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ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / 
anapaesticum dimetrum catalecticum

Hephaest. 26. 17 sqq. τὸ δὲ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν 
καλεῖται μὲν παροιμιακὸν διὰ τὸ παροιμίας τινὰς ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ εἶναι. 
(CPG II, p. 229. 9 Leutsch)

πότε δ’ Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσεν,
(CPG I, p. 100. 57 Leutsch-Schneidewin)

καὶ κόρκορος ἐν λαχάνοισιν,
ἀλλὰ παροιμίαι εἰσὶ καὶ ἐπικαὶ καὶ ἰαμβικαὶ καὶ οὐ τούτου τοῦ μέτρου μόνου. 
ὥστ’ οὐκ εἰκότως αὐτὸ μόνον παροιμιακὸν καλοῦσι. Κρατῖνος δὲ ἐν Ὀδυσσεῦσι 
συνεχεῖ αὐτῷ ἐχρήσατο. (fr. 151 [PCG IV, p. 197] Kassel-Austin)

σιγάν νυν ἅπας ἔχε σιγάν
καὶ πάντα λόγον τάχα πεύσει.
ἡμῖν δ’ Ἰθάκη πατρίς ἐστι,
πλέομεν δ’ ἅμ’ Ὀδυσσέϊ θείῳ.

πρῶτος δὲ Ἀρχίλοχος ἐχρήσατο τῷ μεγέθει τούτῳ, ἐν τοῖς τετραμέτροις προτά-
ξας αὐτὸ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ. τὸ γάρ. (fr. 168. 1 West)

Ἐρασμονίδη Χαρίλαε
ἑφθημιμερές ἐστιν ἀναπαιστικόν. ἐχρήσατο δὲ τῷ πρώτῳ ποδὶ καὶ ἰάμβῳ, ὡς 
καὶ ἐκ τοῦ παραδείγματός ἐστι δῆλον, καὶ σπονδείῳ. (fr. 169 West)

Δήμητρί τε χεῖρας ἀνέξων,
ἀναπαίστῳ δὲ τῷ πρώτῳ ἐπὶ δύο μόνων στίχων κεχρῆσθαι δοκεῖ. (fr. 168. 3 West)

ἐρέω πολὺ φίλταθ’ ἑταίρων
καί. (fr. 171. 1 West)

φιλέειν στυγνόν περ ἐόντα.
ταῦτα δὲ ἀμφότερα κατὰ συνεκφώνησιν ἴαμβον ἔχει τὸν πρῶτον πόδα.

Choerob. 234. 23 sqq. «τὸ δὲ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν 
καλεῖται μὲν παροιμιακὸν διὰ τὸ παροιμίας τινὰς ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ εἶναι». καὶ 
τὰ ἑξῆς. εἰσὶ δὲ διάφοροι παροιμίαι φερόμεναι διαφόρων ἐν διαφόροις μέτροις. 
καὶ γὰρ ἐν στίχοις καὶ ἐν ἰάμβοις καὶ ἐν ἐλεγείοις καὶ <ἐν> ἀναπαίστοις, οἷον. 
(Soph. Ai. 665)

ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα
εἰσὶν οὕτω φερόμεναι καὶ ἀδέσποτοι, οἱονεὶ ἀνεπίγραφοι.

Trich. 383. 14 sqq. καταληκτικὸν (scil. δίμετρον ἀναπαιστικόν) εἰς συλλα-
βὴν τό.

ἵνα λῷον ἄγοις κατὰ σόν με.
τοῦτο δὲ παροιμιακὸν καὶ ἑφθημιμερικὸν καλεῖται.

Anon. Harl. 20. 13 sqq. δίμετρα (scil. ἀναπαιστικά) καταληκτικά. παροι-
μιακόν. (Pind. Ol. 1. 2)

-κτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου.
Schol. vet. in Pind. Ol. 1 (p. 1. 8 sq. Tessier) τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 

καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν.
Schol. rec. in Pind. Ol. 1 (p. 46. 3 sqq. Abel) τὸ δ´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
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καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καὶ παροιμιακὸν καλεῖται ὅτι πολλαὶ παροι-
μίαι τούτῳ τῷ μέτρῳ εὕρηνται.

Schol. vet. in Pind. Ol. 9 (p. 8. 18 sq. Tessier) τὸ γ´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
καταλπῆγον μιᾷ συλλαβῇ.

Schol. rec. in Pind. Ol. 9 (p. 311. 17 sq. Abel) τὸ γ´ ἀναπαιστικὸν δίμετρον 
καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ἤτοι ἑφθημιμερές. 

Schol. vet. in Pind. Nem. 10 (p. 27. 14 sq. Tessier) τὸ θ´ ἀναπαιστικόν, 
ἀριστοφανείου ἥμισυ ἀκροτελεύτιον.

Schol. in Aesch. Ag. 40 (p. 522. 7 sqq. Dindorf = I, p. 84. 8 sqq. Smith) 
δέκατον μὲν ἔτος] ὁ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων σλβʹ, ὧν τὰ μὲν ξθʹ 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονό-
μετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξεν. καί εἰσι 
τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ πενθημιμερῆ καὶ ἑφθημιμερῆ καὶ δίμετρα ἀκατάλη-
κτά τινα καὶ μονόμετρα ξδʹ ... (20 sqq. Dindorf = I, p. 99. 11 sqq. Smith) εἰσὶ δὲ 
τὰ κατὰ σχέσιν στροφῶν ἕξ. ἔστι δὲ τῆς παρούσης μονοστρόφου στροφῆς τὰ 
κῶλα ἀναπαιστικὰ ξδʹ, ὧν τὰ μέν εἰσι δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ μονόμετρα, 
τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικὰ, ἤγουν ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 104b (I, p. 104. 2 sqq. Smith) + κύριός εἰμι] ἐντεῦθεν 
αἱ κατὰ σχέσιν ἄρχονται στροφαί. καί εἰσι τῆς πρώτης ταυτησὶ στροφῆς κῶλα 
ιθʹ καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. εἰσὶ δὲ τὰ πλείω μὲν ἀναπαιστικὰ δίμετρα 
ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα καὶ πενθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 355 (I, p. 85. 1 sqq. Smith) + ὦ Ζεῦ βασιλεῦ] ὁ παρὼν 
χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ρλϛʹ, ὧν τὰ πρῶτα ιβʹ ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκα-
τάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Ag. 681 (I, p. 85. 17 sq. Smith) καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ μο-
νόμετρα κζ´.

Schol. in Aesch. Ag. 782b (I, p. 163. 12 sqq. Smith) + ἄγε δἠ, βασιλεῦ] σύ-
στημα ἐπιφθεγματικὸν μετὰ τὰς στροφὰς καὶ ἀντιστροφὰς εἰς δύο περιόδους 
διηιρημένον κώλων ἀναπαιστικῶν κζʹ, ὧν τὸ βʹ, τὸ εʹ καὶ τὸ καʹ μονόμετρα, τὰ 
λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ ἐν ταῖς ἀποθέσεσι τῶν περιόδων καταληκτι-
κὰ ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 1331 (I, p. 87. 33 sqq. Smith) τὰ δὲ κῶλά εἰσιν ἀναπαι-
στικὰ ιβʹ, ὧν τὸ ϛʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταλη-
κτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ.

Schol. in Aesch. Ag. 1551 (p. 527. 30 sqq. Dindorf) οὔ σε προσήκει] ἀνα-
παιστικὰ κῶλα θʹ, ὧν τὸ γʹ τὸ ϛʹ καὶ τὸ ηʹ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα 
καταληκτικὰ, τὸ δὲ θʹ ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Eum. 307 (I, p. 91. 10 sqq. Smith) + ἄγε δή. ὁ παρὼν χορὸς 
συνέστηκεν ἐκ κώλων ἀναπαιστικῶν ιεʹ, ὧν τὰ μέν ἐστι δίμετρα ἀκατάληκτα, 
τὰ δὲ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Eum. 948 (I, p. 93. 16 sq. Smith) + τὰ κῶλα ταῦτα ἀναπαι-
στικά ἐστι δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ζʹ.
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Schol. in Aesch. Eum. 949 (p. 531. 14 sq. Dindorf) τάδ’ ἀκούετε] τὰ κῶλα 
ταῦτ’ ἀναπαιστικά ἐστι δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ζʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 518. 2 sqq. Dindorf) τάδε μὲν Περσῶν] ἡ εἴ-
σθεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. τὰ δὲ κῶλά 
εἰσιν ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ 
μονόμετρα ξεʹ … καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα βραχυκατάληκτα 
καὶ καταληκτικὰ καὶ ἀκατάληκτα καὶ μονόμετρα μζʹ, ὧν τὸ τελευταῖον τροχαι-
κὸν ἰθυφαλλικὸν διὰ τὰ ἑξῆς.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 518. 14 sqq. Dindorf) εἶτα μεταβὰς εἰς ἑτέραν 
ὑπόθεσιν τὸ πρῶτον αὖθις ἔλαβε μέτρον. καί εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ καὶ μονόμετρα ιεʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 1 (p. 30. 16 sqq. Massa Positano) ἔστι δὲ τῆς παρού-
σης μονοστρόφου στροφῆς τὰ κῶλα ξεʹ, τὸ δὲ μέτρον ἀναπαιστικὸν λακωνικὸν 
καλούμενον διὰ τὸ τὸν Λάκωνα Ἀλκμᾶνα πολλάκις τούτῳ χρήσασθαι. εἰσὶ δὲ 
τὰ μὲν τῶν κώλων δίμετρα ἀκατάληκτα, τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταλη-
κτικά, ἃ καλεῖται παροιμιακά, 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. 140 (p. 38. 7 sq. Massa Positano) τὸ δὲ ιʹ δίμετρον 

(scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς παροιμιακόν.
Schol. in Aesch. Pers. 150 (p. 38. 15 sqq. Massa Positano) ἡμέτερα + ἀλλ’ 

ἥδε θεῶν] σύστημα ἕτερον κατὰ περικοπὴν κώλων ὁμοίων ἀναπαιστικῶν εʹ. ὧν 
τὰ μὲν δʹ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ εʹ καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

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. τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ δὲ ἑκ-
καιδέκατον δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς ὃ καλεῖται παροιμιακόν. 
ἐπὶ τῷ τέλει μόνη παράγραφος. εἴρηται ἡμῖν ὅτι δέχεται τὰ ἀναπαιστικὰ κῶλα 
καὶ ἴαμβον. μὴ ξενίζου τοίνυν εἴπερ εὑρήσεις ἐν τούτοις κείμενον ἴαμβον.

Schol. in Aesch. Pers. 623 (p. 519. 27 sqq. Dindorf) ἑξῆς δὲ τούτων μετα-
βὰς εἰς ἑτέραν ὑπόθεσιν ἐνήλλαξε καὶ τὸ μέτρον. καί εἰσι κῶλα ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ πενθημιμερῆ 
καὶ μονοστροφικὰ μή, ὧν τελευταῖον. (v. 680)

νᾶες ἄναες ἄναες.
Schol. in Aesch. Pers. 647 (p. 55. 24 sqq. Massa Positano) + τὸ δʹ ἰωνικὸν 

ἀπὸ μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον, ἐξ ἰωνικοῦ καὶ δισπονδείου, εἰ δὲ βούλει 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Pers. 681 (p. 519. 33 sqq. Dindorf) ἑξῆς δὲ τούτων κῶλα 
τοῦ χοροῦ ἀναπαιστικὰ γʹ, ὧν τὰ βʹ δίμετρα βραχυκατάληκτα, τὸ δὲ γʹ δίμετρον 
καταληκτικὸν, ἤτοι ἑφθημιμερὲς, ὃ καλεῖται παροιμιακόν … (36 sq.) ἑξῆς τού-
των κῶλα ὅμοια τοῖς ἄνω ἀναπαιστικὰ γʹ.

Schol. in Aesch. Pers. 852 (p. 520. 9 sqq. Dindorf) ὦ πόποι] ὁ παρὼν χορὸς 
συνίσταται ἐκ κώλων νζʹ, ὧν τὰ μέν εἰσιν ἀναπαιστικὰ μονόμετρα ἀκατάληκτα, 
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τὰ δὲ πενθημιμερῆ, τὰ δὲ ἑφθημιμερῆ, ἤτοι δίμετρα καταληκτικὰ, ἃ καλεῖται 
παροιμιακά.

Schol. in Aesch. Pers. 908 (p. 520. 16 sqq. Dindorf) ἰὼ, δύστηνος ἐγὼ] 
εἴσθεσις διπλῆς ἐν ἐκθέσει τοῦ δράματος. τὰ δὲ κῶλα τὰ μέν εἰσιν ἀναπαιστικὰ 
δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ἤτοι ἑφθημιμερῆ καὶ πενθημιμερῆ καὶ 
βραχυκατάληκτα δίμετρα καὶ μονόμετρα.

Schol. in Aesch. Prom. 88 (p. 9 Smyth) <† ὦ δῖος αἰ>θήρ] … <τὸ ζʹ> μόνον 
καταληκτικὸν (scil. δίμετρον ἀναπαιστικόν) <ἑφθη>μιμερές, ὃ καλεῖται <πα-
ροι>μιακόν.

Schol. in Aesch. Prom. 136 (p. 12 Smyth) + τὸ δὲ θ´ καταληκτικὸν (scil. 
δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤγουν ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. Prom. 152 (p. 14 Smyth) + τὸ δὲ η´ καταληκτικὸν (scil. 
δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν, ὡς εἴρηται.

Schol. in Aesch. Prom. 167 (p. 15 Smyth) + τὸ δὲ ια´ καταληκτικὸν (scil. 
δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤτοι ἑφθημιμερές … ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ια´ κῶλον ἴαμ-
βον ἔχει τὸν βτερον πόδα. καὶ ἔστιν ἐντεῦθεν δῆλον ὅτι δέχεται καὶ ἰαμβικὸν τὸ 
ἀναπαιστικὸν μέτρον.

Schol. in Aesch. Prom. 186 (p. 16 Smyth) ἡμέτερα + τὸ δὲ ζ´ καταληκτικὸν 
(scil. δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 277 (p. 22 Smyth) <+> τὸ δὲ ζ´ μόνον καταληκτικὸν 
(scil. δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 284 (p. 23 Smyth) + τὸ δὲ ιδ´ καταληκτικὸν (scil. 
δίμετρον ἀναπαιστικόν) ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. Prom. 561 (p. 45 Smyth) + τὸ ϛ´ δίμετρον (scil. ἀναπαιστι-
κόν) καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν. 

Schol. in Aesch. Prom. 877 (p. 68 Smyth) + τὸ μέντοι δέκατον δίμετρόν 
(scil. ἀναπαιστικόν) ἐστι καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμι-
ακόν, ὡς ἀποθετικόν.

Schol. in Aesch. Prom. 1040 (p. 79 Smyth) ἡμέτερα + εἰδότι τοί μοι] ἡ 
συστηματικὴ αὕτη ἔκθεσις τοῦ δράματος κώλων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν νϛ´, ὧν 
τὰ μὲν εἰσι δίμετρα ἀκατάληκτα ... τὰ δὲ τῶν ἀποθέσεων δίμετρα καταληκτικά, 
ἤτοι ἑφθημιμερῆ, ὧν τελευταῖος καὶ παντὸς τοῦ δράματος. (v. 1093)

ἐσορᾷς μ’ ὡς ἔκδικα πάσχω.
Schol. in Aesch. sept. 720-791 (II 2, p. 313. 17 sqq. Smith) οὗτος ὁ χορὸς 

συνέστηκεν ἐκ κώλων οβ´, ὧν τὰ πρῶτα ιδ´ ἀναπαιστικά. τὰ μὲν δίμετρα βρα-
χυκατάληκτα, τὰ δὲ ἀκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ Fpc.

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

Schol. in Aesch. sept. 822-870 (II 2, p. 349. 13 sqq. Smith) ὦ μεγάλε Ζεῦ] 
ὁ χορὸς οὗτος συνίσταται ἐκ κώλων καὶ στίχων μεʹ ὧν τὰ πρῶτα δέκα ἀναπαι-
στικά. τὰ μὲν πρῶτα δύο δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ γʹ μονόμετρον, τὰ ἑξῆς πέντε 
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δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ ἔννατον μονόμετρον, τὸ δὲ ιʹ δίμετρον καταληκτικόν, 
ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν.

Schol. in Aesch. sept. 853-860a (II, p. 358. 34 Smith) τὸ δὲ ϛ´ ἀναπαιστικὸν 
ἑφθημιμερές Fpc. 

Schol. in Aesch. sept. 853-860c (II, p. 359. 5 Smith) ἡμέτερον + τὸ δὲ ἕκτον 
ἀναπαιστικὸν ἑφθημιμερὲς διὰ τὰ ἑξῆς T.

Schol. in Aesch. sept. 861-870c (II, p. 363. 27 sqq. Smith) + ἀλλὰ γὰρ 
ἥκουσιν] σύστημα ἕτερον κατὰν περικοπὴν ἐν ἐκθέσει κώλων ἀναπαιστικῶν 
θ´, ὧν τὰ μὲν ζ´ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ η´ μονόμετρον ὃ καὶ παρατέλευτον 
καλεῖται, τὸ δὲ θ´ δίμετρον καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές T. 

Schol. in Aesch. sept. 871-874c (II 2, p. 366. 22 sqq. Smith) τὸ δὲ ε´ ὅμοιον 
δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aesch. sept. 879-880c (II, p. 369. 34 sqq. Smith) ἡμέτερα + μέλεοι 
δῆτα] τὸ παρὸν σύστημα κώλων ἐστὶν ἀναπαιστικῶν β´, ὧν τὸ μὲν δίμετρον 
ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν, ἤτοι ἑφθημιμερές T.

Schol. in Aesch. sept. 1054-1078a (II, p. 418. 15 sqq. Smith) διπλῆ ἐν 
ἐκθέσει τοῦ δράματος ἀμοιβαίας τὰς περιόδους ἔχουσα. τὰ δὲ κῶλά εἰσιν 
ἀναπαιστικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, καὶ 
μονόμετρα κϛʹ ὧν τὸ κεʹ μονόμετρον παρατέλευτον ὀνομαζόμενον, τὸ δὲ κϛʹ 
τό. (v. 1078)

κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα
ἑφθημιμερές Fpc.

Schol. in Aesch. sept. 1054-1078b (II, p. 418. 21 sqq. Smith) ἡμέτερον + τὰ 
δὲ κῶλά ἐστιν ἀναπαιστικὰ κϛʹ. τὸ αʹ μονόμετρον βραχυκατάληκτον, τὸ θʹ καὶ 
τὸ κεʹ μονόμετρα ἀκατάληκτα, τὰ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα. τὸ ιθʹ δὲ καὶ τὸ 
κϛʹ δίμετρα καταληκτικά, ἤτοι ἑφθημιμερῆ, ἃ καλεῖται παροιμιακά T.

Schol. Byz. in Soph. Oed. tyr. 1297 (p. 281. 15 sqq. Longo) ἔστι δὲ κώλων 
ἀναπαιστικῶν ι´, ὧν τὰ μὲν θ´ εἰσὶ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ι´ καταληκτικόν, 
ἤτοι ἑφθημιμερές.

Schol. in Aristoph. av. 941a (p. 147 Holwerda) Tr νόμαδεσιν γὰρ ἐν 
Σκύθαις] ἡ ε´ περίοδος κώλων ἀναπαιστικῶν πέντε. ὧν τὸ α´δίμετρον καταλη-
κτικὸν τοῦ πρώτου ποδὸς πεντασυλλάβου Lh.

Schol. in Aristoph. eq. 498b (p. 125. 3 sq. Jones-Wilson) Tr τὸ δὲ ἔνατον, 
τὸ (v. 506) ‘πειραθέντων καθ’ ἑαυτούς’, δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταλη-
κτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερές, ὃ καλεῖται παροιμιακόν Lh.

Schol. rec. anon. in Aristoph. nub. 275a (p. 256 Koster) τὸ ιδ´ ἀναπαιστι-
κὸν δίμετρον καταληκτικόν.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 439a (p. 104. 8 sqq. Holwerda) ἀπὸ τοῦ (v. 
439) ‘νῦν οὖν χρήσθῶν’ ἕως τοῦ (v. 456) ‘τοῖς φροντισταῖς παραθέντων’ κῶλα 
ἀναπαιστικά, δίμετρα ὑπερκατάληκτα καὶ <ἀκατάληκτα καὶ> καταληκτικά.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 439a. 16 sqq. (p. 71 Koster) Tr1 τὸ ιη´ (v. 
456) ‘τοῖς φροντισταῖς παραθέντων’ δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ὃ 
καλεῖται ἑφθημιμερές.



Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

6

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / anapaesticum dimetrum catalecticum

Schol. vet. in Aristoph. nub. 717b (p. 152. 5 sq. Holwerda) τὸ δὲ ϛ´ ἀνα-
παιστικὸν δίμετρον καταληκτικόν.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 722 (p. 153. 8 Holwerda) ἀναπαιστικὸν δίμε-
τρον καταληκτικόν.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1009a. 14 sq. (p. 145 Koster) Tr1 τὸ κ´ (v. 1023) 
‘καταπυγοσύνης ἀναπλήσει’ δίμετρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικόν Rs.

Schol. in Aristoph. pac. 459b .. 8 sqq. (p. 75 Holwerda) τὸ η´ ὅμοιον δίμε-
τρον (scil. ἀναπαιστικόν) καταληκτικόν ... τὸ ιδ´. (v. 472)

πῶς οὖν οὐ χωρεῖ τοὔργον;
ὅμοιον καταληκτικὸν ἤτοι ἑφθημιμερὲς παροιμιακόν.

Schol. in Aristoph. pac. 464a (p. 75 Holwerda) vet τὰ ἑξῆς τρία ἐν παρεκθέ-
σει, ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἓν καὶ καταληκτικὰ βʹ VΓ.

Schol. in Aristoph. pac. 922b α. 2 sqq. (p. 139 Holwerda) Tr τὰ ἑξῆς δύο 
κῶλα ἀναπαιστικὰ δίμετρα, LhAld τὸ μὲν ἀκατάληκτον, τὸ δὲ καταληκτικόν V.

Schol. in Aristoph. pac. 939a. 7 sqq. (p. 143 Holwerda) vet τὸ τοίνυν 
πρῶτον τρίκωλον τοῦ ὑποκριτοῦ ἴαμβος τετράμετρος καταληκτικὸς καὶ ἀνα-
παιστικὰ δύο δίμετρα ἀκατάληκτόν τε καὶ καταληκτικόν V.

Schol. in Aristoph. pac. 943a α. 8 sq. (p. 144 Holwerda) Tr τὸ δὲ ιʹ δίμετρον 
καταληκτικὸν ἑφθημιμερὲς παροιμιακόν.

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

Schol. in Aristoph. ran. 675 (p. 295a. 5 sq. Dübner) τὸ δεύτερον ἀναπαι-
στικὸν δίμετρον καταληκτικόν.

Schol. A in Hephaest. 134. 12 sqq. οὐ καλῶς λέγει τοῦτο Ἡφαιστίων (p. 
26. 24 sqq.), ὄτι οὐ καλῶς λέγεται παροιμιακόν, ἐπειδὴ καὶ ἐν ἰάμβοις καὶ ἐν 
ἔπεσιν εὑρίσκονται παροιμίαι, καὶ οὐ μόνου τοῦ μέτρου τούτου (scil. τοῦ ἀνα-
παιστικοῦ διμέτρου καταληκτικοῦ). φαμὲν γὰρ ὅτι οὐδὲν πρᾶγμα παροιμιακὸν 
αὐτὸ καλεῖσθαι, εἴ τινες γράψαντες παροιμίας κατεχρήσαντο τῷ μέτρῳ, καίτοι 
καὶ ἰαμβικῶν καὶ ἐπικῶν οὐσῶν παροιμιῶν. ὡς γὰρ τὸ ἀριστοφάνειον μέτρον 
καίπερ Ἀριστοφάνους μὴ εὑρηκότος ὅμως τὸ καταχρήσασθαι τοῦτον αὐτῷ 
ὠνομάσθαι, οὕτως τὸ μέτρον παρέσχετο, ὡσαύτως κἀνταῦθα.

Schol. A in Hephaest. 135. 3 sqq. καλῶς πάνυ ἐπέστησεν ὁ Λογγῖνος τὴν 
αἰτίαν, δι’ ἣν δέχεται τὸ μέτρον τοῦτο ἴαμβον. καί φησιν ὅτι ἐν τῷ δακτυλικῷ 
στίχῳ μετὰ τὸν τρίτον τροχαῖον ἴαμβος εὑρίσκεται καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπαιστοι, 
οἷον. ([Hom.] Il. I 94 et al.)

τόνδ’ ἀπαμειβόμενος προσ-
τροχαῖος καὶ λοιπὸν ἴαμβος καὶ ἀνάπαιστοι.

ἔφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς.
Schol. A in Hephaest. 135. 11 sqq. τοῦτό φησιν (scil. ὁ Ἡφαιστίων, p. 27. 9 

sqq.) ὅτι καὶ τὸ ‘ἐρέω’ καὶ τὸ ‘φιλέειν’ ἴαμβοι γίνονται κατὰ συνίζησιν τῶν δύο 
ἓν γινομένων ‘ἐρῶ, φιλεῖν’. καὶ ἔστιν, ὡς ἔοικεν, ἰωνικὴ διαίρεσις. † ἐπεὶ δι’ ἣν 
αἰτίαν ἐπὶ μόνων τούτων † καθαρῷ ἐχρήσατο τῷ παραδείγματι τοῦ ἀναπαί-
στου ἐν ἀρχῇ.
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Schol. B in Hephaest. 275. 22 sqq. δίμετρον μὲν (scil. ἀναπαιστικόν) κα-
ταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, ὃ καὶ παροιμιακὸν καλεῖται, τό. (CPG II, p. 229. 9 
Leutsch)

πότε δ’ Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσε;
(CPG I, p. 100. 57 Leutsch-Schneidewin)

καὶ κόρκορος ἐν λαχάνοισιν.
τοῦτο δὲ καὶ Κρατῖνος (inc. 360 [PCG IV, p. 297] Kassel-Austin) καὶ Ἀρχίλοχος 
(fr. 168-171 West) ἐχρήσαντο.

Ter. Mavr. GL VI 379. 1811 sqq. 
cetera pars superest: (cf. Verg. buc. 8. 21) ‘mea tibia dicere versus’; 
haec iuncta frequentius edet 
anapaestica dulcia metra; 
cuicumque libebit, ut istos,
triplices dare sic anapaestos. 
atque ille poeta Faliscus, 
cum ludicra carmina pangit: 

(fr. 1 [FPL 345 sq.] Blänsdorf)
‘uva, uva sum, et uva Falerna, 
et ter feror et quater anno’;
libro quoque dixit eodem: 

(fr. 2 [FPL 346] Blänsdorf)
‘undae unde colonus Eoae?
a flumine venit Oronti’. 
erit ultima syllaba post tres 
catalectica quae perhibetur,
nec non alias quoque binas 
et tres superare s lere, 
pes sit licet integer ipse, 
si non hunc regula poscet, 
catalecticon hoc genus omne
et semipedem vocitari 
supra quoque iam meministi. 
mirum tibi nec videatur 
spondeon inesse anapaestis: 
rex et dominus prior ipse est,
hic advena sumptus et hospes
de foedere temporis aequi,
quotiens locus expetet, ultro
reddet sua iura priori.

Sacerd. GL VI 531. 25 sqq. de dimetro (scil. anapaestico) catalectico. ana-
paesticum dimetrum catalecticum fit hoc modo, † dactylo, spondeo, dactylo:

sidera pulchra pulchra sidera †.
huic addita syllaba faciet dimetrum acatalectum.
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Apthon. GL VI 123. 5 sqq. e tribus autem anapaestis coniunctis ultima his 
syllaba catalectica accedente seu duabus (interdum enim [spondeus pro ana-
paesto metro exigente ponitur] et duae reperiuntur, quae tamen convenientem 
metro non efficient pedem, ut merito catalecticus versus efficiatur) formabi-
tur epodos ex anapaestico non absone metro heroo respondens, nec immerito: 
nam retracta heroo penthemimere tome pars eius residua hanc epodum dabit, 
velut: (Verg. Aen. IX 525)

vos o Calliope,
dehinc:

precor adspirate canenti.
id erit  [in] anapaestico par ac simile: (cf. Verg. buc. 8. 21)

mea tibia dicere versus.
quod si coniungas, facit:

vos o Calliope mea tibia dicere versus.
item: (Verg. buc. 2. 40)

praeterea duo nec,
<dehinc>:

tuta mihi valle reperti.
huic simile anapaesticum: (Ter. Maur. GL VI 379. 1814)

cuicumque libebit ut istos.
Apthon. GL VI 124. 1 sqq. dimetro autem anapaestico catalectico sive 

heroo penthemimeri si phalaecii colon, id est partem e tribus trochaeis, seu 
syzygian eius, adiunxeris, prosodiacum metrum efficies, quod semper a disyl-
labo quolibet *** ut:

heu heu date nunc sonitus † date bella tela.
item ex heroo,

carmina pulchra mihi o boni sodales.
Diom. GL I 512. 33 sqq. anapaesticum dimetrum fit incisione, cuius haec 

exempla sunt:
agite o pelagi cursores, 
cupidam in patriam portate.

sunt hic bini anapaesti aut qui recipi solent, in imo autem aut bacchius est, qui 
constat ex duabus longis et brevi, aut molossus, qui constat ex tribus longis.

Serv. GL IV 462. 6 sq. de paroemiaco. paroemiacum constat dimetro (scil. 
anapaestico) catalectico, ut est hoc:

aditum Veneris fuge virgo.                                                                         [M.E.]


