Ίδ. 
καί W Peek Der Isishymnus von Andros und verwandte Texte σ. 
143 κέξ.

9 «<τοϋτο>, το καλεϋσι πνρ». Ό Horna συνεπλήρωσεν «<ηή)ε> 
τό καλεϋσι πνρ». Περί τοΰ ίεροΰ πυρός έν Αίγΰπτφ λέγει δ Συνέσιος 
Αίγ. Βή 3, σ. 121 C «έκκλησία δή πρώτη περί τον ιερέα τον μέγαν, και 
πυρ ιερόν ηπτετο». ’Ίσως δέ τό χωρίον τοϋτο δΰναται νά βεβαιώση τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ Horna (δστις εικασεν, ό'τι καί τό ρήμα «δαΐε» δΰναται 
νά γραφή έν τώ κενώ μέρει τοΰ στίχου). Τής δέ ’Ίσιδος λαμβανομένης
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αντί τής Σελήνης, δυναται νά νοηθή τό πΰρ (φως), οπερ κατά μικρόν 
καταλαμβάνει δλον τον δίσκον τής σελήνης, καί προς τοΰτο παραβλητέον 
είνε τό χωρίον τοϋ Συνεσίου "Υμνώ Θ', 44 κέξ., δπερ παρετέθη έν τοΐς 
έμπροσθεν, "ίσως δέ πρέπει να στίξοηιεν διά κόμματος μέν μετά την λέ
ξιν ηνίας καί διά τελείας στιγμής μετά την λέξιν πΰρ (στ. 9), ώστε νά νοη
θή ή τ ίοις ή Άγουσα νεογόνονς ηνίας κατά τό έαρ, τό θέρος καί τον 
χειμώνα (αί γενικαί εαρος, ϋέρεος καί χείματος δηλοΰσι τον χρόνον), του- 
τέστι τούτο, υπέρ καλοϋσι πΰρ. "Οντιος δέ τό μνημονευθέν χωρίον τοΰ Θ' 
"Υμνου τοΰ Συνεσίου έχει την λέξιν πνρος (α μέν κερόεν σέλας | πλη- 
σααα ρόον πνρος ) άγεΐτο Σελάνα»).

Διά τής προτεινομένης ΰπ’ έμοϋ στίξειος καί ερμηνείας αποφεύγον
ται, ώς νομίζω, δυσχέρειαί τινες τοϋ μέρους τοΰτου τοΰ ΰμνου. Άπό δέ 
τοΰ 10 στίχου μέχρι τέλους γίνεται μνεία πάντων των χορευόντων "Ισιδι, 
τουτέστι χάριν τής ’Ίσιδος.

10-11 «< οΰρανου #’> "Αώου τε | και χθύνιος υμέναιος». Κατά τον 
Wilamowitz «Jas Zeugen und werden in alien seinen Phasen ver- 
steht man, also die Hochzeit von Hades, Erde und Hinmiel, einer- 
lei, wie sich diese Potenzen vermisclien». ’Αλλά κατά τον Horna 
δ διά τριών — οΰρανοΰ, "Αιδου καί χθονός — δηλοΰμενος υμέναιος ώς 
σΰμβολον εινέ πο>ς αμφίβολος, προτείνεται δ’ αντί τοϋ < ονρανον θ’> 
νά γραφή <ζ δ τε Κύρης > ή <ζ ο θ’ 'Εκάτης ζ> καί αντί τοΰ «καί χρόνιος» 
νά άναγνωσθή «καταχθόνιος». Πάντως ή τοΰ Wilamowitz ερμηνεία έ'χει 
νόημα προς δήλωσιν τοΰ συμπαντος καί τής έν αυτή) γενέσεο)ς. Προς τά 
είρημένα τρία παραβάλλω Ίωάννην Δαμασκηνόν Καν. εις την Κυρ. τοΰ 
Πάσχα φδ. γ', τροπ. β' «νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός | ουρανός τε καί 
γη καί τά καταχθόνια' \ έορταζέτω δέ πααα κτίαις | την έγερσιν Χρι- 
στοΰ, κέξ.».

12 «αί φυτών ώδινες». Νοοΰνται βεβαίως οί καρποί των φυτών, οΐ- 
τινες χορευουσι καί αυτοί χάριν τής "Ισιδος. Παραπί^ησίως, ώς εΐδομεν 
άνο)τέρο), λέγει ό Συνέσιος "Υμνφ Εή 24 «αοϊ καί τίκτονται καρποί» 
(πρβ. καί "Υμν. Γ', 352-354, ϊδ. κατωτέρω). Ή λέξις ώδίς λαμβάνεται 
καί αντί τοΰ τόκου (παραδείγματα δέ προς τοις ΰπάρχουσιν έν τοΐς Λε- 
ξικοΐς κατέλεξα καί άλλα έν Byz.-neugr. Jahrb. VII, σ. 371, έν τοτίτοις 
δέ καί έν τοϋ Συνεσίου "Υμνφ Γ', 227-228 «ώδίς ιερά, άρρητε γονά» 
περί τοΰ Χριστοΰ. "Αλλως δ’ ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τής λέξεως ώδίς 
καί άλλαχοΰ των "Υμνων αΰτοΰ, οίον Αή 51 «ά θέσκελος ώδίς», καί Γ', 
238-240 «ώδίς διά σέ, | διά δ’ ώδΐνος | αυτός έφάνθης», καί Ε', 57 «κλει- 
νάν ώδινα ψυχάς», καί ζ', 6 «άφραστος ώδίς» καί 37 «ώδΐσιν σοφίας»). 
Εΐνε δέ είρημένον τό φυτών ώδινες ώς καί τό νεφών ώδινες (ΐδ. Θησ. 
Στεφ. λ. ώδίνω), καί τό αταχνων ώδίνας (Νόνν. Διον. Μ', 399).
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Ύπό τοΰ Baldini (σ. 18) έσχετίσθη το φυτών ώδινες προς το χωρίον 
Αιοδώρου τοΰ Σικελιώτου Α', 27, έν φ λέγει ή τΙσις περί έαυτής «εγώ 
ειμι ή πρώτη καρπόν άνθρώποις εύροΰσα», καί προς το χωρίον τοΰ "Υ
μνου εις την τΙσιν τής ’Άνδρου 44-45 «έμμι δ’ άρουρας | πυρνοτόκω με- 
δέοισα» (ό Baldini οΰχί όρθώς πνροτόκφ κατά δοτικήν, πνροτόκω έγρα- 
ψεν 6 Hermann) καί προς το χωρίον επιγραφής τής Κυρήνης έν Notitia- 
rio Archeologico del Ministero delleColonie IV, (1927) «βροτοΐς έδει
ξα καί καρπούς βίου». ΙΊρβ. έτι K,aibel Ep. Gr. 982 «’Ίσιδι καρποτόκφ», 
καί 983 «Νείλου περάσας καρποφόρου μέγαν πόρον | Δημήτριος ήκω 
προς μεγάλην 5Ισιν θεάν».

13 «τον νηπιάχον γονά». Ούτως έγραψα κατά τον Wilamowitz απο
δεχόμενος ά'μα καί την περί τής λέξεως νηπιάχον γνώμην αύτοΰ, ότι 
«Vers 14 ist wohl in νηπιάχου das Iota verscliliffen wie in ενιαυτός in 
dem kretischen Hymnus S. 501 (Griech. Verkunst)». Τούτο νομίζει 
ό Horna, ότι εινε αμφίβολον, δστις λέγει ότι εις το μέτρον θα ήρμοζεν 
ή λέξις νηπίου αντί τού νηπιάχον. ’Έχω την γνώμην, ότι έν τοΰτφ τφ 
χωρίφ νηπίαχος καλείται ό ’Έρως, ως καί έν αδέσποτοι έπιγράμματι, δπερ 
νομίζω, οτι πρέπει νά άποδοθή εις τον αυτόν Συνέσιον, Άνθ. ΙΙαλ. Θ', 
157, καί ου ή αρχή εινε «Τίς θεόν ειπεν ’Έρωτα ;»Έν αύτφ φέρεται 7-8

καί ταΰτ’ ούτ’ ’Άιδος ού'τ’ ’Άρεος, έργα δ’ ’Έρωτος 
λεύσσομεν, οις παίζει κείνος ο νηπίαχος.

Είπε δ’ έν άμφοτέροις τούτοις τοΐς ποιήμασιν ό Συνέσιος τον ’Έρω
τα νηπίαχον κατά τον Βίωνα Άπ. Ζ', 1-2

Ά μεγάλα μοι Κυπρις έθ’ ύπνώοντι παρέστα 
νηπίαχον τον ’Έρωτα καλάς έκ χειρός άγοισα | κλπ.

ΙΙρβ. καί την λέξιν βρέφος περί τοΰ αύτοΰ ’Έρωτος έν ’Ανακρεόν
τειοι 31 (3) Hiller-Crusius 10-11 «ό δ’ *Ερως 'άνοιγε’φησίν’ | 'βρέφος 
είμί, κλπ.’, καί 15-16 «άνέφξα, καί βρέφος μεν | έσορώ φέροντα τόξον».

Έγένετο, ως νομίζο), φανερόν, διατί ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν έν 
τφ Εις την "Ισιν "Υμνφ τής λέξεως νηπίαχος καί ούχί τής λέξεως νηπιον 
περί τοΰ ’Έρωτος. (’Άλλως περί τής λέξεως νηπίαχος έν έπιγράμμασι διέ- 
λαβον έν Έφημ. Άρχαιολ. 1937/38, σ. 548.) .Άλλ’ ύπ’ άλλων νομίζεται, 
δτι τοΰ νηπιάχον γονά εινε καθόλου ή γέννησις τοΰ νηπίου ή παιδιού (il 
nascere del pargoletto κατά τον Baldini). Έν τφ Ύμνφ εις την ΤΙσιν 
τής ’Άνδρου 36 κέξ. λέγει ή θεά «... άδε γενέθλας | άρχάν άνδρί γυ
ναίκα συνάγαγον, εύ τε . . . έπ’ άρτίγονον βρέφος άγαγον. άδε γονήιων | 
άζομένως τιμάν έτι νηπιάχως ύπό μαζώι | κωρισμοΐς έδίδαξα μελίφροσι».

Σημειωτέου δ’ δτι τής λέξεως γονά γίνεται χρήσίς ύπό τοΰ Συνεσίου
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"Υμνφ Γ', 228 «άρρητε γονά», καί 302 «φϋσεώς τε γονά», ΓΙρβ. καί 
Έπιστ. 136 «τάς 'Υπατίας δεξαμενή γονάς».

15 «πϋρ τέλεον, άρρητον». ’Επειδή έν τφ'Ύμνφ δίς μνημονεύεται τό 
πϋρ, δ Wilamowitz παρατηρεί «Da 15 das «Vollkommene Feuer» ge- 
nannt wird, das sich mit Worten nicht beschreiben lasst, muss das 
Feuer «das man so nennt» (στ. 9), das materielle Element seiu. Dann 
wird jenes doch wohl das stoische Urfeuer seiu, eher als das plato- 
nische είδος πυρός». Περί τής χρήσεως τής λέξεως πυρ παρά τώ Συνε- 
σίφ θά εΐπω τα δέοντα αλλαχού. Άλλα νϋν παρατίθεμαι τά χωρία αυ
τοί "Υμνφ Γ7, 612-614 «έμέθεν δε, πάτερ, | χθόνίου τε κλόνου | πϋρ μέ
σον εΐη», καί 029 κεξ. «... άγνοίς προπόλοις, | οΐ πατά κλεινού | βέν- 
θεα κόσμου | πνρίων ανόδων ( κληιδοφόροι, | ΐνα μοι ψάεος | πετάσωσι 
πΰλας», καί 639 κεξ. «πνρίων δ’ έργων | καί τήδε δίδου | μάρτυρα καρ
πόν », καί "Υμνώ IV, 10 «αιθήρ j πυρός έμβεβώς άώτφ».

16 «οΐ 'Ρέας Κονρητες».'0 Wilamowitz παρατηρεί «Unverstand- 
lich bleiben mir «die Kureten der Rhea» ; Tanzer sind sie ja, und 
das Orphische Fragment 194 Abel lasst sie τήν 'Ρέαν φρουρεϊν καί 
τον των δλων δημιουργόν». Οι Κουρήτες ή Κουρήτες καί επί έργιυν τής 
τέχνης εΐκονίζονται ώς όρχησταί καί γνωστή έκ τής μυθολογίας εινε ή 
σχέσις αυτών προς τήν 'Ρέαν. Όρθώς δε παρατηρεί ό Horna (σ. 16), δτι 
ό δεύτερος καί ό τρίτος παίων υπό τοϋ Χοιροβοσκού (Εις Ήφαιστ. 218 
Σχολ. Β 303) καλείται Κονρητικος (Wilamowitz Griech. Verskunst σ. 
277, σημ. 4).

17 «δ τε Κρόνιος αμητός». Ό Wilamowitz παρατηρεί «Und was 
ist der Κρόνιος αμητός ? Die Ernte oder der Sichelschnitt ? Der 
Kronos des Orphischen Hymnus 13 passt wohl her, aber es muss 
sich etwas Besonderes verbergen». Ό Horna (σελ. 16) λέγει δτι «Der 
Κρόνος (Κρόνιος) αμητός in V, 17 ist wohl der entmannte Attis, bzw. 
sein Priester».O Martellotti (καί κατά τούτον δ Baldini) σχετίζει προς 
τον Σατοϋρνον, τον θεόν τής γεωργίας.

Ουδέν τούτων φαίνεται μοι πιθανόν. Έγώ νομίζω δτι δ Κρόνιος 
αμητός εινε τά τέκνα τοϋ Κρόνου, άτινα εσπειρεν οϋτος. Είπε δ’ ούτως 
δ Συνέσιος έχων προ οφθαλμών τον Εύριπίδην λέγοντα Βάκχ. 1025-1026 
(περί τοϋ Κάδμου καί τών σπαρτών) « . . . δς τό γηγενές | δράκοντος 
εσπειρ’ ’Όφεος έν γαία δέρος». Ό Musgrave παρατηρεί «Sed Nonn. θη- 
ρός εχιδνήεντι περισπείρας χθόνα καρπφ, dixit item θηρειών γενύων 
βλοσυρόν θέρος. Sed nihil muto. Θέρος pro σπορήν, et σπορή pro αμη
τός, hoc est θερισμός». Περί δέ τής σχέσεως τοϋ Κρόνου καί τής ’Ίσι- 
δος προς τοΐς άλλοις πρβ. καί Pap. Gr. Mag. I, 172 «μαν<τε>ία Κρονικη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:31 EEST - 34.211.113.242



ζητούμενη .... ΐσθι δέ σινδόνα καθαράν περιβεβλημένος Ίοιακφ σχή- 
ματι».

18-20 «άστρα διφρήλατα" | πάντα δι’ ανακτόρων | ’Ίσιδι χορεύεται». 
Ό Wilamowitz έν στίχφ 18 αντί τοΰ «άστεα διφρήλατα» τοΰ Cod., Ot- 
tobon. έγραψεν «άστρα διφρήλατα», όρθώς κατ’ εμέ, ό δέ Horna «ρατέα 
διφρηλάτρ». Περί τούτων έγραψα έν τφ πρώτα; μέρει τής παρούσης-ερ
γασίας μου Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 350 (46) τά έξης: ό Συνέσιος 
"Υμνώ Α' λέγει δτι «δ καταιβάτας ές ύλαν | νόος άφθιτος τοκήων | &εο- 
κοιράνων άπορρώξ (στ. 81 κέξ.) «δλος εις δλον δεδυκώς | κύτος ουρανών 
έλίσσει» (στ. 86-87), και «τό δ’ δλον τοΰτο φυλάσσων | νενεμημέναισι 
μορφαΐς ί μεμερισμένος παρέστη, | δ μέν αστέρων διφρείαις, | δ δ’ ές 
αγγέλων χορείας» (στ. 88-92). Ό Horna (σ. 17) λέγει δτι δ Wilanio- 
witz γράψας «οίστρα διφρήλατα» ήδΰνατο νά παραπέμψη είς τον "Υ
μνον εις "Ηλιον, τον λεγόμενον τοΰ Μεσομήδους, έν φ φέρεται 17-18 
«σο'ι μεν χορός εύδιος αστέρων | κατ’ ’Όλυμπον άνακτα χορεύει». Ό 
Συνέσιος έγραψεν έν "Υμνο; Α', 91 «ό μέν αστέρων διφρείαις», καί 
έν "Υμνφ είς τήν Ησιν «άστρα διφρήλατα», και έν Δίωνι 17, σ. 58 Β 
«και τδ Διδς άρμα υμνήσει, καί τάς Ιεράς διφρείας των ένδεκα -θεών» 
(κατά τον Πλάταινα Φαίδρφ 246 Ε-247 Β C). ΙΙρβ. Εύριπ. Άνδρομέδμ 
Άιγ, 115 Ν. «ώ Νύξ ιερά, | ως μακρόν ΐππευμα διώκεις | άατεροειδέα νώ
τα διφρεύονσ’ | αίθέρος ιεράς | τοΰ σεμνοτάτου δι’ Όλυμπου», καί ’Ίωνι 
1150 κέξ. «μελάμπεπλος δέ Νύξ άσείρωτον ζνγοϊς \ οχημ’ έ'παλλεν' άστρα 
δ’ ώμάρτει ύλερ», (α μιμείται δ Τίβουλλος 2, 1, 87 «iam Nox iungit 
equos, currunique sequuntur \ matris lascivo sidera fulva choro»), Θεό- 
κρ. Β', 165-166 « .... χαίρετε δ’ ά'λλοι j αστέρες εϋκήλοιο κατ’ άντυγα 
Ννκτός οπαδοί». Ταΰτα δ’ έ'χων προ οφθαλμών ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ 
Β', 7-8 περί τοΰ θεοΰ «δς έδωκεν άστρα νυκτί, περικοαμίαν χορείαν».

Προς τούς στίχους «πάντα δι’ ανακτόρων | ’Ίσιδι χορεύεται» -έχω νά 
παραβάλω δμοιον χωρίον τοΰ Συνεσίου "Υμνφ I’·, 333-335 «σο'ι διά πάν
των | ϊστησι χορούς | μάτειρα φΰσις». ΙΙαρετήρησα δέ προσέτι αυτόθι, 
δτι ή γενική ανακτόρων δέν εινε τοΰ'ονόματος άνάκτορον, ως ένομίσθη, 
άλλα τοΰ άνάκτωρ. Εΐνε δέ άνάκτορες κατά τον ποιητήν καί οί θεοί, οΰς 
μνημονεύει έν τφ "Υμνφ είς τήν Ησιν, καί τά διφρήλατα άστρα. "Οτι δέ 
δ Συνέσιος λέγει τούς αστέρας άνακτας, φαίνεται έξ "Υμνου Β', 39 κέξ. 
«δθεν έγκόσμιος ήδη | χορός άφϋίτων ανάκτων | . . . έ'μελψεν»’ πρβ. 
"Υμν. Θ', 33-34 «θάμβησε δ’ άκηράτων | χορός άμβροτος αστέρων». Τό 
δέ «χορεύεται» ειπεν δ Συνέσιος κατά τούς παλαιούς, οίον Σοφ. Οίδ. 
Τ. 1095 «και χορεύεσϋαι. προς ημών», Ευριπ. ’Ίωνι 463 «παρά χορενομένφ 
τρίποδι», κλπ. Φέρεται δέ παρά τφ Συνεσίφ καί "Υμνφ Γ', 475 κέξ. 
«ύμνοΰσι, μάκαρ, | ούς (γραπτέον ϋΐς) πέρι κλεινόν | σώμα χορεύει» (=χο-

Ποιήματα Συνεσίον τοΰ Κυρηναίου. 353

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΔ'. 23
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ρεΰεσαι), Καθόλου δέ περί τοϋ χοροί των αστέρων παρά τφ Συνεσίφ ΐδ. 
τα εν τφ προιτφ μέρει ϋπ’ έμοί γεγραμμένα Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', 
σ. 348-350 (44-46).

Προς δέ τό δλον μέρος τοΰ "Υμνου Εις την Πσιν 10-20 έχω να πα
ραβάλω τον Συνέσιον "Υμνφ Γ', 333 κέξ.

σοί διά πάντων 
ΐατησι χορούς 

335 μάτειρα φύαις 
ίδίαις χροίαις 
ίδίοις έργοις 
δαιδαλλομένων, 
εκ δε ζώων 

340 ετεροφϋόγγων 
μίαν αρμονίαν 
ομόφωνον άγει, 
σο'ι πάντα φέρει 
αίνον ά γηρών, 

345 άώς καί ννξ,

οτεροπαί, νιφάδες, 
ονρανδς αϊϋων 
καί γας ρίζαι, 
ϋδωρ, άηρ,

350 σώματα πάντα, 
πνεύματα πάντα, 
σπέρματα, καρποί, 
φυτά καί ποΐαι, 
ρίζαι, βοτάναι,

355 βοτά καί πτηνά 
καί νηχομένων 
νεπόδων άγέλαι. 
ΐδε καί ψυχάν | κτέ.

ΙΙερί τοϋ μέτρου τοϋ ίίμνου εις την Πσιν δίέλαβεν ό Wilaniowitz 
καί λεπτομερέστερον ό Horna (σ. 13-15). ’Ανήκει εις τό παιωνικόν γένος 
μετά Κρητικαιν, παιώνων καί παλιμβακχείων. Ό Wilaniowitz παρατηρεί 
«Denn es sind Paone, unter denen schon 5 der Palimbacchius auf- 
tritt, dann haufig, auch mit einer Auflosung 11. Synaphie ist mei- 
stens vorhanden, 18 aufgegeben. Wir kennen den Palimbacchius nur 
aus den Metrikern, Diomedes 479, Mar. Victor. 45, Anonym. Anibros. 
226, Choroboskus zu Heph. 216».

’Έγραφα δέ καί εγώ περί τοΰ μέτρου τοϋτου εν τφ πρώτοι μέρει τής 
εργασίας μου ταίτης Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 321 (17) τά έξης ’■ 
«Καί παιωνικών τινων μέτρων ίχνη, ως νομίζω, εΐνε δυνατόν νά εΰρωμεν 
έν πεζοίς συγγράμμασι τοϋ Συνεσίου, οίον εν Δίωνι 10, σ. 47 Α εν τρίμε
τρου μετά Κρητικών «λείπεται δη τι των εν μέσφ», καί 12, σ. 52 D «οία 
καί τίκτεται παρ’ υμών τέρατα άτεχνως διεσπασμένα .. . »,άτινα, δϋναν- 
ται, ως νομίζω, νά άποτελέσοισι δϋο τρίμετρα άπ’ ά'ρσεως, τό μέν μετά 
δυο Κρητικών καί ενός βακχείου, τό δέ με θ' ενός τετάρτου παίωνος καί 
δυο Κρητικών:

οϊα καί τίκτεται παρ’ νμών 
τέραν’ άτεχνως διεσπασμένα.
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Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κυρηναίοχ;. 355

Παραλείπων δ’ εν τφ παρόντι άλλα τινά ποιούμαι λόγον περ'ι τοΰ 
χωρίου Περί ένυπν. 15, σ. 134 D «ταύτην εγώ την μαντικήν έμαυτφ τε 
άξιώ παρείναι καί παισί καταλιπείν», δπερ εΐνε άξιον ιδίας παρατηρή- 
σεως. Έν τούτφ ό Συνέσιος μετά εν χωλόν ιαμβικόν τρίμετρον :

ταύτην εγώ την μαντικήν εμαντώ τε

επιφέρει δυο παιωνικά δίμετρα :

άξιώ παρείναι 

και παιαι καταλιπείν

ων τό μέν πρώτον σΰγκειται έξ ενός Κρητικού καί ενός βακχείου, τό δε
δεύτερον εξ ενός παλιμβακχείου-----υ καί ενός τετάρτου παίωνος αχχο~
εντελώς ομοίως ώς καί έν τφ "Υμνφ εις την Ησιν τοΰ Cod. Ottobon. 
(άρ. 2 Wil.), δστις άπεδόχΐη εις τον Μεσομήδη μέν υπό τοΰ Wilaniowitz 
καί τοΰ Horna καί άλλων, εις τον Συνέσιον δ’ ύπ" έμοϋ. Έν αύτφ τό 
πρώτον δίμετρον «εις νμνος ανά τε γάν» έχει τον πρώτον πόδα παλιμβάκ- 
χειον καί τον δεύτερον τέταρτον παίωνα, άπαντα δ’ έ'τι ό παλιμβάκχειος 
εν τή δευτέρα χώρμ τοΰ 5, 14, 15, 16 καί 17 στίχου (ί'δε Horna καί Wi- 
lamowitz). Ό δε σχηματισμός κατά πάντα όμοιου διμέτρου εκ παλιμβακ- 
χείου καί τετάρτου παίωνος έν τφ πεζφ λόγφ τοΰ Συνεσίου καί έν τφ 
μνημόνευθέντι "Υμνφ εις την Ησιν συνηγορεί προς τοϊς άλλοις τή γνώμη 
μου, δτι καί ό ύμνος ούτος εινε ποίημα τοΰ αύτοΰ άνδρός. "Οπως δέ πι
στωτή ή χρήσις παλιμβακχείων μετά παίωνος καί Κρητικοΰ υπό τοΰ Συ
νεσίου, παρατίθεμαι καί τό παιωνικόν άκατάληκτον τετράμετρου, δπερ 
εύρον έν Δίωνι 11, σ. 50 Β «ρέψασαν ονν εις τό χείρον επανηγαγεν» 
-----υ----- υ | —υοο—Ο—.

Είπε προσέτι τινά περί τοΰ μέτρου τοΰ "Υμνου τούτου καί ό W. 
Peek Isishymnus von Andros und verwandte Texte σ. 147. ΓΙαρετή- 
ρησε δ’ ούτος, δτι «Das Gedicht zeigt eine ganz andere Gottin als die 
bisher bshandelten Stiicke. Isis ist meh’r eine kosmische Potenz denn 
ein vorgestelltes gOttliches Wesen; nur was sie wirkt, wird gesagt, 
von den εύεργεσίαι oder gar den γοναί ist keine Rede. Es ist ungefiihr 
die Isis, die uns Apuleius schildert». Ταΰτα δ’ ειπεν έν μέρει καί ό 
Wilamowitz.

"Οτε ό Συνέσιος από τής έθνικής προσήρχετο προς την τοΰ Χριστοΰ 
λατρείαν, δεν ύμνησεν ευθύς τον Θεόν τών Χριστιανών, αλλά την Τριά
δα τα>ν Νέων Πλατωνικών («τρικόρυμβον άλκάν» "Υμνφ Α', 66), ήτις 
προήλθεν εκ τής μονάδος άρρητα χυθείσης (αύτ. 65). Αύτη δ’ ή υπερού
σιος παγά «στέφεται κάλλεϊ παίδων | από κέντρου τε θορόντων | περί
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κέντρο,ντε όυέντων» (αΰτ. 67-69). Ό ταμίας πατήρ τ’ ιόντων είνε αντόσ- 
αντος άρχά (.αΰτ. 52-53). Ό θεός οΰτος εινε,

356

δς έδωκε φέγγος άοϊ, 
δς έ'δωκεν άστρα ννκτί 
περικοβμίαν χορείαν, 
πολνκνμονος μεν νλας 
ίκάλνψε νώτον αίϋηρ 
πνρδς έμβεβώς άώτφ, 
Γνα κνδίμα οελάνα

πυμάταν αντνγα τέμνει’ 
υπέρ υγδοαν δε δίναν 
ελίκων άοτροφορήτων 
ρύος άοτέρων έρημος 
ύποκολπίους ελαννων 
πτύχας αντί ον ίίεοίοας 
μέγαν άμφ'ινονν χορεύει, \ κλπ.

("Υμνφ Β', 6-19). Ένόμισα δέ καλόν νά μνημονεύσω τό χωρίον τοΰτο τοΰ 
Συνεσίου, επειδή έν αΰτφ άπαντα τό «πνρδς άώτφ» (στ. 11), δπερ δΰνα- 
ται νά παραβληθή προς τό «πϋρ τέλεον, άρρητον» τοΰ Εις την Ίσιν "Υ
μνου (στ. 15). Έτι δε φέρεται καί «ρόος άοτέρων .... μέγαν άμφι νονν 
χορεύει», δπερ εινε παραβλητέον προς τό «άστρα διφρηλατα, πάντα δι 
ανακτόρων ’Ίσιδι χορεύεται» τοΰ Εις την Τίσιν "Υμνου (στ. 18-20). Ιδ. 
καί τά εν τοΐς έμπροσθεν καταλεχθέντα άλλα χωρία τοΰ Συνεσίου.

Σημειωτέον προς τοιίτοις, δτι, ως λέγεται εν τφ Εις την ΤΙσιν "Υμνφ 
«πϋρ τέλεον, άρρητον» οΰτω καί έν τω Β' "Υμνφ τοΰ Συνεσίου 227-228 
«ωδίς ιερά, άρρητε γονά». Πρβ. καί "Υμν. Α', 65 «μονάς άρρητα χυ- 
θεΐσα», καί Γ', 246-247 «γόνας | τάς άρρητους», καί 189 «βυθόν άρρη
τον» καί Δ', 132-133 «νόος άρρητου . . . πατρός», καί 141 «μονας άρρη
τος» κλπ.

Εις τον Μεσομήδη άπεδόΑησαν καί δυο ποιήματα, εις "Υμνος (μάλλον 
προοίμιον) Εις την Μούσαν καί εις "Υμνος Εις "Ηλιον, επειδή φέρονται 
εν κώδιξιν, ών οί σπουδαιότατοι είνε δ Ne ipolitanus III C 4 (=N) καί 
δ Marcianus VI, 10 (=V), μετά τοΰ Ύμνου εις Νέμεσιν, δστις έποιήθη 
υπό τοΰ Μεσομήδους. (Έν Άποσπάσματι Ίωάννου τοΰ Λυδοΰ Περί μη- 
νών σ. 184 Wunsch μνημονεύονται δυο στίχοι τοΰ "Υμνου είς Νέμεσιν 
τό δέ δνομα τοΰ ποιητοΰ είνε Μεαοδίκης). Επειδή δ' οι τρεις οΰτοι ύμνοι 
εινε παρασεσημασμένοι, δ Wilamowitz εικασεν, δτι καί τα ποιήματα τοΰ 
Cod. Ottobon. gr. 59, άτινα «παρεςεβλήθησαν από τής μουσικής», πλήν 
τοΰ "Υμνου' είς 'Υγίειαν τοΰ Άρίφρονος, εποιήθησαν καί έμελοποιήθη- 
σαν υπό τοΰ Μεσομήδους. Κατά δέ την γνώμην μου οΰτε δ Είς Μοΰσαν 
λεγόμενος "Υμνος οΰτε ό "Υμνος είς "Ηλιον άνήκουσιν είς τον ποιητήν 
τοΰτον, περί ου θά εϊπω τινά εν τοις έ'πειτα.

Μετά τόν "Υμνον Είς τήν Φυσιν καί τον Εις τήν Ησιν διαλαμβάνω 
περί τοΰ "Υμνου είς "Ηλιον, δν, ως νομίζω, έποίησεν δ Συνέσιος, καί 
μετ’ αυτόν περί τοΰ προοιμίου Είς Μοΰσαν. ’Έπειτα δέ θά εϊπω καί περί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:31 EEST - 34.211.113.242



Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου. 357

τών οίλλων ποιημάτων τοΰ Cod. Ottobon., άτινα κατ’ εμέ δύνανται νά 
άποδοθώσιν εις τον αυτόν Συνέσιον.

Τον "Υμνον εις "Ηλιον περιέλαβε μετά τών μουσικών σημείων ό 
Car. Jan έν τφ έ'ργφ αύτοϋ, δπερ επιγράφεται Mnsici scriptores graeci 
(Teubner 1905), σ. 462-469.’Ίδ. εν τφ τελεί καί πίνακα.

"Υμνος εις "Ηλων.

Ενφαμείτω πας αΐΰήη, 
γη και πόντος και πνοιαί, 
ονρεα, τέμπεα σιγάτω, 
ήχοι φϋόγγοι τ’ όρνίϋων.

5 μέλλει δέ προς ημάς βαίνειν 
Φοίβος άκερσεκόμας ενχαίτας. 
χιονοβλεφάρον πάτερ Άονς, 
ροδόεσσαν ος άντνγα πώλιυν 
πτανοϊς υπ” ΐχνεσσι διώκεις,

1U χρνσέαιοιν άγαλλόμενος κόμαις 
περί νώτον απείριτον ονρανοϋ 
ακτίνα πολύστροφον αμπλεκων, 
άιγλας πολνδερκέα παγάν 
περί γαιαν άπασαν έλίσοων.

15 ποταμοί δε σεύλεν πνρδς αμβρότον 
τίκτονσιν επηρατον άμέραν. 
αοι μεν χορός εϋδιος αστέρων 
κατ’ ’Όλυμπον άνακτα χορεύει 
άνετον μέλ,ος αϊέν άείδων 

20 Φοιβηίδι τερπόμενος λύρα' 
γλαυκά δέ πάροιϋε Σελάνα 
χρόνον ωριον άγεμονεύει 
λευκών υπό σύρμασι μόσχων, 
γάννται δέ τέ σοι νόος ευμενής 

25 πολ,νείμονα κόσμον έλίσσων.

δ μέλλει γάρ VN: μέλλει δέ εγώ (ϊδ. παρατήρησιν). προς ημάς VN : 
πρόσσωϊ Wilamowitz. 7 χιονοβλεφάρονς πατεράονς V. 9 ΐχνενσι V. Γχνεσι 
Ν. 12 ακτίνα VN. 16 άπήρατον Ν: άκήρατον Wilamowitz. 18 ονλνμ- 
πον VN. άνακτα VN: άληκτα Bergk. 20 Φοιβήδι λύρη V. 21 κλανκα δε 
V. 24 γάνννται VN. οι οί κώδικες: αοι Bergk. 2δ πολνοίμονα VN: πο- 
λυείμονα Bellermann Bergk («was wohl schon Byzantiner verbessert 
baben» Wilamowitz).
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Οί εξ από τής αρχής στίχοι δεν εινε παρασεσημασμένοι. Δυνατόν 
εινε, δτι άποτελοϋσιν άρχαΐόν τι προοίμιον ή μιμούνται τοιοΰτόν τι κατά 
τον Wilamowitz. Οί λοιποί στίχοι εινε παρασεσημασμένοι. 'Υπό τού 
Bergk παρεβλήθησαν οί στίχοι Ενφαμείτω—ενχαίτας προς τούς στίχους 
τού Άριστοφάνους Θεσμ. 39 κέξ.

ΘΕΡ. εύφημος πας έστω λαός,
στόμα συγκλήοας' έπιδημεϊ γάρ 
ιθίασος Μουσών ένδον μελάθρων 
των δεσποσυνών μελοποιών. 
έχέτω δε πνοάς νήνεμος αιθήρ, 
κύμα δε πόντου μή κελαδείτω 
γλανκόν-ΚΗ. βομβάξ. ΕΥΡ. σίγα.τί λέγει;

ΘΕΡ. πτηνών τε γένη κατακοιμάσθω,
Θηρών τ’ αγρίων πόδες νλυδρόμων 
μή λνέσθων. ΚΗ. βομβαλοβομβάξ.

ΘΕΡ. μέλλει γάρ ό καλλιεπής Άγάθων
50 πρόμος ήμέτερος — ......................
52 ΘΕΡ. δρυόχονς τιθέναι δράματος άρχάς. | κλπ.

'Ότι δέ ό Συνέσιος μιμείται καί εν τφ Ύμνω εις 'Ήλιον τον ’Αρι
στοφάνη, γίνεται φανερόν έκ τού 5 στίχου «μέλλει γάρ κλπ.», εν φ οί βι- 
βλιογράφοι έγραψαν τον σύνδεσμον γάρ αντί τού δε (ϊδ. κατωτέρω), ώς 
φέρεται παρά τφ κωμικφ ποιητή 49 «μέλλει γάρ ό καλλιεπής κλπ.». 'Ότι 
δέ ποιητής τού 'Ύμνου, περί ου εινε δ λόγος, εινε δ Συνέσιος, δεικνύ- 
ουσι παραπλήσια χωρία των γνωστών 'Ύμνων αυτού. ΙΊρβ. 'Ύμν. Γ', 
72 κέξ.

ευφαμείτω 
αιθήρ και γά" 
στάτω πόντος 

75 στάτω δ’ αήρ. 
λήγετε πνοιαί 
βαλίων ανέμων, 
λήγετε ριπα'ι 
γνρών ροθίων 

80 ποταμών προχοαί, 
κρανααί λιβάδες.

έχέτω σιγει 
κόσμου λαγάνας, 
ίερενομένων 

85 άγιων ύμνων, 
δντυε κατά γάς 
όφίων συρμός, 
δντω κατά γάς 
και πτανδς δφις,

90 δαίμων νλας,
νεφέλα ψνχάς ] κλπ.

καί “Υμν. Δ', 20 κέξ.
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γά σιγάτω 
επί σοΐς ϋμνοις,

30 επί σαϊς ευχαΐς 
ευφαμείτω 
όσα κόσμος έχει' 
σά γάρ έργα, πάτερ' 
καταπανέσϋω 

3ο άνεμων ροϊζος,

ήχος δένδρων, 
θρόος ορνίθων' 
ήσυχος αίΌήρ, 
ήσυχος αήρ 

40 κλνέτω μολπάς' 
νδάτων δε χνσις 
αψοφος ήδη 
στήνω κατά γάς | κλπ.

ΙΙερι των τεσσάρων άναπαιστικών μονομέτρων τοΰ Γ' "Υμνου τοΰ 
Συνεσίου «ευφαμείτω—στάτω δ’ αήρ», ά'τινα φέρονται καί έν έπιγραφή 
Μασσαλίας, ιδ. κατωτέρω.

ΓΙρβ. προσέτι Pap. Gr. Mag·. Ill, 198 κέξ. (= I, σ. 40 Preisend.) 
«’Έστι δε ή σνστασις τής πράξεως ήδε προς "Ηλων γιν[ομένη]' "ήσνχον 
εν στομάτεσσι πάντες κατερνκετε φωνήν' | αίϋέρος άμφίδρομοι σιγήν 'δρ- 
νιϋες έχοιτε, | σκιρτώντες δελφϊνες υπέρ άλίοιο παυεσΟε, | μείνατε μοι, 
ποταμών τε ροαί καί νάματα ν[ασμώ]ν, \ οιωνοί πτηνοί, νυν στήσατε 
πάντα νπ’ αΐϋραν, I ερπετά φωλειοΐσι φωνήν άΐοντα φοβεΐσϋε, | δαίμονες 
εν φϋιμέν\ο]ις, σιγήν τρομέοντες έ[χοιτ]ε, | άρρήτοις έπεσιν κόσμ[ος\ ξει- 
[νί/ζεται αυτός».

Άπαντα δέ καί έν έπιγράμματι άποδιδομένμ) εις τον ΓΙλάτώνα Άνθ. 
ΙΙαλ. Θ', 823 (=Anthol. Lyr. Gr. I, σ, 93 Diehl)

Σιγάτω λάσιον Αρνάδων λέπας, οΐ τ’ από πέτρας 
κρουνοί καί βληχή πουλνμιγής τοκάδων, 

αυτός έπεί σνριγγι μελ'ιζεται ενκελάδφ Πόιν \ κλπ.

Πρβ. καί τον Χερουβικόν ΰμνον Βασιλείου τοΰ Μεγάλου «Σιγησάτω 
πάσα σάρξ βροτεία κλπ.».

1-2 «Ευφαμείτω πας αί&ήρ, \ γή καί πόντος καί πνοιαί». Ό Συνέ- 
σιος λέγει “Υμνφ Γ', 72-75 «ευφαμείτω | αιϋήρ καί γά' \ στάτω πόντος, \ 
στάτω <5’ αήρ». Ταϋτα τα τέσσαρα άναπαιστικα μονόμετρα, ά'τινα δει- 
κνυουσι την συνάφειαν τοΰ Συνεσίου ως ποιητοϋ καί τοΰ Γ' "Υμνου 
καί τοΰ "Υμνου εις "Ηλιον, δεν παρέβαλεν ό Horna (σ. 8, σημ. 3), αλλά 
μόνον τα αυτά μονόμετρα (ώς δυο δίμετρα κατά τον Boeckh), ά'τινα φέ
ρονται (γεγραμμένα ως τέσσαρα μονόμετρα) καί επί λίθου εύρεθέντος έν 
Μασσαλία CIG III, 6765. Ταΰτην δέ την αΰταϊς λέξεσιν εντελή σΰμπτω- 
σιν των μονομέτρων καί τής επιγραφής τής Μασσαλίας καί τοΰ Γ' "Υ
μνου τοΰ Συνεσίου έδειξα πρώτος, ως νομίζω, έν τφ πρώτφ μέρει τής 
εργασίας μου ταΰτης Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 316-317 (12-13).

Παρέβαλε δ’ έτι δ Horna καί τούς ανωτέρω καταλεχθέντας στίχους
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των Θεσμοφοριαζουσών τοΰ Άριστοφάνους καί Λουκ. Τραγφδοποδ. 129 
κέξ. ’Έχω δέ προς τοΰτοις καί εγώ νά παραβάλω (ΐδ. τό πρώτον μέρος 
τής εργασίας μου σ. 318 [14]) καί τά άναπαιστικά μονόμετρα τοΰ "Υμνου 
εϊς ’Απόλλωνα, περί ου διέλαβεν ό Wilamowitz Griech. Verskunst σ. 
372, «ί'στατο μεν γα, \ ί'στατο δ’ άήρ, | πάγνντο νάσος, | πάγνντο κνμα».

Σημειωτέον, δτι δ Wilamowitz εν Sitzungsber. der Preuss Akad. 
1907, σ. 292 λέγει δτι παρά Συνεσίφ "Υμνφ Γ', 75 άπαντμ «στάτω δ’ 
άήρ vulgo richtig: δ’ ύδωρ Laur. Barb.». Ή ορθή γραφή βεβαιοϋται 
καί έκ τής επιγραφής τής Μασσαλίας. Ό αυτός δέ Sitzungsber. σ. 278, 
σημ. 3 παρέβαλε τά τέσσαρα άναπαιστικά μονόμετρα τοΰ Γ'"Υμνου τοΰ 
Συνεσίου προς τά δυο έν τή αρχή κώλα τοΰ "Υμνου εις "Ηλιον καί παρε- 
τήρησεν, δτι «Das ist ein altes Motiv hieratischer Poesie. Bergkerin- 
nert an Aristoph. Thesm. 39, Lukian Tragodopod. 129; aber fiirSyne- 
sios liegt wohl Mesomedes am nachsten». Τοΰτο δέ τό τελευταΐον δέν 
δύναμαι νά νοήσω, επειδή, ώς έ'δειξα έν τφ πρώτφ μέρει ταΰτης τής εργα
σίας μου, ό Συνέσιος μιμείται τούς παλαιούς ποιητάς καί ήτο δυνατόν νά 
παραλαβή παρ’ αυτών όμοιας ρήσεις καί ούχί παρά τοΰ Μεσομήδους, 
δστις εινε γνωστός μόνον έκ τοΰ "Υμνου είς Νέμεσιν, τοΰ ποιηματίου εις 
τήν Σφίγγα (Άνθ. Παλ. ΙΑ', 63) καί τοΰ περί τής ύαλου (Άνθ. Πλαν. 
323).

Προς τήν λέξιν «ευφαμείτω» πρβ. Εύρ.’Ιφ. Τ. 123 «εύφαμεΐτ’,ώχλπ.», 
Άπ. Φαέθ. (Suppl. Euripid. σ. 72 von Arnim) ομοίως κατά τον Δωρι
κόν τύπον.

5 «μέλλει δε προς ημάς βαίνειν». Έγραψα χάριν τοΰ μέτρου «άέ» 
αντί τοΰ παραδεδομένου «γάρ». Ούχί σπανίιος οί δύο ουτοι σύνδεσμοι συγ- 
χέονται έν τοΐς χειρογράφοις, α>ς θά δείξω αλλαχού. Έν τφ παρόντι μνη
μονεύσω μόνον, δτι παρ’ Ευριπίδη Έκ. 340 φέρεται «έ'χεις δέ πρόφασι,ν») 
άλλ* έν τφ 1058 Άθηναϊκφ κώδικι τής’Εθνικής Βιβλιοθήκης κεΐται μετά 
τοΰ δέ καί ό γάρ.

7 «χιονοβλεφάρου πάτερ Άονς». ΙΙρός τό «χιονοβλεφάρου» πρβ. Μη- 
τρόδ. Άνθ. Παλ. ΙΑ', 122 «ενβλεφάροιο Δίκης», σημαίνει δέ τό χιονοβλέ- 
φαρος δ τι καί τό χιονόχρως παρά τφ Ευριπίδη Έλ. 215-216 «Ζεύς πρέ
πων δι’ αίθέρος | χιονόχρως κύκνου πτερφ». Πρβ. καί Σοφ. Άντ. 314 
«λευκής χιόνος πτέρυγι στεγανός». Αηλοΰται δέ τό λευκόν πρόσωπον ή 
σώμα τής Ήοΰς. Πρβ. Εύριπ. Ήλ. 730 «λευκόν τε πρόσωπον άονς». Θε- 
όκρ. ΙΖ', 25-26 «”Αώς άντέλλοισα καλόν διάφανε πρόσωπον, | πότνια νύξ, 
ατε λευκόν έαρ, χειμώνος άνέντος». Πρβ. καί τό έπίθετον χιονόπεζα 
Νόνν. Διον. ΚΒ', 136. ’Απαντα δέ καί παρά τφ Συνεσίφ ή λέξις άό>ς 
"Υμνφ Β', 1 «πάλι φέγγος, πάλιν άώς», καί 6 «ος έ'δωκε φέγγος άοΐ», 
"Υμνφ Δ', 5 «άοΰς ίεράς», "Υμνφ Ε', 20-21 «σοί μέν Τιτάν ιππεύει |
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άοϋς άσβεστος παγά». 'Γοϋτο δέ τό τελευταΐον χωρίον συμφωνεί μετά 
τοΰ 7 στίχου τοΰ "Υμνου εις "Ηλιον, δτι 6 Φοίβος ("Ηλιος) εινε πατήρ 
τής Ήοΰς.

8-9 «ροδόεσσαν δς άντυγα πώλων | πτάνοΐς ΰπ’ ΐχνεασι διώκεις». Νο
είται ή δτι ό "Ηλιος ακολουθεί τή ροδοέσση αντυγι, τουτέστι τφ ροδόεντι 
άρματι τής προηγούμενης αΰτοΰ Ήοΰς. Οΰτος δέ νωμα και τά ηνία τής 
Ήοΰς καί τής Νυκτδς κατά τον χρησμόν τον παρά τφ Εΰσεβίφ Προπ. 
Εΰαγγ. Γ', 15(=Cougny VI, 156, Ο. UA?(/yPorphyrii de philosophia ex 
oraqulis haurienda librorum reliquiae σ. 127) «"Ηλιος... Ήοΰς καί Νυ- 
κτός πολυάστερος ηνία νωμών» (ϊδ. καί Ίω. Λυδόν Περί μηνών Β', 5, σ. 
22 Wuensch). ’Ή νοείται, δτι ό "Ηλιος διώκει (= έλαΰνει) την έαυτοΰ 
«ροδόεσσαν άντυγα πώλων πτανοΐς ΰπ’ ΐχνεσι». Πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Α'> 
20 «ό μεν ίππον ευ διώκοι» (ιδ. τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοϋ έν τφ πρώτορ 
μέρει σ. 313 [9]). Παρά δέ τφ Συνεσίορ φέρεται τό ό'νομα αντνξ "Υμνφ Β', 
12-13 «ΐνα κυδίμα σελάνα | πυμάταν άντυγα τέμνει» καί 48 «τά δ’ ες 
άντυγα δεδορκώς», καί "Υμνφ C', 16 «σύ μέν οΰρανοΰ σοφάν άντυγα νω- 
μμς», καί έν τφ Έπιγράμματι Cougny IV, 72 (ϊδ. τό χωρίον έν τοίς 
έ'πειτα), καί τό έπίθετον κνανάντνξ "Υμνφ Θ', 55 «κυανάντυγος οΰρα
νοΰ».

Την λέξιν ίχνος έχει δ Συνέσιος "Υμνφ A', 111 «ίχνος ές τΐεόν τι- 
ταίνει», καί Γ', 58 «ίχνος ανθρώπων» καί την λέξιν ΐχνιον "Υμνφ Θ', 
50 «άρρητον ΰπ’ ΐχνιαν».

11-12 «περί νώτον απείριτον ονρανον | ακτίνα πολύστροφον άμπλέ- 
κων». Ό Συνέσιος είπε νώτον ονρανον, ώς καί "Υμνφ Θ', 55-56 «κυα
νάντυγος ουρανού \ ΰπερήλαο νώτων», καί Αιγ. A', 1, σ. 89 C καί Δίωνι 
18, σ. 58 C «τών ουρανού νώτων» κατά Πλάτωνα Φαίδρφ σ. 247 C 
«έστησαν επι τφ ονρανον νώτφ». Ό Horna σ. 25 παρέβαλε τον 27 στίχον 
τοΰ ποιήματος τοΰ Cod. Ottobon., δπερ έπιγράφεται ’Άλλο εις ώρολό- 
γιον, «μετά δήριν άπείριτόν ονρανον» προς τον 11 τοΰ "Υμνου εις "Η
λιον «περί νώτον απείριτον ουρανού», ΐνα δείξη την συνάφειαν τών 
δυο ποιημάτων ως προς τον ποιητήν. Περί τοΰτου θά εΐπω τά δέοντα 
έν τοΐς έπειτα. Λέγει δ’ ό Συνέσιος καθ’ ενικόν αριθμόν "Υμνφ Β', 9-10 
«πολυκΰμονος μέν ΰλας | έκάλυψε νώτον αιθήρ».

13-14 «αΐγλας πυλυδερκέα παγάν | περί γαΐαν απασαν ελίσσων». Έν 
τφ προότφ μέρει τήσδε τής έργασίας μου Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 
343 (39) έγραψα τά εξής: «παραβλητέον δ’ εΐνε τό «αΐγλας πολνδερκέα 
παγάν» προς τό «πανδερκέος αμμορος αίγλης Ήελίου» τοΰ τρίτου στίχου 
τοΰ έπιγράμματος Άνθ. Πλαν. 303 («Τίς ποθ’ ’Όμηρείης κλπ.», δπερ 
άπέδωκα εις τον Συνέσιον). Λέγει δ’ ό Συνέσιος "Υμνφ Ε', 25-27
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εκ σας άρρητου παγάς 
ζείδωρον πέμπων αΐγλαν 
πιαίνεις κόσμων ταρσούς.

Πρβ. και Μένανδρον Rhet. Gr. Ill, σ. 438 Spreng. «ώ Σμίνθιε ’Άπολ- 
λον, τίνα σε χρή προσειπείν; πότερον ήλιον τον τοϋ φωτός ταμίαν και 
πηγήν τής ουράνιον αίγλης ή νοϋν κτε». Προσθετέον δ’ δτι δ Συνέσιος 
λέγει περί τοΰ ήλιου καί Περί βασιλ. 29, σ. 29 C «εν ουσίμ το λαμπρόν 
έ'χοντι και πηγή φωτός δντι».

Τίς δεν βλέπει την ομοιότητα τοΰ 13 στίχου τοΰ "Υμνου εις "Ηλιον 
προς τον 2δ καί τον 26 στίχον τοΰ Ε' "Υμνου τοΰ Συνεσίου ; Σημειω- 
τέον δ’ έτι, δτι ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τής λέξεως αΐγλα καί "Υμνφ 
Γ, 131.

1δ «πνρός άμβρότον». Το έπίθετον αμβροτος έχει δ Συνέσιος έν Ύ- 
μνφ Β', 71 «άμβρότων αριθμών», καί "Υμνιρ ζ', 3 «θεόν αμβροτον», καί 
"Υμνφ Η', 4 «επί οοί, μάκαρ άμβροτε», καί "Υμνώ Θ', 34 «χορός αμ
βροτος αστέρων». Τοΰτο δέ τό τελευταΐον χωρίον παραβλητέον εινε προς 
τό τοΰ 17 στίχου τοΰ "Υμνου εις "Ηλιον «χορός ενδιος αστέρων» (ΐδ. εΰ- 
Ηύς έν τοΐς έπειτα).

16 «τίκτονσιν έπήρατον άμέραν». Πρβ. Pap. Gr. Mag. I, 2, 92 «σοι 
φλόγες ώδίνονσι φερανγέος ήματος ’Όρθρον».

17-20 «σοι μεν χορός ενδιος αστέρων | κατ’ "Ολυμπον ανακτα χο
ρεύει | ανετον μέλος αίέν άείδων | Φοιβηίδι τερπόμενος λνρμ». Περί τοΰ 
χοροΰ τών αστέρων παρά τφ Συνεσίφ ί'δ. ανωτέρω “Υμνφ Θ', 34, καί 
"Υμνφ IT, 16 κεξ. «ρόος άστέροιν . . . | μέγαν άμφί νοΰν χορεύει», καί 
"Υμνφ Δ', 1δ8-1δ9 «έβδομάς άστρων | άντιχορεΰει». Πρβ. τό πρώτον μέ
ρος τής εργασίας μου σ. 348-349 (44-4δ). ’Αντί τοϋ ανακτα δ Bergk 
έγραψεν άλ^ηκτα, ϊσως όρθώς, πλήν άν διορθιόσωμεν άνακτι, όπως συμφω- 
νήση μετά τής προηγουμένης δοτικής οοί. Τής δέ λέξεως μέλος γίνεται 
χρήσις υπό τοΰ Συνεσίου "Υμνφ Α', 12 «μέλος θειον» καί δΐ, καί 
"Υμνφ Ζ', 7, 42, καί Η', δΐ, καί Δίωνι 7, σ. 43 Α, δπου ό λόγος 
εινε περί τοΰ ’Απόλλωνος καί τών Μουσών, «ώσπερ τον Άπόλλω λό
γος έχει νΰν μεν ταΐς Μοΰσαις συνάδειν, αυτόν έξάρχοντα καί έν- 
διδόντα ρυθμόν τφ συστήματι, νΰν δέ αυτόν κατά μόνας αδειν εκεί
νο δ’ αν εΐη τό μέλος τό ιερόν και απόρρητον», καί 14, σ. δδ D «έπι- 
τίθεσθαι τοΐς μέλεσι». Πρβ. καί "Υμν. Θ', 33 κεξ., δπου άπαντα καί ή λέ- 
ξις λύρα, «θάμβησε δ’ άκηράτών | χορός αμβροτος άστέρων | αιθήρ δέ 
γελάσσας, | σοφός αρμονίας πατήρ, | έξ έπτατόνου λύρας | έκεράσσατο μου- 
σικάν | επινίκιον ές μέλος». Προς δέ την λέξιν «λνρμ» πρβ. τον αυτόν 
Συνέσιον Αίγυπτ. Α', 18, σ. 113 Β «καί προς λιίραν ήδε τον τρόπον τον
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Δώριον». ΙΤρδς δέ τδ «Φοιβηίδι» πρβ. Συνέσ. Ύμνφ Γ', 680 «Έπιμη- 
ϋιάδα» και προς to «ανετον μέλος» "Υμνώ Β', 89 «ανετον δε ταρσόν 
αϊρων».

21-23 * γλαυκά δε πάροιϋε Σελάνα | χρόνον ώριον άγεμονενει \ λευ
κών υπό σύρμασι μόσχων». Ώς έν τφ Θ/ "Υμνφ 33 κεξ. ο Συνεσιος λέ
γει περί τοΰ άναστάντος Χριστοί, δτι «θάμβησε . . . χορός άμβροτος αστέ
ρων» καί δτι ό «αιθήρ . . . έκεράσσατο μουσικόν επινίκιον ές μέλος» (ΐδ. 
ανωτέρω), μετά δέ ταϋτα επιφέρει 40 κέξ. «μείδησεν Εωσφόρος | .. . καί 
χρύσεος “Εσπερος, j Κυθερήιος άστήρ», ευθύς δ’ έπειτα ποιείται λόγον 
περί τής Σελήνης 4δ κεξ. «ά μέν κερόεν σέλας | πλήσασα ρόου πυρός | 
Λγεΐτο Σελάνα, | ποιμήν νυχίων θεών», ούτω καί έν τφ "Υμνφ εις "Ηλιον 
μετά τον χορόν των αστέρων κλπ. μνημονεύει καί την Σελάναν, ήτις 
«χρόνον ώριον άγεμονεύει» (πρβ. ανωτέρω τό «άγεΐτο Σελάνα»),

«λευκών νπδ σύρμασι μόοχων». Νοείται πιθανώς, δτι τό άρμα τής 
Σελήνης σύρεται υπό λευκών μόσχων, οΐτινες έχουσι σχέσιν προς τό «ά 
τανρώπις μήνα» τοΰ Συνεσίου "Υμνφ Εξ 22. Πρβ. Pap. Gr. Mag. I, 4, 
2790 «ή χαροποϊς ταύροισιν έφεζομένη» (εν Ευχή εις Σελήνην πρβ. έν τή 
αυτή Ευχή καί τό δνομα «ταυρώπι», καί «ή ταύρων μύκημα . . . άνιεϊσα», 
καί «όμμα δέ σοι τανρωπόν», καί έν 4, 2550 «κερατατπι . . . ταυρεόμορφε» 
κλπ.). Σημειωτέου, δτι πάντως σχέσιν προς την Σελήνην έχουσι τα λεγά
μενα υπό τοΰ Πρόκλου Εις Ησιόδου Έργα «καί ό μήν έν αύτή (ένη καί 
νέα) παρ’ Όρφεΐ προσαγορεύεται μονόκερως μόσχος' απλώς μέν γάρ ό 

-μήν, ως γενέσεως εργάτης, λέγεται βοϋς' ως δέ προ) την έχων τότε τής οι
κείας ουσίας τήν έκφασιν, μόσχος' καί διά τό μοναδικόν μονόκερως». 
Πρβ. καί Εύστάθ. σ. 1866. ’Ίδ. Θησ. Στεφ. τόμ. Εξ σ. 1215 CD.

19-20 «γάννται δέ τέ σοι νόος ευμενής \ πολνείμυνα κόσμον έλίσσων». 
Πρβ.Συνέσ. "Υμνφ Α',87 «κύτος ουράνιον έλίσσει», καί' "Υμνφ Δ', 165 κέξ. 
«ον δ’ άμφιΟέων \ κύτος ουράνιον | δρόμον αιώνων | ά'λυτον συνέχεις», 
καί "Υμνφ ζξ 20 «συ και φύσιν φϋιτάν άμφιχορενεις». Όμ. "Υμν. Η', 
5-6 «πυρανγέα κύκλον έλίσσων | αΐθέρος» Pap. Gr. Mag. I, 4, 439 «"Η
λιε . . . αίθερίαισι τριβαΐς μέγαν πόλον άμφιελίσσων». "Οτι δέ ό Συνέ- 
σιος εινε ποιητής τοΰ Επς "Ηλιον "Υμνου, δεικνύει προσέτι καί ή παρα
βολή προς τό «γάννται δέ τέ σοι νόος ευμενής» (τοΰ θεοΰ ΈΙλίου) τοΰ εί- 
ρημένου υπό τοΰ αύτοΰ Περί βασιλ. 28, σ. 29 Α «λόγον τε έχει καί τό 
ίλεΐον γανύσκεσϋαι». Πρβ. Διορόθ. σ. 117 Didot «Κύπρις.. γάννται νόον».

Άπέδωκα εις τον Συνέσιον τον "Υμνον εις τήν Φύσιν, τον "Υμνον 
εις τήν Ησιν καί τον "Υμνον εις "Ηλιον. Τον δεύτερον τούτων ήτο δυ
νατόν νά ποιήση ό Συνέσιος, δτ’ έσπούδαζεν έν Άλεξανδρείφ, τούς δ’ άλ
λους καί ύστερον, καί μάλιστα δτε πρεσβεύων προς τον αύτοκράτορα 
Άρκάδιον διέτριψεν έν Κωνσταντινουπόλει καί ίκέτευσε τούς έθνικούς
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θεούς, ως λέγει "Υμνφ Γ', 459 κέξ. «ίκέτευσα θεούς | δρηστήρας, δσοι. | 
γονόεν Θράκης | κατέχουσι πέδον, | οΐ τ’ άντιπέρην | Καλχηδονίας | έφέ- 
πουσι γύας | κλπ.». Έτι και τότε ήτο ό Συνέσιος εθνικός, ώς παρετή- 
ρησαν άλλοι τε καί ό Christ έν τοΐς Προλεγομένοις τής Anthol. gr· 
carm. christ. σ. X: «Reliquis sex hymnis poeta christianam fidem 
adeo non profitetur, ut tertio hymno longissinio, quem paulo post 
aerumnosam legationeni ad imperatoris Arcadii aulam Constantino- 
politanam susceptam, sive circa annum 400 eum composuisse ex ver- 
sibus 427 sqq. et 489 sqq. elucet, deorum auxilium imploret suppli- 
cemque omnia templa paganorum se adiise W. 449 sqq. testetur».

Μάλιστα δέ ό Εις τήν Φύσιν “Υμνος φαίνεται σαφώς, δτι έχει σχέ- 
σιν προς τήν πρεσβείαν εκείνην καί τάς ίκετείας των εθνικών. θεών.ίΠρβ. 
τον έκτον καί τον έβδομον στίχον, οΰς αποτείνει προς τήν κυδίστην'Ρε,ίην, 
«δέχει γάρ πάντας μύθους | μειλικτούς άνδρών έργοις». Ευθύς δ’ έπειτα 
λέγει ό ποιητής «ώς μοι πρώτον μέν ψυχά | δρθάν βαίνοι προς γραμ
μών | άψευδεΐ γλώσσης ρύμη». ΙΙρός ταΰτα δέ παραβλητέα είνε τά υπό 
τού Συνεσίου γεγραμμένα έν τφ Περί βασιλείας λόγφ, δν είπε προς τον 
βασιλέα Άρκάδιον, 3, σ. 2 D-3 Α «οί λόγοι δέ ούδέν νϋν τι δέονται πό- 
λεως, ώστε ελευθεροστομήσαι καί βασιλέα θαρρήσαι' αλήθεια γάρ δη 
λόγων ευγένεια . . . ιτητέον οΰν άμα τφ θεφ καί έγχειρητέον τφ καλλίατφ 
των λόγων, άληϋέστερον δε φάναι, των έργων»). Καί αί άλλαι δεήσεις καί 
εύχαί, ας εύ'χεται τή Φύσει καί τφ Ήλίφ, δν καλεΐ Αιώνα άσβέστων 
φλογμών καί Παιάνα καί Τιτάνα, έτυχον αποδοχής, ώς λέγει ό αυτός "Υ
μνφ Γ', 470 κέξ. «σύν μοι μάκαρες | έλάβοντο λιτάν, | σύν μοι πολέων | 
έλάβοντο πόνοον». Παρατηρητέον δ’ έτι, δτι προς τό χωρίον τοΰ “Υμνου 
εις τήν Φύσιν «ώς μοι . . . ψυχα ... άψευδεΐ γλοόσσης ρύμη» συμφωνεί 
τό χωρίον τοΰ Γ' "Υμνου 640 κέξ. «καί τήδε δίδου | μάρτυρα καρπόν, | 
δμφάς άτρεκεϊς \ δσα τ’ εν ψυχαΐς | τάν αμβροσίαν ελπίδα θάλπει».

Περί τοΰ άναπαιστικοϋ διμέτρου, δπερ έχει τον τελευταΐον πόδα ίαμ
βον μετά τρισήμού τής τελευταίας μακράς συλλαβής, διέλαβεν. ό Horna 
σ. 18-19. Ούτος έμνημόνευσε καί τό δίμετρον τοϋ Βακχυλίδου ΙΕ', 31 
«φ&όνος εϋρνβίας νιν άπώλεσεν», καί τό τοΰ Άριστοφάνους Θεσμ. 1157 
«εί καί πρότερόν ποτ’ έπηκόω». Σημειωτέον δέ, δτι έν τή αυτή κοηιφδίφ 
ό 39 στίχος φέρεται έχων δύο γραφάς τής τελευταίας λέξεως «εύφημος 
πάς έστοο λαός» καί «εύφημος πας έστω λείος».

’Επειδή δέ τοιαϋτα άναπαιστικά δίμετρα άπαντώσιν εν τφ "Υμνφ εις 
Νέμεσιν, τφ μεμαρτυρημένως ποιηθέντι υπό τοϋ Μεσομήδους, καί έν τφ 
"Υμνορ εις “Ηλιον, έτι δέ καί έν τοις ποιήμασι τοΰ Cod. Ottobon., τοις 
έπιγεγραμμένοις Εις ’Αδρίαν, Εις ώρολόγιον, “Αλλο εις ώρολόγιον, ’Έκ- 
φρασις σπόγγου, Εις κώνωπα, ένομίσθη, δτι καί ή ποίησις τοιούτοιν δι-
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μέτρων δΰναται νά βεβαιώση, ότι καί τά ποιήματα ταΰτα είνε έργα τοΰ 
Μεσομήδους. Ό Horna σ. 19 μετά τους μνημονεύοντας στίχους τοΰ 
Βακχυλίδου καί τοΰ Άριστοφάνους Θεσμ. 1157 γράφει : «Stichisch je- 
doch wird der Vers erst in c|er Kaiserzeit gebraucht. Da aber hat 
er sich zum Allerweltsversmass entwickelt, das fiir jeden Stoff geei- 
gtiet erscheint: Mesomedes verwendet ihn ftir Hymnen und Gebete 
(an den Adrias, den Helios, und die Nemesis), fiir Beschreibungen 
(IV, V), fiir ein galantes Billet (VI) und fiir eine Fabel (VIII). Bei 
Hippolyt ref. V lesen wir ihn in einem Naassenerpsalm, in einem 
Fayum towns-Papyrus in der grausigen Schilderung einer Hollen- 
fahrt oder eines Schindangers, in einem Heidelberger Papyrus wird 
er fiir Metamorphosengeschichten verwendet» (ϊδ. καί τάς υποσημει
ώσεις).

Εις ταΰτα έχω νά παρατηρήσω, δτι ό Συνέσιος έν τφ πεζφ αΰτοΰ 
λόγφ ποιείται χρήσιν τοιοΰτων διμέτρων, ο>ς έδειξα έν τφ πρώτω μέρει 
ταΰτης τής εργασίας μου Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', σ. 318-319 (14-15). 
Προσθετέα δέ νΰν καί τα έξης δίμετρα. Περί ένυπν. 18, σ. 148 C (δΰο δί- 
μετρα) «ώς ονκ ώφελον αποφράδας ίδεϊν \ ίνιαντονς τρεις εκ τοΰ βίον». 
Δίωνι 12, σ. 52 C (τριποδία άναπαιστική καταληκτική μετά σπονδείων 
καί δίμετρον άναπαιστικόν μετά ιάμβου τοΰ τελευταίου ποδός) «δει γάρ 
τοι πρώτον | άποδϋναι την αγροικίαν». (Περί ένυπν. σ. 154 Λ φέρεται «εΐ 
δη τις μέλλοι μη άψυχα φϋ-έγγεσ&αι*' εινε δέ ή έν όλοσπόνδειον δακτυ
λικόν έξάμετρον ή μία τριποδία άναπαιστική καταληκτική καί έν πα- 
ροιμιακόν). Δίωνι 14, σ. 55 Β «ή δε ψυχή κατατείνεται», καί 18, σ. 59 
Β «τ< γάρ αν καί δεινόν Σωκράτει καί 21, σ. 61 C «τοΐς οίκείοις χρη- 
σ&αι πτεροΐς», καί 21, 62 Α «και δ η τα ϋόρυβος ηρΰϊη πολύς».

Ταΰτα τά έν τφ πεζφ λόγιο τοΰ Συνεσίου άναπαιστικά δίμετρα μετά 
ιάμβου τοΰ τελευταίου ποδός πείιίουσιν, ως νομίζω, δτι ό Συνέσιος έποί- 
ησε καί ποιήματα περιέχοντα τοιαΰτα δίμετρα, καί δτι οΰδεμία ανάγκη 
ήτο νά λάβη ως πρότυπον έν τοΰτοις τον Μεσομήδη. Ό Συνέσιος ήτο δυ
νατόν νά μιμητή προς τοΐς άλλοις καί τον Ψαλμόν των Ναασσηνών, έν 
φ φέρονται καί τοιαΰτα δίμετρα. ’Ήδη δέ ό C hrist παρετήρησε τήν ομοι
ότητα καί τών μέτρων τοΰ Ζ', τοΰ Η' καί τοΰ Θ' "Υμνου καί τής έννοιας 
τοΰ Γ' καί τοΰ Δ' "Υμνου τοΰ Συνεσίου προς τον Ψαλμόν των Ναασση
νών, περί ου γράφει έν τοΐς ΓΙρολεγομένοις τής Anthol.gr. carm. christ. 
σ. XV τά εξής: «Is tertio et quarto hymno Synesii simillimus est, 
ut Naassenorum Gnosticorumque psalmos Africano episcopo exem- 
plo fnisse haud immerito suspiceris. Namque Naassenorum quoque 
poeta cosmogoniam philosophorum conmientis ornatam potius quam 
christianae institutionis simplicitatem referre maluit. Quid? quod
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simillimo quoque numerorum genere usus est?nam anapaesticos ver
sus logaoedicos, quibus Synesii hymni VII, VIII, IX compositi sunt, 
hie quoque adhibitos videmus, ita taraen variatos, ut alii aliis longio- 
res sint in hunc raodum :

τό δέ δεύτερον ήν τοϋ πρωτοτόκου το χυθέν χάος, 
ποτέ μεν βασιλείαν έ'χουσα βλέπει το φως. 
λαβύρινθον έσήλθε πλανισμένη».

”Αν δ Christ έγίνωσκε τα έν τφ πεζφ λόγφ τοΰ.Συνεσίου άπαντών- 
τα τοιαΰτα δίμετρα, θά ήδΰνατο άκριβέστερον νά σχετίση τήν μορφήν 
αυτών προς τα τοϋ Ψαλμοϋ των Ναασσηνών.

Βεβαίως, ως νομίζω, υπό τοϋ Συνεσίου κατά τον τοΰ Μεσομήδους 
"Υμνον εις Νέμεσιν έποιήθησαν τα δυο επιγράμματα τής ΙΙλανουδείου 
’Ανθολογίας, τό τε «άδηλον, Εις στήλην Νεμέσειος» 223:

Ή Νέμεσις προλέγει τφ πηχεϊ τώ τε χαλινφ 
μήτ’ αμετρόν τι ποιεΐν μήτ5 άχάλινα λέγειν

καί τό «άλλο, Εις τό αυτό» 224:
II Νέμεσις πήχυν κατέχω' τίνος οϋνεκα·, λέξεις, 

πάοι παραγγέλλω' μηδέν νπέρ το μέτρον.

Έν σ. 628 τής έκδόσεως τής ’Ανθολογίας υπό τοϋ Diibner εινε γε- 
γραμμένα τάδε: «CCXXIII «Est ap. Arsenium Viol. p. 277, ubi 
Walz».Boiss. Etiam in S. Hoc et sequenti disticho explicatur signum 
Nemesis, multo vero uberius in Mesomedis Hymno in Nemesin, qui 
conferendus» καί «CCXXIV. «Legitur ibidem, ubi v. notam Walzii». 
Boiss.—2. Μηδέν, sc. λέξης καί ποίησης. Vulgare proverbium: μηδέν 
άγαν. «Jac. Del. p. 38. Conf. XII, ep. 193, 2», τουτέστι τό επίγραμμα τοΰ 
Στράτισνος έν τη Παλατίνη ’Ανθολογίά ΙΒ', 193: «ουδέ Σμυρναΐαι Νε
μέσεις δ τι σοί ’πιλέγουσιν, | Άρτεμίδωρε, νοείς; 'μηδέν υπέρ τό μέτρον»’. 
Έχα> δέ νά παρατηρήσω, δτι δ Συνέσιος έν τω 224 έπιγράμματι συνήήιε 
τόν Μεσομήδη, παρ’ ω ή Νέμεσις κρατεί πήχυν, μετά τοΰ Στράτωνος λέ- 
γοντος τό «μηδέν υπέρ τό μέτρον». Λέγει δέ δ Συνέσιος καί έν Αίωνι 8, 
σ. 45 C «καί το φνγείν την άμετρίαν, αυτό τοΰτ’ αν εΐη τοΰ σοφοΰ τό 
αγώνισμα».

Έν δέ τφ 223 έπιγράμματι δ Συνέσιος μνημονεΰσας τόν πήχυν καί 
τόν χαλινόν, ά>ς καί δ Μεσομήδης (στ. 11 καί 4), συνήψε καί τό τοΰ Στρά- 
τωνός «μηδέν υπέρ το μέτρον», μεταβαλό)ν εις τό «μήτ" αμετράν τι ποιεΐν», 
καί τό τοΰ Εΰριπίδου Βάκχ. 386-388 «άχαλίνων στομάτων | ανόμου τ’ 
άφροσΰνας | τό τέλος δυστυχία», μεταβολών εις τό «μήτ’ άχάλινα λέ
γειν». (’Ίδ. Jacobs Del. Ep. I, 95).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:31 EEST - 34.211.113.242



Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου. 307

Σημειωτέον δέ προς τοΰτοις, δτι άμφότερα τά είρημένα επιγράμματα 
φέρονται και παρά τφ Άποστολίφ VII, 60 c και 60 d, παρ’ φ άντι τοΰ 
παραγγέλλω άπαντα επαγγέλλω. Ωσαύτως παρά τφ αΰτφ VIII, 60 b κεΐ- 
ται «ή Νέμεσις παρά πόδας βαίνει» καί XII, 6 «Νέμεσις δέ γε παρά πό- 
δας βαίνει», ως καί παρά Γρηγορίφ τφ Κυιΐρίο) Cod. Leid. XII, 81. 
’Αλλά παρά τφ Μεσομήδει 9 ή ορθή γραφή εινε «λήθουσα δέ πάρ πόδα 
βαίνεις». Αύτη δέ ή γραφή άπαντα καί παρά τφ Συνεσίφ έν ’Επιστολή 95 
μνημονεύοντι τον στίχον τοϋτον τοΰ Μεσομήδους μετά των δυο επομέ
νων. Άλλ’ εν τφ 11 στίχφ παρά μέν τφ Μεσομήδει φέρεται «υπό πήχυν 
αεί βίοτον μετρεΐς», παρά δέ τφ Συνεσίιο «υπό πήχυν αεί βιοτάν κρατείς*) 
από μνήμης γράψαντι τον στίχον τοΰ Μεσομήδους κατά τον Wilamo- 
witz (Sitzungsb. σ. 278). 'Αλλ’ ίσως ό Συνέσιος είχε προ οφθαλμών άλ
λην γραφήν, ώς δεικνύει καί τό μνημονευθέν 224 επίγραμμα, έν φ κεΐται 
«ή Νέμεσις πήχυν κατέχω».

Ό "Υμνος εις Νέμεσιν τοΰ Μεσομήδους εινε παρασεσημασμένος διά 
τής γνωστής αρχαίας 'Ελληνικής παρασημαντικής, επειδή δέ μετά τού- 
του φέρονται ωσαύτως παρασεσημασμένοι καί δ "Υμνος εις Μοϋσαν καί 
ό "Υμνος εις "Ηλιον έν τοΐς κώδιξι Neap. Ill C 4 (Ν) καί Marc. IV, 10 
(V), ένομίσθη, δτι καί ουτοι οι "Υμνοι έποιήθησαν καί έμελίσθησαν υπό 
τοΰ αυτού Μεσομήδους. Διά τήν αυτήν δ’ αιτίαν, ως εΐπον, καί τά μνη- 
μονευθέντα ποιήματα τοΰ Cod. Ottobon. ένομίσθησαν έ'ργα τοΰ Μεσο
μήδους υπό τοΰ Wilamowitz, διότι «παρεξεβλήθησαν από τής μουσικής», 
πλήν τοΰ γνωστού καί άλλοθεν "Υμνου εις Ύγίειαν τοΰ Άρίφρονος, 
δστις περιέχεται έν τφ αΰτφ κώδικι καί ήτο ωσαύτως παρασεσημασμένος, 
καί περί οΰ απορεί δ Horna, παις εύρίσκεται μετά των έργων τοΰ Μεσο
μήδους (σ. 33). 'Απλοΰστατα αί συλλογαί, περί ων εινε δ λόγος, περιέ- 
χουσιν έργα καί άλλων ποιητών καί μελοποιών, οΰχί δέ μόνου τοΰ Μεσο
μήδους.

Ό "Υμνος εις Μούσαν (ή μάλλον προοίμιον) κυρίως άναφέρεται εις 
τήν Καλλιόπην καί τον Άπόλλτονα, ων έπικαλεΐται τήν ευμενή παρου
σίαν, έχει δ’ ούτως:

’Άειδε, Μοναά μοι φίλη, 
μολπής δ’ έμης κατάρχον, 
αυρη δε σών απ’ άλσέων 
εμάς φρένας δονείτω.

5 Καλλιόπεια σοφά,
Μοναών προκαϋαγέτι τερπνών, 
καί σοφέ μνστοδύτα,
Λατονς γόνε Δήλιε Παιάν, 
ευμενείς πάρεατέ μοι.
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5 Καλλιόπα N. 6 ποοκηϋηγκτι N, άλλα το υ εΐνε έξαληλιμμένον διά 
κινναβάρεως. 8 δ’ ήλιε V. Νομίζω, δτι ίσως γραπτέον εινε: δ’, ηιε.

Παραλείπων εν τφ παρόντι την μελοποιΐαν, ήν θά εξετάσω αλλα
χού, σημειοΰμαι μόνον, δτι έν τοϊς κώδιξι V και Ν δηλοΰται άνωθεν τής 
παρασημάνσεως τοΰ μέλους, δτι τό πρώτον κώλον εινε «ίαμβος», τό δε 
δεύτερον «σπον. (δηλ. σπονδείος) ίαμβος, βακχείος». ’Άνωθεν δέ τής 
παρασημάνσεοίς τοΰ μέλους τοΰ πέμπτου κώλου έν τώ V εινε γεγραμμένη 
ή λέξις «άλλως». 'Υπάρχει δέ και σχόλιον (Bellerm. σ. 54, Jan σ. 462) 
«συζυγία κατ’ άντίθεσιν δ πούς—u καί υ—, γένος διπλάσιον' ό ρυθμός 
δωδεκάσημος».

Έξετάζοντες τό μέτρον μόνον τοΰ ποιήματος παρατηροϋμεν, δτι τό 
πρώτον καί τό δεύτερον κώλον όμοΰ καί τό τρίτον καί τό τέταρτον όμοΰ 
σχηματίζουσι δυο ιαμβικά τετράμετρα καταληκτικά ούτως:

’Άειδε, Μονσά μοι φίλη, | μολπής δ’ εμηςκατάρχον, 
ανρη δε οών απ’ άλοέων \ εμάς φρένας δονείτω.

Όρθώς δηλοΰται, δτι εινε ίαμβοι, καί εις αυτούς άναφέρεται τό σχό
λιον «ό ρυθμός δωδεκάσημος», επειδή ή παραλήγουσα των λέξεων κα- 
τάρχου καί δονείτω αυξάνεται διά τονής κατά ένα έτι πρώτον χρόνον (ώς 
δεικνύει σαφώς καί ή μελοποιία τής λέξειος δονείτω έχουσα άνωθεν τής 
συλλαβής «νεί» τρία μουσικά σημεία ΡΜΦ). Τό πέμπτον καί τό έ'βδομον 
κώλον εΐνε δακτυλικά τρίμετρα καταληκτικά, τό έ'κτον καί τό δγδοον 
άναπαιστικά δίμετρα καταληκτικά (παροιμιακά) ή δακτυλικά τρίμετρα 
ακατάληκτα μετ’ άνακρούσεως, καί τό τελευταΐον τροχαϊκόν δίμετρον 
καταληκτικόν μετά ηύξημένης κατά ενα έτι πρώτον χρόνον διά το
νής τής τελευταίας λέξεως «μοι». Οΰτω δέ πρέπει νά δηλωθή, δτι ή έν 
τφ σχολίφ σημείωσις «6 πούς — υ . . . . ό ρυθμός δωδεκάσημος» άναφέρε- 
ται καί εις τό τελευταΐον τούτο τροχαϊκόν κώλον, ως καί ή σημείωσις «ό 
■πούς υ—. δ ρυθμός δωδεκάσημος» άναφέρεται εις τά τέσσαρα απ’ αρχής 
ιαμβικά κώλα καί τό «δ ρυθμός δωδεκάσημος» καί εις τά δακτυλικά καί 
τά άναπαιστικά ή δακτυλικά, ως θά εί'πω έν τοΐς εξής.

'Υπό τιναιν μετρικών νομίζεται, δτι τά κώλα «Καλλιόπεια σοφά» καί 
«Μουσών προκαθαγέτι τερπνών», ώς καί τά κώλα «καί σοφέ μυστοδότα» 
καί «Λατοϋς γόνε, Αήλιε Πα.ιάν» άποτελοΰσι δύο δακτυλικά εξάμετρα 
διηρημένα εκάτερα εις δύο τριποδίας. Ό Σεμιτέλος γράφει Ιν τή 'Ελλη
νική μετρική σ. 234 «Παρά τάς περιόδους δμως ταύτας τάς έκ δύο τε
τραποδιών συγκειμένας («’Άειδε—κατάρχου», καί αύρη—δονείτω») παρά 
τοΐς παλαιοΐς ήσαν εύχρηστοι καί περίοδοι εκ δύο τριποδιών συγκείμε
νοι. Τοιοΰτον ήτο, ώς μανθάνομεν παρά τοΰ Άριστοτέλους (Μεταφ. κεφ. 
6, σελ. 1093 a Bekk.) τό παλαιότατον τών Ελληνικών μέτρων, τό δα
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κτυλικόν έξάμετρον. Την εις δυο τριποδίας διαίρεσιν δηλοΐ καί τό μέλος 
των μεμελοποιημέτρων εξάμετρων τής φδής εις την Μοϋσαν Καλλιόπην.

Καλλιόπεια σοφά, Μου | σών προκαθαγέτι τερπνών,
καί σοφέ μυστοδότα, Λα | τους γόνε, Δάλιε Παίάν».

Έν τούτοις, νομίζω, δτι υπάρχει τις σΰγχυσις καί παρανόησις. Ό 
’Αριστοτέλης έν τφ μνημονευθέντι χωρίο) λέγει περί τοΰ δακτυλικοί έξα- 
μέτρου τάδε «... καί τό έπος δεκαεπτά, ισάριθμον τουτοις' · βαίνεται δ’ 
έν μέν τω δεξιφ εννέα συλλαβαΐς, έν δέ τφ άριστερφ οκτώ». Τουτέστι 
νοεί, δτι τό δακτυλικόν έξάμετρον τύ έχον δεκαεπτά συλλαβάς έν μέν τφ 
άριστερφ ή ήγουμένω κώλω μέχρι τής κατά τρίτον τροχαΐον τομής βαίνε- 
ται οκτώ συλλαβαις, έν δέ ,τφ δεξιφ ή έπομένφ κιόλφ βαίνεται εννέα 
συλλαβαΐς, ως π, χ. έν τφ πρώτφ στίχφ τής Όδυσσείας

’Άνδρα μοι έννεπε, μοΰσα, | πολύτροπον, ος μάλα πολλά
ή δέ συναψις των δυο κώλων τοΰ ποιήματος ΕΙς Μούσαν «Καλλιόπεια 
σοφά» καί «Μουσών—τερπνών» καί «καί σοφέ μυστοδότα» καί «Λατοϋς 
—ΙΙαιάν»,ώς έχει αυτήν ό Σεμιτέλος καί ά'λλοι μετρικοί, παρ’ ών έλαβεν 
αυτήν οΰτος, δέν συμφωνεί ούτε μετά τών είρημένων υπό τοΰ ΆριστΟτέ- 
λους ούτε μετά τής τάξεως τής μελοποιίας έν τφ V κώδικι.

Τοΰ ποιήματος τοΰ Cod. Ottobon. τοΰ έπιγραφομένου «Εις ωρολό- 
γιον» (περί οΰ θά εινε δ λόγος έν τοις εξής) προτάττόνται τάδε: «Ή συ
ζυγία ιάμβου καί τροχαίου, δ τρόπος Λΰδιος. δ ρυθμός δωδεκάσημος γέ
νους διπλάσιου (ούτως δ Wilamowitz, ό κώδιξ «γένος διπλάσιον»), ως 
προς μέν τον δλον στίχον δ ρυθμός δωδεκάσημος (έ'νδεκα γάρ έστι συλ
λαβών), ή δέ τοΰ στίχου τελευταία οΰσα τον τόπον ενός λείποντος χρόνου, 
δτι δωδεκασυλλαβος δ στίχος έστίν, ή τελευταία συλλαβή χρόνιον 
έστίν». Ό Horna γράφει σ. 21 «Schwierigkeiten bietet die Erklarung 
der wortreichen einleitenden Bemefkung, deren Fassung zuni Teil 
wortlich mit einem Scholion in den alteren Mesomedestexten uber- 
einstimmt : συζυγία κατά άντίθεσιν. δ ποΰς. —υ καί ο—, γένος διπλά- 
σιον. δ ρυθμός δωδεκάσημος.ϋΐεεεε Scholion setzt Jan an den Schluss 
de.· zwei Pro5mien Εις Μούσαν, von denen das erste jambich, das zwei- 
te daktylisch ist. Durch diese Angabe veranlasst, haben W. Christ 
(Metrik3 576) und Wilamowitz (Timotheos S. 97 Ahm. 2) denVersuch 
gemacht, das Scholion mit den Metren dieser Proomien in Einklang 
zu bringen.Aber ein Blick auf das der Janschen Ausgabe beigefugte 
Faksimile belehrt uns, dass die Glosse zum folgenden Gedicht Εις 
Ήλιον gehort, und zwar nicht zu dem ohne Noten uberlieferten 
spondeisch — anapastischen Einklang, sondern zu dem eigentlichen 
Hymnus V. 7-25: Χίονοβλεφάρου πάτερ Άοΰς κτλ. Das bestatigt jetzt

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έιος ΙΔ'. 24
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auch der Ottob. Allerdings vermag ich keine irgendwie verstandli- 
che Erklarung zu geben, weder fiir eine choriambische Messung noeh 
fiir den zwolfzeitigen Rythmus. Der Glossator scheint συλλαβή und 
σήμα verweehselt zu haben, ninimt aber doch wieder σήμα ini ge 
wohnlichen Sinn von χρόνος und erklart, der elfsilbige Vers sei zwolf- 
silbig, weil die letze Silbe dreizeitig ist, also wohl fiir zwei Silben 
zu gelten hat».

Παντω'ς τό σχόλιον «συζυγία κατ’ άντίθεσιν. ό πους—u και u— γέ
νος διπλάσιον. ό ρυθμός δωδεκάσημος» δεν δΰναται νά αναφέρηται εις 
τον 'Ύμνον εις "Ηλιον, ως νομίζει ό Horna. Έσφαλμένως δ’ έχουσι 
και τα προταττόμενα τοΰ ποιήματος Εις ωρολόγιον «ή συζυγία ιάμβου καί 
τροχαίου» καί «ό ρυθμός δωδεκάσημος γένους διπλάσιου» καί αΰθις «ό 
ρυθμός δωδεκάσημος». Όρθώς δέ δηλοϋται, δτι ό στίχος «ένδεκα γάρ 
εστι συλλαβών» καί «δτι δωδεκασΰλλαβος δ στίχος έστίν, ή τελευταία συλ
λαβή τριών χρόνοιν έστίν, τουτέστι νοείται, δτι of, στίχοι τοΰ ποιήματος 
έχουσιν ένδεκα συλλαβάς (πλήν τοΰ έκτου έχοντος δέκα ένεκα τοΰ πρώ
του ποδός, δστις εινε σπονδείος ανάπαιστος)' δμως επειδή έπρεπεν, αν 
πάντες οί πόδες ήσαν ανάπαιστοι, τό άναπαιστικόν δίμετρον νά έχη δώ
δεκα συλλαβάς, ή τελευταία συλλαβή εινε τριών χρόνων διά τονής. Τοΰτο 
δ’ εινε ανάγκη νά νοήσωμεν, δτι κρατεί εν πάσι τοις άναπαιστικοΐς δι- 
μέτροις, ών ό τελευταίος πους εινε ίαμβος αντί αναπαίστου ή σπονδείου 
αναπαίστου. ’Ίσως δέ ό γράψας έξ αρχής τό ρυθμικόν υπόμνημα έδήλω- 
σεν, δτι «ή δέ τοΰ στίχου τελευταία οΰσα τον τόπον ενός λείποντος 
χρόνου <έ'χει έ'τι>, δτι δωδεκασΰλλαβος ό στίχος έστίν», άλλος δέ τις 
προς έπεξήγησιν συνεπλήρωσε γράψας «ή τελευταία συλλαβή γ χρόνων 
έστίν». Παρανόησις δ’υπάρχει καίέν τή δηλόισει τοΰ ρυθμοϋ τοΰ "Υμνου 
εις τήν Φΰσιν δέν έχει όρθώς τδ λεγόμενον «ό ρυθμός όκτάσημος». ’Ε
πειδή πάντα τά κώλα εινε όλοσπόνδεια, πλήν δυο έξαιρέσεων, ή δέ προ
τελευταία συλλαβή διά τής τονής γίνεται τετράσημος, νοείται, δτι έκα
στον κώλον έχει οκτώ συλλαβάς. Τό «όκτάσημος» άρα κεϊται κατά παρα- 
νόησιν αντί τοΰ «οκτασύλλαβος». Τό μέτρον τοΰ "Υμνου τοΰτου εινε 
δμοιον προς τό τοΰ Ε' “Υμνου τοΰ Συνεσίου, έγένετο δ’ ικανός λόγος υπ’ 
έμοΰ περί τοΰτου έν τω πρώτω μέρει τής έργασίας μου σ. 315-317 (11-13) 
πρβ. καί σ. 319-320 (15-16). Δέν εινε δέ κατά πάντα ακριβή τά γεγραμ- 
μένα υπό τοΰ Horna σ. 8-9 περί τοΰ "Υμνου εις τήν Φΰσιν. Ούτε τό 
«darnach ist das spondeische Metron όκτάσημος», ούτε τό «bei Syne- 
sios ist zur Erleichterung syllaba anceps und Hiat am Versende zu- 
gelassen. In unserem Gediclite aber finden wir wohl den Hiat, aber 
nicht die syllaba anceps gestattet. usw.». Όκτάσημος εινε δ μείζων ή 
διπλούς σπονδείος ό έκ τετρασήμου θέσεως καί τετρασήμου άρσεως ή
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τουναντίον συγκείμενος, πλήν αν νοηθή, δτι έκάτερον τών μέτρων τοΰ 
άναπαιστικοΰ διμέτρου εκ δυο σπονδείων άποτελοΰμενον εΐνε δκτάσημον. 
Έν τελεί δε άπαντα αδιάφορος συλλαβή εν τφ "Υμνφ εις την Φΰσιν οΰχί 
μόνον έν τφ 14 καί τφ 24 κώλω, ως λέγει περαιτέρω ό Horna, άλλα καί 
έν τφ 15 «σύ δ’, ώ λαμπραΐς άκτϊσι», ώς εΐνε παραδεδομένον. Ό Wila- 
mowitz ,έγραψεν άκτΐσιν, άλλ’ έχω να παραβάλω τον Συνέσιον "Υμνώ 
Γ', 156 «δευων νοτίβι», καί Δ', .145 «συ γάρ έν πασι», καί 172 «αΐθ-ρας 
λαγόσι», καί Η’, 13 «καί κΰδος έπ’ εργμασι», επομένων κοίλων άρχομέ- 
νο.)ν άφ’ενός μόνου συμφώνου, καί "Υμνφ Γ', 416 «όσίαις πραπίάιν», 
καί 446 «κανθών λιβάσι,ν», καί 530 «λάμψον πραπίσιν», επομένων κώλων 
άρχομένων άπό φωνήεντος. Κατά τάς χασμωδίας άρα καί κατά τάς άδι- 
αφόρους συλλαβάς έν τέλει κώλων τινών οΰδέν διαφέρει τό μέτρον τοΰ 
"Υμνου εις την Φυσιν τοΰ μέτρου τοΰ Ε' "Υμνου τοΰ Συνεσίου.

Ό Th. Reinach έν σημειώσει εις Πλουτάρχου Περί μουσικής § 45 
ήμφεσβήτησε καί την έπιγραφήν τοΰ Ύμνου Εις Μοΰσαν καί δτι ή ποί- 
ησις καί ή μελοποιία αΰτοΰ εΐνε τοΰ Μεσομήδους: «Le poeme (d’epoque 
alexandrine?) faussement connu sous le noni d’Hymne a la Muse et 
encore plus faussement attribue a Mesomede combine des rythmes 
iambiques avec l’hexametre». Βεβαίους δυνάμεθα νά ΰπολάβωμεν, δτι 
κατ’ άντιστοιχίαν προς τά δυο ιαμβικά καταληκτικά τετράμετρα, ά'τινα 
άποτελοΰσι τά τέσσαρα άπ’ άρχής κώλα, ΰπάρχουσι καί δυο δακτυλικά 
εξάμετρα, ά'τινα σχηματίζουσι τά έξης τέσσαρα κώλα, καί δτι έν τέλει 
πάντων τούτων συνάπτεται ως έπφδικόν κώλον τό «ευμενείς πάρε- 
στέ μοι».

Άλλ’ εΐνε δυνατόν ό ποιητής ά'μα καί μελοποιός νά ποίηση έν δα
κτυλικόν τρίμετρον καταληκτικόν καί μετ’ αυτό έν άναπαιστικόν δίμε- 
τρον καταληκτικόν (5 καί 6), καί αΰθις τά αυτά (7 καί 8). Εΐνε δε γνω
στόν, δτι παλαιοί ποιηταί έπιτηδεόουσιν, ΐνα τό δεύτερον κώλον δακτυ- 
λικοΰ τίνος έξαμέτρου μετά την πενθημιμερή ή τήν κατά τρίτον τροχαΐον 
τομήν, τό έχον τήν μορφήν άναπαιστικής καταληκτικής τετραποδίας, δη- 
λοί παροιμίαν ως παροιμιακόν. ’Επί παραδείγματος δε μνημονεύω τον 
Θεόκριτον Γ, 11 «μηδέ γε συμβαίη’ | χαλεπόν χορίω κΰνα γεΰσαι». Πρβ. 
καί τάλλα, ά'τινα κατέλεξεν ό Fritsche έν σημειώσει εις τό προκείμενον 
χωρίον καί οί Fritsche-Hiller εις τό αυτό χιορίον καί εις ΙΕ', 24 («κο- 
σμεΐν τάν βασίλισσαν | έν όλβιοι δλβια πάντα»). Σημειωτέου, δτι τό μετά 
τήν κατά τρίτον τροχαΐον τομήν κώλον λαμβάνει τήν μορφήν τοΰ λεγο
μένου άκεφάλου παροιμιακοΰ ή ένοπλίου, περί οΰ ϊδ. τό πρώτον μέρος 
τής έργασίας μου ταΰτης σ. 320 [16]). Προσέτι δέ καλόν εΐνε νά μή λη- 
σμονήται, δτι έν ταΐς μεικταις στροφαΐς τών λυρικών καί τών δραματι
κών ποιητών έπιμειγνΰονται διάφορα μετρικά κώλα.
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Κατά ταΰτα εΐνε δυνατόν εν τή μελοποιΐα τα δΰο κώλα «Καλλιόπεια 
σοφά» και «καί σοφέ μνατϋδότα» νά έχωσι την τελευταίαν συλλαβήν διά 
τονής τετράσημον, τά δ’ έ'τερα δΰο κώλα «Μουσών—τερπνών» καί «Λα- 
τους—Παιάν» νά. έκφέριονται μετ’ άνακροΰσεως καί ά'νευ μετρήσεως τοΰ 
χρόνου των συλλαβών «Μου» καί «Αα» εν ρυθμφ άναπαιστικφ ή δακτυ- 
λικφ. Οΰτω δέ νοείται καί έν τοΰτοις «ό ρυθμός δωδεκάσημος».

Έν τφ πρώτφ μέρει τής παροΰσης εργασίας μου σ. 306 (2) εΐπον δτι 
κατά την γνώμην μου καί ό "Υμνος (προοίμιον) εις Μούσαν, δστις άπε- 
δόθη εις τον Μεσομήδη, πρέπει μάλλον νά νομισθή, δτι έποιήθη καί έμε- 
λουργήθη υπό τοΰ Συνεσίου. ’Έδειξα δ’ αυτόθι, δτι δ Συνέσιος εν .τω 
πεζφ αΰτοΰ λόγφ συνάπτει ποικίλα μέτρα καί αποτελεί μεικτάς τινας 
στροφάς, οίον σ. 318 (14) έμνημόνευσα εκ τοΰ Φαλάκρας εγκωμίου 20, σ. 
84 Α την σΰναψιν ενός άναπαιστικοϋ ακατάληκτου διμέτρου μετά μιας 
δακτυλικής τριποδίας καί ενός προσέτι άναπαιστικοϋ κώλου. 'II 63 Επι
στολή αΰτοΰ σΰγκειται εκ μιας δακτυλικής καταληκτικής πενταποδ,ίας καί 
ενός Άδωνίου, ή δέ 45 Επιστολή άποτελεΐται εξ ενός καταληκτικού ιαμ
βικού τετραμέτρου, μιας άναπαιστικής καταληκτικής τριποδίας καί ενός 
χωλιαμβικοϋ τρίμετρου- ΐδ. σ. 321-323 (17-18). Σΰναψιν δέ τροχαϊκών μέ
τρων μετά Ιαμβικών εμνημόνευσα σ. 324 (20).

2 «μολπής». Πρβ. Συνέσ.'Ύμνφ Α', 3 «μετά Λεσβίαν τε μολπάν*, καί 
"Υμνφ Δ ή 40 «κλυέτω μολπας», καί "Υμνώ F/, 50 «σοι στέλλω μολ
πάν». Συχνά δ’άπαντα έν τοΐς "Υμνοις τοΰ Συνεσίου τό ρήμα μέλπω.

4 «ανρη . . . εμάς φρένας δονείτω». ΙΙρβ. Συνέσ. "Υμνφ Γ', 111-112 
«ηδη καναχεΐ | υμφά περί νουν».

5 «Καλλιόπεια σοφά». Μεταβολή τής διαλέκτου από ’Ιωνικής εις Δω
ρικήν. Περί τής Καλλιόπης λέγει δ Συνέσιος έν Δίωνι 13, σ. 53 C D. "Ιδ. 
τό πρώτον μέρος τής παροΰσης έργασίας μου σ. 348 (44). Προς τό έπίθε- 
τον σοφά τής Καλλιόπης πρβ. τό έπίγραμμα Άνθ.Παλ. Θ', 504, 1 «Καλ
λιόπη σοφίην ήρωΐδος εΰρεν άοιδής». Τοΰτο δέ τό έπίγραμμα άπέδωκα εις 
τον Συνέσιον' ΐδ. τό πρώτον μέρος σ. 349 (45). Καί έν τφ έπιγράμματι 
Άνθ. Παλ. Θ', 505, δπερ ωσαύτως, ως νομίζω, έποιήθη υπό τοΰ Συνεσίου, 
φέρεται 9-10 «Εικόνα της σοφίης ποτιδέρκεο' Καλλιόπης γάρ j εικόνα σή 
κραδίη λάμβανε την σοφίην». Πρβ. καί Συνέσ. Δίωνι 13, σ. 53 13, ένθα με
τά τά είρημένα περί τής Καλλιόπης επιφέρει «καί δστις οΰ προτέλειον 
ηγείται τάς Μοΰσας, αλλά τό κράτος αΰτφ της σοφίας έν ταΰταις είναι, 
κλπ.». Προς δέ τό «Καλλιόπεια σοφά» δμοιον εΐνε τό έν άναπαιστικφ 
μέτρφ "Υμνφ Γ', 156 τοΰ Συνεσίου «άτρέκεια σοφά».

7 «,μνστοδότα». Ή λέξις αυτή μόνον ένταϋθα άπαντα, εΐνε δέ συν
τεθειμένη ως καί αί Βυζαντιακαί λέξεις μνστογράφος, μυστολέκτης (ΐδ. 
τά έμα Άνάλεκτα Φιλολογικά εν τή ’Αθήνα τόμ. ΚΓ', 1911, σ. 120-121,
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καί περί τών εις -δότης ή -δώτης συνθέτων ονομάτων αυτόθι σ. 112- 
1 Ιδ καί εν Πολέμωνι τόμ. Α', σ. 101-102).

8 «Αατοΰς, γόνε Δηλιε Παιάν». 'Η γραφή τοΰ V κωδικός «δ’ ήλιε» 
δεικνύει, ότι ό ποιητής ίσως δεν έγραψε «Δήλιε» (δωριστί Δάλιε), άλλα τό 
'Ομηρικόν ηιε (ήιε Φοίβε), τουτέστι τό δλον κώλον «Αατοϋς γόνε ό’, ηιε 
ΙΙαιάν».

9 «ευμενείς' πάρεστέ μοι». ΓΙρβ. Συνέσ. "Υμνφ Ζ', 40 «άλλ’ ενμενέοις, 
άναξ».

4. Είς ώρολόγιον.

Τις δ λάϊνον αντρον ’Άρει ξέσας ; 
τις ό κέντρον επίσκοπον άρμόσας 
συνοδοιπόρον ενρε τον ήλιου, 
ένέκλεισεν έσω δρόμον άμέρας,

5 δίίεν αιθέρος αρμα προσίπταται; 
ω δαιδαλέον καμάτου τέχνας' 
ολίγη λίθος ένδέδνται πόλον, 
τον ’Άτλας τις έκονφιοε βαστάαας.

1. άρε? Ο. 3 ευρετο άλίον Ο: ενρε τον αλιον Wllamowitz ενρε τον 
άλίου Horna. 7 ένδέδνται Ο : ένδέδεται Wllamowitz. (Περί τής προτατ. 
τομένης δηλώσεως τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μουσικοΰ τρόπου ΐδ. τα γεγραμ- 
μένα έν τοΐς έμπροσθεν).

1 «Τις ό λάϊνον αντρον ’Άρει ξέσας;» ΓΙρβ. τήν αρχήν τοΰ επομένου 
ποιήματος, δπερ επιγράφεται ’Άλλο είς ώρολόγιον, «Τις ετενξε<νέ> χαλ- 
κελάτιο τέχνα j κτέ.», ως καί τήν αρχήν πολλών επιγραμμάτων, οΐον Άνθ. 
ΓΙλαν. 159 «Τις λίθον έψύχωσε ; τις έν χθονι Κνπριν έπεΐδεν; κτέ.», Ζη- 
νόδ. αυτόθι 14 «Τις γλύψας τον έρωτα κτέ.», κλπ.— «’Άρει», τουτέστι 
σιδήρφ, σιδηρφ όργάνφ, σιδηρά σμίλη. Πρβ. τό μονόστιχον επίγραμμα Άνθ. 
ΓΙαλ. Θ', 124 «Ποι Φοίβος πεπόρευται; ’Άρης άναμίγνυται Δάφνη» (Είς 
δάφνην άξίνη κοπτομένην), δπερ διεσκεύασε Νικήτας ό Εΰγενιανός. Ό 
Ευστάθιος λέγει σ. 1074, 59 «ίστέον δέ, δτι ό σίδηρος ’Άρης καί αίνι
γμά τι ποιεί άστεΐον βραχυλογικόν τοιοΰτον- ΰπόκειταί τις δρυτόμος τέ- 
μνων δάφνινον θάλος' έπεί δέ ή δάφνη τό φυτόν ομώνυμε! κόρη ερω
μένη Απόλλωνος, έκδέδωκέ τις αίνιγματοποιός τό Ποΐ Φοίβος πεπόρευτο, 
’Άρης δτ’έμίγνυτο Δάφνη; (οΰτω κατά τήν Πλανοΰδειον ’Ανθολογίαν) καί 
έστι τό παν άστεΐον ένταΰθα εν τφ μίγνυται' τό γάρ όμοΰ είναι ή λέξις 
δηλοΐ' δ καί ό σίδηρος έχει κόπτων ξΰλον καί ό συνόιν τφ σώματι».’Ίδ. τά 
γεγραμμένα υπ’ έμοΰ έν Byz -neugr. Jahrb. VII, σ. 373 καί έν Έπ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. τόμ. Γ, 1933, σ. 439. ΓΙρβ. καί Pape-Benseler Worterb. d. 
griech Eigenn. λ. ’Άρης'.
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ο «συνοδοιπόρον ευρε τον άλίον». Περί τής γραφής άλίον καί τής 
διορθώσεως άλιον τοΰ Wilamowitz διαλαμβάνει 6 Horna σ. 21-22. Προς 
δέ τήν λέξιν κέντρον τοΰ δευτέρου στίχου πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Α', 69-70 
«από κέντρον τε θορόντοιν, | περί κέντρον τε ρυέντων», καί "Υμνφ Β', 
70 «μέγα χαΐρε, κέντρον δντοιν», καί Ύμνφ Ε', 65 «κέντρον κούρου καί 
πατρός» κλπ.

4 «ένέκλεισεν έσω δρόμον άμέρας», Πρβ. Συνέσ. "Υμνοι Γ', 31 «μά
νας τε δρόμοι».Ύ.ν τφ Άλλα) εις ωρολόγιον φέρεται 2 «μακάρυιν δρόμρν 
εις μέτρον άμέρας», καί 3 «δρόμον άστέρων».

5 «όϋεν αίϋέρος άρμα προσίπταται ;» Πάντως τό «αίθέρος άρμα» νο
είται τό τοΰ Ήλιου άρμα. Πρβ. Ευριπ. Έπιγρ. 2 (2) Diehl «ώ τον άγή- 
ρατον πόλον αίϋέρος 'Ήλιε τέμνων», Όρφ. Άργ. 303 «Ήέλιος τον άπεί- 
ριτον αίϋέρα τέμνων», Pap. Gr. Mag. I, 4, 439 (ΐδ. ανωτέρω). Ό Συνέ- 
σιος λέγει εν τφ έπιγράμματι αυτοΰ τφ έν τφ αστρονομική) δργάνφ(Οοιτ- 
gny IV, 74) 5-6 «σκέπτεο τείρεα πάντα προς άντυγα, τής έπι Τιτάν | 
νύκτα ταλαντεύει καί φάος ερχόμενος». Ή δέ λέξις αΐϋήρ φέρεται παρά 
τφ αυτφ "Υμνφ Β', 10, καί Γ', 73, καί Θ', 35.

6 «ώ δαιδαλέον καμάτου τέχνας». Ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ Β', 58 
58 «πολνδαιδάλοιοι μορφαΐς», καί "Υμνφ Γ', 338 «δαιδαλλομένων», καί 
257 «μερόπων | δαιδαλογλώσσων».

7 «ολίγη λίϋος ένδέδνται πόλον». Ό Horna (σ. 22) ερμηνεύει «ein 
kleiner Stein (die Sonnenuhr) tragt den Himmel wie ein Kleid; vgl. 
Aesch. Ag. 208 εδυ λέπαδνον». Ό δέ Wilamowitz γράψας ένδέδεται 
εξηγείται «ein kleiner Stein halt den Himmel in sich gebunden». 
ΓΙρός δέ τήν έννοιαν παραβάλλω τό επίγραμμα Άνθ. Παλ. Θ', 780

Ώρανδν ά χωροϊσα σοφά λίϋος, ά διά τντϋον 
γνώμονας άελίφ πάντα μεριαδομένα

έτι δέ τό επίγραμμα αυτόθι 807

Μηχανική Φαέϋοντα βιάζεται άρμονικοϊσι 
γνώμοσιν άγρενειν τον δρόμον Ήελίον'

βαιός ά’ άμφιέπει λίϋος αντυγας Ήριγενείης 
ώρονόμφ σοφίη και οκιόεντι τνπφ.

Σέργιον αρχιερήος έπουρανίησιν έφετμαϊς 
τούτο σννειργάσϋη εργον έπιχϋονίων.

8 «τον ’Άτλας τις έκονφισε βαστάσας». Ό Wilamowitz παρετήρησεν, 
δτι τό «κουφίζειν» έχει ό ποιητής εκ τής τραγφδίας. ’Αλλά καί τό δλον 
χωρίον εινε είλημμένον παρά των τραγικών ποιητών. Πρβ. Ευριπ. 'Ιππ. 
725-726 «σεμνόν τέρμονα ναίων | ούρανον, τον ’Άτλας έχει», καί Horn
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1-2 «’Άτλας, ό χαλκέοισι νώτοις ουρανόν j . . έκτρίβων». ΓΙρβ. καί τό 
Επίγραμμα Άνθ. Πλαν. 303 (1-δ «’Άτλας | ουρανόν εΰρόστερνον έχων 
επικείμενον ώμοις»), δπερ άπέδωκα εις τον Συνέσιον έν τφ πρώτιμ μέρει 
τήσδε τής εργασίας μου σ. 342-343 (38-39).

Περί άλλων επιγραμμάτων άναφερομένων εις ωρολόγια θά εΐνε ό 
λόγος έν ταΐς σημειιόσεσι καί ταΐς παρατηρήσεσιν εις τό επόμενον ποίη
μα «’Άλλο εις ωρολόγιο ν».

5. ’Άλλο εις ώρολόγιον.

Τις έτευξε<έν^> χαλκελάττρ τέχνα 
μακάρων δρόμον ες μέτρον άμέρας ; 
τις έταξε κνκλφ δρόμον αστέρων, 
παγχάλκεον εικόνα κόσμου,

•5 μερίσας κανόνων τύπον εύδρόμων, 
όρίσας άτραπόν, οδόν ευαγή 
ζφων άριιΐμόν τρις τεσσάρων; 
ό δέ δίσκος έχει πνκινάν γλυφόν, 
τετορενμένα τείρεα χρνσεα'

10 Κριόν βριαρόν λασιηκόμαν
Ταύρον κεραόν, πλειαδοδρόμον, 
μορφάν κρατερών Διδύμων ισαν, 
ώμοισι κεχηνότα Καρκίνον, 
κρατερόν δέ Λέοντα πελώριον,

15 ξανέλάν ενώπιδα Παρϋένον,
Ζυγόν άμφιρεπή, μερόπων δίκαν, 
καί Σκορπίον εϋοπλον όργίλον,
Κένταυρον, άναιδέα τοξόταν, 
διφυές καλών Αίγόκερω δέμας,

20 Ύετοΰ μέγαν όμβρον Ύδρηχόου 
πε/,άγους άλικύμονος Ίχϋύας. 
φέρεται δέ μέσον κανόνων λίϋος 
τάν τάξιν έχων ιδίων μέτρων, 
άνόδευτον όδόν φανερόν έχων.

25 ϋεμένον χορόν εις μέτρον άφ&ίτων, 
κατεδείκνντο πάσι τέχνα σοφά' 
κατά δηριν άπείριτον ουρανού 
μνιΊήσατο χαλ,κέος άδονά, 
δηλοΰσα βροτοΐς μέτρον άμέρας.

1 έτενξεΟ: έτευξεν εγώ, έτεύξατο Wilaniowitz. δ κανόνι τύπον εν-
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δρόμωΌ : διιόρθωσεν ό Wilamowitz. C ατραπόν οδόν Ο : όδδν ατροπον 
Wilamowitz ατραπών όδδν Horna. 7 ζωδ'ων Ο : ζφων Wilamowitz. 8 
ποίκιλαν γλυφάν Ο : πνκινάν γλυφάν Horna πυκινα γλυφά Wilamowitz. 
10 λαοιοκόμαν Ο: λαοιηκόμαν Horna λάσων κόμαν Wilamowitz. 13 
πλειάδων δρόμον Ο : πλειαδοδρόμον Wilamowitz Πλεάδων δρόμον Hor
na. 12 κρατεράν Ο : κρατερών Wilamowitz. 13 καρκίνον Ο. 20 υδροχόον 
Ο : 'Υδρηχόον Wilamowitz. 22 λίϋ . .. Ο. 25 (λεμένον Ο : Τέμενος χο
ρόν εις μέτρον άφϋίτων. Wilamowitz. 26 και δείκνντο Ο : κατεδείκνυτο 
Horna. 27 μετά δηριν Ο : κατά δ. Wilamowitz. 28 μνκήσατο Ο : μν&ή- 
σατο εγώ. 28 χάλκεος Ο.

2 «μακάρων δρόμον ες μέτρον άμέρας;» Τό «μακάρων δρόμον» δη- 
λοΐ «άστέρων δρόμον». Τό χωρίον τούτο ούδείς παρέβαλε προς τό τοΰ 
Συνεσίου "Υμνφ Β', 37-38 «τά τ’ ένουσίων προλάμπει | μακάρων άγητά 
φέγγη». 'Υπό τοΰ Συνεσίου καλούνται μάκαρες οι αστέρες καί αφϋιτοι 
άνακτες "Υμνφ Β', 39-40 «όθεν εγκόσμιος ήδη | χορός άφίΚτων άνά- 
κτων». Επειδή δέ καί εν τφ ποιήματι, περί ού είνε ό λόγος, φέρεται 25 
«θεμένου χορόν εις μέτρον άφ&ίτων», κατέδειξα ήδη την ομοιότητα των 
χωρίων εν τφ πρώτφ μέρει τήσδε τής εργασίας μου σ. 349 (45), ατινα 
μαρτυροϋσι ποιητήν τον Συνέσιον καί τοΰ "Αλλου εις ώρολόγιον ποιήμα
τος. Καθ’όσον δέ γινώσκω, ύπ’ ούδενός άλλου λέγονται οί αστέρες μά
καρες καί αφ&ιτοι, ώς θεοί, ή υπό μόνου τοΰ Συνεσίου, όστις νομίζει αυ
τούς θεούς. Πρβ. Φαλ. έγκ. 12, σ. 75 C «τοΐς φανοτάτοις των έν αΐέλέρι 
&εών», καί "Υμνφ Θ', 34 «χορός άμβροτος άστέρων». "Οτι δέ ό Συνέ- 
σιος εινε ποιητής τοΰ ’Άλλου εις ώρολόγιον, δεικνύει καί τό χο^ρίον αυ
τού έν Δίωνι 15, σ. 55 D «ύδωρ δέ τουτί θεΐ διαττον δρόμον ον μεμε- 
τρημένον ουδέ προς κλεψύδραν ταμιευόμένον».

3 «τις έταξε κνκλφ δρόμον άστέρων». ’Ίδ. παρατήρησιν εις τό προη
γούμενου ποίημα Εις ώρολόγιον στ. 4.

4 «παγχάλκεον εικόνα κόσμου». Πρβ. Συνέσ. ΙΙρός ΙΙαιόν. 6, σ. 312 
Α «άγαλμα πάγκαλον τον κοσμικού πλάτους δημιουργησαντες».

6 «όρίσας άτραπόν, όδόν εναγή». Δέν μετέβαλον τό παραδεδομένον 
ατραπόν, επειδή φέρεται μετά τής λέξεως δδός παρά τφ Άριστοφάνει 
Νεφ. 75-76 «... φροντίζων όδοϋ | μίαν εύρον άτραπόν δαιμονίως ύπερ- 
φυά», καί ’Όρν. 21-22 «ού γάρ έ'στ’ ενταύθα τις οδός. ΠΙΣΘ. ουδέ μά 
Δί’ ενταύθα γ’ ατραπός ούδαμοΰ». Τά χο^ρία ταΰτα νομίζω ικανά, όπως 
βεβαιώσο^σι τήν συνύπαρξιν άμφοτέρων των λέξεων άτραπόν καί όδόν εν 
τφ 6 στίχφ τού ποιήματος, περί ού εινε ό λόγος. Μόνον (V έστιξα διά 
κόμματος μετά τό ατραπόν. Σημείωτέον δ’ ότι κατά τήν παραδεδομένην 
γραφήν άτραπόν ό πούς εινε δάκτυλος εκ αναπαίστου (ϊδ. παρατήρησιν
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εις στίχον 11). Ό δέ Συνέσιος λέγει "Υμνφ Α', 125 «καταλάμψει μέν 
άταρπονς», και "Υμνφ Γ', 537 «ίεράν ατραπόν». Πρβ. Μανέθ. Δ', 1 «ου
ρανίων άστρων ατραπούς». Τό δ’ εναγής εν τελεί στίχου έχει ώς παρά τφ 
Συνεσίφ "Υμνφ Η', 40 «λέχος | πανακήρατον, εναγές»’ πρβ. καί "Υμν4> 
Γ', 396.

7 «ζφων αριθμόν τρίς τεσσάρων». "Οσα γράφει ό Horna σ. 23 περί 
τοΰ σπονδείου εν ττ) τρίτη χώρα, οστις δεν άπαντα παρά τφ Μεσομήδει, 
οΰδένα έχουσι κατ’ εμέ λόγον. Τουναντίον δ’ ή παρατήρησις αυτή συνη
γορεί τη γνώμη μου, οτι τό ποίημα τΟΰτο δεν εΐνε τοΰ Μεσομήδους, αλ
λά τοΰ Συνεσίου, οστις επιτρέπει σπονδείον έν τη τρίτη χώρα τοΰ άνα- 
παιστικοϋ διμέτρου. 'Έν τοιοϋτον δίμετρον «έξεστι γενέσθαι βελτίονι» τοΰ 
Συνεσίου κατέλεξά έν τφ άναπαιστικφ συστήματι, δπερ εΰρον έν Δίωνι 
16, σ. 57 C (ϊδ. τό πρώτον μέρος τής εργασίας μου ταΰτης σ. 318-319 
[14-15]. Παρατίθεμαι δέ νΰν καί έ'τερον δίμετρον (στ. 2) έκ τοΰ άναπαι- 
στικοΰ συστήματος, δπερ εΰρον παρά τφ αΰτφ Περί βασιλ. 31, σ. 31 Β

ως πολλών ό'ντων, α δέδο^κεν 
ό θεός βασιλείς ζηλωτά 
καί μακάρια, οΰδενός ήττον, 
εί μή καί παντός μάλλον 
άγασθείη τις άν αυτής

(δέν μνημονεύω τοΰ τετάρτου παροιμιακοΰ κοίλου, δπερ είνε όλοσπόν- 
δειον, ως πάντα τά τοΰ F/ "Υμνου τοΰ Συνεσίου καί τοΰ Εις την Φΰσιν 
Υμνου, όν άπέδωκα εις τον αυτόν ποιητήν. Ό δέ πέμπτος στίχος τοΰ 

προκειμενου συστήματος έχει τον πρώτον πόδα ίαμβον ί'δ. περί τοΰτου 
τα γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ έν τφ προίτο) μέρει καί έν ταΐς παρατηρήσεσιν 
εις τον "Υμνον εις την Φΰσιν έν τοϊς έμπροσθεν).

9 «τετορενμένα τείρεα χρνσεα». Τά «τείρεα» εινε ως τά παρ’ Όμήρψ 
Σ 485 επί τής άσπίδος τοΰ Άχιλλέως «εν δέ τείρεα πάντα, τά τ’ ουρα
νός εστεφάνωται». Ό Συνέσιος λέγει καί έν τφ Έπιγράμματι τφ έν τφ 
αστρονομικφ όργάνορ Cougny IV, 72, 5 «σκέπτεο τείρεα πάντα προς 
ά'ντυγα, κλπ.».

10 «Κρών βριαρόν Ιασιηκόμαν». Έγραψα κατά τον Horna λασιη- 
κόμαν, επειδή τοιαΰται σύνθετοι λέξεις έχουσαι η αντί τοΰ ο χάριν τοΰ 
μέτρου απαντώσι παρά τφ Συνεσίφ, οίον "Υμνφ Α7, 121 «νοερηφόροισιν 
δρμαϊς», Γ', 167 «νοερητόκε νοΰ», καί 363 «ίερηπολίας»' πρβ. καί 45 
«τελετηφορίας» καί 452 «τελετηφορίαις». Όρθώς δ’ ό Wilamowitz έγρα
ψε στ. 20 Ύδρηχόου. Την δέ λέξιν βριαρός έχει ό Συνέσιος "Υμνφ Δ7 
157 «βριαραΐς δίναιςν
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11 «Ταύρον κεραόν, πλειαδοδρόμον». Εγκρίνω την διόρθωσιν τοΰ 
Wilamowitz πλειαδοδρόμον», τουτέστι τον Ταΰρον τον παρά τάς Πλειά
δας τρέχοντα, δπως ΰπάρχη καί έτερον δνομα διορίζον τον Ταΰρον 
(πρβ. 10 «Κριόν βριαρόν λασιηκόμαν», 14 «καρτεράν δε Λέοντα πε
λώριον» κλπ.). Ουδαμως δέ μ’ έπεισαν τά ύπό τοΰ Horna σ. 24 γε- 
γραμμένα, ότι, επειδή παρά τφ Μεσομήδει δεν άπαντά δάκτυλος εξ ανα
παίστου, εινε τολμηρά ή διόρθωσις τοΰ Wilamowitz, ήτις σχηματίζει διά 
τοΰ πριότου συνθετικοΰ τής λέξεως πλειαδοδρόμον τοιοΰτον πόδα. "Ιδ. 
καί δσα παρετήρησα εις τον έκτον στίχον. Ό δέ Συνέσιος πολλάκις καί 
έν τοΐς άναπαιστικοΐς αΰτοΰ μονομέτροις καί εν τοΐς άναπαιστικοΐς μέ- 
τροις τοΐς έσχηματισμένοις εν πεζφ αΰτοΰ λόγφ ποιείται χρήσιν τοΰ δα
κτύλου εξ αναπαίστου. Άλλ’ δ Horna, δεχόμενος δτι 6 "Υμνος εις "Ηλιον 
εινε ποίημα τοΰ Μεσομήδους, δεν παρετήρησεν, δτι έν τφ τρίτφ καί τφ 
έκτφ άναπαιστικφ διμέτρφ αΰτοΰ άπαντώσι δυο δάκτυλοι έξ άναπαίστοιν 
επάλληλοι (ΐδ. κατωτέρω!

Τό ζώδιον Ταΰρος καλείται κεραός καί υπό τοΰ Άράτου Φαιν. 167 
καί υπό τοΰ Μαξίμου Περί καταρχών 471.

15-16 «ξανϋάν ευώπιδα ΤΙαρέλένον, | Ζυγόν άμφιρεπη, μερόπων δί- 
καν».'0 ποιητής λέγει τον Ζυγόν «μερόπιον δίκαν», αλλά συνάπτει αυτόν 
μετά τής Παρ&ένον, ήτις εκαλείτο καί Αίκη.'Ο Συνέσιος κατά τον "Αρατον 
λέγει περί τής Παρθένου καί Δίκης, διεξοδικός δέ λόγος έγένετο ΰπ’ έμοΰ 
έν τφ πρώτορ μέρει τής έργασίας μου ταΰτης σ. 330 (26) κέξ. Κατά δέ 
τον Μεσομήδη "Υμνώ εις Νέμέσιν 13 ή θεά αΰτη κρατεί ζυγόν. Την δέ 
λέξιν μερόπων έ'χει 6 Συνέσιος καί "Υμνορ Γ', 649 «άθέων μερόπων», 
άπαντα δέ καί παρά τφ Μεσομήδει "Υμνφ εις Νέμεσιν 8 «χαροπά μερό
πων στρέφεται τΰχα».

18 «Κένταυρον, άναιδέα τοξόταν». Ό Συνέσιος λέγει Ύμνορ Θ', 64 
«ον κηρες άναιδέες».

19 «διφυές καλών ΑΙγόκερω δέμας». Ή λέξις δέμας εν τέλει εινε 
ως παρά τφ Συνεσίφ "Υμνορ Θ', 15 «βρότεον φορέων δέμας». ΙΙρβ. Δω- 
ρόθ. «δέμας Άρνειοϊο» (ΐδ. κατοιτέρω), Μάξιμ. Περί καταρχών 503 « Σκόρ
πιά εν δέμας» καί 591 «Τοξότεω δέμας». 'Υπό δέ τοΰ 'Ρητορίου Catal. 
codd. astr. gr. VII, σ. 208 καλείται ό Αίγόκερως καί διφυές ζφδιον.

24 «άνόδεντον οδόν φανερόν έχων». Περί τοΰ «άνόδευτον οδόν» ποι
είται λόγον δ Horna σ. 29. ’Ίδ. καί τά ΰπ’ έμοΰ γεγραμμένα έν τφ πρώ- 
τορ μέρει σ. 328 (24), δπου έμνημόνευσα καί τό παρά τφ Συνεσίορ “Υ
μνφ Τ', 653 «άχαρίς τε χάρις».

25 «ϋεμένου χορόν ες μέτρον άφϋίτων». "Ιδ. παρατήρησίν μου έν 
τοΐς έμπροσθεν στ. 2. Περί δέ τοΰ χοροΰ των αστέρων, δστις συχνά άπαν
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τά παρά τφ Συνεσίφ, ι'δ. τά γεγραμμένα έν τφ πρώτφ μέρει τής εργα
σίας μου ταΰτης σ. 348-349 (44-45) καί εις “Υμνον εις "Ηλιον 17.

26 «τέχνα σοφά». Ό Horna σ. 25 έμνημόνευσε τδ επί ’Αττικού αγ
γείου επίγραμμα (Kaibel Ep. Gr. 1 U)0-Geffken Ερ. 2) «’Άνδρες έποί- 
ησαν σοφίαισιν καλόν άγαλμα». Λέγει δέ ό Συνέσιος “Υμνφ Β', 30 «σο
φία κοσμοτεχνίτις». Περί δέ τοΰ ονόματος σοφός καί τής σοφής χειρός 
τών λεγομένων περί τεχνίτου ϊδ. τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ έν Έφημ. 
Άρχαιολ. 1937/1938, σ. 540-541.

27 «κατά δήριν άπείριτον ούρανοϋ». “Εγραψα κατά τον Wilamo- 
witz «κατά δήριν» αντί τοΰ «μετά δ.», επειδή συχνά συγχέονται έν τοΐς 
χειρογράφοις αί προθέσεις μετά καί κατά (ΐδ. δσα έγραψα έν Έπ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. τόμ. Ε', 1928, σ. 319), Τό «δήριν άπείριτον» εΐπεν ό ποιητής 
κατά τό τής Βατραχομυομαχίας 4 «δήριν άπειρεσίην». Ό Horna παρέ
βαλε τον 27 στίχον προς τον τοΰ “Υμνου εις “Ηλιον 11 «περί νώτυν άπεί
ριτον ουρανού». Άλλ’, ως είπον ήδη, άμφότεροι οι στίχοι άνήκουσιν εις 
τον Συνέσιον, δστις ποιείται χρήσιν τοΰ «... άπείριτον ουρανού» κατά 
τον Μανέθωνα Β' (Α'), 27 «κύκλοι άπείριτοι ουρανού εϊσω».

27 «μν&ήσατο χαλκέος άδονά». Περί τής λέξεως άδονά παρά τφ Συ
νεσίφ ΐδ. τό πρώτον μέρος τής έργασίας μου ταΰτης σ. 328 (24).

Άπέδωκα εις τον Συνέσιον άμφότερα τά ποιήματα, τό τε εις ωρο- 
λόγιον καί τό “Αλλο εις ωρολόγιον, επειδή προς τοΐς άλλοις ουτος, ως ει- 
νε γνωστόν, κατεσκεΰασεν αστρονομικόν ό'ργανον, δπερ έδωρήσατο τφ 
ΙΙαιονίφ (ϊδ. Προς Παιόνιον περί τοΰ διόρου σ. 307 Β κέξ.). Ένεκόλαψε 
δ’ έν αΰτφ ό Συνέσιος καί ίδιον έπίγραμμα «Ή σοφίη στίβον ευρεν κτέ.» 
καί τό έπίγραμμα τοΰ Πτολεμαίου «Οΐδ’ δτι θνατός έγώ κτέ.» (Άνθ. 
Παλ. Θ', 577) διά χρυσοΰ στερεόΰ. Παραπλησίως δ’ έν τφ Άλλφ εις 
ωρολόγιον τά ζφδια ήσαν τετορειμιένα διά χρυσοΰ επί δίσκου χαλκοΰ. 
Τό δ’ αστρονομικόν δργανον τοΰ Συνεσίου ήτο μεν έργον τής διανοίας 
αΰτοΰ, «χειρός δέ ... εις δημιουργίαν άργΰρου τής άρίστης» (ΙΙρός Παιόν. 
5, σ. 311 Α).

Ό Horna σ. 21 έμνημόνευσε τοΰ άστρονομικοΰ οργάνου καί τοΰ 
έπιγράμματος τοΰ Συνεσίου, άλλ’ ένόμισεν, ως καί 6 Wilamowitz, δτι 
άμφότερα τά Εις όιρολόγιον ποιήματα τοΰ Cod. Ottobon. άνήκουσιν εις 
τον Μεσομήδη.

Επιγράμματα εις ωρολόγια ή παραπλήσια άστρονομικά όργανα προς 
τοΐς μνημονευθεΐσιν έν τοΐς έμπροσθεν ’Ανθ. Παλ. Θ', 780 καί 807 φέ
ρονται έν τφ αΰτφ βιβλίφ τής Ανθολογίας ταΰτης καί τάδε: 779. 782. 
806. 822. “Ιδ. καί Ζ', 641. ’Αστρονομικόν δέ τι δ'ργανον άπέστειλε δώρον 
προς τήν Ποππαίαν τήν γυναίκα τοΰ Νέρωνος Λεωνίδας δ Άλεξανδρεΰς, 
ώς δεικνΰει τό επίγραμμα Άνθ. Παλ. Θ', 355 «Ουράνιον μίμημα κτέ.».
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’Έκφρασιν ωρολογίου έν Γάζη έγραψεν ό Χορίκιος σ. 149 κέξ. Bois- 
sonade. (’Ίδ. καθόλου περί ωρολογίων Rehms έν Pauly Realenc.3 λ. Ho
rologium, Diehls Antike Technik3. Πρβ. καί Wilamowitz Griech 
Verskunst σ. 601, horna Die Hymnen des Mesomedes σ. 21. 23, Bfl/- 
dini Gli inni di Mesomede σ. 25-26, Rehms Philol. 84, 1928, σ. 267).

'Υπό τοΰ Boissonade An. Gr. II, σ. 477 κέξ. (πρότερον δ’ υπό τοϋ 
Bandini Catal. etc. σ. 388 κέξ.) καί υπό τοϋ Cougny III, 239 έξεδόθη 
Βυζαντιακόν έν ίαμβικοΐς ΐριμέτροις ποίημα έπιγεγράμμένον «Εις τά ιβ' 
Ζώδια», δπερ έχει οΰτω :

Κριός προηγός έατιν αρχή τε χρόνον"
Ταύρος δε ταύρων οίστρος εις Άφροδίτην" 
ζφων δε πάντων ζενξις έν τοΐς Διδνμοις.
Καρκίνος έατι φώσφορος δ’ όπισέλόπονς"

5 Λέων ό’ ό ϋέρμος έκπνρωσις τον πόλον" 
ή Παρθένος δε δείγμα τής γεωργίας.
Ζνγός μερισμός ημέρας προς εσπέραν, 
σκορπισμός έστι τής σποράς ό Σκόρπιός" 
ό Τοξότης δέ σύμβολον κυνηγίας"

10 ό δ’ Αίγόκερως αγρίων παρρησία"
'Υδροχόος δέ χενμα των όμβρων κάτω" 
οι δ ’ Ιχθύες δήλωσις ιχθύων γένους.

Δεν φαίνεται, αν τοϋτο εινε έμμετρος έκφρασις έργου τίνος τέχνης 
ή απλώς καταγραφή των διόδεκα Ζφδίων. Ή λέξις Καρκίνος χάριν τοΰ 
μέτρου έν τφ 4 στίχφ έχει την παραλήγουσαν μακρών. Κατά παιδιάν ει- 
νε είρημένον τό «σκορπισμός έστι τής σποράς ό Σκόρπιός», άλλα συμ
φωνεί μετά τοϋ είρημένου έν Gatal. codd. astrol. gr. VII, σ. 205 δτι 
δ Σκόρπιός εινε ζφδιον «πολνσπορον». Έν στίχφ 10 ίσως αντί τοΰ 
«παρρησία» γραπτέον εινε «παρουσία». Συμφωνεί δέ ό 11 στίχος μετά 
τοΰ 20 τοΰ ’Άλλου εις ωρολόγιον καί ό 12 μετά τοΰ 21 τοΰ αυτοΰ ποι
ήματος.

Σημειωτέου, δτι έν τφ ’Άλλφ εις ωρολόγιον φέρεται έν στίχφ 10 
«Κριόν λασιηκύμαν», καί έν στίχφ 10 «διφνες καλόν Αίγόκερω δέμας». 
ΓΙαραπλησίως άπαντα παρά Δωροθέφ τφ Σιδωνίφ Catal. codd. astrol. 
gr. VI, σ. 94 «Κριός χαιτήεις», καί σ. 98 «δέμας Αρνειοΐο». Αυτόθι δέ 
VII, σ. 203 λέγεται υπό τοΰ 'Ρητορίου δτι δ Ζυγός προς τοΐς άλλοις εινε 
ζφδιον «δίκαιον».

Περί τοΰ ποιηματίου Εις κώνωπα τοΰ Cod. Ottobon, (άρ. 8 Wila
mowitz), δπερ άπέδώκα ωσαύτως εις τον Συνέσιον, διέλαβον ήδη διεξο-
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δικώς έν τφ πρώτφ μέρει ταύτης τής εργασίας μου σ. 237-238 (23-24). 
Καί τοΰτο έχει τέσσαρα κώλα (3-6) άναπαιστικά δίμετρα μετά ιάμβου τοΰ 
τελευταίου ποδός, τά δ’ άλλα παροιμιακά.

"Αν δέ τις απορεί, δτι δ Συνέσιος, δ ποιήσας τον Ε' 'Ύμνον αΰτοΰ 
έν δλοσπονδείοις παροιμιακοΐς, ως καί τον "Υμνον εις την Φύσιν, εγραψεν 
άλλα ποιήματα έν άναπαιστικοΐς μέτροις, άτινα έχουσιν αναπαίστους καί 
σπονδείους καί τινα τούτων έν τελεί ιάμβους τετρασήμους αντί αναπαί
στων ή σπονδείων, παραπέμπω' αυτόν, ως ειπον έν τοΐς έμπροσθεν, εις 
το πρώτον μέρος ταύτης τής έργασίας μου, έν ω κατέλεξα καί άναπαι- 
στικά συστήματα έκ τοϋ πεζοΰ λόγου τοΰ Συνεσίου. Έν αύτοΐς δ’ άπαν- 
τώσι καί δάκτυλοι έξ αναπαίστων καί μάλιστα ένιαχοϋ έπάλληλοι, ο'ιον 
Περί βασιλ. 3, σ. 2 C «την κεφαλήν φιλοσοφία δε»' πρβ. "Υμνον εις "Η
λιον 3 «ονρεα, τέμπεα σιγάτω» καί 6 «Φοίβος άκεροεκόμας ενχαίτας» (ΐδ. 
καί παρατήρησίν μου εις τό "Αλλο εις ωρολόγιον στ. 11). Έτι δ’ εύρί- 
σκονται παρά τφ Συνεσίψ καί προκελευσματικοί, ιος θά εϊπω διαλαμ- 
βάνων ευθύς έπειτα περί τοΰ ποιηματίου Εις κύκνον.

7. Εις

Κύκνον εν'ι ποταμφ 
κάτεχεν άτε βρόχος 
παγόδετον ύδωρ, 
ον άμουσος ίδών 

5 αίπύλος άγρότας 
έάελε διολέσαι 
κεφαλάν λιγύϋρονν 
τφ αταχνοτόμω 
δρεπάνφ άερίσας'

10 κατά δ’ νδατοπαγονς

Κύκνον.

βαίνε κελενβον 
βημααι κούφοις, 
Τιτάν δε κύκνοι 
πνρόεντι βολα 

15 σύμμαχος εφάνη' 
γίγνετο μεν νγρόν 
πάλι ποταμός ύδωρ, 
επεσεν ό βούτας, 
ό δε κύκνος άνέϋορε 

20 κάπτατο χαίριυν.

2 κατέχεν ατερ βρόχου Ο : κάτεχεν άτε βρόχος Horna κάτεχέ ποτέ 
βρόχος Wilainowitz. 3 παγόδετον νδωρ Ο : παγόϋετον νδααιν Λάμπρος, πα- 
γόδετος νδααιν Wilamowitz. 6 ηβελε Ο : ε'βελε Wilamowitz. 11 βαίνει 
Ο : βαίνε Horna. 14 πυρόωντι βολά Ο : πνρόεντι βολα Wilamowitz πν- 
ρόεντι βέλει Horna. 17 πάλιν Ο : πάλι Horna. 20 και πέτετο Ο : κάπτατο 
Wilamowitz κάμπτατο Horna,

Περί τοΰ ποιηματίου τούτου, δπερ άπέδωκα εις τον Συνέσιον καί ούχί 
εις τον Μεσομήδη, διέλαβον ήδη συντόμως έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΒ', 
1936, σ. 439-441. Εΐνε πεποιημένον έν άναπαιστικοΐς μονομέτροις μετά
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συνάφειας. ΆπαντΦσι δ’ έν αύτφ και προκελευσματικοί, ως καί εν άνα- 
παιστικοΐς μέτροις έν τφ πεζφ λόγιρ τοΰ Συνεσίου, οιον Περί βασιλ. 3, σ. 
2 C «παλαιόν όνομα καί σεμνόν» (ϊδ. τό πρώτον μέρος τής εργασίας μου 
σ. 319 [15], έτι δέ καί τό έν τοις έμπροσθεν μνημονευθέν άναπαιστι- 
κόν δίμετρον). Ό δέ Horna σ. 27 σημειοΰται ίδίρ. τον 19 στίχον, δστις 
έχει άμφοτέρους τους πόδας προκελευσματικοΰς, ινα δηλώση την ταχεΐαν 
πλήξιν των πτερύγων τοΰ κΰκνου, καί παραβάλλει προς τον 108 στίχον 
τής’Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους «φνγάδα πρόδρομον δξντέρφ», οΰτινος 
δμως μόνον ό πρώτος πούς εινε προκελευσματικός. Άλλ’ έγο) ώς προς 
τούς επαλλήλους προκελευσματικούς έχω νά παραβάλο) Εύριπ. Horn 900 
«ΐνα με λέχεαι μελέαν αελέοις» καί Ίφ. Τ. 232 «ετ< βρέφος, ετι νέον, ετι 
&άλος». Προς δέ τό 3 καί τό 18 κ<7>λον, ένθ’ άπαντα προκελευσματικός 
μετά σπονδείου, παραβάλλω τό άναπαιστικόν μονόμετρον Άριστοφ. Νεφ. 
616 «διά δε σε φοιτάν» (ΐδ. τα ύπ! έμοΰ γεγραμμένα έν Έφημ. Άρχαιολ. 
1937/1938, σ. 547, καί ώς προς τούς έν τελεί κώλου προκελευσματικούς 
αυτόθι σ, 550). 'Ως είπον δέ αλλαχού, ό Συνέσιος γινώσκει καί μιμείται 
τον ’Αριστοφάνη.

Ό Horna σ. 27-28 περί τοΰ μέτρου τούτου διαλαμβάνων έμνήθη τοΰ 
παρά τω ’Αριστείδη 47, 30 ποιήματος, τοΰ "Υμνου Κλήμεντος τοΰ Άλε- 
ξανδρέως έν τφ Παιδαγωγφ, τοΰ έν Berl. Klassikert. V, 2 δημοσιευθέν- 
τος ποιήματος, καί τοΰ Γ' καί τοΰ Δ' "Υμνου τοΰ Συνεσίου. Έγένετο δέ 
καί ύπ’ έμοΰ ό προσήκων λόγος έν τω πρώτω μέρει τής έργασίας μου 
ταΰτης σ. 316-318 (42-44), ένθα έμνημόνευσα καί τά γεγραμμένα υπό 
τοΰ Wilatnowitz Griech. Versk. σ. 372 περί τοΰ "Υμνου εις ’Απόλλωνα 
τοΰ έν μέρει σωθέντος παρά τφ Εύσεβίφ ΓΙροπαρ. Εύαγγ. Γ', 14, σ. 123d. 
Σημειωτέον δέ, δτι έν τφ ποιήματι Εις κύκνον εύρίσκονται καί δάκτυλοι 
έξ αναπαίστων, ώς καί έν τφ Γ' καί τφ Δ' "Υμνψ τοΰ Συνεσίου καί έν 
άναπαιστικοϊς μέτροις έν τφ πεζφ λόγφ αύτοϋ.

2 «κάτεχεν ατε βρόχος». Ούτως έγραψα κατά την διόρθωσιν τοΰ Hor
na, είκασα δέ, δτι ίσως γραπτέον εΐνε «κάτεχε βρόχον άτερ»' άλλα δί
φθογγος λαμβανομένη ώς βραχεία προ φωνήεντος άπαντά μόνον έν τφ 
δεκάτφ "Υμνω τοΰ Συνεσίου (στ. 7 καί 10·, ον ό Wilaniowitz νομίζει 
νόθον.

3 «παγόδετον vδoJρ». Ούδείς τιΐιν έκδοτων παρέβαλε τό επίγραμμα 
τοΰ Άπολλωνίδου Άνθ. ΓΙαλ. Θ', 244

Δειματόεις ελάφων κεραός λόχος, είπε κρνώδεις 
πλησαν ορών κορνφάς χιόνεαι νιφάδες, 

δείλαιαι ποταμοΐσιν έφώρμισαν, έλπίδι φρούδοι 
χλιηναι νοτεροΐς άσ!)μαοιν ώκν γόνυ"
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5 τάς δε περιφράξας έχϋρός ρόος άφνω
χειμερίϊ] ατνγεροϋ δήσε πάγοιο πέδγ\ 

πληϋυς <5’ άγροτέρων άλίνον δοινήσατο ϋήρης, 
η φνγεν άρπεδόνην πολλάκι και ατάλικα.

ΙΙρβ. μάλιστα στ. 5-6 «ρόος . . . χειμερίη στυγεροί' δηαε πάγοιο 
πέδ-jpy.

Παραπλήσια λέγει και 6 Βεργίλιος Georg. Ill, 368-375. Κατά τινας 
8έ παραλλαγάς παραδόσεως διαπλασθείσης κατά τούς Βυζαντιακούς χρό
νους έν ποταμφ κρυσταλλωθέντι άπέθανεν ή Ήρψδιάς. Ό Κεδρηνός 
τόμ. Ά', σ. 323 Bonn λέγει «την δέ όρχησαμένην κόρην επί τή άποτομή 
τοϋ Προδρόμου ζώσαν κατέπιεν ή γη- οί δέ φασιν ότι εις πάγον παίζουσα 
επάνω λίμνης, διαρραγέντος, κατήλθε κάτω, και τής κεφαλής άποσφη- 
νωθείσης, τό μέν σώμα άπαν εις τον βυθόν κατήλθεν, ή δέ κεφαλή 
επάνω τοϋ πάγου ύπελείφθη». ”Ιδ. Ν. Πολίτου Παραδόσεις τόμ. Β', σ. 
790-791.

’Έχω δέ νά παραβάλω ωσαύτως και τό επίγραμμα Φιλίππου τοϋ Θεσ- 
σαλονικέως Άνθ. Παλ. Θ', 51

’Έβρον Θρηικίον κρνμφ πεπεδημένον ύδωρ 
νήπιος εΐοβαίνων ονκ εφνγεν ϋάνατον’ 

ές ποταμόν δ’ήδη λαγαρονμενον ίχνος αλιαδών, 
κρνμφ τούς απαλούς αυχένας άμφεκάρη’ | κτέ.

Ό πρώτος στίχος συμφωνεί προς τό «παγόδετον νδωρ» τοϋ Εις κύ
κνον ποιήματος κατά την έννοιαν. Όρθώς δέ παρατηρεί δ Horna σ. 28: 
«Aber das sonst nirgends iiberlieferte παγόδετον ύδωρ (=durch Frie- 
ren festgewordenes Wasser) ist das Gegenstuck zu deni aus niedizi- 
nischen Schriftstellern bekannten παγόλυτον ύδωρ (=Jurch Schmel- 
zen erzeugtes Eiswasser) und darf daher nicht angetastet werden».

Παρατηρητέον δέ την προσφδίαν τής παραληγουσης τής λέ'ξεως νδωρ 
μετά μακροϋ υ, αλλά μετά βραχέος υ εν 17 «πάλι ποταμός νδωρ», ώς 
καί έν 10 έν τφ συνθέτφ δνόματι «νδατοπαγονς». Όμοίως δέ φέρε
ται παρά τφ Συνεσίω μετά μακράς μέν τής παραληγουσης "Υμνφ Γ', 349 
«νδωρ, αήρ», μετά βραχείας δέ τής παραληγουσης "Υμνφ Δ', 41 «νδάτων 
δε χνσις». Αϋτη δέ ή συνάφεια τοϋ Συνεσίου ως προς την χρήσιν έν 
τφ μέτρφ τής λ έξεως νδωρ έν γνωστοις ϋμνοις μετά τής δμοίας χρήσεως 
έν τφ ποιήματι Εις κύκνον νΰν τό πρώτον δηλοΰται ΰπ’ έμοΰ.

4-5 «ον άμουσος ιδόιν \ αίπόλος άγρότας». Πρβ. Συνέσ. Έπιστ. 4, σ. 
644 Herch. «ιδών αν αγροίκος έπείποι . . . ». Ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν 
τής λέξεως άμουσος Δίωνι 14, σ. 54 Β «ήγώνισταί γε προς τούς άμουσους
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υπέρ Μουσών» ευθύς μετά τά είρημένα περί των κύκνων καί τών αετών, 
περί ών ϊδ. κατο^τέρω. Έν δέ τη ώραίρι όντως 14Γ> Επιστολή λέγει ό Συ- 
νέσιος (σ. 732 Herch.) «μηκάζον αιπόλιον.».

7 «κεφαλάν λιγύύλρονν». Πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Η', 3 «στάσω λιγνράν 
υπα», καί "Υμνφ A', 1 «ά'γε μοι, λίγεια φόρμιγξ», καί "Υμνφ Γ', 4 «πάλι 
μοι λίγαινε, ϋ'υμέ*.

8-9 «τφ αταχυοτόμο) | δρεπάνφ». Ούτως ειπεν 6 Συνέσιος κατά τον 
Άντίφιλον Άνθ. ΙΙαλ. ζ", 95, 3 «γαμψόν τε δρέπανον, σταχυήτόμον δπλον 
άρούρης». Σημειωτέον (Υ δτι διά τό μέτρον έγένετο χρήσις υπό μέν τοϋ 
Άντιφίλου τού σταχνητύμον, υπό δέ τοϋ Συνεσίου τοϋ σταχνητύμφ, ού- 
τος δέ δ τύπος μνημονεύεται εν τφ Θησαυρφ τοϋ Στεφάνου έ'κ τίνος 
άδηλου γραμματικού.

10 «κατά δ’ νδατοπαγονς». Ώς προς την σύνθετον λέξιν νδατοπαγής, 
ήτις εινε γνωστή έκ τοΰ Ψευδοχρυσοστόμου, πρβ. Συνέσ. "Υμνφ ζ', 9 
μεσσοπαγής, Η', 5 νεοπαγής, έ'τι δέ χϋονογηϋής ("Υμνφ Α', 114), χβονο- 
βριϋής ("Υμνφ Δ',.289), όμματολαμπής ("Υμνφ Γ', 273, Δ, 217), νστε- 
ροφεγγής ("Υμνφ Δή 21δ), ύλεοδιφής ("Υμνφ Α', 261), Οεολαμπής ("Υμνφ 
Α', 116, Γ', 273, Λ', 269), έγκοσμογενής ("Υμνφ Λ', 224), κλπ.

11-12 «βαίνε . . . βήμααι κούφοις». Ταϋτα ε'λαβέν ό Συνέσιος παρά 
τοϋ Εύριπίδου Τρφ. 342 «μή κοϋφον αιρη βήμα» καί Άλκ. 585-586 «νε
βρός ύψικόμων πέραν | βαίνονσ’ έλατάν αφ,υρφ κούφφ»’ πρβ. καί Σοφ. 
Άντ. 224 «κοϋφον εξάρας πόδα». "Εχει δέ τό έπίθετον κονφος ό Συνέ
σιος καί έν τοΐς "Υμνοις : Α', 110 «άλματι κούφφ» κατά τον Εύριπίδην 
Ήλ. 439 «τον. . . κοϋφον άλμα ποδών Άχιλή», καί Γ', 70 «πτερά κονφα» 
κατά τον Άνακρέοντα Άπ. 52 (24) Diehl «πτερύγεσαι κούφαις».

13-15 «Τιτάν δε κνκνω | πνρόεντι βολα | σύμμαχος έφάνη». Περί τής 
λέξεως Τιτάν (='Ήλιος) παρά τφ Συνεσίφ ΐδ. παρατήρησιν εις "Υμνον 
εις την Φύσιν 23 έν τοις έμπροσθεν. "Εγραψα «πνρόεντι βολα» κατά τον 
Wilamowitz, άλλ’ ούχί «πνρόεντι βέλει» κατά τον Horna, έπειδή δεν ει- 
νε ακριβής ή παρατήρησις αυτού σ. 28 «Aber da vom Sonnenstrahl 
βόλος oder noch passender βέλος gebraucht wird, so ist die leichte 
Anderung vorzuzielien». Έδειξα ήδη, δτι ό Ευριπίδης λέγει "Ιωνι 1134 
«ήλιον βολάς». Πρβ. Μανέθ. A' (Β'), 364 «ΊΤελίοιο βολάς καί φέγγος 
δρώσης». Φέρεται δέ παρά τφ Συνεσίφ "Υμνφ Γ', 142 «άνέπαυσε βολάν».

Προς δέ τό «πνρόεντι βολμ» πρβ. (προς τοΐς «ύλήεντι Ζακύνϋφ», 
«Πύλοιο ήμα&όεντος») καί Στέφ. Βυζ. λ. ’Επίδαυρος, σ. 273 Mein, «τό 
γάρ άμπελόεντ’ ’Έπίδανρον μετά αρσενικού έπιθέτου θηλυκόν έστιν, ώς 
τό ψολόεντος έχίδνης παρά Νικάνδρφ». Πρβ. προσέτι «έλαιήεντες αρονραι» 
καί «στήλην γοαμματόεντα» έν έπιγραφαΐς. Ό Horna παρέπεμψεν εις τά
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υπό τοΰ Wilarnowilz Aischylos-Interpretationen σ. 195 καταλεχθέντα 
μαρτυρία τής χρήσεως ταύτης.

17 «πάλι ποταμός νδωρ». ’Ορθώς ό Horna έγραψε πάλι αντί τοΰ 
πάλιν χάριν τοΰ μέτρου. 'Ομοίως δ Συνέσιος έχει άμφοτέρους τούς τύ
πους κατά την χρείαν τοΰ μέτρου "Υμνφ Β', 1 κέξ. «πάλι φέγγος, πάλιν 
άώς, | πάλιν άμέρα . . . πάλι μοι λίγαινε, θυμέ», "Υμνφ Γ', 143 «τά σά 
σοί πάλι δούς», καί "Υμνφ Η', 50-52 «πάλιν ύμνοπολεύσοι, | πάλι σοι μέ
λος α,αω, | τάχα καί κιθάραν πάλιν».

19 «ό δε κύκνος άνέϋορε». Τό ρήμα άνα&ρφοκω έχει ό Συνέσιος καί 
έν τφ πεζφ αύτοΰ λόγιο, οίον Περί βασιλ. 18, σ. 18 C «άναϋορεΐν», Αί- 
γυπτ. Β', 1, σ. 116 C «άναϋορόντες», Έπιστ. 148, σ. 732 Herch. ομοίως 
Πρβ. καί Περί ένυπν. 23, σ. 152 G «προεκϋ-ορόντος». Ποιείται δε χρήσιν 
δ Συνέσιος καί εν τοις "Υμνοις συνθέτουν μετά τοΰ ρήματος ϋρωσκω, 
οιον Γ' 407 «εκπροϋορών», Δ', 123,137 «προϋορών», Α',63 «προϋορονοα». 
’Ίδ. τά γεγραμμένα ύπ’ έμοΰ εν τφ πριοτιρ μέρει σ. 317-318 (13-14), ένθα 
έδειξα την συνάφειαν τοΰ χωρίου τοΰ Συνεσίου "Υμνφ Α', 61-63 καί χω
ρίου τοΰ "Υμνου εις ’Απόλλωνα παρά τφ Εύσεβίφ έκ τής Πορφυρίου 
συγγραφής Περί τής έκ λογιών φιλοσοφίας. ’Έχω δε νά παρατηρήσω, δτι 
οί τοιοΰτοι "Υμνοι, οί φερόμενοι συνήθως ως χρησμοί, ήσαν γνωστοί τφ 
Συνεσίφ. Παρά τφ Buresch Klaros σ. 108 φέρεται «εκ προϋνρων», δπερ, 
ως νομίζω, μεταβλητέον εινε εις τό «εκπρο&ορών» έν παραβολή προς τον 
Συνέσιον "Υμνφ Γ', 407. Άκριβέστερον την σχέσιν των "Υμνων τούτων 
καί των τοΰ Συνεσίου θά έξετάσω έν άλλφ τόπφ.

Τον δέ ποταμόν απλώς καί τον βρόχον (στ. 1-2) έλαβεν ό Συνέσιος 
παρά τοΰ Εύριπίδου Ήλ. 151 κέξ.

οΐα δέ τις κύκνος ά χ έ τ α ς 
ποτάμι οις παρά χ ε ύ μ a αιν 
πατέρα φίλτατον <ζάχ)> καλεΐ 
δλόμενον δολίοις βρόχων 
ερκεσιν, κτλ.

Ποταμοί δέ δηλοΰνται ό ’Ίστρος, δ "Εβρος, δ Πηνειός, ό Πακτωλός, 
ό Ξάνθος, δ Κάϋστρος.

Τό ποιημάτιον άναφέρεται εις κύκνον πεδηθέντα έν πεπηγότι πο- 
ταμφ, δν ίδιον άμουσος αίπόλος ήθελε νά κόψη την κεφαλήν αύτοΰ διά 
δρέπανου. Άλλ’ δ "Ηλιος, τουτέστιν δ ’Απόλλων, ό φιλών διά τό φσμα 
τον ιερόν αύτοΰ κύκνον, έσωσεν αυτόν. Έτηξε τον πάγον, έπεσεν δ βαί- 
νων έπ’ αύτοΰ ποιμήν, καί δ κύκνος άνέπτετο χαίρων.

Νομίζω, δτι ή ύπόθεσις εινε ειλημμένη έξ Αίσωπείου τίνος μύθου 
υπό τοΰ Συνεσίου, δστις έγραψεν αυτήν έμμέτρως καί έμελοποίησεν ά'μα.

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτος ΙΔ'. 25
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Όμολογεΐται δτι δ Συνέσιος ήσκει μουσικήν, έδειξα δε προς άλλοις, δτι 
και Αϊσωπείους μύθους ένέτεινεν εις στίχους. 'Ότι δέ τό Εις κύκνον 
ποιημάτιον εΐνε Αίσώπειος μΰθος, δεικνύει κατά την γνώμην μου γνω
στός Αίσώπειος μΰθος (άρ. 174 Chambry) έχων ούτως :

«Άνήρ ευπορών χήνα τε ά'μα καί κύκνον έτρεφεν, ουκ επί τοϊς αύ- 
τοΐς μέντοι' τον μεν γάρ φδής, τον δέ τραπέζης ένεκεν. έπεί δέ έδει τον 
χήνα παθεΐν έφ’ οις έτρέφετο, νύξ μέν ήν καί διαγινώσκειν ό καιρός ουκ 
άφήκεν έκάτερον. δ δέ κύκνος αντί τοΰ χηνός άπαχθείς, ςίδει τι μέλος 
■θανάτου προοίμιον καί τή φδή μηνύει την φΰσιν, την δέ τελευτήν δια
φεύγει τώ μέλει. Ό μΰθος δηλοΐ, ό'τι πολλάκις ή μουσική τελευτής ανα
βολήν απεργάζεται».

Ό Συνέσιος λέγει εν Δίωνι 13 (σ. 54 Β) «καί γάρ εί μή τεθήπαμεν 
τούς κύκνους, ώσπερ τούς αετούς αίρομένους ύψοΰ υπέρ παν τό όρώμε- 
νον, αλλά γανύμεθά γε καί όρώντες αυτούς καί άκούοντες τής φδής 
και έμον γε ενεκα μηδείς ποτέ κύκνων τδ έσχατον ασειεν. Εί δέ βασίλειοί 
τέ εϊσιν εκείνοι καί διαιτώνται παρά τά Διός σκήπτρα, και τούτους εϊ- 
ληχέ τις ύλεών εκ Διος γεγονώς καί ουκ άπαξιοΰνται τοΰ τρίποδος, αετόν 
δε άμα και κύκνον γενέσύλαι και τά άμφοΐν έχειν πλεονεκτήματα δρνισι 
μέν ή φΰσις ου συνεχώρησεν, άνϋρώπφ (V εδωκεν ό έλεος, δτφ καί εδωκε 
γλώττης τε ευ ηκειν και φιλοσοφίας επηβολον είναι». Πρόδηλος εινε ή 
συνάφεια τοΰ χωρίου τούτου τοΰ Συνεσίου μετά τοΰ ποιήματος Εις κύ
κνον, έ'τι δέ καί μετά τοΰ αδέσποτου επιγράμματος Άνθ. Παλ. Ε', 65 
(64), δπερ δ Stadtmuller άπέδωκεν εις τον Ποσείδιππον ή τον Άσκλη- 
πιάδην, εγώ δ’ εις τον Συνέσιον :

Αιετός ό Ζευς ηλέλεν επ’ άντίέλεον Γανυμηδην, 
κύκνος επί ξανϋην μητέρα την 'Ελένης. 

όντως άμφότερ’ έστϊν ασύγκριτα' των δύο δ’ αυτών 
άλλοις άλλο δοκεί κρεΐσσον, εμοί τά δύο.

Ό Horna σ. 28 παραβάλλει τό παραπλήσιον κατά τήν ύπόθεσιν 
προς τό ποιημάτιον Εις κύκνον επίγραμμα τοΰ ’Αντιπάτρου Άνθ. ΓΙαλ. 
Θ', 76, καθ’ δ κόσσυφος καί κίχλη υπό πάγης ήγρεύθησαν, άλλ’ δ κόσ- 
συφος ιος φδικόν πτηνόν άποδράς έσώθη. Τό επίγραμμα δέ τοΰτο εμι- 
μήθη ό Άρχίας Άνθ. Παλ. Θ', 343 καί Παύλος ό Σιλεντιάριος αυ
τόθι 399.

'Ως δ’ έν τφ ποιήματι Εις κύκνον ετιμωρήθη ό θέλων νά άποκόψη 
τήν κεφαλήν τοΰ κύκνου αϊπόλος, δστις, τακέντος τοΰ πάγου, έ'πεσεν, οΰ- 
τω καί έν τισιν έπιγράμμασι τιμωρείται τις φονεύσας μουσικόν ή άλλως 
ιερόν ζφον. Πρβ. Βιάνορα Άνθ. Παλ. Θ' 223 καί 273, Άπολλωνίδην ή 
Φίλιππον αυτόθι 264, καί ’Αντίπατρον αυτόθι 417.
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Έδίστασα επί πολύ, αν έπρεπε καί τό Εις Άδρίαν ποίημα τοΰ Cod. 
Ottobon. (άρ. 3 Wilam.) νά άποδοθή είς τον Συνέσιον, άλλ’ ή μελέτη 
τής τέταρτης Επιστολής τοΰ Συνεσίου (σ. 639 κέξ. Herch.) καί ή παρα
βολή χωρίων τινών αυτής πρός τδ ποίημα (ευχήν κατά τον Horna) τοΰτο 
έπεισε με, δτι δ Συνέσιος εΐνε ποιητής καί αυτοΰ.

Έν τή εϊρημένη επιστολή δ Συνέσιος γράφει τφ άδελφφ αυτοΰ Εύο- 
πτίφ, δτι άπήλθεν έξ ’Αλεξάνδρειάς πλέων πρός τήν μητέρα Κνρήνην. Ό 
’Ιουδαίος ναύκληρος ’Αμάραντος «άρας δλοις ίστίοις ήξίου πλεΐν ευθύ 
Τασοσίριδος, καί άπεπειράτο τής Σκΰλλης, ήν εν τοΐς γραμματείοις απο
τροπιαζόμενα. συννενοηκότων δέ ημών καί άνακεκραγότων ου πριν έν 
χρω γενέσθαι τοΰ κίνδυνου, μόλις έκβιασθείς άπέστη τοΰ διαναυμαχή- 
σαι πρός τάς σπιλάδας. εντεύθεν άποστρέψας τήν ναΰν . . . έπαφίηαι τφ 
πελάγει, τέιος μέν ως έδύνατο καί πρός κϋμα παραβαλλόμενος, έπειτα δέ 
καί νότος συνεπιλαμβάνει λαμπρός, νφ’ οϋ ταχν μεν την γην άπεκρνπτο- 
μεν, ταχύ δέ μετά των όλκάδιον ήμεν των διαρμένων, αις ούδέν έδει Λι
βύης τής καίί’ ημάς . . . σχετλιαζόντων δέ ημών καί έν δεινφ ποιουμένων 
τό «πηρτήσθαι τοσοΰτον τής γής, ό Ίαπετός ’Αμάραντος . . . έτραγώδει 
τάς παλαμναιοτάτας άράς». Τότε δ Συνέσιος είπε πρός αυτόν καί ά'λλα 
καί τάδε «και νυν τον πέλαγους τί δει; αλλά πλέωμεν εύϋν Πενταπόλεως, 
άπέχοντες της γής δσον μέτρων, ΐν\ εΐ τι και χαλεπόν, οΐα δή τά τής &α- 
λάττης,... λιμήν τις ημάς εκ τον σχεδόν νποδέξηται». Άλλ’ δ ’Αμάραντος 
δέν έπείθετο, «έ'ως άνεμος άπαρκτίας έπαράσσει πολύς, κΰμα έλαύνων 
υψηλόν καί τραχύ» ... «ή δέ ναΰς έγγύς ήλθεν έπί πρύμναν άνατετρά- 
φθαι». Ό ’Αμάραντος έλεγεν δτι «τοιοΰτον τό ναυτίλλεσθαι τέχνη κτλ.» 
.... «καί ημείς», γράφει δ Συνέσιος, «άπεδεχόμεθα λέγοντος, έ'ως ημέρα 
τε ήν καί τά δεινά ού'πω παρήν' ήρξατο γάρ δή μετά τής νυκτός, αεί προ
ϊόντος έπί μεΐζον τοΰ κλύδωνος».

Ό Συνέσιος γράφει τά έπειτα συμβάντα, τον παρά πόδας κίνδυνον 
καί τον φόβον τών έπιβατών «ούτως έχοντας έν νυκτί πελάζειν τή γή. 
φθάνει δέ ημέρα καί δρώμεν τον ήλιον . . . καί άποβαίνομεν οί τό τεθνά- 
ναι προσδοκήσαντες έν εσχατιά τινι πανερήμιρ ούτε πόλιν οντε αγρόν 
έχούση γείτονα, σταδίους εκατόν που πρός τοΐς τριάκοντα, ή μέν ούν ναΰς 
έσάλευεν έπί μετεώρου . . . ημείς δέ επειδή τής φιλτάτης ήψάμεϋα γής, 
περιεβάλωμεν ώσπερ έμψυχον ουσαν μητέρα, καί άποϋύοαντες νμνους τφ 
ϋεφ χαριατηρίονς, ώσπερ εΐώέλειμεν, προπεϋήκ.αμεν αυτούς καί τήν έναγ- 
χος τύχην, νφ’ ής παρά δόξαν έαώϋημεν, δύο εξής έπιμείναντες ημέρας, 
έιυς άν άφυβρίση τό πέλαγος».

Μέχρι τούτου εινε τό διαφέρον ήμΐν μέρος τής ’Επιστολής ταύτης 
τοΰ Συνεσίου. ’Ίδωμεν νΰν τήν σχέσιν αυτοΰ πρός τό ποίημα Είς Άδρίαν. 
'Η ναΰς ή φέρουσα τον Συνέσιον καί πολλούς άλλους έπιβάτας έπλεεν
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εξ ’Αλεξάνδρειάς εις Κυρήνην («τότε γάρ εξόν σώζεσθαι, νϋν προς έρή- 
μοις άκταϊς συναυλίαν δλοφυρόμεθα καί προς Αλεξάνδρειαν δρώντες, ως 
οίόν τε, καί προς την μητέρα Κυρήνην, ών την μέν έ'χοντες άπελίπομεν, 
την δε εύρεΐν ου δυνάμεθα» σ. 639—640 Herch.). Ό κυβερνήτης τής 
νεώς ήθέλησε νά πλεύση διά τοΰ πέλαγους ουχί παρά την γην, έπήλθε 
μεγάλη τρικυμία, καί τέλος μετά πολλά άπεβιβάσθησαν οί έπιβάται εις 
πανέρημου τινα τόπον, περιέβαλον την γην ως έμψυχον μητέρα καί άπέ- 
δωκαν ώς θυσίαν δφειλομένην τφ θεφ ύμνους χαριστηρίους επί τή σω- 
τηρίμ. Τό πέλαγος, εις δ άνήχθη 6 ναύκληρος ’Αμάραντος, εινε τό με
ταξύ ’Αλεξάνδρειάς καί Κυρήνης, δπερ εν τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις 
εκαλείτο καί Άδρίας, επειδή ούτος περιλαβών καί τό Ίόνιον πέλαγος 
ύστερον κατά μικρόν εδήλου κατ’ έπέκτασιν πάσαν την θάλασσαν την 
μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδος καί Λιβύης, καί διεκρίνετο προς δυσμάς τής 
Τυρρηνικής θαλάσσης, ών μεταξύ ταύτης καί τής θαλάσσης τής προς την 
’Ασίαν προς άνατολάς. Διό καλείται εν τφ ποιήματι, περί ου εινε ό λό
γος, ό Άδρίας «μεσαιπό/,ος πόντον».

Μή λησμονωμεν, δτι δ εκ των έπιβαινόντοίν τής νεώς Συνέσιος ήτο 
ποιητής άμα καί μουσουργός. Εύλογον δέ ήτο κατά τάς ιδρας τοΰ κινδύ
νου νά δεηθή τοΰ Άδρίου ποιων φδήν εις αύτόν, ήτις βεβαίως έξεδόθη 
μετά ταϋτα μετά τοΰ μέλους παρεσεσημασμένου. Έν δέ τοϊς έπειτα θά 
εΐπω τά δέοντα καί περί τής 55 ’Επιστολής τοΰ Συνεσίου.

3. Εις Άδρίαν.

Άδρία βαϋνπλον, πύΟεν άρξομαι 
νμνεΐν σε, μεσαιπόλε πόντον ; 
πώς η τις ετικτέ σε παγά ; 
η πώς τό πανόλβιον νδωρ 

5 γβονί μη περικείμενον ΐαταται; 
ον γάρ βλέπετ’ ένθεν άποατροφά, 
ον βονκόλος, ον γένος ορνέων, 
ον μηκάσι σνρισε ποιμήν, 
έν/F νδατα και πλατύς αήρ.

10 χορός εις σέ πάλιν κέκλιτ’ άστέρων 
καί κέντρα φαεινά αελόνας 
και Πλειάδος αστέρες ενγενεΐς. 
δός Ιδεϊν χθόνα, δέσποτα, καί πόλιν, 
ανέμους δός άπήμονας ενδίονς,

15 καί μητέρα γην έσιδών πάλιν 
τότε σοι νεβρόν ενκέραον θύσω.
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6 βλέπεται 0, άπωροφά 0: βλέπετ’άπορροά Wilamowitz άποστροφά 
Horna. 13 πόλιν Ο : πάλιν Wilamowitz. 15 γην Ο : γης Wilamowitz, 
έαιδών πόλιν Ο : έσιδεΐν πάλιν Λάμπρος. 16 νεκρόν Ο : νεβρόν Λάμπρος, 
ϋνσω τότε σοι νεβρόν ευκερω Wilamowitz, ενκέραον εγο).

Ό Wilamowitz νομίζων, δτι ποιητής εινε δ Μεσομήδης, λέγει δτι 
ούτος πλέει από Κρήτης εις Βρενδήσιον, ΐνα έλθη έκεΐθεν εις την μη- 
τρόπολιν τής οικουμένης, την 'Ρώμην. Ό Horna νομίζει, δτι, διορθουμέ- 
νου τοΰ πόλιν εν στίχο) 15 εις πάλιν, νοείται πλους εις την πατρίδα (μη
τέρα γην). Έγδ) δ’ έχων την γνώμην, δτι δ Συνέσιος έπλεεν από ’Αλεξάν
δρειάς εις Κυρήνην «προς την μητέρα Κυρήνην», ως λέγει εν τή 4 ’Επι
στολή, ούτως έκδέχομαι τον 15 στίχον, την δ’ εν τφ 13 στίχο) «χέλόνα και 
πόλιν» νοώ γην τινα έχουσαν καί πόλιν, λαμβάνο)ν προ δφθαλμών τό χω- 
ρίον τής είρημένης ’Επιστολής «άποβαίνομεν . . . έν εσχατιά τινι πανερή- 
μφ καί ούτε πόλιν ούτε αγρόν έχούση γείτονα». Τό «μητέρα γην» άρα 
αναφέρω εις τήν Κυρήνην, ήν λέγει «μητέρα» ό Συνέσιος, την δ’ έν τφ 
13 στίχφ χϋόνα σχετίζω προς τό χωρίον τής Επιστολής «ημείς δε επειδή 
τής φιλτάτης ήψάμεθα γης, περιεβάλομεν ώσπερ έμι|)υχον ούσαν μητέρα».

2 «μεσαιπόλε πόντον» (ούτως, ουχί μεσαίπολε, ως ό Wilamowitz), δ 
έν μέσφ πέλων ή ών τοΰ πόντου, τουτέστι τής νϋν λεγομένης Μεσογείου 
θαλάσσης. Πρβ. τό έπίθετον μεσσοπαγής παρά τφ Συνεσίφ "Υμνφ Τ', 9.

3 «πώς η τις ετικτέ σε παγά» ; Πρβ. Συνέσ. "Υμν. Τ', 1 «μετά πα- 
γάς άγιας αντολ,οχεντου», τουτέστι πηγής λοχευσάσης ή τεκοΰσης έαυτήν», 
"Υμνφ Γ', 190 «αν τό τίκτον έ'φνς», "Υμνφ Η', 23 «τί τό τικτόμενον βρέ
φος» ; Συχνή δε εινε έν τοΐς "Υμνοις τοΰ Συνεσίου ή λέξις παγά' πρβ. 
"Υμνφ Λ', 67, 129, Γ', 157, 171, 713, 716, Δ', 63, Τ', 10, 22, κλπ. ΙΊρβ. 
καί παγαϊον "Υμνφ Ε', 9, παγαίου αυτόθι 12.

4 «τό πανόλβιόν ύδωρ». Πρβ. τά παρά τφ Συνεσίφ δμοια σύνθετα 
ονόματα πανέρημος (ϊδ. ανωτέρω), πανάκήρατος "Υμνφ Η', 40, 53, παν
άρρητος "Υμνφ Β', 91, παναπήμων "Υμνφ Η', 7.

6 «ον γάρ βλέπετ’ ένέλεν άποστροφά». Παρατίθεμαι τά υπό τοΰ Hor
na σ, 20 γεγραμμένα, άτε δρθώς κατ’ έμέ έ'χοντα «Der Dichter fragt t 
Wie kann das Wasser stehen . . . obwohl es nicht von der (festen) 
Erde begrenzt wird ?’ Natiirlich nur scheinbar ; aber soweit man, 
schauen kann, ist immer Wasser, kein Land zu erblicken. Nirgends 
ist eine Zuflucht (άποστροφά, wie Eur. Medea 603, 799, Soph. Oed. 
Col. 1473». Συμφωνοΰσι δε τά έν τφ ποιήματι είρημένα μετά των έν τή 
Δ' ’Επιστολή τοΰ Συνεσίου, άτινα παρετέθησαν έν τοΐς έμπροσθεν, «ύφ’ 
ού ταχύ μέν την γην άπεκρνπτομεν», καί «καϊννν τον πελάγονς τί δει ; 
αλλά πλέωμεν . . . ευθύ Πενταπόλεως, άπέχοντες της γης δσον μέτριον 
ΐν) εΐ τι και χαλεπόν , . . λιμην τις ημάς έκ τον σχεδόν ϋποδέξηται», Πάν
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τως δέ ό λιμήν, περί οΰ έλεγεν δ Συνέσιος προς τον κυβερνήτην Άμά- 
ραντον, ήτο ή «άποστροφά» κατά τήν επιτυχή διόρθωσιν τοϋ Horna.

7-9 «ου βουκόλος, ου γένος ορνέων, | ον μηκάσι σνρισε ποιμήν, \ SviV 
νδατα και πλατύς αήρ». Πρβ. Συνέσ. Έπισ. 148, σ. 732 Herch. «και. εί- 
κοτα γε άγνοοϋσιν ον γάρ σφας Ικ νυκτός εγείρει κνμ5 έπι&ρφσκον πέ
λαγους, άλλ’ ίππων χρεμετισμοί καί μηκάζον αίπόλιον καί προβατίων 
βληχή καί ταύρου μύκημα, πρώτης δέ άκτΐνος έπιβαλούσης των μελιτ- 
τών δ βόμβος, κλπ.», έ'τι δέ καί Έπιστ. 114, σ. 709 Herch. «ως ήδύ δέ 
καί δ ζέφυρος ΰποκινών ήρεμα τούς κλάδους ; ποικίλοι δέ καί όρνίϋων 
φδαί κλπ.». Έκ δέ τοΰ ρήματος σύρισε θά νοήσωμεν εν τφ «ου γένος ορ
νέων» τό ρήμα ήσεν. Ό Horna καί δ Baldini γράφουσιν «ορνέων», άλλ’ 
ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τής λέξεως δρνεον Έπιστ. 4, σ. 644 Herch. 
«δ'ρνεον έκτόπως ήδύ». 'Ως δέ λέγει δ ποιητής ενταύθα «νδατα καί . . . 
άηρ», ούτω καί "Υμνφ Γ', 340 «ϋδωρ, αήρ».

10-12 «χορός εις αέ πάλιν κέκλιτ’ αστέρων \ καί κέντρα φαεινά σελά- 
νας | καί Πλειάδος Αστέρες ευγενεϊς». Τδ χωρίον δηλοΐ, δτι τήν εν τφ πε- 
λάγει ούσαν ναϋν κατέλαβεν αύθις ή νύς. Περί τοΰ χορού των αστέρων 
παρά τφ Συνεσίφ ΐδ. τά γεγραμμένα εν τοΐς έμπροσθεν εις "Υμνον εις 
"Ηλιον στ. 17 καί εις ’Άλλο, εις ωρολ. 25. Τά κέντρα φαεινά σελ,άνας εινε 
ρήσις άστρολογική· πρβ. Λωρόθ. Catal. codd. astrol. gr. VI, σ. 67 «καί 
Μήνη .... ένείη, αυτή τ’ κέντροισιν». Άλλ’ εν τφ ποιήματι εις
Άδρίαν νοούνται τά δύο κέρατα τής σελήνης.

13-14 «δός ίδεϊν χίέόνα, δέσποτα, καί πόλιν, | ανέμους δός άπήμονας 
ενδίους». Πρβ. Συνέσ. "Υμνφ Γζ 504-505 «ίκέτα δέ δίδου \ βιοτάν άσινή» 
καί τό διδόναι μετ’ απαρεμφάτου "Υμνφ Η', 47 «νμνονς άνάγειν δίδου»· 
Τό δ’ έπίθετον άπήμων καί τό παναπήμων άπαντώσιν έν τφ αύτφ "Υ
μνφ τοΰ Συνεσίου 35 «άπόνουσον, άπήμονα» καί 6-7 «σύ δέ μου βιοτάν 
σάου | παραπήμονα, κοίρανε, | λύπαις άβατον διδούς | κτέ.». Τό δέ κοίρανε 
έν τφ προκειμένφ χωρίφ αντιστοιχεί τφ δέσποτα τού Εις Άδρίαν ποιή
ματος. Προς δέ τον 14 στίχον τούτου πρβ. Εύριπ. Ίφ. Α. 1575 «καί δός 
γενέσϋαι πλοΰν νέων άπήμονα», ένθα τό άπήμονα έχει παθητικήν έν
νοιαν, άλλ’ έν τφ ποιήματι, περί οΰ εινε δ λόγος, τό άπήμονας έχει εν
εργητικήν έννοιαν, ώς παρ’ Όμήρφ η 266 «ουρον . . . άπήμονά τε λιαρόν 
τε», κλπ. Πρβ. αβλαβής, άσινής.

15-16 «καί μητέρα γην έσιδών πάλιν | τότε αοι νεβρόν εϋκέραον ίένσιυ». 
Περί τοΰ μητέρα γην ϊδ. ανωτέρω. Λέγει δ’ ό Συνέσιος καί Έπιστ. 
148, σ. 732 Herch. «... έχειν άξιοΰσι τήν μητέρα γην τό πρεσβεϊον», 
(έν φ χωρίφ τό «τήν—πρεσβεϊον» αποτελεί έν άναπαιστικόν δίμετρον 
άκατάληκτον). Προς δέ τον τελευταΐον στίχον πρβ. Φίλιππον Άνθ. Παλ. 
Τ', 231, 8 « . . . βνσει χρυσόκερων κεμάδα». Σημειωτέον δέ, οτι δ Συνέ-
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σιος διέτριβε περί την θήραν καί συνέγραψε τάς άπολομένας Κυνηγετικός, 
εύλογον άρα είνε, δτι οΰτος ύπέσχετο τφ Άδρία, δτι θά θυση νεβρόν, 
δταν ΐδη πάλιν την μητέρα γην.

’Επειδή ό μέλλων ϋνοω έχει την παραλήγουσαν μακράν, τό τελευ- 
ταΐον κώλον τοϋ ποιήματος είνε άναπαιστικόν δίμετρον άκατάληκτον 
μετά σπονδείου τοϋ τελευταίου ποδός, ως τό 6 άναπαιστικόν δίμετρον 
«Φοίβος άκερσεκόμας εϋχαίτας» τοϋ "Υμνου εις "Ηλιον, πλήν αν ύπο- 
λάβωμεν, δτι κατ’ αναλογίαν των τύπων τοϋ ρήματος τούτου, οΐτινες 
έχουσι τό υ βραχύ, ειπεν ενταύθα ό ποιητής καί τον μέλλοντα μετά βρα
χείας τής παραληγοϋσης.

Τό δέ τέλος τοϋ ποιήματος, έν φ άπαντα μέλλων τής οριστικής έγ- 
κλίσεως άναμιμνήσκει τό τέλος τοϋ Β' "Υμνου τοϋ Συνεσίου «... περί 
σάς δ'ργια βλάστας I τά παναρρητα χορεύσω», καί τό τέλος τοϋ II' "Υ
μνου «πάλιν νμνοπολενσω, | πάλι σοι μέλος μσω, \ τάχα καί κιθάραν πά
λιν | πανακήρατον αρμόσω».

Προς έπίρρωσιν δέ τής γνώμης μου, δτι τό Εις Άδρίαν ποίημα εινε 
έργον τοϋ Συνεσίου, παρατίθεμαι καί τήν 55 ’Επιστολήν αύτοΰ «Τφ αυ- 
τφ (άδελφφ)», σ. 662-663 Herch.

«Έλυσας τό πρυμνήσιον, κάγω τάς ήμιόνους έστησα παρά τήν ζεφυ- 
ρΐτιν ήόνα' τής άπήνης δ’ άποβαίνοντος, ήδη σοι τό ίστίον ήρτο, καί κατά 
πρϋμναν δ άνεμος' αλλά τοΐς τε δφθαλμοίς υμάς, έφ’ δσον έξικνοΰντο, 
προϋπεμψα, καί πολλά τοϊς άνέμοις νπερ τής ερωμένης ψυχής διείλεγμαι, 
συνιστας αυτοΐς τό σκάφος, δτι μοι τό τιμαλφέστατον φορτίον έπεπίστεντο' 
οί δέ — ου γάρ είσιν ανέραστοι τών καλών — ϋπέσχοντό μοι τήν σήν 
κομιδήν τε καί ανακομιδήν, οντοι μεν οϋν άγα&οι δαίμονες δντες ουκ άν 
ποτέ ψευσαιντο, συ δε ώσπερ αυτών έδεήϋης έντεϋ&εν εκεΐσε πορ&μενων, 
δεήέλητι κάκεϊέλεν ένϋάδε' πολύ γάρ άν ήδίους τότε σοι παραγένοιντο».

Γνωστοτάτη είνε ή ωδή τοϋ Όρατίου I, 3:

Sic te diva potens Cypri, 
sic fratres Helenae, lucida sidera, 

ventorumque regat pater 
obstrictis aliis praeter Iapyga,

5 navis, quae tibi creditum 
debes Vergilium, finibus Atticis 

reddas incolumem precor 
et serves animae dimidium meae. | etc.

Άξια δε παραβολής είνε ή ρήσις τοϋ Συνεσίου «συνιστάς αυτοΐς τό 
σκάφος, δτι μοι τό τιμαλφέστατον φορτίον έπεπίστεντο» προς τήν τοϋ 
Όρατίου 5-6 «navis, quae tibi creditum | debes Vergilium».
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Ό Baldini μνημονεύει τό επίγραμμα τοϋ Φιλοδήμου Άνθ. ΓΙαλ. ζ', 
349, λέγει δέ δτι τό εις Άδρίαν ποίημα ανήκει εις την τάξιν τών παρα
πλήσιων αναθηματικών επιγραμμάτων, ών έχομεν πολλά έν τή Παλα- 
τίνη ’Ανθολογία. Περί τούτων θά γράψω εκτενέστερον έν άλλοι τόπψ, 
άλλ’ έν τφ παρόντι μνημονεύω μόνον την προσθήκην τοϋ Baldini «Un 
papiro di Ossirinco (XI, 1383) contiene una cantilena 'Ροδίοις άνέμοις 
riprodotto in Powell, Collectanea Alexandrlna, Oxford, 1925, dove, 
appunto, si chiede mare di facile traversata».

Έν τφ τρίτψ μέρει τής εργασίας ταιίτης θά εΐπω έ'τι ολίγα τινά 
περί τών ποιημάτων τοϋ God. Ottobon. καί μάλιστα έν σχέσει προς τό 
μέλος αυτών τε καί τών γνωστών άλλων "Υμνων τοϋ Συνεσίου. Θά εΐνε 
δέ προς τοΰτοις ό λόγος καί περί άλλων τινών ποιημάτων, άτινα κατά 
την γνώμην μου πρέπει νά άποδοθώσιν εις τον αυτόν ποιητήν.
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