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δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν / 
dactylicum tetrametrum catalecticum

1. Arist. Qvint. de mus. I 24 (p. 47. 26 sqq. Winnington-Ingram) τοῦ δὲ 
γενικοῦ δακτυλικοῦ πεποιήκασιν οἱ μὲν (scil. ποιηταί) ταῦτα εἴδη. δίμετρον τρί-
μετρον τετράμετρον πεντάμετρον. βαίνουσι δέ τινες αὐτὸ καὶ κατὰ συζυγίαν 
ποιοῦντες τετράμετρα καταληκτικά. τινὲς δὲ κἀν ταῖς πρώταις χώραις μόναις 
ἀμείβοντες τὸν δάκτυλον καὶ τοὺς ἀνισοχρόνους αὐτῷ τῶν δισυλλάβων τιθέ-
ντες ποιοῦσι τὰ καλούμενα λογαοιδικά.

 ⏔  ⏔  ⏖  |
2. Trich. 376. 6 sqq. τετράμετρον δὲ (scil. δακτυλικόν) καταληκτικὸν μὲν 

εἰς συλλαβήν.
υἱέα παμμεδέοντα λόγον.

καὶ τοῦτο ἐπισημότατόν ἐστιν ἑφθημιμερὲς καλούμενον, ὅτι ἐκ τριῶν ἥμισυ 
ποδῶν σύγκειται, οἵ εἰσιν ἥμισυ τοῦ ἑπτά. ὡς καὶ τὸ πενθημιμερές, παρόσον ἐκ 
δύο ἥμισυ. τοῦτο δὲ τὸ ἑφθημιμερὲς ἀλκμανικὸν καλεῖται, ὅτι πολλαχοῦ κατα-
κόρως Ἀλκμὰν τούτῳ κέχρηται. τετράμετρον οὖν καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν 
ἐστι τὸ ῥηθὲν ἑφθημιμερές.

Schol. vet. in Theocr. Anth. Pal. XV 21 arg. c (p. 336. 15 sq. Wendel) τὸ 
ἐπιγραμμάτιον ἡ Σῦριγξ τοῦ Θεοκρίτου συνέστηκεν ἐκ μέτρων ὅλων μὲν δα-
κτυλικῶν, ποσότητι δὲ διαφερόντων ... (p. 337. 1 sq.) τὸ ἕκτον τετράμετρον 
καταληκτικόν.

Schol. A in Hephaest. 128. 18 sqq. δακτυλικὸν τετράμετρον καταληκτικὸν 
εἰς συλλαβὴν τὸ καλούμενον ἑφθημιμερές, ᾧ ἐχρήσατο  Ἀλκμάν, ποδῶν τριῶν 
καὶ συλλαβῆς μιᾶς.

Schol. B in Hephaest. 273. 1 sqq. τετράμετρον δέ (scil. δακτυλικόν), κα-
ταληκτικὸν μὲν εἰς συλλαβήν, τὸ καὶ ἑφθημιμερές, ᾧ Ἀλκμὰν κέχρηται. (fr. 119 
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ταῦτα μὲν ὡς ἂν ὁ δῆμος ἅπας.
Schol. B in Hephaest. 278. 14 sqq. ὡσαύτως καὶ τὸ δακτυλικὸν τετράμε-

τρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν, τὸ καὶ ἑφθημιμερές, ποδῶν ὑπάρχον τριῶν 
ἥμισυ, φανερὸν ὅτι ἑπτὰ μέρη ἥμισυ ἔχει.

Atil. Fortvn. GL VI 285. 2 sqq. dimetrum (scil. dactylicum) acatalectum, 
in quo clausula est hexametri: (Hor. carm. I 2. 4)

terruit urbem;
hoc et choriambicum est; trimetrum acatalectum:

caeditur icta securi,
tetrametrum catalecticum: (Verg. Aen. I 2)

Italiam fato profugus.                                                                               [S.D.B.]


