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ἀσύνθετος (ποῦς, ῥυθμός)

1. Aristox. rhythm. II 22 (p. 14. 19 sqq. Pearson) τῶν δὲ ποδικῶν δια-
φορῶν ἐκκείσθωσαν αἱ ἑπτά. πρώτη μέν, καθ’ ἣν μεγέθει διαφέρουσιν ἀλλή-
λων. δευτέρα δέ, καθ’ ἣν γένει. τρίτη δέ, καθ’ ἣν οἱ μὲν ῥητοί, οἱ δ’ ἄλογοι τῶν 
ποδῶν εἰσι. τετάρτη δέ, καθ’ ἣν οἱ μὲν ἀσύνθετοι, οἱ δὲ σύνθετοι. πέμπτη δέ, 
καθ’ ἣν διαιρέσει διαφέρουσιν ἀλλήλων. ἕκτη δέ, καθ’ ἣν σχήματι διαφέρουσιν 
ἀλλήλων. ἑβδόμη δέ, καθ’ ἣν ἀντιθέσει … οἱ δ’ ἀσύνθετοι τῶν συνθέτων δια-
φέρουσι τῷ μὴ διαιρεῖσθαι εἰς πόδας, τῶν συνθέτων διαιρουμένων.

Arist. Qvint. de mus. I 14 (p. 34. 19 sqq. Winnington-Ingram) τῶν ῥυθμῶν 
τοίνυν οἱ μέν εἰσι σύνθετοι, οἱ δὲ ἀσύνθετοι, <οἱ δὲ μικτοί>, σύνθετοι μὲν οἱ ἐκ 
δύο γενῶν ἢ καὶ πλειόνων συνεστῶτες, ὡς οἱ δωδεκάσημοι, ἀσύνθετοι δὲ οἱ ἑνὶ 
γένει ποδικῷ χρώμενοι, ὡς οἱ τετράσημοι, μικτοὶ δὲ οἱ ποτὲ μὲν εἰς χρόνους, 
ποτὲ δὲ εἰς ῥυθμοὺς ἀναλυόμενοι, ὡς οἱ ἑξάσημοι. τῶν δὲ συνθέτων οἱ μέν εἰσι 
κατὰ συζυγίαν, οἱ δὲ κατὰ περίοδον. κατὰ συζυγίαν μὲν οὖν ἐστι δύο ποδῶν 
ἁπλῶν καὶ ἀνομοίων σύνθεσις, περίοδος δὲ πλειόνων.

Arist. Qvint. de mus. I 15 (p. 35. 4 sqq. Winnington-Ingram) ἐν τῷ δακτυ-
λικῷ γένει ἀσύνθετοι μέν εἰσι ῥυθμοὶ ἕξ. ἁπλοῦς προκελευματικὸς ἐκ βραχείας 
θέσεως καὶ βραχείας ἄρσεως, προκελευματικὸς διπλοῦς ἐκ δύο βραχειῶν ἐπὶ 
θέσιν καὶ δύο βραχειῶν ἐπ’ ἄρσιν καὶ ἀνάπαλιν, ἀνάπαιστος ἀπὸ μείζονος ἐκ 
μακρᾶς θέσεως καὶ δύο βραχειῶν ἄρσεων, ἀνάπαιστος ἀπ’ ἐλάσσονος ἐκ δύο 
βραχειῶν ἄρσεων καὶ μακρᾶς θέσεως, <ἁπλοῦς σπονδεῖος ἐκ μακρᾶς θέσεως> 
καὶ μακρᾶς ἄρσεως, σπονδεῖος μείζων, ὁ καὶ διπλοῦς, ἐκ τετρασήμου θέσεως 
καὶ τετρασήμου ἄρσεως.

Arist. Qvint. de mus. I 16 (p. 37. 5 sqq. Winnington-Ingram) ἐν δὲ τῷ 
παιωνικῷ γένει ἀσύνθετοι μὲν γίνονται πόδες δύο, παίων διάγυιος ἐκ μακρᾶς 
θέσεως καὶ βραχείας καὶ μακρᾶς ἄρσεως, παίων ἐπιβατὸς ἐκ μακρᾶς θέσεως καὶ 
μακρᾶς ἄρσεως καὶ δύο μακρῶν θέσεων καὶ μακρᾶς ἄρσεως. διάγυιος μὲν οὖν 
εἴρηται οἷον δίγυιος (δύο γὰρ χρῆται σημείοις), ἐπιβατὸς δέ, ἐπειδὴ τέτρασι 
χρώμενος μέρεσιν ἐκ δυεῖν ἄρσεων καὶ δυεῖν διαφόρων θέσεων γίνεται.

Arist. Qvint. de mus. I 19 (p. 40. 1 sqq. Winnington-Ingram) μεταβολὴ δέ 
ἐστι ῥυθμικὴ ῥυθμῶν ἀλλοίωσις ἢ ἀγωγῆς. γίνονται δὲ μεταβολαὶ κατὰ τρό-
πους δώδεκα. κατ’ ἀγωγήν. κατὰ λόγον ποδικόν, ὅταν ἐξ ἑνὸς εἰς ἕνα μετα-
βαίνῃ λόγον ἢ ὅταν ἐξ ἑνὸς εἰς πλείους ἢ ὅταν ἐξ ἀσυνθέτου εἰς μικτὸν ἢ ἐκ 
ῥητοῦ εἰς ἄλογον ἢ ἐξ ἀλόγου εἰς ἄλογον ἢ ἐκ τῶν ἀντιθέσει διαφερόντων εἰς 
ἀλλήλους ἢ ἐκ μικτόν.

2. Anon. Ambr. 233. 9 sq. σύμπλεκτος (scil. πούς) ἢ ἀσύνθετος ἐκ δύο 
μακρῶν καὶ τριῶν βραχειῶν      ἑπτάχρονος, οἷον ‘Ἀμμωνιανός’.    [B.M.] 


