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ἰαμβεῖον

Critias 4 West
καὶ νῦν Κλεινίου υἱὸν Ἀθηναῖον στεφανώσω

Ἀλκιβιάδην νέοισιν ὑμνήσας τρόποις.
οὐ γάρ πως ἦν τοὔνομ’ ἐφαρμόζειν ἐλεγείωι,

νῦν δ’ ἐν ἰαμβείωι κείσεται οὐκ ἀμέτρως.
Aristoph. ran. 1132 sq.

Αἰσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾶν· εἰ δὲ μή,
πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ.

Aristoph. ran. 1202 sqq.
ποεῖς γὰρ οὕτως ὥστ’ ἐναρμόζειν ἅπαν,
καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον,
ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ’ αὐτίκα.

Plat. Euthyd. 291d σαφῶς οὖν ἐδόκει ἡμῖν αὕτη εἶναι ἣν ἐζητοῦμεν, καὶ ἡ 
αἰτία τοῦ ὀρθῶς πράττειν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Αἰσχύλου ἰαμβεῖον 
(sept. 2) μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ καθῆσθαι τῆς πόλεως, πάντα κυβερνῶσα καὶ πά-
ντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα ποιεῖν.

Plat. resp. II 19 (380a) οὐδ’ αὖ, ὡς Αἰσχύλος λέγει, ἐατέον ἀκούειν τοὺς 
νέους, ὅτι· (fr. 154a. 15 sq. [TrGF III, p. 271] Radt)

θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς,
ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην θέλῃ.

ἀλλ’ ἐάν τις ποιῇ ἐν οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἔνεστιν, τὰ τῆς Νιόβης πάθη κτλ.
Plat. resp. X 4 (602b) Ταῦτα μὲν δή, ὥς γε φαίνεται, ἐπιεικῶς ἡμῖν διωμολό-

γηται, τόν τε μιμητικὸν μηδὲν εἰδέναι ἄξιον λόγου περὶ ὧν μιμεῖται, ἀλλ’ εἶναι 
παιδιάν τινα καὶ οὐ σπουδὴν τὴν μίμησιν, τούς τε τῆς τραγικῆς ποιήσεως ἁπτο-
μένους ἐν ἰαμβείοις καὶ ἐν ἔπεσι πάντας εἶναι μιμητικοὺς ὡς οἷόν τε μάλιστα.

Lycvrg. in Leocr. 92 καί μοι δοκοῦσιν τῶν ἀρχαίων τινὲς ποιητῶν ὥσπερ 
χρησμοὺς γράψαντες τοῖς ἐπιγιγνομένοις τάδε τὰ ἰαμβεῖα καταλιπεῖν. (trag. 
adesp. 296 [TrGF II, p. 93] Kannicht-Snell)

ὅταν γὰρ ὀργὴ δαιμόνων βλάπτῃ τινά,
τοῦτ’ αὐτὸ πρῶτον, ἐξαφαιρεῖται φρενῶν
τὸν νοῦν τὸν ἐσθλόν, εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει
γνώμην, ἵν’ εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει.

Lycvrg. in Leocr. 100 ἄξιον δ’ ὦ ἄνδρες δικασταὶ καὶ τῶν ἰαμβείων ἀκοῦ-
σαι, ἃ πεποίηκεν λέγουσαν τὴν μητέρα τῆς παιδός. ὄψεσθε γὰρ ἐν αὐτοῖς με-
γαλοψυχίαν καὶ γενναιότητα ἀξίαν καὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ γενέσθαι Κηφισοῦ 
θυγατέρα. ῥῆσις Εὐριπίδου. (fr. 360 Nauck2)

τὰς χάριτας ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται,
ἥδιον ἐν βροτοῖσιν κτλ.

Demosth. 19. 245 ἔτι τοίνυν ἰαμβεῖα δήπου συλλέξας ἐπέραινεν, οἷον. 
(Eur. fr. 812. 7 sqq. Nauck2)

ὅστις δ’ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ,
οὐ πώποτ’ ἠρώτησα, γιγνώσκων ὅτι
τοιοῦτός ἐσθ’ οἵοισπερ ἥδεται ξυνών ...
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οὐκοῦν, Αἰσχίνη, καὶ κατὰ σοῦ τὰ ἰαμβεῖα ταῦθ’ ἁρμόσει νῦν ἐμοί ... 246 ταῦτα 
μὲν γὰρ τὰ ἰαμβεῖ’ ἐκ Φοίνικός ἐστιν Εὐριπίδου. τοῦτο δὲ τὸ δρᾶμ’ οὐδεπώποτ’ 
οὔτε Θεόδωρος οὔτ’ Ἀριστόδημος ὑπεκρίναντο ... Ἀντιγόνην δὲ Σοφοκλέους 
πολλάκις μὲν Θεόδωρος, πολλάκις δ’ Ἀριστόδημος ὑποκέκριται, ἐν ᾗ πεποιημέν’ 
ἰαμβεῖα καλῶς καὶ συμφερόντως ὑμῖν πολλάκις αὐτὸς εἰρηκὼς καὶ ἀκριβῶς ἐξε-
πιστάμενος παρέλιπεν … 247 ἰαμβεῖα Σοφοκλέους ἐξ’ Ἀντιγόνης. (vv. 175 sqq.)

ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν
ψυχήν τε καὶ φρόνημα κτλ.

Aristot. poet. 4 (1448b. 28 sqq.) τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν 
εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα, εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς, ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις 
ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς κατὰ τὸ ἁρμόττον καὶ 
τὸ ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον. διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ 
ἰάμβιζον ἀλλήλους.

Aristot. poet. 4 (1449a. 19 sqq.) ἔτι δὲ τὸ μέγεθος. ἐκ μικρῶν μύθων καὶ 
λέξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν ὀψὲ ἀπεσεμνύνθη (scil. ἡ τρα-
γῳδία), τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον 
τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν, 
λέξεως δὲ γενομένης αὐτὴ ἡ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὗρε. μάλιστα γὰρ λεκτι-
κὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν. σημεῖον δὲ τούτου, πλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέ-
γομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, ἑξάμετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες 
τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας.

Aristot. poet. 22 (1458b. 19 sqq.) οἷον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ἰαμβεῖον 
Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἓν δὲ μόνον ὄνομα μεταθέντος, ἀντὶ κυρίου εἰωθό-
τος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸν τὸ δ’ εὐτελές. Αἰσχύλος μὲν γὰρ ἐν τῷ 
Φιλοκτήτῃ ἐποίησε. (fr. 253 [TrGF III, p. 357] Radt)

φαγέδαιναν ἥ μου σάρκας ἐσθίει ποδός,
ὁ δὲ (scil. Eur. fr. 792 Nauck2) ἀντὶ τοῦ ‘ἐσθίει’ τὸ ‘θοινᾶται’ μετέθηκεν.

Aristot. poet. 22 (1459a. 8 sqq.) τῶν δ’ ὀνομάτων τὰ μὲν διπλᾶ μάλιστα 
ἁρμόττει τοῖς διθυράμβοις, αἱ δὲ γλῶτται τοῖς ἡρωικοῖς, αἱ δὲ μεταφοραὶ τοῖς 
ἰαμβείοις. καὶ ἐν μὲν τοῖς ἡρωικοῖς ἅπαντα χρήσιμα τὰ εἰρημένα, ἐν δὲ τοῖς ἰαμ-
βείοις διὰ τὸ ὅτι μάλιστα λέξιν μιμεῖσθαι ταῦτα ἁρμόττει τῶν ὀνομάτων ὅσοις 
κἂν ἐν λόγοις τις χρήσαιτο.

Aristot. poet. 24 (1459b. 34 sqq.) τὸ γὰρ ἡρωικὸν στασιμώτατον καὶ 
ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν (διὸ καὶ γλώττας καὶ μεταφορὰς δέχεται μά-
λιστα. περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγηματικὴ μίμησις τῶν ἄλλων), τὸ δὲ ἰαμβεῖον καὶ 
τετράμετρον κινητικά, καὶ τὸ μὲν ὀρχηστικόν, τὸ δὲ πρακτικόν.

Aristot. rhet. III 1. 9 (1404a. 29 sqq.) οὐδὲ γὰρ οἱ τὰς τραγῳδίας ποιοῦ-
ντες ἔτι χρῶνται τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ’ ὥσπερ καὶ ἐκ τῶν τετραμέτρων εἰς τὸ 
ἰαμβεῖον μετέβησαν διὰ τὸ τῷ λόγῳ τοῦτο τῶν μέτρων ὁμοιότατον εἶναι τῶν 
ἄλλων, οὕτω καὶ τῶν ὀνομάτων ἀφείκασιν ὅσα παρὰ τὴν διάλεκτόν ἐστιν, οἷς 
[δ’] οἱ πρῶτοι ἐκόσμουν, καὶ ἔτι νῦν οἱ τὰ ἑξάμετρα ποιοῦντες [ἀφείκασιν].

Aristot. rhet. III 3. 3 (1406b. 1 sqq.) διὸ χρησιμωτάτη ἡ διπλῆ λέξις τοῖς 
διθυραμβοποιοῖς, οὗτοι γὰρ ψοφώδεις, αἱ δὲ γλῶτται τοῖς ἐποποιοῖς, σεμνὸν 
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γὰρ καὶ αὔθαδες. ἡ δὲ μεταφορὰ τοῖς ἰαμβείοις, τούτοις γὰρ νῦν χρῶνται, 
ὥσπερ εἴρηται.

Aristot. rhet. III 8. 4 (1408b. 32 sqq.) τῶν δὲ ῥυθμῶν ὁ μὲν ἡρῷος σεμνὸς 
καὶ <οὐ> λεκτικὸς καὶ ἁρμονίας δεόμενος, ὁ δ’ ἴαμβος αὐτή ἐστιν ἡ λέξις ἡ τῶν 
πολλῶν. διὸ μάλιστα πάντων τῶν μέτρων ἰαμβεῖα φθέγγονται λέγοντες.

Aristot. rhet. III 9. 4 (1409b. 8 sqq.) δεῖ δὲ τὴν περίοδον καὶ τῇ διανοία 
τετελειῶσθαι, καὶ μὴ διακόπτεσθαι ὥσπερ † τὰ Σοφοκλέους ἰαμβεῖα. (Eur. fr. 
515. 1 Nauck2)

Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα Πελοπίας χθονός†. 
τοὐναντίον γὰρ ἔστιν ὑπολαβεῖν τῷ διαιρεῖσθαι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ εἰρημένου 
τὴν Καλυδῶνα εἶναι τῆς Πελοποννήσου.

Aristot. rhet. III 10. 7 (1411a. 18 sqq.) καὶ τὸ Ἀναξανδρίδου ἰαμβεῖον 
ὑπὲρ τῶν θυγατέρων πρὸς τὸν γάμον ἐγχρονιζουσῶν. (fr. 67 [PCG II, p. 275] 
Kassel-Austin)

ὑπερήμεροί μοι τῶν γάμων αἱ παρθένοι.
Strab. XI 2. 16 μυχός τε τοῦ Εὐξείνου λέγεται καὶ ἔσχατος πλοῦς. τό τε 

παροιμιακῶς λεχθὲν οὕτω δεῖ δέξασθαι. (trag. adesp. 559 [TrGF II, p. 154] 
Kannicht-Snell)

εἰς Φᾶσιν ἔνθα ναυσὶν ἔσχατος δρόμος,
οὐχ ὡς τὸν ποταμὸν λέγοντος τοῦ ποιήσαντος τὸ ἰαμβεῖον, οὐδὲ δὴ ὡς τὴν ὁμώ-
νυμον αὐτῷ πόλιν κειμένην ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἀλλ’ ὡς τὴν Κολχίδα ἀπὸ μέρους.

Strab. XIV 2. 5 ἄριστα δὲ ὅ τε τοῦ Ἡλίου κολοσσός, ὅν φησιν ὁ ποιήσας 
τὸ ἰαμβεῖον ὅτι.

ἑπτάκις δέκα
Χάρης ἐποίει πηχέων ὁ Λίνδιος.

Dion. Hal. ant. Rom. I 12. 2 ἀπόχρη δὲ ταῦτα μόνα λεχθέντα τῶν ἰαμβεί-
ων, ἐν οἷς φησι. (Soph. fr. 598 [TrGF IV, p. 448] Radt)

τὰ δ’ ἐξόπισθε, χειρὸς εἰς τὰ δεξιά,
Οἰνωτρία τε πᾶσα καὶ Τυρρηνικὸς
κόλπος Λιγυστική τε γῆ σε δέξεται.

Dion. Hal. ant. Rom. I 48. 2 ἔχει δ’ ἐν αὐτῷ τὰ ἰαμβεῖα ἐν ἀγγέλου προσώ-
πῳ λεγόμενα ὧδε. (Soph. fr. 373 [TrGF IV, p. 33 sq.] Radt)

νῦν δ’ ἐν πύλαισιν Αἰνέας ὁ τῆς θεοῦ
πάρεστ’ ἐπ’ ὤμων κτλ.

Dion. Hal. de comp. verb. 25 (p. 130. 20 sqq. Usener-Radermacher) ἀλλὰ 
καὶ τὸ συναπτόμενον τούτῳ κῶλον ἰαμβεῖόν ἐστιν ὀρθόν, συλλαβῇ τοῦ τελεί-
ου δέον, ἵνα δὴ κἀνταῦθα ἄσημον γένηται τὸ μέτρον, ἐπεὶ μιᾶς γε συλλαβῆς 
προστεθείσης τέλειον ἔσται. (Dem. 18, 1. 8)

ὅσην εὔνοιαν ἔχων ἔγωγε διατελῶ.
Dio Chrys. 17. 8-10 καὶ μὴν ὅ γε Εὐριπίδης … τὴν Ἰοκάστην εἰσάγει λέ-

γουσαν πρὸς τὸν Ἐτεοκλέα ... οὕτω πως. (Phoen. 531 sqq.)
τί τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι
πλεονεξίας, παῖ; μὴ σύ γ’. ἄδικος ἡ θεός.
πολλοὺς δ’ ἐς οἴκους καὶ πόλεις εὐδαίμονας
εἰσῆλθε <κἀξῆλθ’> ἐπ’ ὀλέθρῳ τῶν χρωμένων.
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ἐφ’ ᾗ σὺ μαίνει. τοῦτο κάλλιστον βροτοῖς, 
ἰσότητα τιμᾶν καὶ φίλους εἶναι φίλοις
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις
συνδεῖν. τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ,
τῷ πλέονι δ’ ἀεὶ πολέμιον καθίσταται
τοὔλασσον, ἐχθρᾶς θ’ ἡμέρας κατάρχεται.

παρεθέμην δὲ ἑξῆς τὰ ἰαμβεῖα.
Dio Chrys. 19. 5 καὶ τά γε πολλὰ αὐτῶν ἀρχαῖά ἐστι καὶ πολὺ σοφωτέρων 

ἀνδρῶν ἢ τῶν νῦν. τὰ μὲν τῆς κωμῳδίας ἅπαντα. τῆς δὲ τραγῳδίας τὰ μὲν 
ἰσχυρά, ὡς ἔοικε, μένει. λέγω δὲ τὰ ἰαμβεῖα. καὶ τούτων μέρη διεξίασιν ἐν τοῖς 
θεάτροις. τὰ δὲ μαλακώτερα ἐξερρύηκε τὰ περὶ τὰ μέλη.

Dio Chrys. 52. 14 οὐ μόνον [δὲ] πεποίηκε (scil. ὁ Εὐριπίδης) τὸν Ὀδυσσέα 
παραγιγνόμενον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Διομήδους, ὁμηρικῶς καὶ τοῦτο, καὶ τὸ ὅλον, 
ὡς ἔφην, δι’ ὅλου τοῦ δράματος πλείστην μὲν ἐν τοῖς πράγμασι σύνεσιν καὶ 
πιθανότητα ἐπιδείκνυται, ἀμήχανον δὲ καὶ θαυμαστὴν ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν, 
καὶ τά τε ἰαμβεῖα σαφῶς καὶ κατὰ φύσιν καὶ πολιτικῶς ἔχοντα, καὶ τὰ μέλη οὐ 
μόνον ἡδονήν, ἀλλὰ καὶ πολλὴν πρὸς ἀρετὴν παράκλησιν.

Plvt. Aristid. 3. 5 ὅθεν ὡς ἔοικε τῶν εἰς Ἀμφιάραον ὑπ’ Αἰσχύλου πεποιη-
μένων ἰαμβείων ἐν τῷ θεάτρῳ λεγομένων. (sept. 592 sqq.) 

οὐ γὰρ δοκεῖν δίκαιος, ἀλλ’ εἶναι θέλει,
βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος,
ἀφ’ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα,

πάντες ἀπέβλεψαν εἰς Ἀριστείδην κτλ.
Plvt. Pomp. 78. 7 μεταστραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν εἶπε (scil. ὁ 

Πομπήιος) Σοφοκλέους ἰαμβεῖα. (fr. 873 [TrGF IV, p. 566] Radt)
ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται,
κείνου ’στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος μόλῃ.

Plvt. Alex. 10. 6 λέγεται γὰρ ἐντυχόντος αὐτῷ τοῦ Παυσανίου μετὰ τὴν 
ὕβριν ἐκείνην καὶ ἀποδυρομένου προενέγκασθαι τὸ τῆς Μηδείας ἰαμβεῖον. 
(Eur. Med. 288)

τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην.
Plvt. Alex. 51. 8 ὁ δὲ (scil. ὁ Κλεῖτος) κατ’ ἄλλας θύρας αὖθις εἰσῄει, μάλ’ 

ὀλιγώρως καὶ θρασέως Εὐριπίδου τὰ ἐξ Ἀνδρομάχης ἰαμβεῖα ταῦτα περαίνων. 
(vv. 693 sqq.)

οἴμοι, καθ’ Ἑλλάδ’ ὡς κακῶς νομίζεται.
<ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήσηι στρατός,
οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε,
ἀλλ’ ὁ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄρνυται,
ὃς εἷς μετ’ ἄλλων μυρίων πάλλων δόρυ,
οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνός ἔχει πλείω λόγον>.

Plvt. mor. 54b οὕτως ἄπειρος ἦν κόλακος ὁ νομίζων τὰ ἰαμβεῖα ταυτὶ τῷ 
κόλακι μᾶλλον ἢ τῷ καρκίνῳ προσήκειν. (carm. pop. 15 [ALG II, p. 34] Diehl2)    

γαστὴρ ὅλον τὸ σῶμα, πανταχῆ βλέπων
ὀφθαλμός, ἕρπον τοῖς ὀδοῦσι θηρίον.

Plvt. mor. 935f ἐν Λήμνῳ μὲν οὐδέτερος ἡμῶν εὖ οἶδ’ ὅτι γέγονε, τουτὶ 
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μέντοι τὸ τεθρυλημένον ἰαμβεῖον ἀμφότεροι πολλάκις ἀκηκόαμεν. (Soph. fr. 
776 [TrGF IV, p. 535] Radt)

Ἄθως καλύψει πλευρὰ Λημνίας βοός.
[Plvt.] de mus. 28 (1141a) ἀλλὰ μὴν καὶ Ἀρχίλοχος τὴν τῶν τριμέτρων ῥυθ-

μοποιίαν προσεξεῦρε καὶ τὴν εἰς τοὺς οὐχ ὁμογενεῖς ῥυθμοὺς ἔντασιν καὶ τὴν πα-
ρακαταλογὴν καὶ τὴν περὶ ταῦτα κροῦσιν. πρώτῳ δ’ αὐτῷ τά τ’ ἐπῳδὰ καὶ τὰ τε-
τράμετρα καὶ τὸ [προ]κρητικὸν καὶ τὸ προσοδιακὸν ἀποδέδοται καὶ ἡ τοῦ ἡρῴου 
αὔξησις, ὑπ’ ἐνίων δὲ καὶ τὸ ἐλεγεῖον, πρὸς δὲ τούτοις ἥ τε τοῦ ἰαμβείου πρὸς τὸν 
ἐπιβατὸν παίωνα ἔντασις καὶ ἡ τοῦ ηὐξημένου ἡρῴου εἴς τε τὸ προσοδιακὸν καὶ τὸ 
κρητικόν. ἔτι δὲ τῶν ἰαμβείων τὸ τὰ μὲν λέγεσθαι παρὰ τὴν κροῦσιν, τὰ δ’ ᾄδεσθαι 
Ἀρχίλοχόν φασι καταδεῖξαι, εἶθ’ οὕτω χρήσασθαι τοὺς τραγικοὺς ποιητάς.

Appian. bell. civ. II 12. 85 ὁ δὲ Πομπήιος ὑπώπτευε μὲν ἅπαντα ... τοσοῦτο 
δ’ ἐκ τῶν Σοφοκλέους ἰαμβείων πρὸς ἑαυτὸν ἀνενεγκών. (fr. 873 [TrGF IV, p. 
566] Radt)

ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται,
κείνου ’στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος μόλῃ,

ἐνέβαινεν ἐς τὸ σκάφος.
Appian. bell. civ. II 21. 153  τὸ δ’ αὐτὸ καὶ Ἀλεξάνδρῳ συνέπεσεν ... τοῦ δὲ 

τὸ ἰαμβεῖον εἰπόντος, ὅτι.
μάντις ἄριστος, ὅστις εἰκάζει καλῶς,

δεύτερα γοῦν οἱ Χαλδαῖοι παρεκάλουν μὴ ἐς δύσιν ὁρῶντα μετὰ τῆς στρατιᾶς 
ἐσελθεῖν, ἀλλὰ περιοδεῦσαι καὶ τὴν πόλιν λαβεῖν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα.

Arrian. Alex. an. VI 13  «ὦ Ἀλέξανδρε, ἀνδρῶν τὰ ἔργα». καί τι καὶ ἰαμ-
βεῖον ὑπειπεῖν, τὸν δὲ νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου (Soph. fr. 223b [TrGF IV, p. 230] 
Radt) ὅτι τῷ τι δρῶντι καὶ παθεῖν ἐστιν ὀφειλόμενον.

Zenob. V 98 (CPG I, p. 159. 10 sqq. Leutsch)
σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ.

τοῦτο Σοφοκλέους ἐστὶν ἐξ Αἴαντος τοῦ Λοκροῦ. Πλάτων δὲ Εὐριπίδου φησὶν 
εἶναι τὸ ἰαμβεῖον (ἰάμβιον codd., corr. Gaisford). καὶ οὐδὲν θαυμαστόν. συμπί-
πτουσι γὰρ ἀλλήλοις οἱ ποιηταί.

Ael. Arist. 8. 49 Dindorf ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ ἔπος ἰαμβεῖον μετρεῖ μόνον, εἰ 
πληροῖ τὸν τόνον, ἐνταῦθα δὲ ὅλον καταμετρεῖ τὸν λόγον καὶ διὰ παντὸς ὡς 
ἀληθῶς δίεισι, καὶ ἄρχεταί γε εὐθὺς ἐκ τοῦ ὀνόματος.

Ael. Arist. 46. 288 Dindorf οὐδέ γε Εὐριπίδου φήσομεν οἶμαι τὸ ἰαμβεῖον 
εἶναι τό.

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ,
οὐδ’ εἴ τις οὕτω τῶν σοφῶν εἴρηκεν. ἔστι γὰρ ἐξ Αἴαντος Σοφοκλέους, Αἴαντος 
τοῦ Λοκροῦ (fr. 14 [TrGF IV, p. 120] Radt).

Lvc. Herc. 5 μέμνημαι γοῦν, ἔφη, καὶ κωμικῶν τινων ἰαμβείων παρ’ ὑμῶν 
μαθών. (com. adesp. 457 [PCG VIII, p. 137] Kassel-Austin)

τοῖς γὰρ λάλοις ἐξ ἄκρου
ἡ γλῶττα πᾶσίν ἐστι τετρυπημένη.

Lvc. Iupp. trag. 1
οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος,
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οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ τραγῳδική,
ἣν οὐκ ἰαμβείοις ὑπερπαίω δέκα.

Lvc. necyom. 1 παῦσαι, μακάριε, τραγῳδῶν καὶ λέγε οὑτωσί πως ἁπλῶς 
καταβὰς ἀπὸ τῶν ἰαμβείων, τίς ἡ στολή;

Lvc. de salt. 27 εἶτ’ ἔνδοθεν αὐτὸς κεκραγώς, ἑαυτὸν ἀνακλῶν καὶ κατα-
κλῶν, ἐνίοτε καὶ περιᾴδων τὰ ἰαμβεῖα καί, τὸ δὴ αἴσχιστον, μελῳδῶν τὰς συμ-
φοράς, καὶ μόνης τῆς φωνῆς ὑπεύθυνον παρέχων ἑαυτόν.

Lvc. Lexiph. 17 Ζητῶ οὖν πρὸς ἐμαυτὸν ὁπόθεν τὰ τοσαῦτα κακὰ συνελέ-
ξω καὶ ἐν ὁπόσῳ χρόνῳ καὶ ὅπου κατακλείσας εἶχες τοσοῦτον ἐσμὸν ἀτόπων 
καὶ διαστρόφων ὀνομάτων, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς ἐποίησας, τὰ δὲ κατορωρυγμένα 
ποθὲν ἀνασπῶν κατὰ τὸ ἰαμβεῖον.

ὄλοιο θνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφοράς.
Lvc. hist. conscr. 1 ἅπαντες γὰρ ἐς τραγῳδίαν παρεκίνουν καὶ ἰαμβεῖα 

ἐφθέγγοντο καὶ μέγα ἐβόων.
Lvc. hist. conscr. 2 ὡς οὖν ἕν, φασίν, ἑνὶ παραβαλεῖν, τὸ Ἀβδηριτικὸν ἐκεῖ-

νο πάθος καὶ νῦν τοὺς πολλοὺς τῶν πεπαιδευμένων περιελήλυθεν, οὐχ ὥστε 
τραγῳδεῖν. ἔλαττον γὰρ ἂν τοῦτο παρέπαιον ἀλλοτρίοις ἰαμβείοις, οὐ φαύλοις 
κατεσχημένοι.

Lvc. apol. 3 ἐπεὶ δέ σοι μετέδοξε βελτίω ταῦτα εἶναι τὴν μὲν ἐλευθερίαν μα-
κρὰ χαίρειν ἐᾶν, ζηλῶσαι δὲ τὸ ἀγεννέστατον ἐκεῖνο ἰαμβεῖον. (Eur. Phoen. 395)

ὅπου τὸ κέρδος, παρὰ φύσιν δουλευτέον,
ὅρα ὅπως μηδεὶς ἔτι ἀκούσεταί σου ἀναγινώσκοντος αὐτό.

Lvc. apol. 10 καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἄκαιρον ἴσως καὶ τὴν τοῦ Εὐριπίδου 
Μήδειαν παρακαλέσαι παρελθοῦσαν εἰπεῖν ὑπὲρ ἐμοῦ ἐκεῖνα τὰ ἰαμβεῖα μι-
κρὸν αὐτὰ παρῳδήσασαν. (vv. 1077 sq.)

καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά,
πενία δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων

Lvc. dial. mort. 9. 2 οὐ γὰρ ἀκήκοας, ὦ Τειρεσία, τῆς Εὐριπίδου Μηδείας 
(vv. 250 sq.), οἷα εἶπεν οἰκτείρουσα τὸ γυναικεῖον, ὡς ἀθλίας οὔσας καὶ ἀφό-
ρητόν τινα τὸν ἐκ τῶν ὠδίνων πόνον ὑφισταμένας; ἀτὰρ εἰπέ μοι, — ὑπέμνησε 
γάρ με τὰ τῆς Μηδείας ἰαμβεῖα — καὶ ἔτεκές ποτε, ὁπότε γυνὴ ἦσθα, ἢ στεῖρα 
καὶ ἄγονος διετέλεσας ἐν ἐκείνῳ τῷ βίῳ;

Pavs. VII 23. 7 τῆς δὲ Εἰλειθυίας οὐ μακρὰν Ἀσκληπιοῦ τέ ἐστι τέμενος καὶ 
ἀγάλματα Ὑγείας καὶ Ἀσκληπιοῦ. ἰαμβεῖον δὲ ἐπὶ τῷ βάθρῳ τὸν Μεσσήνιον 
Δαμοφῶντα εἶναι τὸν εἰργασμένον φησίν.

Hephaest. 19. 5 sqq. ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ (scil. τῷ τροχαϊκῷ) ἐπίσημον καὶ τὸ δίμε-
τρον βραχυκατάληκτον, τὸ καλούμενον ἰθυφαλλικόν. ᾧ πρῶτος μὲν Ἀρχίλοχος 
κέχρηται, συζεύξας αὐτὸ δακτυλικῷ τετραμέτρῳ οὕτως. (188. 1 West)

οὐκέθ’ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα. κάρφεται γὰρ ἤδη.
οἱ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἐπήγαγον αὐτὸ ἰαμβείῳ, ὥσπερ ὁ Καλλίμαχος. (fr. 197. 1 
sq. Pfeiffer)

Ἑρμᾶς ὅ περ Φεραῖος αἰνείων θεός
ἔμμι τῶ φυγαίχμα.

Hephaest. 76. 3 sqq. εἰώθασι τοίνυν αὐτοὶ οἱ δραματοποιοὶ μεταξὺ ἰαμβεί-
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ων τινῶν γράφειν ἑτέρῳ μέτρῳ ὁποσασοῦν στροφάς. εἶτα πάλιν περάναντες δι’ 
ἰαμβείων τὸ προκείμενον κατὰ διέχειαν ἀνταποδιδόναι τὰς στροφάς.

Herodian. Gramm. Gr. III 1, p. 375. 21 sqq. Lentz τὰ διὰ τοῦ ‘ειον’ ὑπὲρ 
τρεῖς συλλαβὰς μὴ ὄντα ἐπὶ τεμενῶν ἢ κύρια προπερισπῶνται ... τεκτονεῖον, 
ἰαμβεῖον, ἀσωτεῖον, δοκιμεῖον, ἑστιατορεῖον, προσωπεῖον, μορμολυκεῖον, ἱε-
ρεῖον, μεγαλλεῖον ὄνομα μύρου ἀπὸ Μεγάλου Σικελιώτου εὑρόντος αὐτό.

Herodian. Gramm. Gr. III 2, p. 459. 29 sqq. Lentz τὰ διὰ τοῦ ‘ειον’ οὐδέ-
τερα μονογενῆ ὑπὲρ τρεῖς συλλαβὰς πρὸ μιᾶς τὸν τόνον ἔχοντα διὰ τῆς ‘ει’ 
διφθόγγου γράφεται οἷον μαγειρεῖον, ἰατρεῖον, ὀρφανοτροφεῖον, ἰχθυοτρο-
φεῖον, ἰαμβεῖον, βαλανεῖον, ὀπτανεῖον, ὅπερ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς προπαροξύ-
νεται καὶ διὰ τοῦ ‘ι’ γράφεται.

Herodian. Gramm. Gr. III 2, p. 877. 3 sq. Lentz Αἴγυπτος. τὸ ἐθνικὸν 
Αἰγύπτιος, ὡς ἔχει τὸ ἰαμβεῖον. (Aesch. fr. 373 [TrGF III, p. 428] Radt)

δεινοὶ πλέκειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι.
Poll. VI 80 εἴποις δ’ ἂν καὶ ‘κοκκίσαι ῥόαν’ κατ’ Ἀριστοφάνην. (fr. 623 

[PCG III 2, p. 330] Kassel-Austin)
ὀξυγλύκειάν τἆρα κοκκιεῖς ῥόαν.

τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον Ἀριστοφάνης οὐκ ἴδιον ὂν εἴρηκεν, ἀλλ’ ὡς Αἰσχύλου (fr. 
363 [TrGF III, p. 425] Radt).

Clem. Alex. strom. I 14, 59. 4 πρὸς γοῦν Κορινθίους, οὐ γὰρ ἐνταῦθα μό-
νον, περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως διαλεγόμενος ἰαμβείῳ συγκέχρηται 
τραγικῷ «τί μοι ὄφελος;» λέγων, «εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίω-
μεν. αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν. μὴ πλανᾶσθε. (Eur. fr. 10. 24 Nauck2   =  Men. 
fr. 165 [PCG VI 2, p. 124] Kassel-Austin  =  mon. 808 Jaekel)

φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί».
Clem. Alex. strom. VI 2, 8. 6 Σοφοκλῆς ἐν τῷ Αἴαντι τῷ μαστιγοφόρῳ 

ἐκεῖνό φησι τὸ ἰαμβεῖον. (v. 665)
ἐχθρῶν δ’ ἄδωρα δῶρα καὶ οὐκ ὀνήσιμα.

Clem. Alex. strom. VI 2, 11. 3-4 πάλιν αὖ τὸ Ὁμηρικὸν παραφράζων 
Εὐριπίδης. ([Hom.] Od. I 170)

τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν; πόθι τοι πτόλις ἠδὲ τοκῆες;
τοῖσδε χρῆται τοῖς ἰαμβείοις ἐν τῷ Αἰγεῖ. (Eur. fr. 1 Nauck2)

ποίαν σε φῶμεν γαῖαν ἐκλελοιπότα
πόλει ξενοῦσθαι τῇδε; τίς πάτρας [θ’] ὅρος;
τίς ἔσθ’ ὁ φύσας; τοῦ κεκήρυξαι πατρός;

Athen. II 19 (43f) Εὔβουλος (fr. 133 [PCG V, p. 267] Kassel-Austin) εὑρε-
τικούς φησι τὸ ὕδωρ ποιεῖν τοὺς πίνοντας αὐτὸ μόνον, τὸν δ’ οἶνον ἡμῶν τῷ 
φρονεῖν ἐπισκοτεῖν. τὰ αὐτὰ δ’ ἰαμβεῖα καὶ Ὠφελίων φησί (fr. 4 [PCG VII, p. 
99] Kassel-Austin).

Athen. II 76 (67d) Ἀριστοφάνης δὲ ἐν Πλούτῳ φησίν. (v. 720)
ὄξει διέμενος Σφηττίῳ.

Δίδυμος δ’ ἐξηγούμενος τὸ ἰαμβεῖόν φησιν. «ἴσως διότι οἱ Σφήττιοι ὀξεῖς».
Athen. III 27 (84b) (Antiphan. 59. 56 sqq. [PCG II, p. 343] Kassel-Austin)

Β. παρ’ Ἑσπερίδων ᾤμην γε
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Α. νὴ τὴν Φωσφόρον,
φησὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ’ εἶναι. 

Β. τρία
μόνον ἐστίν.

Α. ὀλίγον τὸ καλόν ἐστι πανταχοῦ
καὶ τίμιον.

Ἔριφος δ’ ἐν Μελιβοίᾳ αὐτὰ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα προθεὶς ὡς ἴδια [τὰ τοῦ Ἀντι-
φάνους] ἐπιφέρει. (fr. 2 [PCG V, p. 179] Kassel-Austin)

Β. παρ’ Ἑσπερίδων ᾤμην γε
Α. νὴ τὴν Ἄρτεμιν,

φησὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ’ εἶναι;
B. τρία

μόνον ἐστίν.
Α. ὀλίγον τὸ καλόν ἐστι πανταχοῦ

καὶ τίμιον.
Athen. III 72 (108d-e) ἐπὶ τούτοις οὐχ ἡσθεὶς ὁ Οὐλπιανός, ἀνιαθεὶς δέ, 

ἀποβλέψας ὡς ἡμᾶς καὶ τὰ ἐξ Ὀρθάννου Εὐβούλου ἰαμβεῖα εἰπών. (fr. 76 [PCG 
V,  p. 235] Kassel-Austin)

ὡς εὖ νεναυάγηκεν ἐπὶ τοῦ τηγάνου
ὁ θεοῖσιν ἐχθρός

Μυρτίλος. ὅτι γὰρ οὐδὲν τούτων πριάμενός ποτε ἔφαγεν εὖ οἶδα, τῶν τινος 
οἰκετῶν αὐτοῦ εἰπόντος μοί ποτε τὰ ἐκ Πορνοβοσκοῦ Εὐβούλου ἰαμβεῖα τάδε. 
(fr. 87 [PCG V, p. 241] Kassel-Austin)

τρέφει με Θετταλός τις ἄνθρωπος βαρύς,
πλουτῶν, φιλάργυρος δὲ κἀλιτήριος,
ὀψοφάγος, ὀψωνῶν δὲ μέχρι τριωβόλου.

Athen. IV 51 (160c) καὶ ὁ Σώπατρος δέ, οὗ τὰ νῦν μέμνησαι, ἐν Νεκυίᾳ 
μνημονεύει οὕτως. (fr. 14 Kaibel)

Ἴθακος Ὀδυσσεύς, τοὐπὶ τῇ φακῇ μύρον,
πάρεστι. θάρσει, θυμέ.

Κλέαρχος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ περιπάτου ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν (fr. 83 Wehrli) ὡς 
παροιμίαν ἀναγράφει τὸ ‘ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον’, ἧς μέμνηται καὶ ὁ ἐμὸς προπά-
τωρ Οὐάρρων ὁ Μενίππειος ἐπικαλούμενος (341 Astbury). καὶ οἱ πολλοὶ τῶν 
γραμματικῶν τῶν Ῥωμαικῶν οὐχ ὁμιλήσαντες πολλοῖς Ἑλληνικοῖς ποιηταῖς 
καὶ συγγραφεῦσιν οὐκ ἴσασιν ὅθεν εἴληφεν ὁ Οὐάρρων τὸ ἰαμβεῖον.

Athen. VI 81 (262c-e) καὶ Ἀντιφάνης δ’ ἐν Δυσπράτῳ φησίν. (fr. 89 [PCG 
II, p. 358] Kassel-Austin)

ὁρᾶν τε κείμενα
ἄμητας ἡμιβρῶτας ὀρνίθειά τε,
ὧν οὐδὲ λειφθέντων θέμις δούλῳ φαγεῖν,
ὥς φασιν αἱ γυναῖκες.

Ἐπικράτης δ’ ἐν Δυσπράτῳ ἀγανακτοῦντα ποιεῖ τινα τῶν οἰκετῶν καὶ λέγοντα. 
(fr. 5 [PCG V, p. 156] Kassel-Austin)

τί γὰρ
ἔχθιον ἢ ‘παῖ παῖ’ καλεῖσθαι παρὰ πότον,
καὶ ταῦτ’ ἀγενείῳ μειρακυλλίῳ τινί,
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<ἢ> τὴν ἀμίδα φέρειν ὁρᾶν τε κείμενα
ἄμητας ἡμιβρῶτας ὀρνίθειά τε,
ὧν οὐδὲ λειφθέντων θέμις δούλῳ φαγεῖν,
ὥς φασιν αἱ γυναῖκες. ὃ δὲ χολᾶν ποιεῖ,
γάστριν καλοῦσι καὶ λάμυρον ὃς ἂν φάγῃ
ἡμῶν τι τούτων.

ἐκ τῆς παραθέσεως τῶν ἰαμβείων δῆλός ἐστιν ὁ Ἐπικράτης τὰ τοῦ Ἀντιφάνους 
μετενεγκών.

Athen. VII 67 (303f-304a) τῆς θυννίδος τὸ οὐραῖον ἐπαινεῖ καὶ Ἀντιφάνης 
ἐν Κουρίδι οὕτως. (fr. 127 [PCG II, p. 380] Kassel-Austin)

ὁ μὲν <ἐν> ἀγρῷ τρεφόμενος
θαλάττιον μὲν οὗτος οὐδὲν ἐσθίει
πλὴν τῶν παρὰ γῆν, γόγγρον τιν’ ἢ νάρκην τιν’ ἢ
θύννης τὰ πρὸς γῆς.

Β. ποῖα;
Α. τὰ κάτωθεν λέγω.

Β. τούτους φάγοις ἄν; 
Γ. τοὺς γὰρ ἄλλους νενόμικα

ἀνθρωποφάγους ἰχθῦς. 
Β. τὸ δεῖνα δ’ ἐσθίεις,

†τουτι κακόνωτα πλοῖα;†
Γ. Κωπᾷδας λέγεις;

†ἀγρίως γε . παρὰ λίμνην γὰρ γεωργῶν τυγχάνω.
τὰ δ’ ἐγχέλεια γράψομαι λιποταξίου.
κομιδῇ γὰρ οὐκ ἦν οὐδαμοῦ.

τούτων τῶν ἰαμβείων ἔνια ἔστιν εὑρεῖν καὶ ἐν Ἀκεστρίᾳ (fr. 24 [PCG II, p. 
321] Kassel-Austin) καὶ ἐν Ἀγροίκῳ (fr. 12 [PCG II, p. 317] Kassel-Austin) ἢ 
Βουταλίωνι (fr. 69 [PCG II, p. 347] Kassel-Austin).

Athen. VIII 13 (335b-c) Χρύσιππον δ’, ἄνδρες φίλοι, τὸν τῆς στοᾶς ἡγεμόνα 
κατὰ πολλὰ θαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ τὸν πολυθρύλητον ἐπὶ τῇ ὀψολογίᾳ 
Ἀρχέστρατον (test. 62 Montanari) αἰεί ποτε μετὰ Φιλαινίδος κατατάττοντα, εἰς 
ἣν ἀναφέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον σύγγραμμα, ὅπερ φησὶ ποιῆσαι 
Αἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμβοποιὸς Πολυκράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀν-
θρώπου σωφρονεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ οὕτως τὰ ἰαμβεῖα. (fr. 1 Gow-Page)

ἐγὼ Φιλαινὶς ἡ ’πίβωτος ἀνθρώποις
ἐνταῦθα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι.
μή μ’, ὦ μάταιε ναῦτα κτλ.

Athen. VIII 24 (340b-c) εἰς δὲ ὀψοφαγίαν ἐν μὲν Φαίδωνι ἢ Φαιδρίᾳ 
οὕτως. (Alexid. 249 [PCG II, p. 162] Kassel-Austin)

ἀγορανομήσεις, ἂν θεοὶ θέλωσι, σύ,
ἵνα Καλλιμέδοντ’ εἰς τοὔψον, εἰ φιλεῖς ἐμέ,
παύσῃς καταιγίζοντα δι’ ὅλης ἡμέρας.
Β. ἔργον τυράννων, οὐκ ἀγορανόμων λέγεις.
μάχιμος γὰρ ἁνήρ, χρήσιμος δὲ τῇ πόλει.

τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται (scil. ὁ Ἄλεξις) κἀν τῇ ἐπιγραφομένῃ Εἰς τὸ φρέαρ (fr. 
87 [PCG II, p. 66] Kassel-Austin).
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Athen. VIII 51 (355a) καὶ μελλόντων ἤδη δειπνεῖν ἐπισχεῖν ἐκέλευσεν ὁ 
Δάφνος, ἐπειπὼν τὸ ἐκ Μαμμακύθου ἢ Αὐρῶν Μεταγένους ἰαμβεῖον. (fr. 3 
[PCG VII, p. 5] Kassel-Austin)

ὥσπερ ἐπειδὰν δειπνῶμέν που, τότε πλεῖστα λαλοῦμεν ἅπαντες.
Athen. X 27 (425f-426a) ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἐκπίνων τὸ ποτήριον ὁ 

Οὐλπιανὸς ἔφη. (Clearch. 1 [PCG IV, p. 79 sq.] Kassel-Austin)
τήνδ’ ἐγὼ

μεστὴν ἅπαξ ἐπονομάσας προπίομαι
συγγενέσι πίστωμα φιλίας.

πρὸς ὃν ἔτι πίνοντα τῶν παρόντων τις προσέθηκε τὰ λειπόμενα ἰαμβεῖα.
πιὼν ἐρῶ

τὰ λοιπά. πνίγομαι γάρ. ἀλλ’ ἐπιρρόφει.
Athen. X 80 (454a) δεδήλωκε δὲ (scil. ὁ Καλλίας) καὶ διὰ τῶν ἰαμβείων 

γράμμα πρῶτος οὗτος ἀκολαστότερον μὲν κατὰ τὴν διάνοιαν, πεφρασμένον 
δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. (cf. TrGF I, p. 327 [233] Snell)

κύω γὰρ, ὦ γυναῖκες. ἀλλ’ αἰδοῖ, φίλαι,
ἐν γράμμασι σφῷν κτλ.

Athen. X 86 (457e) κομιδῇ γάρ ἐστι ταῦτά γέ τινος τοῖς Φιλαινίδος καὶ 
τοῖς Ἀρχεστράτου (test. 69 Montanari) συγγράμμασιν ἐνῳκηκότος, ἔτι δὲ περὶ 
τὰς καλουμένας Γαστρολογίας ἐσπουδακότος. ἀλλὰ μᾶλλον τὰς τοιαύτας, τῷ 
πρώτῳ ἔπος <ἢ> ἰαμβεῖον εἰπόντι τὸ ἐχόμενον ἕκαστον λέγειν καὶ τῷ κεφάλαι-
ον εἰπόντι ἀντειπεῖν τὸ ἑτέρου ποιητοῦ τινος, <ὅτι> εἰς τὴν αὐτὴν εἶπε γνώμην. 
ἔτι δὲ λέγειν ἕκαστον ἰαμβεῖον.

Athen. X 87 (458a-b) ταῦτα μὲν οὖν Κλέαρχος εἴρηκε. καὶ ἃ προβάλλειν 
δεῖ τοιαῦτά τινα εἶναι ἡγοῦμαι. στίχον εἰπεῖν ὁμηρικὸν ἀπὸ τοῦ ἄλφα ἀρχόμε-
νον καὶ εἰς τὸ αὐτὸ στοιχεῖον καταλήγοντα. ([Hom.] Il. IV 92)

ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα.
([Hom.] Il. V 226)

ἀλλ’ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα.
([Hom.] Il. V 453)

ἀσπίδας εὐκύκλους λαισήιά τε πτερόεντα.
καὶ πάλιν ὁμοίως ἰαμβεῖα. (com. adesp. 121. 1 sq. [PCG VIII, p. 42] Kassel-Austin)

ἀγαθὸς ἀνὴρ λέγοιτ’ ἂν ὁ φέρων τἀγαθά.
ἀγαθὸς ἂν εἴη χὠ φέρων καλῶς κακά.

Ὁμηρικοὶ ἀπὸ τοῦ ε ἐπὶ τὸ ‘ε’. ([Hom.] Il. IV 89)
εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε.

([Hom.] Il. V 686)
ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ’ ἔμελλον ἔγωγε.

ὁμοίως καὶ ἰαμβεῖα. (com. adesp. 121. 3 sq. [PCG VIII, p. 42] Kassel-Austin)
εὐκαταφρόνητός ἐστι πενία, Δερκύλε.
ἐπὶ τοῖς παροῦσι τὸν βίον <> διάπλεκε.

Athen. XI 75 (487c) μάνης. ποτηρίου εἶδος. Νίκων Κιθαρῳδῷ. (fr. 1 [PCG 
VII, p. 38] Kassel-Austin)

καὶ πάνυ τις εὐκαίρως ‘προπίνω, φησί, <σοί>,
πατριῶτα’. μάνην δ’ εἶχε κεραμεοῦν ἁδρόν,
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χωροῦντα κοτύλας πέντ’ ἴσως. ἐδεξάμην.
παρέθετο τὰ ἰαμβεῖα καὶ Δίδυμος (fr. 38, pp. 73 sq. Schmidt) καὶ Πάμφιλος.

Athen. XIV 35 (634c-d) Ἴων δ’ ὁ Χῖος ἐν Ὀμφάλῃ ὡς περὶ αὐλῶν λέγει διὰ 
τούτων. (fr. 23 [TrGF I, p. 102] Snell)

Λυδός τε μάγαδις αὐλὸς ἡγείσθω βοῆς.
ὅπερ ἐξηγούμενος ἰαμβεῖον Ἀρίσταρχος ὁ γραμματικός... γένος αὐλοῦ φησιν 
εἶναι τὸν μάγαδιν.

Athen. XV 1 (665b) εἰπόντος τινὸς τῶν ἑταίρων τὰ ἐκ τῶν Λακώνων 
Πλάτωνος ἰαμβεῖα. (fr. 71 [PCG VII, p. 462] Kassel-Austin)

ἅνδρες δεδειπνήκασιν ἤδη;
Β. σχεδὸν ἅπαντες.

Α. εὖ γε.
τί οὐ τρέχων <σὺ> τὰς τραπέζας ἐκφέρεις; ἐγὼ δὲ
λίτρον παραχέων ἔρχομαι κτλ.

Athen. XV 11 (671d) ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς δυσχεράνας ἀνεβόησεν τὰ 
ἐξ  Ὕπνου Ἀλέξιδος. (fr. 243 [PCG II, p. 157] Kassel-Austin)

οὐδ’ ἐν Τριβαλλοῖς ταῦτά γ’ ἐστὶν ἔννομα.
οὗ φασι τὸν θύοντα τοῖς κεκλημένοις
δείξαντα δεῖν τὸ δεῖπνον εἰς τὴν αὔριον
πωλεῖν ἀδείπνοις ἃ παρέθηκ’ αὐτοῖς ἰδεῖν.

τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται καὶ παρὰ Ἀντιφάνει ἐν Ὕπνῳ (PCG II, p. 437 Kassel-
Austin).

Athen. XV 62 (701e-f) οἳ δὲ τὸ τοιοῦτο λέγοντες οὐχ ὡς παροιμίαν... τὸ δὲ 
ὑφ’ Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ λεχθὲν φανερῶς πέπλασται, ἐπὶ σπονδαῖς τοῦτο 
πρῶτον εἰς τρὶς εἰπεῖν τὸν θεὸν οὕτως ‘ἵη παιάν ἵη παιών’. ἐκ ταύτης γὰρ τῆς 
πίστεως τὸ τρίμετρον καλούμενον ἀνατίθησι τῷ θεῷ, φάσκων τοῦ θεοῦ τοῦθ’ 
ἑκάτερον εἶναι τῶν μέτρων, ὅτι μακρῶν μὲν τῶν πρώτων δύο συλλαβῶν λεγο-
μένων ‘ἰὴ παιάν’ ἡρῷον γίνεται, βραχέων δὲ [λεχθεισῶν] ἰαμβεῖον.

Cass. Dio LXXI 22. 1 (III, p. 262b. 1 sqq. Boissevain) ὅτι ἐνόσησε σφόδρα 
ὁ Μάρκος ὥστε καὶ ὀλίγας ἐλπίδας ἐπὶ τῆς σωτηρίας σχεῖν, καὶ πολλάκις ἐν τῇ 
νόσῳ ἐπεφώνει τὸ τῆς τραγῳδίας ἰαμβεῖον. (ἰάμβιον cod., corr. Bekker) (Eur. 
suppl. 119)

τοιαῦτα τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται.
Aelian. fr. 67a Domingo-Forasté ὁ δὲ Σύρφαξ ὁμοῦ τι τῷ θανάτῳ ὢν 

ἀνεφθέγξατο τὰ ἐκ τῆς τραγῳδίας ἰαμβεῖα, ὡς δεδιττόμενος τὸν Μακεδόνα. 
(Soph. El. 580 sq.)

ὅρα, τιθεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς
μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τιθῇς.

οὐ μὴν ἔσπασέ τι ἡ μήρινθος αὐτῷ.
Philostr. vita Apoll. II 14. 66 ὑπολαβὼν οὖν ὁ Δάμις. «ξυγχωρεῖς οὖν» 

ἔφη, «τὸν Εὐριπίδην ἐπαινεῖν ἐπὶ τῷ ἰαμβείῳ τούτῳ, ᾧ πεποίηται αὐτῷ ἡ 
Ἀνδρομάχη λέγουσα. (vv. 418 sq.)

ἅπασι δ’ ἀνθρώποις ἄρ’ ἦν
ψυχὴ τέκνα;»

«ξυγχωρῶ», ἔφη, «σοφῶς γὰρ καὶ δαιμονίως εἴρηται, πολλῷ δ’ ἂν σοφώ-
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τερον καὶ ἀληθέστερον εἶχεν, εἰ περὶ πάντων ζῴων ὕμνητο». «ἔοικας», ἔφη, 
«Ἀπολλώνιε, μεταγράφειν τὸ ἰαμβεῖον, ἵν’ οὕτως ᾄδοιμεν.

ἅπασι δὲ ζῴοις ἄρ’ ἦν
ψυχὴ τέκνα».

Philostr. vita Apoll. IV 38. 81 ἴωμεν οὖν ἐς τὴν Ῥώμην, εἴγε ἐρρώμεθα, 
πρὸς γὰρ τὰ Νέρωνος κηρύγματα, δι’ ὧν ἐξείργει φιλοσοφίαν, ἔστιν ἡμῖν τὸ 
τοῦ Σοφοκλέους (λέγειν). (Ant. 450)

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδὲ Μοῦσαι καὶ Ἀπόλλων λόγιος. εἰκὸς δὲ καὶ αὐτὸν Νέρωνα γιγνώσκειν τὰ 
ἰαμβεῖα ταῦτα, τραγῳδίᾳ, ὥς φασι, χαίροντα.

Philostr. vita Apoll. V 15. 91 ὡς δὲ ἀφίκοντο ἐς ῥητὴν ἡμέραν ἐπὶ τὴν τῆς 
σοφίας διανομήν, ὁ μὲν Ἑρμῆς ἅτε λόγιος καὶ κερδῷος «σὺ μὲν», ἔφη, «φιλοσο-
φίαν ἔχε», τῷ πλεῖστα δήπουθεν ἀναθέντι «σὺ δὲ ἐς ῥητόρων ἤθη χώρει», τῷ 
δεύτερά που χαρισαμένῳ, «σοὶ δὲ ἀστρονομεῖν χώρα, σοὶ δὲ εἶναι μουσικῷ, σοὶ 
δὲ ἡρῴου ποιητῇ μέτρου, σοὶ δὲ ἰαμβείου».

Philostr. vita Apoll. VII 5. 131 τραγῳδίας δὲ ὑποκριτοῦ παρελθόντος ἐς 
τὴν Ἔφεσον ἐπὶ τῇ Ἰνοῖ τῷ δράματι καὶ ἀκροωμένου τοῦ τῆς Ἀσίας ἄρχοντος, 
ὃς καίτοι νέος ὢν φανερὸς ἐν ὑπάτοις ἀτολμότερον ὑπὲρ τούτων διενοεῖτο, ὁ 
μὲν ὑποκριτὴς ἐπέραινεν ἤδη τὰ ἰαμβεῖα, ἐν οἷς ὁ Εὐριπίδης (fr. 420 Nauck2) 
διὰ μακρῶν αὐξηθέντας τοὺς τυράννους ἁλίσκεσθαί φησιν ὑπὸ μικρῶν.

Origen. contra Cels. IV 77 ἑξῆς δὲ τούτοις ἐπιλαθόμενος ὅτι τὸ προκεί-
μενον αὐτῷ ἐστιν Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν κατηγορεῖν, ἑαυτῷ ἀνθυποφέρει 
εὐριπίδειον ἰαμβεῖον, ἐναντιούμενον αὐτοῦ τῇ γνώμῃ. καὶ ὁμόσε χωρήσας τῷ 
λελεγμένῳ κατηγορεῖ ὡς κακῶς εἰρημένου. ἔχει δ’ οὕτως ἡ τοῦ Κέλσου λέξις. 
«εἰ δὲ καὶ τὸ εὐριπίδειον ἐρεῖς, ὅτι. (Phoen. 546)

ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς,
τί μᾶλλον ἡμῖν ἢ τοῖς μύρμηξι καὶ ταῖς μυίαις;»

Diog. Laert. II 25 καὶ συνεχὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο (scil. ὁ Σωκράτης) τὰ 
ἰαμβεῖα. (Crat. Theb. 20 Diehl3)

τὰ δ’ ἀργυρώματ’ ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ’, οὐκ εἰς τὸν βίον.

Aristid. Qvint. I 29 (p. 52. 8 sqq. Winnington-Ingram) τὸ δ’ ἐκ τῶν μέ-
τρων εὐπρεπὲς σύστημα καλεῖται ποίημα. τούτων δὲ τὰ μὲν γίνεται κατὰ στί-
χον, ὡς τὰ Ὁμήρου, τὰ δὲ ἐκ δύο μέτρων, ὡς τὰ ἐλεγεῖα, τὰ δὲ ἐκ τριῶν, ὡς 
ὅταν ἐλεγείῳ προστιθῇ τις ἰαμβεῖον ἢ ἄλλο τι, τὰ δ’ ἐκ πλειόνων.

Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten, Fortgesetzt von F. Bilabel, 
III 1, Berlin und Leipzig 1926, p. 58 nr. 6308 (saec. III a. Chr. n.) κεφάλαιον 
τούτων τῶν ἰαμβείων εἰς ἀργύριον λόγον ├ ἠτογ =, τούτου δὲ αὐ̣τ̣οῦ β̣ψκ =.

Liban. decl. I 67 Σοφοκλῆς δέ, ὦ πρὸς Διός, καὶ Εὐριπίδης καὶ Αἰσχύλος 
ἆρά σοι δοκοῦσιν οὐκ ἂν εἰκότως ἐν σοφοῖς ἀριθμεῖσθαι; καὶ τίς οὐκ ἂν συνεύ-
ξαιτο τοῖς αὑτοῦ παισὶ τὸ φανῆναι τοῖς  Ἕλλησιν ἐν Διονυσίοις; οὐδεὶς οὖν τῶν 
τεθεαμένων ἀπελθὼν ἐπελάβετο τῶν ἰαμβείων;

Oribas. coll. med. VI 9. 1 sqq. δεῖ δὲ τὸν μέλλοντα ἀναφωνεῖν, κοιλίας ἀπο-
δεδωκυίας τριψάμενον ἡσυχῇ, καὶ μάλιστα τὰ κάτω μέρη, τό τε πρόσωπον ἀπο-
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σπογγισάμενον ἢ ἀπονιψάμενον ἠρέμα τε προλαλήσαντα καὶ μέτρια διαστήσα-
ντα, βέλτιον δὲ καὶ προπεριπατήσαντα, οὕτως ἐπὶ τὴν ἀναφώνησιν ἔρχεσθαι. 
ἀναφωνείτω δ’ ὁ μὲν οὐκ ἄπειρος παιδείας ἃ μέμνηται, καὶ ἃ δοκεῖ γλαφυρὰ εἶ-
ναι, καὶ ὅσα πολλὰς μεταβολὰς ἔχει λειότητός τε καὶ τραχύτητος. εἰ δ’ ἀνεπιστή-
μων ἐπῶν εἴη, ἰαμβεῖα λεγέτω. τρίτην δὲ χώραν ἐλεγεῖα ἐχέτω. τετάρτην δὲ μέλη.

Synes. epist. 143 (p. 252 Garzya) ἐν τῷ τετραδίῳ τῶν ἰαμβείων εὗρον ἐπὶ 
τέλους τοὺς δώδεκα στίχους γραφέντας ἅμα, ὡς ἓν ὂν ἐπίγραμμα.

Theodoret. Graec. aff. cur. V 12 ξυνῳδὰ δὲ τούτοις (scil. Theogn. 425 
sqq.) καὶ τῆς Εὐριπίδου τραγῳδίας τὰ ἰαμβεῖα. (fr. 449 Nauck2)

ἐχρῆν γὰρ ἡμᾶς ξύλλογον ποιουμένους
τὸν φύντα θρηνεῖν, εἰς ὅσ’ ἔρχεται κακά,
τὸν δ’ αὖ θανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν δόμων.  

Procl. in Plat. Alcib. I 113c (292. 7 sqq. Westerink) ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἰαμ-
βεῖον ἐξ Ἱππολύτου. τῆς γὰρ Φαίδρας ὑπαινιττομένης που τὸν ἑαυτῆς ἔρωτα 
πρὸς τὴν τροφόν, καὶ τὸν ἐρώμενον ὅστις ἦν παραδηλούσης, ἐκείνη μέν φησιν 
(Eur. Hipp. 352) ‘Ἱππόλυτον αὐδᾷς’ ὡς ἂν ἤδη συνῃσθημένη τοῦ πάθους, ἡ δέ 
γε Φαίδρα ‘σοῦ τάδε’, φησίν, ‘οὐκ ἐμοῦ κλύεις’.

Steph. Biz. 44. 12 sqq. Meineke Aἴγυπτος ... τὸ ἐθνικὸν Αἰγύπτιος, ὡς ἔχει 
τὸ ἰαμβεῖον. (Aesch. fr. 373 [TrGF III, p. 428]  Radt) 

δεινοὶ πλέκειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι.
Simplic. in Epict. ench. 137 Dübner τούτου (scil. τοῦ Κλέανθους) καὶ ἀν-

δριάντα θαυμαστὸν ἐν αὐτῇ τῇ Ἀσσῷ ἐθεασάμην δόγματι τῆς Ῥωμαίων συ-
γκλήτου πρὸς τιμὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀνατεθέντα. εὔχεται δὲ οὗτος ἐν τοῖς ἰαμβείοις 
τούτοις ἄγεσθαι ὑπὸ θεοῦ, καὶ τῆς ἀπ’ αὐτοῦ διὰ πάντων ἐν τάξει φοιτώσης 
αἰτίας ποιητικῆς τε καὶ κινητικῆς. ἣν Πεπρωμένην καὶ Εἱμαρμένην ἐκάλει. 
ἐπαγγελλόμενος ἀόκνως καὶ ἑκὼν ἕψεσθαι.

Olympiodor. in Plat. Gorg. 484b (26. 13 Westerink) προφέρει δὲ (Gorg. 
484e) καὶ ἀπὸ Ἀντιόπης τοῦ δράματος Εὐριπίδου ἰαμβεῖα διάφορα (fr. 183 
Nauck2) προτρεπόμενος τὸν Σωκράτην μὴ φιλοσοφεῖν ἀλλὰ μᾶλλον τὸν πο-
λιτικὸν βίον ζῆν.

Olympiodor. in Plat. Gorg. 503d (34. 4 Westerink) τοῦτο δέ φησιν, ἐπει-
δὴ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ὁ Καλλικλῆς ἀπὸ τῆς Ἀντιόπης (Eur. fr. 183 Nauck2) 
ἤγαγεν ἰαμβεῖα.

Steph. in Aristot. rhet. III 1. 9, 1404a. 30 (Comm. in Aristot. Gr. XXI 2, p. 315. 
28 sqq. Rabe) ἀλλ’ ὥσπερ ἐκ τῶν τετραμέτρων εἰς τὸ ἰαμβεῖον μετέβησαν. τοῦτο 
ἀνώτερον εἴρηται, ὅτι οἱ ἀρχαιότεροι ποιηταὶ τροχαϊκοῖς ἐχρῶντο, ἃ λέγεται τε-
τράμετρα διὰ τὸ μέχρις ὀκτὼ ποδῶν βαίνειν κατὰ διποδίαν μετρούμενα.

Phot. bibl. 190. 153b (III, p. 71 sq. Henry) Χαρῖνος δὲ ἰαμβογράφος ἠρά-
σθη Ἔρωτος εὐνούχου τοῦ Εὐπάτορος οἰνοχόου, καὶ πιστεύσας τῷ περὶ τῆς 
πέτρας λόγῳ κατέβαλεν ἑαυτόν. ἐπεὶ δὲ καταβαλὼν τὸ σκέλος κατεάγη καὶ 
ὑπὸ ὀδύνης ἐτελεύτα, ἀπέρριψε τάδε τὰ ἰαμβεῖα. (SH 313)

ἔρροις πλανῆτι καὶ κακὴ πέτρη Λευκάς,
Χαρῖνον, αἲ αἴ, τὴν ἰαμβικὴν Μοῦσαν
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κατῃθάλωσας ἐλπίδος κενοῖς μύθοις,
τοιαῦτ’ Ἔρωτος Εὐπάτωρ ἐρασθείη.

Phot. bibl. 248. 437a (VII, p. 121 Henry) οὐδέ γε Εὐριπίδου φήσομεν τὸ 
ἰαμβεῖον εἶναι τό.

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ,
[οὐδ’ εἴ τις οὕτω τῶν σοφῶν εἴρηκεν]. ἔστι γὰρ ἐξ Αἴαντος Σοφοκλέους, 
Αἴαντος τοῦ Λοκροῦ (fr. 14 [TrGF IV, p. 120] Radt).

Constant. Porph. de sent. 63. 22 sqq. Boissevain ὅτι τρωθέντος τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου καὶ λειποψυχήσαντος καὶ φερομένου ἐπ’ ἀσπίδος ἄλλοι ἄλλα αὐτῷ ἔλε-
γον ὀνειδίζοντες, ἄνθρωπον δέ τινα πρεσβύτερον Βοιώτιον, ἀχθόμενον πρὸς τὰς 
ἐπιτιμήσεις τῶν φίλων καταμαθεῖν Ἀλέξανδρον ἐσκυθρωπακότα, καὶ προσελθό-
ντα τοῦτον βοιωτιάζοντα ἅμα τῇ φωνῇ, ταῦτα, φάναι. «ὦ Ἀλέξανδρε, ἀνδρῶν τὰ 
ἔργα». καί τι καὶ ἰαμβεῖον ὑπειπεῖν, τὸν δὲ νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου (Soph. fr. 223b 
[TrGF IV, p. 230] Radt) ὅτι τῷ τι δρῶντι καὶ παθεῖν ἐστιν ὀφειλόμενον.

Constant. Porph. de sent. 249. 16 sq. Boissevain ὅτι περιεφέρετο καὶ ἰαμ-
βεῖον (ἰάμβιον cod., corr. Mai).

Νέρων Ὀρέστης Ἀλκμαίων μητροκτόνοι.
Constant. Porph. de them. 91. 33 sqq. Pertusi ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χώρα 

καὶ γέγονε βάρβαρος, ὅτε ὁ λοιμικὸς θάνατος πᾶσαν ἐβόσκετο τὴν οἰκουμέ-
νην, ὁπηνίκα Κωνσταντῖνος, ὁ τῆς κοπρίας ἐπώνυμος, τὰ σκῆπτρα τῆς τῶν 
Ῥωμαίων διεῖπεν ἀρχῆς, ὥστε τινὰ τῶν ἐκ Πελοποννήσου μέγα φρονοῦντα ἐπὶ 
τῇ αὑτοῦ εὐγενείᾳ, ἵνα μὴ λέγω δυσγενείᾳ, Εὐφήμιον ἐκεῖνον τὸν περιβόητον 
γραμματικὸν ἀποσκῶψαι εἰς αὐτὸν τουτοῒ τὸ θρυλούμενον ἰαμβεῖον.

γαρασδοειδὴς ὄψις ἐσθλαβωμένη.
Evstrat. in Aristot. eth. Nic. VI 8. 4, 1142a. 2 (Comm. in Aristot. Gr. XX, 

p. 340. 4 sqq. Heylbut) καὶ τὸν τραγικὸν Εὐριπίδην παράγων εἰς μαρτυρίαν 
οὑτωσὶ λέγοντα ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ. (fr. 787. 1 sqq. Nauck2)

πῶς δ’ ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένον στρατοῦ
ἴσου μετασχεῖν;

(fr. 788. 2 Nauck2)
τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον.

ἐκ τούτων τῶν ἰαμβείων τοῦ Εὐριπίδου λέξεις μόνας εὑρίσκομεν διιστώσας 
τὴν φρόνησιν ἀπὸ τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς, πράγματα δὲ ἢ οὐδ’ ὅλως ἢ 
ἀμυδρῶς … (18 sqq.) ὡς οὖν εἴρηται, ἐκ τῶν Εὐριπίδου ἰαμβείων τοῦτο μόνον 
σχεδὸν ἐμάθομεν, ὅτι ἄλλος ὁ φρόνιμος καὶ ἄλλος ὁ πολιτικός.

Mich. Eph. in Aristot. eth. Nic. V 11. 1, 1136a. 10 (Comm. in Aristot. Gr. 
XXII 3, p. 56. 19 sqq. Hayduc) ὃ μὲν οὖν ζητεῖ, τοῦτο. κατὰ δὲ τὴν λέξιν πα-
ρατίθεται τὰ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου (fr. 68 Nauck2) εἰς 
πίστωσιν τοῦ ἔστιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι.

Mich. Eph. in Aristot. soph. el. IV, 166a. 7 sqq. (Comm. in Aristot. Gr. II 3, 
p. 138. 35 sqq. Wallies) ἔστι δὲ τὸ σόφισμα τοιοῦτον. ἆρ’ ὁ ἐπιστάμενος λέγειν 
ἢ πράττειν ἐκεῖνο συνεπίσταται ὃ λέγει ἢ πράττει; ναί. οὗτος δὲ ἐπίσταται λέ-
γειν ἰαμβεῖα. οὗτος ἄρα συνεπίσταται καὶ τὰ ἰαμβεῖα. ἀλλὰ μὴν ἀγνοεῖ τὰ παρ’ 
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αὐτῶν δηλούμενα (ὁ γὰρ λόγος ἐπὶ παιδὸς ἢ ἰδιώτου ἠρωτᾶτο). εἰ οὖν οὗτος 
[μὲν] ἐπίσταται μὲν λέγειν ἰαμβεῖα, οὐ συνεπίσταται δὲ καὶ τὰ δι’ αὐτῶν δηλού-
μενα (οὐδὲν γὰρ κωλύει ἀποστοματίσαντα ἐπίστασθαι δίχα βιβλίου προφέρειν 
τε καὶ ἐπαγγέλλειν, ἀγνοεῖν δὲ τὰ δηλούμενα δι’ αὐτῶν), ψεῦδος ὅτι συνεπί-
σταται ... (139. 12 sqq.) εἰδέναι γὰρ δεῖ ὅτι τοῦ μὲν σιγῶντα λέγειν διττὸν μὲν 
τὸ συμπέρασμα καὶ ἡ πρότασις, τοῦ δὲ μὴ συνεπίστασθαι τὸν ἐπιστάμενον ἡ 
μὲν πρότασις διττή, τὸ δὲ συμπέρασμα οὐχί. τὸ γὰρ συμπέρασμα τὸ ‘οὗτος ἄρα 
συνεπίσταται καὶ τὰ ἰαμβεῖα’ οὐ διττόν.

Evstath. in [Hom.] Il. XIII 341 sq. (IV, p. 744. 1 sqq. Valk) σημείωσαι δὲ 
καὶ ὅτι ἐκ τοῦ «κατά τε ἅρματα ἄξῃς, χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοις ἔσῃ» ὡρμήθη γρά-
ψαι τις τὸ ἰαμβεῖον ἐκεῖνο. 

σὸν ἅρμα χάρμα καὶ γέλως Ἰεφθάε.
Tzetz. in Aristoph. nub. 638a (p. 536. 3 Holwerda) μέτρων] ἰαμβείων.
Tzetz. in Aristoph. nub. 642a (p. 538. 14 sq. Holwerda) τὸ τρίμετρον] τὸ 

ἰαμβεῖον (an ἰαμβικὸν?) δὶς τρίς.
Tzetz. in Aristoph. ran. 948 (p. 970. 13 sqq. Koster) ἔπειτ’ ἀπὸ τῶν πρώ-

των ἐπῶν] παραχρηστικῶς καὶ τὰ ἰαμβεῖα ἔπη καλοῦνται.
Tzetz. in Aristoph. ran. 1133 (p. 1032. 9 sqq. Koster) πρὸς τρισῖν ἰαμβεί-

οις] ἣ ‘πρὸς’ ἀττικῶς παρέλκει. ὁ νοῦς δέ. παραινῶ σοι σιωπᾶν. εἰ δὲ μή, πει-
σθεὶς ἐμοί, τρισὶν ἰαμβείοις ὀφείλων φανῇ αἰτίας καὶ μώμους.

Trich. 369. 28 sqq. τρίμετρον ἀκατάληκτον ἕκαστον τῶν προκειμένων 
τεττάρων ἰαμβείων ἐστί.

Schol. in Pind. Ol. 9. 3c (I, p. 269. 1 sqq. Drachmann) καλλίνικος ὁ τρι-
πλόος κεχλαδώς] τρὶς ὑμνοῦντο οἱ νικηφόροι, ἅμα τῇ καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ καὶ 
ἐν τῇ πατρίδι. ἢ ὁ πολλάκις λεγόμενος τῇ νίκῃ. ἢ ἐπειδὴ τρία ἰαμβεῖά εἰσιν (cf. 
Archil. 324 West).

Schol. in Eur. Alc. 820 (II, p. 235. 18 sqq. Schwartz) ἆρα, φησίν, ἀφανὴς 
ἐγένετό τις τῶν παίδων ἢ ὁ γέρων πατὴρ ἀπέθανεν; ταῦτα δὲ τὰ τρία <ἰαμ-
βεῖα> (scil. vv. 818 sqq.) ἔν τισιν οὐκ ἔγκειται.

Schol. in Eur. Andr. 80 (II, p. 257. 5 sqq. Schwartz) γέρων ἐκεῖνος] ἀντὶ 
τοῦ νωθὴς βραδύς, οἷον. τὸ γῆρας αὐτὸν ἐμποδίζει ὥστε ταχέως ἐλθεῖν καὶ 
βοηθῆσαί σοι. ἄλλως. βραδὺς, φησὶν, ἐκεῖνός ἐστιν ἅτε ὑπὸ τοῦ γήρως ἐμποδι-
ζόμενος ὥστε ἐλθεῖν καὶ βοηθῆσαί σοι. μᾶλλον δὲ ἁρμόζει ὑπὸ τῆς θεραπαίνης 
τὰ δύο ταῦτα ἰαμβεῖα λέγεσθαι.

Schol. in Eur. Med. 520 (II, p. 171. 7 sqq. Schwartz) δεινή τις ὀργή] ἡ 
διστιχία τοῦ χοροῦ ἐστι. κατὰ δὲ τούτους <τοὺς χρόνους> ἤδη τὰ τῶν χορῶν 
ἠμαύρωτο. τὰ μὲν γὰρ ἀρχαῖα <δράματα> διὰ τῶν χορῶν ἐπετελεῖτο. ὅθεν καὶ 
Εὔπολις φησι. (fr. 397 [PCG V 517] Kassel-Austin) τί χορὸς οὗτος κλαίεν εἴπω-
μεν πυρανιδ** ἵν’ ᾖ κατ’ αὐτὰ ἰαμβεῖα δύο.

Schol. in Eur. Or. 1378 (I, p. 218. 20 sqq. Schwartz) ταυρόκρανος <ἀγκά-
λαις | ἑλίσσων> κυκλοῖ χθόνα] τοῦτο ἔξωθεν ὁ ποιητὴς πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ 
ἰαμβείου προσέθηκεν. οὐ γὰρ ἁρμόττει ἀμαθεῖ γε ὄντι τῷ Φρυγὶ τοῦτο λέγειν.

Schol. in Aristoph. Ach. 242b (p. 42. 9 sq. Wilson) vet διπλῆ δὲ μετὰ κορω-
νίδος, ὅτι εἰσίασιν οἱ ὑποκριταί, καὶ ἔστιν (scil. vv. 242 sqq.) ἰαμβεῖα.
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Schol. in Aristoph. Ach. 398a (p. 62. 1 sqq. Wilson) vet ὁ νοῦς μὲν ἔξω 
συλλέγων] σκώπτει πάλιν τὸν Εὐριπίδην διὰ τὸ ἐν τοῖς λόγοις εἶναι συλλογι-
στικόν, καὶ οὗ ἂν λέγῃ τὸ ἐναντίον πάλιν κατασκευάζοντα, οἷον. (Hipp. 612)

ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος.
οἷον αὐτὸς μὲν ἔσω ἐστίν, ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ συλλογίζεται τῶν ἔξω τι καὶ μετεω-
ρίζεται. παρατηρητέον δὲ ὅτι <τὰ> Εὐριπίδου ἰαμβεῖα ἐπύλλια λέγονται.

Schol. in Aristoph. Ach. 398b (p. 62. 15 sqq. Wilson) vet οἷον αὐτὸς μὲν 
ἔσω ἐστίν, ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ συλλογίζεται τῶν ἔξω τι καὶ μετεωρίζεται. τὰ 
Εὐριπίδου ἰαμβεῖα ἐπύλλια ἔφη εἶναι. R Tr σκώπτει πάλιν τὸν Εὐριπίδην διὰ 
τὸ ἐν τοῖς λόγοις συλλογιστικὸν εἶναι. ‘ἐπύλλια’ δὲ εὐτελῶς οὕτω τὰ Εὐριπίδου 
ἰαμβεῖά φησι. ταῦτα δέ φησι διὰ τὸ εἰρημένον τῷ Εὐριπίδῃ. (Hipp. 612)

ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος Lh.
Schol. vet. in Aristoph. nub. 700c (p. 149. 16 sqq. Holwerda) εἶτα ἐν ἐκθέ-

σει ἰαμβεῖα δύο (scil.vv. 709 sq.), ὧν τελευταῖον.
δάκνουσί μ’ ἐξέρποντες ENp οἱ Κορίνθοι E.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1266. 17 sqq. (p. 176 Koster) Th1 οἱ μέν φα-
σιν, ὡς ὁ Τληπόλεμος οὗτος ποιητὴς ὢν πεποίηκε τὸν Φιλόξενον ταῦτα τὰ 
ἰαμβεῖα (scil. vv. 1264 sq.) ᾄδειν ἀπὸ τοῦ ‘ὦ σκληρὲ δαῖμον’ μέχρι τοῦ ‘ὥς μ’ 
ἀπώλεσας’.

Schol. rec. in Aristoph. nub. 1266b. 4 sqq. (p. 433 Koster) φασίν, ὅτι καὶ ὁ 
Τληπόλεμος ποιητὴς ἦν. πεποίηκε δὲ τὸν Φιλόξενον λέγοντα ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα 
(scil. vv. 1264 sq.) ἀπὸ ... ‘δαίμων ... ἀπώλεσας’.

Schol. in Aristoph. pac. 1b. 1 sq. (p. 6 Holwerda) Tr αἶρ’ αἶρε] ἡ εἴσθεσις 
τοῦ δράματος ἐξ ἰαμβείων πˊ συνήθων.

Schol. in Aristoph. pac. 102a β. 1 sqq. (p. 25 Holwerda) Tr οὐκ ἔσθ’ ὅπως] 
τὰ ἑξῆς ιβˊ (scil. vv. 102 sqq.) ἰαμ<βεῖα>, ὧν ἐπὶ τῷ παράγραφος Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 124b β. 1 sqq. (p. 28 Holwerda) Tr καὶ τίς πόρος 
σοι] εἴσθεσις διπλῆς ἀμοιβαίας LhAld ἰαμβείων λˊ διπλῇ ἔξω νενευκυίᾳ περα-
τουμένων Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 154b β. 1 sqq. (p. 33 Holwerda) Tr ἔκθεσις τῆς 
διπλῆς ἐκ στίχων ἀναπαιστικῶν διμέτρων ἀκαταλήκτων πλὴν τοῦ τελευταίου 
(v. 172). τοῦτο γὰρ ἑφθημιμερές. ὑφ’ ὃ αἱ συνήθεις δύο διπλαῖ. ἐν εἰσθέσει δὲ 
ἰαμβεῖα ζˊ (vv. 173 sqq.). ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 180a β. 1 sqq. (p. 36 Holwerda) Tr πόθεν βροτοῦ 
LhAld με Lh] κορωνὶς καὶ εἴσθεσις ἀμοιβαία. LhAld ἐξ ἰαμβείων νςˊ. Ald ἐπὶ τῷ 
τέλει κορωνίς LhAld.

Schol. in Aristoph. pac. 356d. 1 sqq. (p. 59 Holwerda) vet δορὶ σὺν ἀσπίδι] 
Ἀχαιοῦ ἐστιν ἐκ Μώμου. οὐδὲν δὲ χεῖρον  ὁλόκληρον θεῖναι τὸ ἰαμβεῖον, ὅπερ 
οὕτως ἔχει. (fr. 29 [TrGF I, p. 123] Snell)

Ἄρης ὁ λῃστὴς σῦν δορὶ σὺν ἀσπίδι.
Schol. in Aristoph. pac. 361a β. 1 sqq.  (p. 59 Holwerda) Tr φέρε δὴ κατίδω 
LhAld] σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς LhbisAld ἰαμβείων κβˊ Ald.
Schol. in Aristoph. pac. 426b β. 5 sqq. (p. 70 Holwerda) Tr τὰ δὲ ἑξῆς (vv. 435 
sqq.) ἰαμβεῖα μέχρι τοῦ. Ald (v. 458)
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ὑπότεινε δὴ πᾶς καὶ κατάγε τοῖσιν κάλως.
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς LhAld.

Schol. in Aristoph. pac. 500a β. 1 sq. (p. 81 Holwerda) Tr ὦ ’νδρες Μεγαρεῖς] 
ἕτερον σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς ἰαμβείων Ald ηˊ LhAld.

Schol. in Aristoph. pac. 651c. 1 sqq. (p. 103 Holwerda) Mus ἅττ’ ἂν οὖν 
λέγῃς] διπλῆ καὶ ἔκθεσις εἰς μέλος τροχαικόν. οὗ πέντε μέν (vv. 651 sqq.) ἐστι 
κῶλα δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ςˊ (v. 656) ἑφθημιμερές. ἐν ἐκθέσει δὲ ἰαμ-
βεῖον (v. 657). ὑφ’ ὃ αἱ ἀμφοτέρωθεν ἔξω διπλαῖ Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 868 β. 1 sq. (p. 132 Holwerda) Tr ἡ παῖς λέλουται] 
κορωνὶς ἑτέρα εἰσιόντων τῶν ὑποκριτῶν LhAld ἐξ ἰαμβείων μαˊ Ald.

Schol. in Aristoph. pac. 943a β. 1 sqq. (p. 144 Holwerda) Tr τούτων δ’ 
ἃ μὲν δίμετρά εἰσιν ἀκατάληκτα, ἃ δ’ ἑφθημιμερῆ καὶ βάσεις. μετὰ δὲ ταῦτα 
ἰαμβεῖα ζˊ Ald. 

Schol. in Aristoph. pac. 1039b β. 3 sqq. (p. 152 Holwerda) Tr οἱ ἑξῆς δέκα 
δακτυλικοὶ LhAld ὅμοιοι Lh ἑξάμετροι LhAld μεθ’ οὓς ἰαμβεῖα ιβˊ. Ald ὧν τε-
λευταῖος. (v. 1126)

οὐκ ἀποπετήσει θᾶττον εἰς Ἐλύμνιον.
ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος. ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς LhAld.

Schol. in Aristoph. ran. 947 (p. 302a. 7 sq. Dübner) ἢ τὸ σαυτοῦ] ὅτι δυ-
σγενὴς ὁ Εὐριπίδης. ‘ἐπῶν’ δέ, τῶν ἰαμβείων. ἔπη γὰρ καὶ αὐτὰ καλοῦσιν.

Schol. in Aristoph. ran. 1130 (p. 306a. 26 sq. Dübner) ἀλλ’ ἢ τρία] ἔξωθεν 
προσληπτέον τὸ ‘ἔπη’, ἢ ἰαμβεῖα.

Schol. in Aristoph. ran. 1267 (p. 308b. 35 sqq. Dübner) ἰστέον ὅτι τὸ ‘ἰήκο-
πον οὐ πελάθεις ἐπ’ ἀρωγὰν’ (vv. 1265, 1267, 1271, 1275, 1277) παίζων παντα-
χοῦ ἐπιφέρει, κυρίως ἐκείνων τῶν ἰαμβείων ὂν τοῦ (v. 1264) ‘Φθιῶτ’ Ἀχιλεῦ’.

Schol. in Plat. resp. VIII 18, 568b (p. 266 Greene) ‘σοφοὶ τύραννοι’ εἰσι 
‘τῶν σοφῶν συνουσίᾳ’] τοῦτο Σοφοκλέους ἐστὶν ἐξ Αἴαντος τοῦ Λοκροῦ (fr. 14 
[TrGF II, p. 120] Radt). ἐνταῦθα δὲ Εὐριπίδου λέγεται τὸ ἰαμβεῖον (ἰάμβιον cod., 
corr. Ruhnken) εἶναι. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν εἰ συμπίπτοιεν ἀλλήλοις οἱ ποιηταί.

Schol. in Demosth. or. 19. 464a-b (II, p. 79. 29 sqq. Dilts) <ὅστις δ’ ὁμι-
λῶν>] γνώμη Εὐριπίδου ἐκ Φοίνικος (fr. 812. 7 Nauck2) F1. παρῴδησε τὸ ἰαμ-
βεῖον ἐκ τοῦ ὁμοίου. εἰ γὰρ ὁ φαύλοις συνὼν φαῦλος, οὐκοῦν καὶ ὁ δωροδόκοις 
συνὼν δωροδόκος A.

Anon. in Aristot. rhet. III 1. 9, 1404a. 30 (Comm. in Aristot. Gr. XXI 2, p. 163. 
6 sqq. Rabe) ὥσπερ καὶ οἱ τραγῳδοὶ τετραμέτροις στίχοις χρώμενοι κατέλειψαν 
τὸ τετράμετρον καὶ χρῶνται τῷ ἰαμβείῳ διὰ τὸ μόνον τὸν ἴαμβον ἀπὸ πάντων 
τῶν ἄλλων μέτρων ἐγγίζειν τῷ λόγῳ τῷ πεζῷ, οὕτω καὶ οἱ ῥήτορες ἀφήκασι τὸ 
χρᾶσθαι λέξεσιν, ὅσαι εἰσὶ παρὰ τὴν διάλεκτον, ἤτοι τῆς ποιητικῆς διαλέκτου.

Anon. in Aristot. rhet. III 3. 3, 1406b. 3 (Comm. in Aristot. Gr. XXI 2, p. 
177. 8 sqq. Rabe) ἡ δὲ μεταφορικὴ λέξις ἁρμόζει τοῖς ἰαμβείοις στίχοις. τούτοις 
γὰρ τοῖς ἰαμβείοις χρῶνται νῦν.

Anon. in Aristot. rhet. III 8. 3, 1408b. 30 (Comm. in Aristot. Gr. XXI 2, p. 
191. 22 sqq. Rabe) διὸ πολλῶν ὄντων τῶν μέτρων, ἡρωικῶν, ἀναπαιστικῶν, τρο-
χαικῶν, ἀπὸ πάντων τῶν μέτρων μάλιστα χρῶνται τῷ ἰαμβείῳ μέτρῳ καὶ ἰαμβεῖα 



Nomenclator metricus Graecus et Latinus - EUT Edizioni Università di Trieste

18

ἰαμβεῖον

φθέγγονται ... (32 sq. Rabe) ἐπὶ γὰρ τῶν ἰαμβείων τοὺς δύο πόδας λαμβάνουσιν 
ὡς ἓν καὶ κατὰ συζυγίαν μετροῦσιν αὐτούς, ὅθεν καὶ τρίμετροι λέγονται.

Anon. in Aristot. rhet. III 9. 4, 1409b. 8 (Comm. in Aristot. Gr. XXI 2, p. 
195. 18 sqq. Rabe) δεῖ δὲ τὴν περίοδον ἀπαρτίζειν διάνοιαν τελείαν, οἷά εἰσι 
καὶ τὰ τοῦ Σοφοκλέους ἰαμβεῖα. καὶ τὰ τοιαῦτα γὰρ περιοδικά εἰσι καὶ ἐν δυσὶ 
κώλοις ἢ ἑνὶ κώλῳ διάνοιαν ἀπαρτίζουσιν, ὡς τό. (Soph. Ai. 1 sq.)

ἀεὶ <μέν>, ὦ παῖ Λαρτίου, δέδορκά σε
πεῖράν τιν’ ἐχθρῶν ἁρπάσαι πειρώμενον.

τὰ δὲ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβεῖα εἰρομένην λέξιν ἔχουσι. μακρὰς γὰρ τὰς ἀποδόσεις 
ἔχουσιν, ὡς τό. (Eur. Hec. 1)

ἥκω νεκρῶν κευθμῶνα.
ἡ ὅλη γοῦν περίοδος ὀφείλει ἀπαρτίζειν διάνοιαν καὶ τὸ ὅλον κῶλον, μὴ μέντοι 
γε δὲ διακόπτεσθαι ταῖς στιγμαῖς, οἷά εἰσι τὰ κατὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν. καὶ 
ἐνταῦθα μὲν διαστίξαντες ἄλλην διάνοιαν ἀπαρτίσομεν, ἐνταῦθα δὲ διαστί-
ξαντες ἄλλην, οἷόν ἐστι τό. (trag. adesp. 188 [TrGF II, p. 67] Kannicht-Snell)

γένοιτο, Ζεῦ, τὸν σῦν καταβαλεῖν ἐμέ,
καὶ οἷόν ἐστι καὶ τό. (Eur. fr. 515. 1 Nauck2)

Καλυδὼν <μὲν> ἥδε γαῖα Πελοπίας χθονός.
εἰ μὲν γὰρ στίξομεν εἰς τὸ ‘ἥδε’, νοεῖται, ὅτι αὕτη ἡ Καλυδών ἐστι γῆ, καὶ 
μέρος τῆς Πελοποννήσου, εἰ δὲ στίξομεν εἰς τὸ ‘μέν’, νοεῖται ὅτι ἥδε ἡ γῆ 
τῆς Πελοποννήσου ἐστὶ Καλυδών, καὶ νοεῖται ἡ μὲν Καλυδὼν ὅλον, ἡ δὲ 
Πελοπόννησος μέρος τῆς Καλυδῶνος, ὡς τὰ ὅλα ὀνομάζεσθαι Καλυδών.

Anon. in Aristot. eth. Nic. V 11. 1, 1136a. 10 (Comm. in Aristot. Gr. XX, p. 
240. 28 sqq. Heylbut) εἰπὼν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τί τὸ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι καῖ 
ὁσαχῶς, νῦν ἀπορεῖ εἰ ἔστι καὶ ἑκόντα ἀδικεῖσθαι, καὶ τὰ τοῦ Εὐριπίδου παρα-
τίθεται ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου μαρτυρίαν (fr. 68 Nauck2).

Anon. Fragm. in Aristot. rhet. III 14. 10, 1415b. 20 (Comm. in Aristot. Gr. 
XXI 2, p. 328. 12 sqq. Rabe) (Soph. Ant. 223 sq.)

ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο
δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα.

ὁ Κρέων ἐπεὶ ἔπεμψέ τινα ὥστε ἰδεῖν, εἰ ἄθαπτος ὁ Πολυνείκης, ὁ δὲ εὗρεν 
ἐκεῖνον τεθαμμένον, ἀνεπτερωμένος τὴν ἀκοὴν ἵστατο. ἔρχεται οὖν ὁ ἄγγελος 
καὶ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖά φησιν. «οὐ τοσοῦτον εἴπω σοι τὸ πῶς ὀλίγα — ὁ δὲ ἐλθὼν 
δύσπνους εἰμὶ διὰ τὸ πολὺ τάχος —, ἀλλ’ ὅτι οὐδέν σοι μέλλω εἰπεῖν ἤτοι οὐχ 
ὃ ἀποδεκτόν σοι μέλλω ἐρεῖν, ἀλλ’ ὃ εἰς λύπην μᾶλλόν σοί ἐστιν, τὸ μαθεῖν σε 
δηλαδή, ὅτι παρά του τέθαπται Πολυνείκης».

Anon. Fragm. in Aristot. rhet. III 15. 8, 1416a. 28 (Comm. in Aristot. Gr. 
XXI 2, p. 323. 15 sq. Rabe) «ἀσεβὴς ἄρα ἐστὶν ὁ Εὐριπίδης», φησὶν ὁ ‘Υγιαίνων, 
«διδάξας ἀπὸ τούτου τοῦ ἰαμβείου (Hipp. 612) ὁρκωμοτεῖν τοὺς ἀνθρώπους».

Schol. in Ael. Aristid. rhet. 33. 10 (p. 398. 7 sqq. Dindorf) ἔν τινι δράματι 
Εὐριπίδης οὕτως ἔφη. (Hipp. 352)

σοῦ τάδ’, οὐκ ἐμοῦ κλύεις.
προσπαίζων οὖν ὁ Πλάτων εἰς τὸ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβεῖον οὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος 
φησίν.                                                    [G.M.]


