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Choerob. 181. 23 sqq. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ (scil. βιβλίῳ διαλαμβάνει) περὶ 
τῶν ἀντιπαθούντων, ὅτι οὗτος ὁ ποὺς τῷδ’ ἀντιπαθεῖ, οἷον ὁ τροχαῖος τῷ 
ἰάμβῳ ἀντίκειται καὶ ὁ σπονδεῖος τῷ πυρριχίῳ, ὁ δάκτυλος τῷ ἀναπαίστῳ καί 
τινα τοιαῦτα.

Choerob. 230. 5 sqq. εἰπὼν περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ νῦν καὶ περὶ τοῦ ἀντιπαθοῦς 
αὐτοῦ βούλεται τροχαϊκοῦ διαλαβεῖν. ὅτι γὰρ ἀντιπαθεῖ αὐτὸ δῆλον, ἐπεὶ ἐκ 
τοῦ τροχαϊκοῦ αὐτοῦ μέτρου ἐὰν ἀπάρῃς τὴν πρώτην συλλαβήν, ἰαμβικὸν εὑρί-
σκεται καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. καὶ ἔμπαλιν ἐὰν ἐκ τοῦ ἰαμβικοῦ ἐκβάλῃς 
τὴν πρώτην συλλαβήν, τροχαικὸν εὑρίσκεται καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν.

Choerob. 233. 22 sqq. εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἀναλόγῳ τάξει κέ-
χρηται περὶ τοῦ ἀντιπαθοῦς διαλαμβάνων, λέγω δὴ τοῦ ἀναπαιστικοῦ ἐκ δύο 
βραχειῶν καὶ μακρᾶς λαμβανομένου.

Choerob. 237. 17 sqq. ἀφαιρουμένη γὰρ ἡ πρώτη συλλαβὴ τοῦ χοριαμβι-
κοῦ τίκτει τὸ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος. ἀλλὰ δεῖ λέγειν, ὅτι τὸ ἀντιπαθὲς παρέ-
λαβεν, ἵνα μᾶλλον τὴν τάξιν φυλάξῃ τῷ τὰ ἀντιπαθῆ πλησίον ἀλλήλων κεῖ-
σθαι. ὡς γὰρ ἰάμβῳ τροχαῖος, οὕτω καὶ δακτύλῳ <ἀνάπαιστος ἀντίκειται καὶ 
χοριάμβῳ> ἀντίσπαστος.

Choerob. 242. 8 sqq. ζητεῖται διὰ τί μὴ μετὰ τὸ ἀντισπαστικὸν εὐθὺς τοῦ 
(scil. ἰωνικοῦ) ἀπ’ ἐλάσσονος ἤρξατο, ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ μείζονος. καὶ φαμέν, ὅτι 
πρῶτον τῆς τετραδικῆς συγγενείας παρέλαβε τὸ χοριαμβικόν, οὗ συλλαβῆς 
ἀφαιρουμένης ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος γίνεται, ἐξ οὗ ὁ ἀντίσπαστος, ἐξ οὗ ὁ 
ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος. ἅπαξ δὲ μετὰ τὸ χοριαμβικὸν τὸ ἀντιπαθὲς αὐτοῦ ἀντι-
σπαστικὸν παραλαβών, πιθανῶς τοῦ <ἐκ τοῦ> ἀντισπαστικοῦ γενομένου κατὰ 
ἀφαίρεσιν ἤρξατο.

Choerob. 243. 22 sqq. ἅπαξ δὲ τῶν διτροχαίων ἐμπεσόντων εἰς τὰ ἰωνικά, 
τοῖς ἀντιπαθέσι τῶν ἰωνικῶν συνῆλθον αἱ ἰαμβικαὶ διποδίαι, φημὶ δὴ τῷ ἀντι-
σπαστικῷ καὶ χοριαμβικῷ.

Choerob. 244. 14 sqq. τὸ δὲ ἀπ’ ἐλάσσονος ἰωνικὸν συντίθεται μὲν καὶ 
καθαρόν, συντίθεται δὲ καὶ ἐπίμικτον πρὸς τὰς τροχαικάς]. τοῦτο δεδήλωται 
ἀντιπαθὲς ὂν τῷ ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπὸ σπονδείου ἤρχετο, 
τοῦτο δὲ ἀπὸ πυρριχίου, εἶτα σπονδείου, τὸ καθαρὸν ἰωνικόν.

Tzetz. de metr. Pind. 35. 18 sqq. 
ὅτε δὲ μῖξις γίνεται ἀπᾴδουσα τῷ μέτρῳ
καὶ μίγνυνται παρά τισιν ᾀσματογράφοις μέτρα,
ἀντίσπαστος ἰωνικῷ, χοριάμβῳ τροχαῖος,
ἅπερ οὐχὶ συνήρχοντο, ἀλλ’ ἐναντία ἦσαν ...

27 sqq.
ὅτε τοιαύτη γίνεται ἀνοικεῖός τις μῖξις,
μῖξιν κατ’ ἀντιπάθειαν οἱ τεχνικοὶ καλοῦσιν,
ἐναντίως, ἀντιπαθῶς ὡς τῶν ποδῶν κειμένων.

Trich. 370. 26 sqq. εὔλογος δὲ ἡ τάξις μετὰ τὸ ἰαμβικὸν μέτρον τὸ τρο-
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χαικὸν τετάχθαι, ὅτι τε, ὡς ἔφαμεν, μετὰ ἴαμβον δισύλλαβος ποὺς μόνος ὁ 
τροχαῖος μέτρον ἀποτελεῖ καὶ ὅτι ἀντιπαθὴς καὶ οἷον ὑπεναντίος τῷ ἰάμβῳ ὁ 
τροχαῖος, ὅτι ὁ μὲν ἐκ βραχείας συντέθειται καὶ μακρᾶς ὁ ἴαμβος, ὁ δὲ τροχαῖος 
ἔμπαλιν ἐκ μακρᾶς καὶ βραχείας.

Trich. 371. 10 sqq. ὥστε ἀκόλουθόν ἐστι μετὰ τὸ περὶ ἰαμβικοῦ διαλαβεῖν 
ἐπὶ τὸ ἀντιπαθὲς αὐτῷ ἥκειν, δηλαδὴ τὸ τροχαικόν. καὶ ἄλλως γὰρ τὰ ἐναντία 
τῇ τῶν ἐναντίων διδασκαλίᾳ μᾶλλον ἀκριβέστερον παριστῶνται, ὡς τὸ λευκὸν 
τῇ τοῦ μέλανος καὶ ἀνάπαλιν.

Trich. 371. 28 sqq. καὶ σκόπει μοι, ὅπως καὶ κατὰ τοῦτο ἀντιπαθές ἐστι τὸ 
τροχαικὸν μέτρον τῷ ἰαμβικῷ. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τρίτῃ καὶ πέμπτῃ 
χώρᾳ καὶ ἁπλῶς ἐν ταῖς περιτταῖς ἔφαμεν τίθεσθαι τὸν σπονδεῖον καὶ τὸν δά-
κτυλον καὶ τὸν ἀνάπαιστον. ἐνταῦθα δὲ ἐν τῷ τροχαϊκῷ μέτρῳ τοὐναντίον 
ἅπαν ἐν ταῖς ἀρτίαις. καὶ ὥσπερ ἐν τῷ ἰαμβικῷ μέτρῳ τὸν ἀνάπαιστον τοὺς 
κωμικοὺς παραλαμβάνειν ἐν ταῖς ἀρτίαις χώραις ὅλως ἐλέγομεν, διὰ τὸ ἀπὸ 
βραχείας ἄρχεσθαι καὶ κατὰ τοῦτο κοινωνεῖν τῷ ἰάμβῳ, οὕτως ἐνταῦθα τὸν 
δάκτυλον ἐν ταῖς περιτταῖς, ὡς ἀπὸ μακρᾶς ἀρχόμενον καὶ τέως κατὰ τοῦτο 
οἰκειούμενον τῷ τροχαίῳ.

Trich. 379. 14 sqq. τὸ δὲ λοιπὸν εἶδος τοῦ δακτυλικοῦ τὸ καλούμενον λο-
γαοιδικὸν δακτυλικόν, ἀντιπαθὲς καὶ οἷον ὑπεναντίον ἐστὶ τῷ αἰολικῷ.

Trich. 381. 6 sqq. μετὰ τὸ περὶ τοῦ δακτυλικοῦ, τοῦ τε κυρίως καὶ τῶν 
εἰδῶν τούτου, διαλαβεῖν εὔλογον ἂν εἴη καὶ περὶ τοῦ ἀναπαιστικοῦ μέτρου δι-
δάξαι. ὡς γὰρ ὁ τροχαῖος καὶ τὸ ἐκ τούτου μέτρον ἀντιπαθὲς ἦν τῷ ἰάμβῳ ἐν 
πᾶσιν, ὡς ἔφαμεν, οὕτω καὶ ὁ ἀνάπαιστος, ὅν τινες ὡς εἴπομεν καὶ ἀντιδάκτυ-
λον καλοῦσι, τῷ δακτύλῳ. 

Trich. 390. 35 sqq. ὥσπερ τὸ ἰαμβικὸν μέτρον ἀντικείμενον ἦν τῷ τρο-
χαικῷ, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ βραχείας ἤρχετο καὶ κατέληγεν εἰς μακράν, τὸ δ’ ἀπὸ 
μακρᾶς εἰς βραχὺ τὸ τροχαϊκόν, οὕτω καὶ τὸ χοριαμβικὸν καὶ ἀντισπαστικὸν 
μέτρον ἀντιπαθῆ καὶ ἀντικείμενά εἰσι τοῖς ἰωνικοῖς καλουμένοις μέτροις, παρ’ 
ὅσον ἐκεῖνα μέν, ὅτι καὶ μᾶλλον ἦσαν ἐπίμικτα, ἐπὶ τέλει τοὺς ἰάμβους ὡς εἴ-
πομεν παρεδέχοντο.

Trich. 393. 21 sqq. τὸ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάσσονος μέτρον ἀντιπαθές ἐστι τῷ 
ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ, καθόσον τοῦτο μὲν τὸ ἀπ’ ἐλάσσονος, ἀπὸ πυρριχίου 
ἀρχόμενον, εἰς σπονδεῖον καταλήγοντα τῶν ποδῶν ἕκαστον ἔχει ὅτε ἐστὶ κα-
θαρόν, τὸ δ’ ἀπὸ μείζονος ἀνάπαλιν ἀπὸ σπονδείου ἀρχόμενον καὶ περαιούμε-
νον εἰς πυρρίχιον, μετ’ ἐκεῖνο γοῦν τέτακται τοῦτο τὸ ἀπ’ ἐλάσσονος ἰωνικὸν 
ἀναγκαίως.

Anon. Harl. 10. 9 sqq. γένος οὖν μέτρου φαμὲν τὴν πρὸς ἄλληλα τῶν 
ἀντιπαθῶν ἐπιπλοκήν, ὡς δακτυλικοῦ πρὸς τὸν ἀνάπαιστον. ἐπιπλοκὴν γὰρ 
λέγομεν τὴν εἰς ἄλληλα συγγένειαν τῶν μέτρων ἢ τῶν μετρικῶν εἰδῶν.

Anon. Vat. 189 εἰσὶ καὶ μέτρα τὰ λεγόμενα μίξεις κατ’ ἀντιπάθειαν, ὅταν 
ἐν μέτρῳ τινὶ τεθῶσι πόδες ἀντιπαθοῦντες, οἷον ἐν μὲν τῷ χοριαμβικῷ μέτρῳ ἢ 
τῷ ἀντισπαστικῷ τεθῶσι παίωνες (παιῶνες cod.) ἢ ἰωνικοί.

Anon. Vat. 194 περὶ τῶν ἐν τοῖς μέτροις μίξεων κατ’ ἀντιπάθειαν. μίξεις δὲ 
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κατ’ ἀντιπάθειαν ὀνομάζονται, ὅταν ἔν τινι μέτρῳ τεθῶσι πόδες ἀνοικεῖοι καὶ 
ἀντιπαθοῦντες. τῷ ἰάμβῳ ἀντιπαθεῖ ὁ τροχαῖος. τινὲς δὲ τῶν τετρασυλλάβων 
πρόσκεινται μὲν τῷ ἰάμβῳ, πρὸς δὲ τὰς τροχαικὰς συζυγίας ἀπᾴδοντές εἰσι 
καὶ ἀνοικεῖοι. διὰ τοῦτο καὶ ἀντιπαθεῖς ὀνομάζονται. ἕτεροι δὲ τούτων πρό-
σκεινται τῷ τροχαίῳ καὶ πρὸς τὰς ἰαμβικὰς συζυγίας οὐ συμφονοῦσιν, οἷον ὁ 
χορίαμβος καὶ ὁ ἀντίσπαστος, οἰκεῖοι τῷ ἰάμβῳ, καὶ μετὰ τούτων αἱ ἰαμβικαὶ 
συζυγίαι χρήσιμαι. οὗτοι δὲ πρὸς τροχαικὰς συζυγίας καὶ ἰωνικὰς καὶ παίωνας 
ἀνοικεῖοι καὶ (cod., ἀνοικεῖοι δὲ Günther) ἀντιπαθεῖς.

Schol. vet. in Pind. Nem. 7 (p. 25. 6 Tessier) τὸ γ´ ἐπιωνικόν, διὰ τὰς 
ἀντιπαθεῖς ἰάμβῳ.

Schol. vet. in Pind. praef. (III, p. 309. 20 sqq. Drachmann) ἰστέον ὅτι 
ἀντιπαθεῖ τῷ τροχαίῳ ὁ ἴαμβος. διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τῶν τετρασυλλάβων τινὲς 
μὲν τῷ τροχαίῳ πρόσκεινται καὶ πρὸς τὰς ἰαμβικὰς συζυγίας ἀπᾴδοντές εἰσι, 
τινὲς δὲ τῷ ἰάμβῳ καὶ πρὸς τὰς τροχαικὰς συζυγίας οὐ συμφωνοῦσιν. ἤγουν 
πρὸς μὲν χορίαμβον καὶ πρὸς τὸν ἀντίσπαστον αἱ ἰαμβικαὶ συζυγίαι χρήσιμοι, 
πρὸς δὲ τοὺς ἰωνικοὺς οὐκέτι.

Schol. rec. in Pind. Ol. 1 (p. 47. 12 sqq. Abel) ἀντισπατικὸν δίμετρον (τρί-
μετρον cod. Vratislav.) καταληκτικὸν ἐξ ἀντισπάστου, διτροχαίου καὶ ἀναπαί-
στου. καλεῖται δὲ τοῦτο φαλαίκειον, ὅτε τὴν μὲν α´ ἔχει ἀντισπαστικήν, τὰς δὲ 
λοιπὰς ἰαμβικάς. ἐνταῦθα δὲ ἀντιπαθής ἐστιν ἡ μῖξις αὐτοῦ.

Schol. rec. in Pind. Ol. 3 (p. 146. 7 sqq. Abel) τὸ α´ ἐγκωμιολογικὸν τρί-
μετρον καταληκτικόν ... (p. 147. 1 sqq. Abel) ἐπεὶ γοῦν καὶ τοῦτο ἐκ β´ πεν-
θημιμερῶν σύγκειται, τοῦ α´ δακτυλικοῦ, τοῦ β´ δὲ ἰαμβικοῦ, διὰ τοῦτο διπεν-
θημιμερὲς καλεῖται. ἔστι δὲ ἀσυνάρτητον, διότι μὴ πεφυκὸς ἡνώθη. τὸ δὲ ἐν 
κώλοις ἀσυνάρτητον τοῦτο ἀντιπαθές, ἐναντίοις ποσὶν ἡνωμένον.

Schol. A in Hephaest. 115. 6 sqq. εἰ τοίνυν τὸν σπονδεῖον ἐν ταῖς ἀρτίαις 
οὐ δέχεται (scil. ὁ ἴαμβος), οὐδὲ τὸν ἀπ’ αὐτοῦ λυθέντα ἀνάπαιστον ὀφείλει 
δέχεσθαι. παρὰ μὲν οὖν ἰαμβοποιοῖς <καὶ τραγικοῖς> τοῦτο σώζεται, παρὰ δὲ 
κωμικοῖς, οὐ λίαν ἀντιποιουμένοις εὐμετρίας, οὐκέτι (τὸν δὲ τροχαῖον, ὃς ἀντι-
παθεῖ τῷ ἰαμβικῷ, παρῃτήσατο).

Schol. A in Hephaest. 121. 17 sqq. ἀναγκαίως μετὰ τὸ ἰαμβικὸν εἰς τὸ 
τροχαικὸν ἔρχεται. ἄμφω γὰρ μιᾶς ἐπιπλοκῆς εἰσι τῆς καλουμένης τρισήμου 
ἢ καὶ ἑξασήμου δυαδικῆς (ἄλλως τε καὶ ἀντιπαθής ἐστιν αὐτῶν καὶ εὐπρεπὴς 
ἑκατέρα τομή) γένεσίς τέ ἐστιν ἑκατέρῳ ἡ αὐτή. καὶ γὰρ τῷ ἰαμβικῷ εἰ προ-
σθείης κατ’ ἀρχὴν μακρὰν συλλαβήν, τροχαικὸν ποιήσεις. εἰ δὲ τῷ τροχαικῷ 
βραχεῖαν, ἰαμβικόν.

Schol. A in Hephaest. 122. 9 sqq. καὶ ἀντιπαθῆ δὲ λέγεται ταῦτα τὰ μέτρα 
ἀλλήλοις. τὸ μὲν (scil. τὸ ἰαμβικόν) γὰρ ἀπὸ βραχείας ἄρχεται καὶ εἰς μακρὰν 
λήγει, τὸ δὲ τροχαικὸν ἀπὸ μακρᾶς ἀρχόμενον εἰς βραχεῖαν λήγει.

Schol. A in Hephaest. 150. 28 sqq. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα κατ’ ἀφαίρεσιν τὰ 
ἀντιπαθοῦντα αὐτοῖς μέτρα τίκτει. ὥσπερ τὸ ἰαμβικὸν κατ’ ἀφαίρεσιν τῆς ἐν 
τῇ ἀρχούσῃ μακρᾶς τίκτει τὸ τροχαικόν. καὶ τὸ τροχαικὸν κατὰ ἀφαίρεσιν τῆς 
ἐν τῇ ἀρχούσῃ μακρᾶς τίκτει τὸ ἰαμβικόν. ταὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλικοῦ καὶ 



Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

4

ἀντιπαθής

ἀναπαιστικοῦ. τὸ μέντοι κρητικὸν κατ’ ἀφαίρεσιν τῆς ἐν τῇ ἀρχούσῃ μακρᾶς 
ποιεῖ τὸ βακχειακὸν μέτρον, ὃ ὁμοιοειδὲς αὐτῷ. αὔξεται δὲ τοῦτο καὶ μέχρι 
ἑξαμέτρου.

Schol. A in Hephaest. 151. 20 sq. <τροχαικήν>. ἀντιπαθῆ φησὶ ταύτην. 
ἔδει γὰρ ἰαμβικὴν εἶναι καὶ οὐ τροχαικήν.

Schol. A in Hephaest. 152. 15 ἰστέον δὲ ὅτι ἀσυνάρτητα γίνεται τὰ πάντα 
ξδ´ ... 21 sqq. μονοειδῆ μέν ἐστιν ὀκτώ …, ὁμοιοειδῆ δὲ ὀκτώ ..., ἐπισύνθετα δὲ 
κδ´, ἀντιπαθῆ κδ´, ὧν τὰ μὲν πρώτης ἀντιπαθείας, ὅσον μιᾶς συλλαβῆς ἐκτι-
θεμένης, τὸ ὅλον ἓν ποιεῖ.                                                                                  [A.T.]


