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ἀναπαιστικὴ βάσις

Hermog. de id. I 1 (p. 219. 11 sqq. Rabe) τὴς δ’ αὖ λέξεως σχήματα μὲν τὰ 
καθ’ ὀρθότητα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὰ χωρὶς ἐπεμβολῆς, κῶλα δὲ τὰ ὀλίγῳ τῶν 
κομματικῶν μείζονα ἢ καὶ τὰ κομματικὰ αὐτά, συνθήκη δὲ κατὰ μὲν τὰ τοῦ 
λόγου μέρη μᾶλλον ἡ ἀνειμένη διὰ τὴν τοιαύτην λέξιν, οὐ μὴν ἥ γε διεστηκυῖα 
πάντῃ ‒ δεῖ γάρ τι καὶ κατὰ τὸν ῥυθμὸν ἔχειν τὴν γλυκύτητα ἡδονῆς ‒ κατὰ δὲ 
τὰς βάσεις ὅση δακτυλικὴ τε καί ἀναπαιστική.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 30. 16 sqq. Massa Positano) ἔστι δὲ τῆς 
παρούσης μονοστρόφου στροφῆς τὰ κῶλα ξεʹ, τὸ δὲ μέτρον ἀναπαιστικὸν λα-
κωνικὸν καλούμενον διὰ τὸ τὸν Λάκωνα Ἀλκμᾶνα πολλάκις τούτῳ χρήσασθαι. 
εἰσὶ δὲ τὰ μὲν τῶν κώλων δίμετρα ἀκατάληκτα … (21 sqq.) τὸ μέντοι ϛʹ, τὸ ιαʹ, 
τὸ κγʹ, τὸ λʹ, τὸ λβʹ, τὸ νηʹ καὶ ξαʹ μονόμετρα ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις. πάντων 
δὲ τελευταῖον. (v. 64)

τείνοντα χρόνον τρομέονται.
Schol. in Aesch. Pers. 532 (p. 49. 29 sqq. Massa Positano) εἰσὶ γοῦν τοῦ 

παρόντος συστήματος τὰ κῶλα, ὡς εἴρηται, ἀναπαιστικά. ὧν τὸ γʹ καὶ τὸ ηʹ 
μονόμετρα, ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) + αἶ αἶ αἶ αἶ] σύστημα ... κώλων 
ἀναπαιστικῶν θ´ ὧν τὸ α´, τὸ ε´ [καὶ τὸ] καὶ τὸ η´, μονόμετρα, ὃ καλεῖται ἀνα-
παιστικὴ βάσις. 

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) ἡμέτερα † εἰ γάρ μ’ ὑπὸ γῆν] 
ἕτερον σύστημα … κώλων ἀναπαιστικῶν ηʹ, ὧν τὸ βτερον καὶ ϛʹ μονόμετρα ἤτοι 
ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 45 Smyth) τὸ γʹ καὶ εʹ μονόμετρα ἤτοι 
ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aesch. sept. 822-831b (II 2, p. 350. 1 sqq. Smith) εἰσὶ γοῦν τοῦ 
παρόντος συστήματος τὰ κῶλα, ὡς εἴρηται, ἀναπαιστικά, ὧν τὸ γʹ καὶ θʹ 
μονόμετρον, ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ 
δέκατον δίμετρον καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 185 (p. 271. 13 sq. Longo) τὸ μη´ ἀσυνάρτη-
τον ἐξ ἀναπαιστικῆς καὶ τροχαικῆς βάσεως.

Schol. in Aristoph. av. 209d (p. 37 Holwerda) Tr τὸ ιγʹ ἀναπαιστικὴ βάσις 
ἤτοι μονόμετρον ἀκατάληκτον, ὃ καὶ παρατέλευτον Lh.

Schol. in Aristoph. av. 310a. 1 sqq. (p. 57 Holwerda) Tr ποποποποπο] 
εἴσθεσις περιόδου ἀμοιβαίας τοῦ χοροῦ καὶ τοῦ ὑποκριτοῦ κώλων καὶ στίχων 
ιηʹ. ὧν τὰ πρῶτα γʹ κῶλα τοῦ χοροῦ ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ ἐπιμεμιγμένα 
τετραβράχεσιν. ὁ δʹ τροχαικὸς τετράμετρος καταληκτικός. τὰ ἑξῆς πάλιν τρία 
κῶλα τοῦ χοροῦ — ἀναπαιστικὴ βάσις ἕκαστον τούτων — ἐπιμεμιγμένα καὶ 
ταῦτα τετραβράχεσιν. οἱ ἑξῆς πάλιν δύο τροχαϊκοὶ τετράμετροι καταληκτικοί. 
τὸ ἑξῆς τοῦ χοροῦ κῶλον ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aristoph. av. 400a. 3 sq. (p. 70 Holwerda) Tr τὸ εʹ ἀναπαιστικὴ 
βάσις.
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Schol. in Aristoph. av. 451a (p. 77 Holwerda) Tr δολερὸν μὲν ἀεὶ] εἴσθεσις 
μέλους χοροῦ λόγον στροφῆς ἔχουσα — ἔχει γὰρ καὶ ἀντίστροφον τήν. (v. 539)

πολὺ δὴ πολὺ δή,
ἔστι δὲ καὶ ἐπῳδικὴ μὲν διὰ τὸ μετὰ τὴν περίοδον τίθεσθαι, προῳδικὴ δὲ διὰ 
τὸ προτίθεσθαι ἑτέρας διπλῆς — κώλων καὶ στίχων θʹ. ὧν ὁ αʹ ἀσυνάρτητος ἐξ 
ἀναπαιστικῶν διμέτρων βραχυκαταλήκτων καὶ ἰαμβικῆς βάσεως διὰ τὴν ἀδιά-
φορον. ὁ βʹ ἀσυνάρτητος ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου βραχυκαταλήκτου καὶ ἀναπαι-
στικῆς βάσεως.

Schol. in Aristoph. av. 626a. 7 (p. 101 Holwerda) Tr τὸ ζʹ ἀναπαιστικὴ βάσις.
Schol. in Aristoph. av. 723c. 2 sq. (p. 114 Holwerda) Tr τὸ ιγʹ ἀναπαιστικὴ 

βάσις, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται.
Schol. in Aristoph. av. 851a. 5 (p. 133 Holwerda) Tr τὸ ϛʹ ἀναπαιστικὴ βάσις.
Schol. in Aristoph. av. 920a. 4 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr τὸ γʹ περίοδος 

ἐξ ἰαμβικῆς καὶ τροχαϊκῆς βάσεως. τὸ δʹ ἀσυνάρτητον ἐξ ἀναπαιστικῆς καὶ 
ἰαμβικῆς βάσεως.

Schol. in Aristoph. av. 946a. 4 sq. (p. 149 Holwerda) Tr τὸ βʹ ἀναπαιστικὴ 
βάσις.

Schol. in Aristoph. av. 992. 4 sqq. (p. 155 Holwerda) Tr μετὰ δὲ τὸν 
μθʹ στίχον κῶλον ἰαμβικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον, καὶ μετὰ τὸν νβʹ 
στίχον ἀσυνάρτητοι βʹ. ὧν ὁ αʹ σύγκειται ἐξ ἀναπαιστικῆς βάσεως καὶ ἰαμβικοῦ 
διμέτρου βραχυκαταλήκτου, ὁ δὲ βʹ ἐξ ἀναπαιστικῆς βάσεως καὶ τροχαικῆς 
ὁμοίας βάσεως. καὶ ἔτι μετὰ τὸν νγʹ στίχον ἀσυνάρτητοι βʹ. ὧν ὁ πρῶτος 
σύγκειται ἐξ ἰαμβικοῦ ἑφθημιμεροῦς καὶ τροχαϊκῆς βάσεως.

Schol. in Aristoph. av. 1720a. 6 sq. (p. 238 Holwerda) Tr τὸ βʹ ἀναπαιστικὴ 
βάσις ... τὸ εʹ ὅμοιον τῷ βʹ.

Schol. in Aristoph. eq. 498b (p. 125. 2 sqq. Jones-Wilson) Tr τὸ ὄγδοον 
μονόμετρον ἤτοι ἀναπαιστικὴ βάσις, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται Lh.

Schol. in Aristoph. eq. 941a (p. 216. 19 sqq. Jones-Wilson) vet (ad vv. 941-
942) εὖ γε νὴ τὸν Δία] διπλῆ καὶ τοῦ χοροῦ <περίοδος> δίκωλος ἐν ἐπεισθέσει, 
ὧν τὸ πρῶτον ἐκ τροχαϊκῆς βάσεως καὶ ἀναπαιστικῆς, καὶ ἑφθημιμερὲς ἢ ἰω-
νικόν, ἀπὸ μὲν τριμέτρου καταληκτικόν. ἀτακτότερον δὲ ἔχει τὴν τροχαικὴν 
βάσιν ἑπτάσημον.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 439c. 4 sqq. (p. 71 Koster) Tr2 τὸ ιβʹ 
ἀναπαιστικὴ βάσις ... τὸ ιζʹ ἀναπαιστικὴ βάσις, ὃ καλεῖται παρατέλευτον.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 439 (p. 268. 17 sqq.  Koster) νῦν οὖν 
χρήσθων] ἡ ἔκθεσις ... (2) βραχυκατάληκτον. τὰ δὲ ἑξῆς δίμετρα ἀκατάληκτα 
πλὴν τοῦ δωδεκάτου καὶ ἑπτακαιδεκάτου, ἀναπαιστικῶν βάσεων παρατελεύ-
των καλουμένων, καὶ τοῦ τελευταίου ἑφθημιμεροῦς ὄντος καὶ παροιμιακοῦ, ὡς 
εἴρηται, καλουμένου.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 457b. 10 (p. 74 Koster) Tr2 τὸ ιγʹ ἀναπαιστικὴ 
βάσις.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 651b ‚. 10 sqq. (p. 103 Koster) Tr1/2 ὁ δὲ 
ἐνόπλιος, καὶ προσοδιακὸς λεγόμενος ὑπό τινων, σύγκειται ἐκ σπονδείου 
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καὶ πυρριχίου καὶ τροχαίου καὶ ἰάμβου. συνεμπίπτει δὲ οὗτος ἤτοι τριποδίᾳ 
ἀναπαιστικῇ ἢ βάσεσι δυσίν, ἀναπαιστικῇ καὶ ἰωνικῇ.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 700b. 8 sqq. (p. 108 Koster) Tr2 τὸ ιζʹ 
ἀναπαιστικὴ βάσις … τὸ καʹ ἀναπαιστικὴ βάσις, ὃ παρατέλευτον ὀνομάζεται.

Schol. Ald. in Aristoph. nub. 700 (p. 273. 27 sqq. Koster) τὰ δὲ μετὰ ταῦτα 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα καταληκτικὰ εἰς δισύλλαβον πλὴν τοῦ πεντεκαιδεκά-
του μονομέτρου ὄντος, ὁμοίως καὶ τοῦ ἑπτακαιδεκάτου καὶ εἰκοστοῦ πρώτου 
— ἀναπαιστικαὶ γὰρ βάσεις — καὶ τοῦ τελευταίου ἀναπαιστικοῦ μὲν ὄντος 
ἑφθημιμεροῦς, παροιμιακοῦ δέ, ὡς πολλάκις εἴρηται, καλουμένου.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1154b. 14 (p. 163 Koster) Tr2 τὸ ιϛ´ ἀναπαι-
στικὴ βάσις.

Schol. in Aristoph. pac. 512b. 2 sq. (p. 83 Holwerda) Tr τὸ πρῶτον 
ἀναπαιστικὴ βάσις LhAld ἤτοι μονόμετρον ἀκατάληκτον Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 775e α. 22 sq. (p. 121 Holwerda) Tr τὸ ιζʹ ἰαμβικὴ 
ἢ ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aristoph. pac. 775e β 14 sq. (p. 121 Holwerda) Tr τὰ ιζʹ κʹ 
ἀναπαιστικαὶ βάσεις Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 943a α 5 (p. 144 Holwerda) Tr τὸ βʹ καὶ γʹ καὶ δʹ 
ἀναπαιστικὴ βάσις.

Schol. in Aristoph. pac. 943a β 4 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr <τούτων δ’ 
ἃ μὲν δίμετρά εἰσιν ἀκατάληκτα, ἃ δ’ ἑφθημιμερῆ καὶ βάσεις. μετὰ δὲ ταῦτα 
ἰαμβεῖα ζʹ.> Ald.

Schol. rec. in Aristoph. Plut. 598a. 2 sqq. (p. 165 Chantry) Tr τὸ βʹ (599) 
μονόμετρον ἀκατάληκτον ... τὸ κʹ (617) ὅμοιον τῷ βʹ, ἀναπαιστικὴ βάσις, ἤτοι 
μονόμετρον, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται.

Schol. in Aristoph. ran. 1076 (p. 305a. 24 sq. Dübner) τὸ μέντοι παρατέ-
λευτον ἀναπαιστική ἐστι βάσις.

Schol. in Aristoph. vesp. 863. 23 sq. (p. 138 Koster) Tr τὸ θ´ ἀναπαιστικὴ 
βάσις, ὃ καὶ παρατέλευτον ὀνομάζεται Lh.                                                    [M.E.]


