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δίρρυθμος / dirhythmus

Schol. in Aristoph. Ach. 204a (p. 36. 9 sqq. Wilson) vet κορωνίς. εἰσέρχε-
ται γὰρ ὁ χορὸς διώκων τὸν Ἀμφίθεον. καὶ ἔστι μεταβολικὸν τὸ μέλος, ἐκ δύο 
δυάδων μονοστροφικῶν. ὧν ἡ μὲν πρώτη ιδʹ κώλων ἔχει τὰς περιόδους, ὧν δʹ 
μὲν ἐν ἐκθέσει τροχαικοὶ καταληκτικοὶ τετράμετροι, εἶτα ἐν εἰσθέσει κῶλα γʹ 
παιωνικὰ δίρρυθμα ΕΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 213 (p. 37. 21 sq. Wilson) vet ἀνθράκων φορτίον] 
καὶ πάλιν ἐν εἰσθέσει κῶλα ἕξ, ὧν δίρρυθμον τό τε πρῶτον καὶ τὸ τρίτον <καὶ 
τὸ πέμπτον>, τὰ δὲ λοιπὰ τρίρρυθμα EΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 284a (p. 48. 21 sqq. Wilson) vet ἕπεται δὲ τοῖς δυσὶ 
κώλοις στίχος τροχαικὸς ὅδε. (v. 286)

ἀντὶ ποίας αἰτίας
καὶ ἐν εἰσθέσει τὰ λοιπὰ κῶλα ϛʹ, παιωνικὰ δίρρυθμα EΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 665a  (p. 87. 13 sqq. Wilson) vet δεῦρο Μοῦσ’ 
ἐλθέ] διπλῆ καὶ ἐπιρρηματικὴ συζυγία, ἧς αἱ μὲν μελικαί εἰσι, κώλων ιαʹ παιωνι-
κῶν. ὧν τὰ μὲν πρῶτα δʹ τρίρρυθμα, τὸ δὲ εʹ δίρρυθμον, εἶτα ἐν ἐκθέσει τετράρ-
ρυθμα δύο, καὶ ἐν εἰσθέσει τρία μὲν δίρρυθμα ἓν δὲ τρίρρυθμον EΓ.

Schol. in Aristoph. Ach. 1214a (p. 148. 16 sqq. Wilson) vet λάβεσθέ μου 
λάβεσθε] διπλῆ καὶ δυάδες τρεῖς, δικώλους ἔχουσαι τὰς περιόδους, ἐξ ἰάμβου 
τριμέτρου ἀκαταλήκτου ἐκκειμένου <καὶ κώλων διαφόρων>. τῆς μὲν οὖν πρώ-
της δυάδος τὸ δεύτερόν ἐστι παιωνικὸν δίρρυθμον, τό. (v. 1215)

προσλάβεσθ’ ὦ φίλαι EΓ.
Schol. vet. in Aristoph. av. 258 (p. 216a. 49 sqq. Dübner) ἀλλ’ ἴτ’ ἐς λό-

γους] ταῦτα τὰ πέντε κῶλα ἔοικεν ἐπῳδοῦ. καὶ εἰσὶ τὰ μὲν δύο τροχαικὰ δίμε-
τρα ἀκατάληκτα. τὸ τρίτον ἰαμβικὸν ἐκ τριβράχεων. τὸ δ’ παιωνικὸν ἐκ κρητι-
κῶν διρρύθμων. τὸ πέμπτον ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ τριβράχεων. ἐφ’ ἑκάστης 
στροφῆς παράγραφος. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.

Schol. in Aristoph. eq. 303a (p. 76. 19 sqq. Jones-Wilson) vet ὦ μιαρὲ καὶ 
βδελυρέ] διπλῆ καὶ εἴσθεσις εἰς περίοδον κώλων θʹ, ἧς τὸ πρῶτον παιωνικὸν 
δίρρυθμον, τὸ δεύτερον ἐκ κρητικοῦ καὶ δοχμίου, τὰ δὲ λοιπὰ ἑπτὰ παιωνικὰ 
δίρρυθμα VEΓΘM.

Schol. in Aristoph. eq. 303b (p. 76. 22 sqq. Jones-Wilson) Tr ὦ μιαρὲ καὶ 
βδελυρέ] κορωνὶς καὶ εἴσθεσις χοροῦ ἐπῳδική, διὰ τὸ τίθεσθαι μετὰ τὴν διπλῆν, 
ἐκ κώλων παιωνικῶν ἐπιμεμιγμένων κρητικοῖς καὶ βακχείοις θʹ. ὧν τὸ πρῶτον 
δίμετρον ἀκατάληκτον ὃ καλεῖται δίρρυθμον, τὸ δεύτερον τρίμετρον βραχυκα-
τάληκτον, τοῦ πρώτου ποδὸς κρητικοῦ, τοῦ δὲ δευτέρου βακχείου. τὰ ἑξῆς δʹ 
ὅμοια τῷ πρώτῳ ἐκ κρητικῶν, τὰ δὲ τούτων ἑξῆς γʹ ὅμοια, τοῦ δευτέρου ποδὸς 
κρητικοῦ. ἐν ἐκθέσει <δὲ> στίχοι τροχαικοὶ τετράμετροι ἀκατάληκτοι ὅμοιοι 
τοῖς ἑξῆς. ἐπὶ <τῷ> τέλει κορωνίς. ἑξῆς δὲ ἐν εἰσθέσει σύστημα ἀμοιβαῖον ἐκ 
στίχων τροχαικῶν τετραμέτρων καταληκτικῶν ηʹ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος Lh.

Schol. in Aristoph. eq. 322a (p. 80. 19 Jones-Wilson) vet (ad vv. 322-325) 
τὰ τέτταρα παιωνικὰ δίρρυθμα EΓ2.
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 Schol. in Aristoph. eq. 322b (p. 80. 20 sqq. Jones-Wilson) Tr ἆρα δῆτ’ οὐκ 
ἀπ’ ἀρ–] κορωνίς. εἴσθεσις χοροῦ προῳδικὴ διὰ τὸ ἀεὶ προτίθεσθαι τῆς διπλῆς, 
ἐκ κώλων καὶ στίχων ιβʹ. ὧν τὰ πρῶτα γʹ παιωνικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα ἃ κα-
λεῖται κρητικὰ δίρρυθμα.

Schol. in Aristoph. eq. 382a (p. 96. 5 sqq. Jones-Wilson) vet ἦν ἄρα πυρός] 
διπλῆ καὶ ἐν εἰσθέσει περίοδος τοῦ χοροῦ παιωνικὴ ἑπτάκωλος, ἔχουσα τρίρ-
ρυθμα πρῶτον, δεύτερον, τρίτον, τὰ δὲ λοιπὰ δίρρυθμα VEΓΘ.

Schol. in Aristoph. eq. 616a (p. 153. 7 sqq. Jones-Wilson) vet ὦ καλὰ λέ-
γων] διπλῆ καὶ περίοδος τοῦ χοροῦ ὀκτάκωλος, ἧς τὸ πρῶτον τροχαικὸν τρί-
μετρον ἀκατάληκτον, τὸ δεύτερον ἐν εἰσθέσει παιωνικὸν τετράρρυθμον, τὰ δὲ 
λοιπὰ ἐν ἐπεισθέσει, τὸ τρίτον παιωνικὸν δίρρυθμον, τὸ τέταρτον τροχαικὸν 
ἑφθημιμερές, τὸ πέμπτον παιωνικὸν δίρρυθμον, τὸ ἕκτον τροχαικὸν τρίμε-
τρον ἀκατάληκτον, τὸ ἕβδομον ὅμοιον καὶ τὸ ὄγδοον τροχαικὸν ἑφθημιμερές 
VEΓ3Q.

Schol. in Aristoph. eq. 616b (p. 153. 13 sqq. Jones-Wilson) Tr νῦν ἄρ’ ἄξιόν 
γε πᾶσιν] εἴσθεσις χοροῦ προῳδική, στροφῆς λόγον ἔχουσα. ἔχει γὰρ καὶ ἀντί-
στροφον τό. (v. 683)

πάντα δὴ πέπραγας
καὶ ἔστιν ἐκ στίχων καὶ κώλων ηʹ, ὧν ... τὸ πέμπτον παιωνικὸν δίμετρον ἀκατά-
ληκτον ἐκ κρητικῶν, ὃ καλεῖται δίρρυθμον Lh. 

Schol. vet. in Aristoph. nub. 700c (p. 149. 11 sqq. Holwerda) τὸ μέτρον 
χοριαμβικὰ τοῖς ἀμβικοῖς ἐπιμεμιγμένα. διπλῆ δὲ καὶ περίοδος ἑπτάκωλος ἀντὶ 
δεκακώλου, ὧν τελευταῖον. (v. 705)

ἀπέστω γλυκύθυμος ὀμμάτων.
ὑφ’ ὃ διπλαῖ δύο κατὰ τὴν ἀρχήν. ἕπεται δὲ ἀμοιβαῖον δίκωλον. καὶ τὸ μὲν τοῦ 
πρεσβύτου ἐν παρεκθέσει τετρασύλλαβον κατὰ πόδα χορίαμβος, τὸ δὲ τοῦ χο-
ροῦ ἐν ἐπεισθέσει παιωνικὸν βακχειακὸν δίρρυθμον.

Schol. vet. in Aristoph. nub. 708 (p. 151. 7 Holwerda) παιωνικὸν βακχει-
ακὸν δίρρυθμον R.

Schol. in Aristoph. pac. 346a. 1 sqq. (p. 56 Holwerda) vet διπλῆ καὶ <δυὰς> 
τῶν ὁμοίων ἑκκαιδεκακώλων, ὧν ὁ μὲν πρῶτός ἐστι στίχος τροχαικὸς ἐκκείμε-
νος. καὶ δύο ἐν εἰσθέσει κῶλα παιωνικὰ τρίρρυθμα ἀκατάληκτα. κἀν ἐπεκθέσει 
τροχαϊκοὶ βʹ τετράμετροι καταληκτικοί. <εἶτα ἐν ἐπεισθέσει> κῶλα ϛʹ, ὧν τὰ 
βʹ παιωνικὰ δίρρυθμα, τὸ δὲ τρίτον τροχαικὸν ἑφθημιμερές, τὰ δὲ λοιπὰ τοῖς 
τρισὶν ὅμοια ἕκαστον ἑκάστῳ. εἶτα ἐν ἐκθέσει στίχος τροχαικὸς ὁ. (v. 356)

ἐς Λύκειον κἀκ Λυκείου σὺν δορὶ σὺν ἀσπίδι,
κἀν εἰσθέσει κῶλα δʹ παιωνικά, τρία μὲν δίρρυθμα, τὸ δὲ δʹ τρίρρυθμον τό. 
(v. 360)

εἵλετ’ ἀγαθή <τις> ἡμῖν τύχη. V
Schol. in Aristoph. pac. 346b α. 1 sqq. (p. 57 Holwerda) εἰ γάρ μοι γένοιτ’ 

ἰδεῖν] κορωνὶς καὶ εἴσθεσις χοροῦ μονοστροφικὴ στίχων καὶ κώλων ιεʹ, ὧν … 
τὸ ζʹ παιωνικὸν LhAld δίμετρον ἀκατάληκτον καθαρόν, ὃ καλεῖται δίρρυθμον.

Schol. in Aristoph. pac. 346b β. 6 sqq. (p. 57 Holwerda) Tr <οἱ ἑξῆς δύο> 
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Ald <δὲ καὶ η´> Ald <δίρρυθμον καὶ τὸ θʹ καὶ ιβʹ καὶ ιδʹ. τὸ δὲ ιαʹ δίμετρον τρο-
χαικόν. τὸ τελευταῖον παιωνικὸν τρίρρυθμον. ὑφ’ ὃ κορωνίς> Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 383b α. 10 sqq. (p. 64 Holwerda) τὸ βʹ καὶ γʹ καὶ δʹ 
καὶ εʹ παιωνικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα δίρρυθμα. ὁ ϛʹ ὅμοιος τῷ αʹ. τὸ ζʹ, τὸ ηʹ, τὸ 
θʹ καὶ τὸ ιʹ παιωνικὰ πάλιν δίμετρα Lh.

Schol. in Aristoph. pac. 383b β. 8 sqq. (p. 64 Holwerda) ὁ δʹ καὶ ὁ ἑξῆς καὶ οἱ 
αʹ, ϛʹ τῆς δευτέρας στροφῆς ὅμοιοι τῷ πρώτῳ. τὰ δ’ ἄλλα παιωνικὰ δίρρυθμα Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 585a (p. 94 Holwerda) vet. δαίμονα] εἶτ’ ἐν ἐκθέσει 
παιωνικὸν τετράρρυθμον ἀκατάληκτον καὶ ἐν ἐκθέσει τετράμετρος καταλη-
κτικὸς τροχαϊκός. εἶτ’ ἐν εἰσθέσει δʹ κῶλα, ὧν τὰ γʹ παιωνικὰ δίρρυθμα, τὸ δὲ 
παρατέλευτον ἰαμβικὸν δίμετρον V.

Schol. in Aristoph. pac. 1127a. 1 sqq. (p. 162 Holwerda) vet ἥδομαί γ’ ἥδο-
μαι] κορωνίς. εἰσελθόντων τῶν ὑποκριτῶν ὁ χορὸς μόνος καταλιπεὶς διαπεραί-
νεται συζυγίαν <ἀν>ομοιομερῆ τριαδικὴν οὐ πυκνῶς γενομένην. αἱ πλεῖσται 
ἐπιρρηματικαὶ δυαδικαί εἰσιν, αὕτη δὲ ἔχει μελικὴν μὲν πρώτην ιγʹ κώλων, στι-
χικὴν δὲ ιϛʹ στίχων, ᾧ μάλιστα φιληδεῖ Ἀριστοφάνης, καὶ ὑστέραν τρίκωλον. τὸ 
αʹ παιωνικὸν δίρρυθμον. τὸ βʹ καὶ γʹ καὶ δʹ ἐξ ἰαμβικῆς βάσεως καὶ τροχαικῆς 
<κατα>κλεῖδος. τὸ εʹ καὶ ϛʹ τρίρρυθμόν τε καὶ δίρρυθμον. ζʹ ηʹ θʹ ἐν μὲν τῇ βʹ πε-
ρικοπῇ ἐστι παιωνικὸν τρίρρυθμόν τε καὶ δίρρυθμα δύο, <...> δὲ ἐν τῇ στροφῇ. 
τὸ ιʹ ιαʹ ιβʹ ιγʹ τροχαικὰ δίμετρα, δύο μὲν ἀκατάληκτα, δύο δὲ καταληκτικά V.

Apthon. GL VI 96. 22 sqq. bacchiacum igitur dirhythmum sive dimetrum 
acatalectum, quod in quartum paeonicum plerumque solutione longae transit, 
huius modi est:  

amicos vocantis.                                                                                   [B.M.]


