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Voorwoord

 

(Bij de 4e editie, RUG 2000/2001)
Deze reader is oorspronkelijk geschreven om

propaedeusestudenten, inclusief studenten met
een deficiënte vooropleiding, in staat te stellen
in drie weken (een ‘blokcursus’) goeddeels zelf-
standig de gesproken passages van de Bacchae te
bestuderen, zodat op college relatief weinig aan-
dacht hoefte te worden besteed aan ‘gramma-
tica’ en er veel tijd overbleef voor interpretatie
van de inhoud en achtergronden. De aanteke-
ningen aan de voet van de tekstpagina’s verkla-
ren daarom (zeker in het begin van het stuk)
welhaast ieder woord en iterata worden vaak
meer dan eens geglosseerd. Hoewel voor twee-
dejaars studenten een deel van de aantekenin-
gen overbodig (zou moeten) zijn, leek de winst
van een verkorte redactie niet op te wegen tegen
de daarmee gemoeide tijdsinvestering. Boven-
dien geldt: een woord (correct) opzoeken kost
relatief veel tijd, een aantekening overslaan rela-
tief weinig. 

Uitgangspunt voor de Griekse tekst was een
digitale versie van de nieuwe OCT van Diggle,
maar hiervan is vaak afgeweken (veelal ten
faveure van handschriftlezingen) en de uitein-
delijke recensie staat dan ook waarschijnlijk
dichter bij de oude OCT van Murray. Een zeer
beknopt kritisch apparaat is opgenomen in de
aantekeningen.

De vertaling naast de tekst is van de hand
van ondergetekende, met dien verstande dat

veelvuldig en dankbaar gebruik is gemaakt van
de vertaling van C. Hupperts en W. Lakwijk in
de Bulkboek-reeks (Amsterdam 1989; zie ook de
aantekening bij vers 1082).  Voor Griekse trage-
dies geldt als voor alle toneelteksten dat zij be-
doeld zijn om gesproken en gehoord te worden
en dit heeft belangrijke consequenties voor hun
‘stijl’. De taal van de tragedie wordt als mimesis
van gesproken taal gekenmerkt door korte ‘in-
formation units’, een hoge mate van lineariteit,
alsmede een hoge frequentie van ‘communica-
tieve’ partikels. De vertaling probeert deze ken-
merken recht te doen. 

Overigens wil de vertaling bewerkstelligen
dat studenten, beroofd van de verleiding hun
eigen lectuur te ‘zekeren’ middels een uitge-
schreven vertaling, hun tijd en energie besteden
aan de bestudering van het Grieks, dat met ie-
dere vertaling tekort wordt gedaan. Het spreekt
voor zich dat bij de toetsing met het voorhanden
zijn van een vertaling rekening wordt gehou-
den: wie deze slechts kan reproduceren zonder
te begrijpen hoe zij tot stand is gekomen en wat
zij niet uitdrukt, kan geen voldoende halen.

Tenslotte zij gezegd dat deze syllabus de be-
staande wetenschappelijke commentaren op de
tekst (Dodds, Seaford, Roux) geenszins kan en
wil vervangen. Aanschaf en raadpleging van de
commentaar van Dodds wordt verondersteld.

Leiden/Groningen, maart 2001
M.P. Cuypers
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Hypotheseis

 

UPOYESIS BAKXVN

DiÒnuson ofl prosÆkontew §n YÆbaiw oÈk ¶fasan
e‰nai yeÒn: ı d' aÈto›w timvr¤an §p°sthse tØn
pr°pousan. §mmane›w går §po¤hse tåw Yhba¤vn
guna›kaw, œn ka‹ afl Kãdmou yugat°rew éfhgoÊ-
menai toÁw yiãsouw ≥gagon prÚw tÚn Kiyai-
r«na. Kãdmow m¢n oÔn ghral°ow … (lacune van
ca. 70 letters) PenyeÁw d°, ı t∞w ÉAgau∞w pa›w,
paralab∆n tØn basile¤an §dusfÒrei to›w gino-
m°noiw ka¤ tinaw m¢n t«n bakx«n sullab∆n
¶dhsen, §p aÈtÚn d¢ tÚn yeÚn êllouw ép°stei-
len. ofl d¢ •kÒntow aÈtoË kurieÊsantew ≥gagon
prÚw tÚn Peny°a, kéke›now §k°leusen dÆsantaw
aÈtÚn ¶ndon fulãttein, oÈ l°gvn mÒnon ˜ti
yeÚw oÈk ¶sti DiÒnusow, éllå ka‹ prãttein
pãnta …w kat' ényr≈pou tolm«n. ı d¢ seismÚn
poiÆsaw kat°strece tå bas¤leia, égag∆n d¢
efiw Kiyair«na ¶peise tÚn Peny°a katÒpthn
gen°syai t«n gunaik«n lambãnonta gunaikÚw
§sy∞ta. afl d¢ aÈtÚn di°spasan, t∞w mhtrÚw
ÉAgau∞w katarjam°nhw. Kãdmow d¢ tÚ gegonÚw
kataisyÒmenow tå diaspasy°nta m°lh suna-
gag∆n teleuta›on tÚ prÒsvpon §n ta›w t∞w
tekoÊshw §f≈rase xers¤n. DiÒnusow d¢ §pifa-
ne‹w … (lacune) m¢n pçsi parÆggeilen, •kãstƒ
d¢ ì sumbÆsetai diesãfhsen ~¶rgoiw ·na mØ
lÒgoiw~ ÍpÒ tinow t«n §ktÚw …w ênyrvpow
katafronÆy˙.

ARISTOFANOUS GRAMMATIKOU UPOYESIS

DiÒnusow époyevye‹w mØ boulom°nou Peny°vw
tå ˆrgia aÈtoË énalambãnein efiw man¤an éga-
g∆n tåw t∞w mhtrÚw édelfãw ±nãgkase Peny°a
diaspãsai. ≤ muyopoi¤a ke›tai par' AfisxÊlƒ §n
Penye›. 

Samenvatting

(uit: A.M. van Erp Taalman Kip, Bokkenzang:
over Griekse tragedies, Amsterdam 1997, 143-4)

Toen Semele, dochter van Kadmos, zwanger
was van Zeus, verlangde ze hem in zijn ware ge-
daante te zien. Hierop werd ze door de bliksem
verzengd, maar Zeus redde haar kind, de toe-
komstige god Dionysos. Semele's zusters, onder
wie Agaue, geloofden niet in Zeus’ vaderschap;
ze hielden vol dat dit een leugen van Semele
was en dat Zeus haar daarvoor had gestraft door
haar en haar ongeboren kind te doden. Ook Pen-
theus, de huidige koning van Thebe, zoon van
Agaue en kleinzoon van Kadmos, weigert te ge-
loven dat er een god Dionysos bestaat, terwijl de
god op zijn beurt weigert zich bij dit ongeloof
neer te leggen. Als het stuk begint heeft hij Se-
mele's zusters en alle andere vrouwen van
Thebe als maenaden (bacchanten) de bergen in
gejaagd. Zelf verschijnt hij in mensengedaante
in de stad (alleen het publiek weet dat hij in wer-
kelijkheid de god is), als de jonge, mooie leider
van een schare Dionysosvereersters (het koor).
Pentheus is op reis geweest en is zeer veront-
waardigd over de situatie die hij bij thuiskomst
aantreft. Kadmos en Teiresias trachten tever-
geefs hem te overreden de god te erkennen. Een
confrontatie met de jonge vreemdeling volgt,
maar Pentheus kan niets met hem aanvangen en
laat hem gevangenzetten. De vreemdeling be-
vrijdt zichzelf met groot gemak en laat daarbij
allerlei wonderbaarlijke dingen gebeuren. Een
bode bericht dat het vredige optreden van de
maenaden in de bergen door een kleine provoca-
tie plotseling is omgeslagen in geweldpleging
tegen de plaatselijke bevolking. Pentheus slaat
het aanbod van de vreemdeling hem te helpen
vol wantrouwen af: hij meent de zaak met ge-
weld te kunnen oplossen. Dan is het geduld van
de god op. Hij slaat Pentheus met waanzin, laat
hem vrouwenkleren aantrekken, leidt hem naar
de bergen en geeft hem prijs aan de bacchanten,
die hem verscheuren; zijn eigen moeder gaat
daarin voor. Ze keert met zijn hoofd in haar
armen terug naar huis, in de overtuiging dat ze
een jachttrofee draagt. Kadmos brengt haar stap
voor stap uit haar waanzin naar de verschrikke-
lijke werkelijkheid terug. Dionysos verschijnt, nu
als god, en geeft instructies voor de toekomst.



Opbouw
verzen m°row prÒsvpa

1-63 prÒlogow DiÒnusow
64-169 pãrodow (XorÒw)
170-369 §peisÒdion a' Teires¤aw, Kãdmow, PenyeÊw

370-433 stãsimon a' (XorÒw)
434-518 §peisÒdion b' yerãpvn, PenyeÊw, DiÒnusow

519-575 stãsimon b' (XorÒw)
576-641 §peisÒdion g' XorÒw, DiÒnusow
642-861 PenyeÊw, DiÒnusow, êggelow 

862-911 stãsimon g' (XorÒw)
912-976 §peisÒdion d' DiÒnusow, PenyeÊw
977-1023 stãsimon d' (XorÒw)
1024-1152 §peisÒdion e' ßterow êggelow
1153-1167 stãsimon e' (XorÒw)
1168-1392 ¶jodow ÉAgaÊh, Kãdmow, DiÒnusow

Personages

(tå toË drãmatow prÒsvpa)

DiÒnusow de god Dionysos, zoon van Zeus
en Kadmos’ dochter Semele.

xorÚw bakx«n koor van Lydische bakchanten,
naar Thebe meegebracht door
Dionysos.

Teires¤aw Teiresias, ziener.
Kãdmow Kadmos, stichter van Thebe,

vader van Agaue, Ino, Autonoë
en Semele; grootvader van Pent-
heus,  Dionysos en Aktaion.

PenyeÊw Pentheus, heerser over Thebe,
zoon van Agaue, kleinzoon van
Kadmos.

yerãpvn dienaar van Pentheus.
êggelow bode.

ßterow êggelow tweede bode.
ÉAgauÆ Agaue, dochter van Kadmos,

moeder van Pentheus.

Aangenomen dat is geprobeerd iedere rol voor
zover mogelijk met dezelfde speler te bezetten,
heeft de prvtagvn¤sthw (1) Pentheus gespeeld,
de deuteragvn¤sthw (2) Dionysos. Wanneer
Kadmos in beide scenes waarin hij optreedt
door dezelfde speler werd vertolkt, moet hij zijn
gespeeld door de tritagvn¤sthw (3); dit be-
tekent dat 2 (Dionysos) in de eerste episode Tei-

resias speelde. Speler 3 nam de dienaar en de
eerste bode voor zijn rekening. De tweede bode
kan door 2 of 3 zijn gespeeld; 1 is minder waar-
schijnlijk, omdat deze direct daarna als Agaue
op moet komen: de vertolker van Agaue is de
speler die eerder Pentheus voor zijn rekening
nam (sic).

Het huis van Kadmos

Europa, dochter van de phoenicische koning
Agenor, wordt door Zeus, in de gedaante van
een witte stier, geschaakt en naar Kreta ge-
bracht. Vader Agenor stuurt zijn zoon Kadmos
uit om Europa te zoeken met de mededeling dat
hij zonder haar mag niet naar huis hoeft terug te
keren. Op zijn zwerftocht belandt hij bij het ora-
kel van Delphi om raad te vragen. Het orakel
zwijgt over Europa, maar meldt dat hij na bui-
tenkomst een koe zal tegenkomen die nog nooit
een ploeg heeft getrokken. Hij dient die koe te
volgen een een stad te bouwen op de plaats
waar zij gaat liggen. Als de koe eindelijk gaat
liggen doet zij dat vlakbij een bron die bewaakt
wordt door een monstrueuze slang, een zoon
van de oorlogsgod Ares, die Kadmos’ reisgeno-
ten verslindt. Kadmos verslaat vervolgens de
draak en haalt zich zo de woede van Ares op de
hals. Om hem te verzoenen, zo hoort hij van
Athena, dient hij de tanden van de draak in de
grond te zaaien. Uit deze tanden groeit een leger
van reusachtige strijders – de Ghgene›w (‘Aard-
geborenen’) of Sparto¤ (‘Gezaaiden’) –, dat zich
tegen Kadmos richt. Deze gooit echter een steen
in de groep, zodat de Aardgeborenen niet op
hem maar op elkaar inslaan. Vijf blijven er uit-
eindelijk over, met wier hulp Kadmos de stad
Thebe bouwt. Ares geeft hem als vrouw Harmo-
nia, geboren uit zijn ‘slippertje’ met Aphrodite,
wier wettige echtgenoot Hephaistos zich wreekt
door Harmonia op haar bruiloft een halsketting
te geven waarin hij een vloek heeft gesmeed die
haar en haar geslacht verdoemt. Kadmos en
Harmonia krijgen vier dochters: (1) Autonoë, de
moeder van Aktaion; (2) Ino, die trouwt met
Athamas; (3) Semele, de moeder van Dionysos;
(4) Agaue, die trouwt met een van de vijf over-
gebleven Aardgeboren, Echion; hun zoon is
Pentheus.

3



Bouwstenen van de tragedie

Aristoteles, Poetica 1452b14vv.

m°rh d¢ tragƒd¤aw oÂw m¢n …w e‡desi de› xr∞syai
prÒteron e‡pomen, katå d¢ tÚ posÚn ka‹ efiw ì
diaire›tai kexvrism°na tãde §st¤n: prÒlogow
§peisÒdion ¶jodow xorikÒn, ka‹ toÊtou tÚ m¢n
pãrodow tÚ d¢ stãsimon, koinå m¢n èpãntvn
taËta, ‡dia d¢ tå épÚ t∞w skhn∞w ka‹ kommo¤.
¶stin d¢ prÒlogow m¢n m°row ˜lon tragƒd¤aw 
tÚ prÚ xoroË parÒdou, §peisÒdion d¢ m°row ˜lon
tragƒd¤aw tÚ metajÁ ˜lvn xorik«n mel«n,
¶jodow d¢ m°row ˜lon tragƒd¤aw mey' ˘ oÈk ¶sti
xoroË m°low: xorikoË d¢ pãrodow m¢n ≤ pr≈th
l°jiw ˜lh xoroË, stãsimon d¢ m°low xoroË tÚ
êneu énapa¤stou ka‹ troxa¤ou, kommÚw d¢ yr∞-
now koinÚw xoroË ka‹ épÚ skhn∞w. 

Aandachtspunten taaleigen

1 Woordgrensverschijnselen. 

a In Griekse poëzie wordt hiaat, het botsen van
eindklinker en volgende beginklinker strikt
vermeden. Volgt een woord beginnend met
een klinker op een woord eindigend met een
klinker, dan kunnen de volgende verschijn-
selen optreden:

b Elisie. Voor volgende vokaal wordt een korte
eindklinker (niet u) geëlideerd (¶kyliciw, ‘uit-
persing’). Geschreven wordt een apostrofe
(', épostrofÆ); in werkelijkheid werd de be-
troffen klinker wellicht ‘vluchtig’ uitgespro-
ken. Begint het tweede woord met een 

 

h-
(in het schrift: spiritus asper, Ñ), dan wordt de
consonant of consonantcluster van het eerste
woord, die na elisie in auslaut staat, geaspi-
reerd. Stond op de geëlideerde vokaal het ac-
cent, dan schuift dit naar de voorafgaande
syllabe (en is altijd accuut), behalve bij pre-
posities en conjuncties, waar het wegvalt.
Nooit geëlideerd worden de slotvokalen van
t¤/ti, tÒ/tã, ˜ti, prÒ, per¤, en êxri/m°xri.

§p‹ §mo¤ > §p' §mo¤
deinå ¶drasaw > de¤n' ¶drasaw
épÚ o > éf' o
nÊkta ˜lhn > nÊxy' ˜lhn
maar: per‹ ÉAyÆn

 

*aw, prÚ o‡kou

c Prodelisie (éfa¤resiw). In poëzie wordt soms
een korte vokaal aan het begin van een woord
geëlideerd na een woord dat eindigt op een
lange klinker of tweeklank. In plaats van de
geëlideerde klinker verschijnt een apostrofe:

mØ 'pixvre›n < mØ §pixvre›n
˜tou 'fãnh < ˜tou §fãnh.

d Paragogische n (n §felkustikÒn). Achter enkele
uitgangen op -e en -i kan om hiaat te ver-
mijden een slot-n worden toegevoegd. Bijv.:

éndrãsin §di≈konto versus éndrãsi di≈konto
¶luen êndraw versus ¶lue guna›kaw.

e Krasis. Een vokaal aan het begin van een
woord smelt soms samen met de eindvokaal
van een voorafgaand woord dat er syntctisch
sterk mee verbonden is (zoals lidwoord +
naamwoord); men noemt dit verschijnsel
krasis (krçsiw, ‘vermenging’). Op krasisvoka-
len (die niet altijd aan de ‘normale’ contrac-
tieregels gehoorzamen) wordt de spiritus
geschreven die op de beginvokaal van het
tweede woord zou hebben gestaan; men
noemt deze ‘pseudo-spiritus’ koronis (korv-
n¤w). Krasisvormen krijgt steeds het accent
van het tweede woord. Bijvoorbeeld:

tÚ ˆnoma > toÎnoma
tå êlla > tîlla
ka‹ e‰ta > küta
tÚ aÈtÒ > t*aÈtÒ (niet *tvÈtÒ).

2 Vormleer

a Vaak vindt men in de tragedie -ss- waar
in Attisch proza -tt- staat. Bijvoorbeeld:
kre¤ssona = kre¤ttona, prãssein = prãttein.

b Dativus pluralis van de a- en o-stammen.
Naast de uitgangen -aiw en -oiw vindt men
ook de (poëtische) uitgangen -aisi(n) en
-oisi(n). Bijvoorbeeld: ésto›si = ésto›w;
plasta›si bakxe¤aisin = plasta›w bakxe¤aiw.

c Bij het frequente substantivum ≤ xe¤r, xeir-Òw
worden ook vormen met een stam xer- ge-
bruikt: xerÒw, xer¤, xer«n.

d Pronomen personale. Voor de derde persoon
enkelvoud èn meervoud vindt men als accu-
sativusvorm nin; dit staat voor aÈtÒn, aÈtÆn,
aÈtoÊw of aÈtãw. Het pronomen personale
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van de eerste persoon heeft dualisvormen n«
(‘wij twee’, N en A) en n“n (G en D).

e Pronomen demonstrativum. Naast §ke›now
vindt men ke›now.

f Pronomen indefinitum. dativus sg. tƒ = tin¤,
genitivus sg. tou = tinÒw (ook: relativum
indefinitum ˜tou, ˜tƒ).

g Pronomen reflexivum. Vaker dan •autÒn,
seautÒn vindt men gecontraheerd aÍtÒn,
sautÒn.

h De tweede persoon singularis van het me-
dium gaat in vijfde-eeuws Attisch uit op -˙.
De vormen op -ei die in de meeste (school-)
grammatica’s als ‘regelmatig’ worden gepre-
senteerd, verschijnen pas in de vierde eeuw
in teksten. Bijvoorbeeld: lÊ˙ = lÊei = 2sg.
ind. I praes. medii bij lÊv; en ¶s˙ = ¶sei =
2sg. ind. van fut. med. ¶somai bij efim¤.

i Voor de eerste persoon pluralis van het
medium vindt men naast -meya ook -mesya.
Bijvoorbeeld: érxÒmesya = érxÒmeya.

j Bij enkele preposities worden verschillende
(dialect)vormen door elkaar gebruikt: jÊn
naast sÊn, efiw naast §w. Het gaat hier om
prosodische varianten: de dichter kiest niet-
standaardvormen wanneer hij deze goed
kan gebruiken om zijn vers ‘rond’ te krijgen
(hetzelfde geldt natuurlijk voor de vormen
onder b, c, e en i).

3 Syntaxis en ‘discourse’

a Een bevredigend overzicht van de verschil-
len tussen de tragedie en Attisch proza op dit
niveau valt in kort bestek eigenlijk niet te
geven. Het onderstaande is niet meer dan een
poging om een aantal verschijnselen die men
in inleidingen over poëtisch taaleigen pleegt
tegen te komen in contekst te plaatsen.

b De tragedie biedt mimesis van gesproken taal:
tragedies zijn geconcipieerd om gesproken
en gehoord te worden. Toch bevatten zij
zeker geen gewone spreektaal; men zou de
taal van de tragedie (net als die van Home-
rus) kunnen typeren als ‘special speech’.

c Kenmerkend zijn korte ‘information units’
(ook wel ‘intonation units’) die in hoge mate

samenvallen met de ritmische eenheden van
het (gesproken) vers (volledige verzen, vers-
helften, clausulae). De informatieverstrek-
king verloopt in hoge mate ‘lineair’ en ‘para-
taktisch’ (in de discourse-linguistiek spreekt
men van ‘additieve stijl’). 

d Verschijnselen als (syntactische) ‘prolepsis’
(het vooraan in de ‘clause’ plaatsen van de
‘topic’ van de mededeling), chiasme (‘kruis-
stelling’) en anacolouth (een zin die ‘onts-
poort’, d.w.z. anders verder gaat dan men op
grond van het begin zou verwachten) zijn
niet zozeer stijlmiddelen als wel verschijn-
selen die in spreektaal nagenoeg als van-
zelfsprekend worden geproduceerd. 

e De taal van de tragedie is in vele opzichten
minder expliciet dan die van het proza
(‘dichterlijke vaagheid’):

i. Lidwoorden worden nogal eens niet ge-
bruikt waar men ze in proza wel zou ver-
wachten. Hetzelfde geldt voor preposities,
die vooral bij separatieve uitdrukkingen en
richtingsbepalingen regelmatig niet worden
uitgedrukt. Soms vindt men ook een verbum
simplex (niet-samengesteld werkwoord) in
een gebruikswijze waarvoor in proza een
bepaald compositum zou zijn ingezet (sim-
plex pro composito: bijv. bãllv voor neer-
werpen, in proza gewoonlijk uitgedrukt met
katabãllv; dat deze specifieke interpretatie
van bãllv gevraagd wordt, maakt de con-
tekst duidelijk). Daarnaast staan complemen-
ten bij werkwoorden soms in andere naam-
vallen dan men verwacht.

ii. In het verlengde liggen bijvoorbeeld het
gebruik van dichterlijk meervoud, abstractum
pro concreto (zeer vaak in Euripides), peri-
frase (met snelle voet = snel), metonymie
(Bergkamp trof het aluminium), metafoor en
hendiadyoin. 

f De term anastrofe (énastrofÆ) is alleen te
gebruiken voor die gevallen waarin een pre-
positie achter zijn complement staat (niet
voor alle gevallen van ‘ongebruikelijke zins-
volgorde’). In dergelijke constructies krijgt
de prepositie een ‘teruggetrokken accent’:
f¤lou m°ta maar metå filou; en taÊthw ¶pi
maar §p‹ taÊthw.
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Chronologisch overzicht

594/593 Wetten van Solon.
561 Peisistratos aan de macht.
540 Geboorte Phrynichos.

536/532 Eerste tragedie-agon op de ‘Grote Diony-
siën,’ gewonnen door Thespis.

525 Geboorte Aischylos.
510 Einde regering Pisistratiden.

509/7 Hervormingen van Kleisthenes (‘begin van
de democratie’). Indeling van de burgers in
phylen (op zuiver geografische grondslag)
en demen. Het bestuur van de Atheense
staat bestaat voortaan uit 9 archonten (uit
de vermogenden), de Raad van 500 (boulè) en
de Volksvergadering (ekklesia). Instelling van
jury-rechtspraak (areopagos) en van het ostra-
cisme (voor het eerst toegepast in 488). De
legerleiding komt in handen van 10 stra-
tegen.

508/507 Eerste agon dithyrambe-koor, gewonnen
door Hypodikos van Chalkis.

502/501 Instelling van het choregen-systeem.
500 Opvoeringen van drama in het heiligdom

van Dionysos. Invoering van het satyrspel bij
de Dionysia (Pratinas). Geboorte Perikles,
Anaxagoras.

496 Geboorte Sophokles.
493 Themistokles voor het eerst archont. 

Geboorte Empedokles.
492-479 Perzische Oorlogen. Opkomst van Athene

als grootmacht. Politieke leiders zijn Miltia-
des en (met name) Themistokles.

492 De 1e Perzische expeditie o.l.v. Mardonios
leidt schipbreuk bij Athos.

490 De 2e Perzische expeditie o.l.v. Datis wordt
bij Marathon verslagen. Tot de strijdenden
behoort ook Aeschylus.

488 Eerste toepassing van het ostracisme.
487/486 Eerste komedie-agon, gewonnen door Chio-

nides.
485 Geboorte Protagoras
484 Geboorte Euripides, Kratinos, Herodotus.

Eerste overwinning Aischylos.
483 Themistokles geeft opdracht tot het bouwen

van een vloot en legt daarmee de basis voor
een Atheense hegemonie op zee.

480 Derde Perzische expeditie o.l.v. Xerxes en
Mardonios: slag bij Thermopylae (Leonidas);
slag bij Salamis (Themistokles).

479 Perzen verslagen bij Plataeae (Pausanias) en
Mykale (vloot).

479-446 Overwicht van Athene. Cruciaal was de
oprichting van de Delisch-Attische Zeebond,
in opzet een defensief verbond tegen de Per-
zen, maar al snel uitgegroeid tot een Atheens
‘imperium,’ ook gericht tegen Sparta en Ko-
rinthe. Belangrijkste leiders: Themistokles,
Kimon, Ephialtes, Perikles. Onder Ephialtes
werd een aantal belangrijke demokratische

hervormingen doorgevoerd: het mandaat
van de areopagos, die voordien ook politieke
macht had, werd beperkt tot de rechtspraak.
De boulè werd het belangrijkste machts-
orgaan. Openbare ambten werden nu be-
taald.

477 Oprichting Delisch-Attische Zeebond.
472 Aischylos Persae.
471 Opvoering van de Persae aan het hof van

Hieron op Sicilië, de vroegst bekende herop-
voering van een tragedie.

470 Themistokles verbannen. Dood Phrynichos.
469 Geboorte Sokrates.

ca. 468 Eerste optreden en overwinning van Sopho-
kles. Invoering van de derde toneelspeler
(door Sophokles?). Aischylos Hiketides,
[Aischylos?] Prometheus. 

467 Aischylos Septem contra Thebas.
465 Klassieke orchestra aangelegd in het heilig-

dom van Dionysos.
461 Verbanning Kimon.

ca. 460 Anaxagoras komt naar Athene.
458 Aischylos Oresteia (Agamemnon, Choephoroi,

Eumenides).
456 Dood Aischylos (op Sicilië).
455 Geboorte Eupolis, Thucydides. Eerste op-

voering van Euripides (Peliades, 3e prijs).
454 Overbrenging van de ‘kas’ van de Delisch-

Attische Zeebond naar Athene.
451 Wapenstilstand met Sparta.
450 Geboorte Aristophanes.

ca. 449 1e agon (tragedie)toneelspelers.
449 Slag bij Salamis. Perikles sluit vrede met

Perzië, dat belooft de Griekse kuststeden in
Klein-Azië met rust te laten.

446 Vrede met Sparta (Perikles): Athene laat
Sparta de hegemonie over het land; zelf
beheerst het de zee; de bondgenootschappen
van beide mogendheden blijven onaan-
getast.

446-431 Vredestijdperk, bloeitijd van Athene onder
Perikles, die jaarlijks als strateeg wordt her-
kozen. Tragedie: Aischylos, Sophokles, Euri-
pides. Komedie: Aristophanes. Op de Akro-
polis: Parthenon, Propylaeën, Erechtheion,
tempel van Athena Nike. Beeldende kunst:
Pheidias en Polykleitos. Filosofie: Anaxago-
ras (500-428), Herakleitos (ca. 500), Parmeni-
des (ca. 450), Empedokles (493-433), Sokrates
(469-399), sofisten. Historiografie: Herodotos
(484-420), Thucydides (455-399), Xenophon
(428-354).

445 geboorte Agathon.
ca. 442 Sophokles A iax, Trachiniae, Hellenotamias,

Antigone.
441 1e overwinning van Euripides.

441-439 Sophokles strateeg met Perikles.
438 Euripides Alcestis.
432 Uitvaardiging van een nieuwe wet tegen

ésebe¤a.
431-404 Peloponnesische Oorlog (Sparta ageert tegen
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het militaire, Korinthe tegen het economi-
sche overwicht van Athene).

431 Euripides Medea (vroegst bekende stuk met
een deus ex machina)

429 ‘Pest’ in Athene; dood van Perikles. Er is
hierna geen ‘dominante’ leider meer en geen
vaste lijn in de Atheense politiek. Leiders
van de volksvergadering zijn Nikias (vredes-
gezind) en Kleon (oorlogsgezind).

429-425 Sophokles Oedipus Rex.
ca. 428 1e opvoering  van Aristophanes.

428 Sophokles strateeg. Euripides Hippolytus.
Geboorte Xenophon, Plato. Dood Anaxa-
goras.

425 spectaculaire overwinning van de Atheners
bij Sphakteria aan de West-kust van Mes-
senië, waarbij ca. 120 Spartiaten gevangen
worden genomen. Een vrede is mogelijk,
maar wordt verhinderd door Kleon.

425 Aristophanes Acharnenses; overwinning van
de Atheners bij Sphakteria.

ca. 424 Euripides Andromache, Hecuba.
424 Nederlaag van de Atheners bij Delium in

Boiotië. Aristophanes Equites.
423 Aristophanes Nubes.
422 Nederlaag van de Atheners bij Amphipolis,

waarbij ook Kleon sneuvelt.
Aristophanes Vespae.

421-413 Vrede van Nikias.
ca. 420 Sophokles Electra.

420 Dood Kratinos.
418 Aristophanes Nubes (2e versie).

voor 415 Euripides Heracles.
415-413 Atheense expeditie tegen de Siciliaanse stad

Syrakuse onder leiding van Nikias, Lama-
chos en Alkibiades. Alkibiades wordt aan-
geklaagd wegens asebeia (Hermokopiden-
proces). Het Atheense leger wordt op Sicilië
verslagen. Lamachos, Nikias en Demosthe-
nes sneuvelen.

415 Euripides, Troiades.
414 Euripides Iphigenia in Tauris, Ion. Aristopha-

nes Aves.
413 Hervatting van de Peloponnesische Oorlog.

Sophokles lid van het college van probouloi.
Aristophanes Pax. Euripides Electra. 

412 Alkibiades wijkt uit naar Sparta en tenslotte
naar Perzië. Euripides Helena, Cyclops.

411 Oligarchische revolutie van de Vierhonderd;
Alkibiades teruggeroepen. Aristophanes
Lysistrata, Thesmophoriazusae.

411-408 Euripides Phoenissae.
410 Herstel demokratie. Dood Eupolis, Protagoras.
409 Sophokles Philoctetes.
408 Euripides Orestes; vertrek naar het hof van

Archelaos in Pella (Macedonië).
407 Alkibiades opnieuw verbannen.
406 Athene behaalt zijn laatste belangrijke

(vloot)overwinning bij de Arginusen. 
Dood van Euripides (in Pella) en Sophokles
(in Athene).

405 Beslissende nederlaag van de Atheense vloot
tegen de Spartanen onder Lysander bij Ai-
gospotamoi. Euripides Bacchae, Iphigenia in
Aulis (postuum). Aristophanes Ranae.

404 Capitulatie Athene (Theramenes). Delisch-
Attische Zeebond wordt ontbonden, Athene
levert zijn vloot in en de muren van Athene
naar de Piraeus worden afgebroken.

404-371 Wankele hegemonie van Sparta. Groeiende
politieke invloed van Perzië.

404/403 Oligarchisch bewind van de Dertig.
403 Herstel van de demokratie (Thrasyboulos).

Instelling van vergoedingen voor bezoek aan
de volksvergadering en het theater.

401 Sophokles Oedipus Coloneus (postuum, gere-
gisseerd door zijn zoon).

399 Proces en terechtstelling van Sokrates. Dood
Agathon.

395-386 Korinthische Oorlog van Athene, Thebe en
Perzië tegen Sparta, eindigend met de vrede
van Antalkidas (386): de Grieken in Azie
vallen voortaan onder Perzië, de staten in
Griekenland zijn alle vrij en autonoom (‘pac-
ten’ worden opgeheven), Sparta houdt toe-
zicht op de naleving van de bepalingen. Al
spoedig verzet door Athene en Thebe (zie
377, 371).

393 Aristophanes Ecclesiazusae.
388 Aristophanes Plutus.
386 Heropvoering van oude tragedies buiten

competitie.
385 Dood Aristophanes.
377 Oprichting Tweede Attische Zeebond.
371 Thebe verslaat de Spartanen bij Leuktra.

371-362 hegemonie van Thebe en haar bondgenoten
(Boeotische Bond), gebonden aan de persoon
van Epameinondas.

362 Slag bij Mantinea; Thebe wint, maar Epamei-
nondas sneuvelt en daarmee vervalt de
macht van Thebe.

359-336 regeringsperiode van Philippos II; opkomst
van Macedonië als grootmacht.

341 Heropvoering oude tragedies in competitie.
339 Heropvoering oude komedies buiten com-

petitie.
336 Philippos brengt Athene onder zijn gezag.

Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Alexan-
der.

323 Dood van Alexander. Zijn generaals (de dia-
dochoi, opvolgers) verdelen het rijk. Nieuwe
culturele centra zijn, naast de Macedonische
hoofdstad Pella (Antigoniden), Alexandrië
(Ptolemaeën), Antiochië (Seleuciden) en Per-
gamum (Attaliden).

315 Einde van het choregen-systeem; organisatie
van drama door een agonothetes.

311 Heropvoering oude komedies in competitie.
120 Laatste opvoering komedies.

? Laatste opvoering tragedies.
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De dichters en hun stukken

Aeschylus (A.) A(g). Agamemnon ÉAgam°mnvn
Ch(o). Choephori XohfÒroi
Eu(m). Eumenides EÈmen¤dew
Pe(rs). Persae P°rsai
Pr. (of PV) Prometheus Vinctus PromhyeÊw desm≈thw
Supp(l.) Supplices ÑIk°tidew
Th. (of Sept.) Septem contra Thebas ÜEpta §p‹ YÆbaw (7 stukken)

Sophocles (S.) Aj. (of Ai.) Ajax A‡aw
Ant. Antigone ÉAntigÒnh
El. Electra ÉHl°ktra
OC Oedipus Coloneus Ofid¤pouw tÊrannow
OT (of OR) Oedipus Tyrannus/Rex Ofid¤pouw §p‹ Kolvn“
Ph. Philoctetes FiloktÆthw
Tr(ach.) Trachiniae Trax¤niai (7 stukken)

Euripides (E.) Alc. Alcestis ÖAlkhstiw
Andr. Andromache ÉAndromãxh
Ba(cch.) Bacchae Bãkxai
Cyc(l.) Cyclops KÊklvc
El. Electra ÉHl°ktra
HF Hercules furens ÑHrakl∞w (mainÒmenow)
Hec. Hecuba ÑHkãbh
Hel. Helena ÑEl°nh
Heracl. Heraclidae ÑHrakle›dai
Hipp. Hippolytus ÑIppÒlutow
IA Iphigenia Aulidensis ÉIfig°neia ≤ §n AÎlidi
IT Iphigenia Taurica ÉIfig°neia ≤ §n TaÊroiw
Ion Ion ÖIvn
Med. Medea MÆdeia
Or. Orestes ÉOr°sthw
Ph(oen.) Phoenissae Foin›ssai
Rh. Rhesus (onecht) ÑR∞sow
Supp(l.) Supplices ÑIk°tidew
Tr(o.) Troades Tr–adew (18 stukken + 1)

Aristophanes (Ar.) Ach. Acharnenses ÉAxarne›w
Av. Aves ÖOrniyew
Ec(cl.) Ecclesiazusae ÉEkklhsiãzousai
Eq. Equites ÑIppe›w
Lys. Lysistrata Lusistrãth
Nu. Nubes N°felai
Pax Pax EfirÆnh
Pl. Plutus PloËtow
Ra(n.) Ranae Bãtraxoi
Th(esm.) Thesmophoriazusae Yesmoforiãzousai
V(esp.) Vespae Sf∞kew

Voor alle vier: fr./Fr./F fragmenta
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BIOS EURIPIDOU
1 EÈrip¤dhw ı poihtØw uflÚw §g°neto Mnhsarx¤dou

kapÆlou ka‹ KleitoËw laxanop≈lidow, ÉAyhna›ow.

§gennÆyh d¢ §n Salam›ni §p‹ Kall¤ou êrxontow katå

tØn <oe> Ùlumpiãda ˜te §naumãxhsan to›w P°rsaiw ofl

ÜEllhnew. 

2 ÖHskhse d¢ kat' érxåw m¢n pagkrãtion, µ

pugmØn, toË patrÚw aÈtoË xrhsmÚn labÒntow ˜ti

stefanhfÒrouw ég«naw nikÆsei, ka¤ fasin aÈtÚn

ÉAyÆnhsi nik∞sai: énagnoÁw d¢ §p‹ tragƒd¤an

§trãph ka‹ pollå prosejeËre, prolÒgouw fusio-

log¤aw =htore¤aw énagnvrismoÁw, …w dØ ékoustØw

genÒmenow ÉAnajagÒrou ka‹ Prod¤kou ka‹ Prvta-

gÒrou. doke› <d¢> aÈt“ ka‹ Svkrãthw ı filÒsofow

[ka‹ Mnhs¤loxos] sumpepoihk°nai tinã, Àw fhsi

Thlekle¤dhw (fr. 39. 40): 'Mnhs¤loxow d¢ §ke›now

frÊgei ti drçma kainÚn EÈrip¤dou ka‹ Svkrãthw tå

frÊgan' Ípot¤yhsin.' ofl d¢ tå m°lh aÈt“ fasi Khfi-

sof«nta poie›n, µ Timokrãthn ÉArge›on. fas‹ d¢

aÈtÚn ka‹ zvgrãfon gen°syai ka‹ de¤knusyai aÈtoË

pinãkia §n Megãroiw: gen°syai d¢ aÈtÚn ka‹ pur-

fÒron toË Zvsthr¤ou ÉApÒllvnow. gennhy∞nai d¢ tª

aÈtª ≤m°r& <√> ka‹ ÑEllãnikon, §n √ §n¤kvn tØn per‹

Salam›na naumax¤an ofl ÜEllhnew, êrjasyai d¢

égvn¤zesyai genÒmenon §t«n <k>. met°sth d¢ §n Mag-

nhs¤& ka‹ projen¤& §timÆyh ka‹ étele¤&. §ke›yen d¢ efiw

Makedon¤an parå ÉArx°laon genÒmenow di°trice ka‹

xarizÒmenow aÈt“ drçma ımvnÊmvw ¶grace ka‹

mãla ¶pratte par' aÈt“, ˜te ka‹ §p‹ t«n dioikÆs-

evn §g°neto. §l°geto d¢ ka‹ bayÁn p≈gvna yr°cai

ka‹ §p‹ t∞w ˆcevw fakoÁw §sxhk°nai. guna›ka d¢

g∞mai pr≈thn Melit≈, deut°ran d¢ Xoir¤lhn. ka‹

ufloÁw kat°lipe tre›w, Mnhsarx¤dhn m¢n presbÊtaton

¶mporon, deÊteron d¢ Mnhs¤loxon ÍpokritÆn, ne≈ta-

ton d¢ EÈrip¤dhn, ˘w §d¤daje toË patrÚw ¶nia drã-

mata. ≥rjato d¢ didãskein §p‹ Kall¤ou êrxontow

Ùlumpiãdow <pa> ¶tei <a>, pr«ton d¢ §d¤daje tåw

Peliãdaw, ˜te ka‹ tr¤tow §g°neto. tå pãnta d' ∑n

aÈtoË drãmata <qb>, s–zetai d¢ <oh>: toÊtvn

noyeÊetai tr¤a, T°nnhw ÑRadãmanyuw Peir¤youw.

§teleÊthse d¢, Àw fhsi FilÒxorow, Íp¢r tå <o> ¶th

gegon≈w, …w d¢ ÉEratosy°nhw, <oe>: ka‹ §tãfh §n

Makedon¤&: kenotãfion d¢ aÈtoË [§n] ÉAyÆnhsin §g°-

neto ka‹ §p¤gramma §peg°grapto Youkud¤dou toË

flstoriogrãfou poiÆsantow, µ Timoy°ou toË melo-

poioË: mn∞ma m¢n ÑEllåw ëpas' EÈrip¤dou, Ùst°a d'

‡sxei g∞ Maked≈n, √per d°jato t°rma b¤ou. patr‹w

d' ÑEllãdow ÑEllãw, ÉAy∞nai: ple›sta d¢ MoÊsaw

t°rcaw §k poll«n ka‹ tÚn ¶painon ¶xei. fas‹ d¢ [ka‹]

keraunvy∞nai émfÒtera mnhme›a. l°gousi d¢ ka‹

Sofokl°a ékoÊsanta ˜ti §teleÊthsen, aÈtÚn m¢n

flmat¤ƒ fai“ proelye›n, tÚn d¢ xorÚn ka‹ toÁw Ípo-

kritåw éstefan≈touw efisagage›n §n t“ proag«ni

ka‹ dakrËsai tÚn d∞mon. 

3 EÈrip¤dhw Mnhsarx¤dou ÉAyhna›ow. toËton ofl

t∞w érxa¤aw kvmƒd¤aw poihta‹ …w laxanop≈lidow

uflÚn kvmƒdoËsi. gen°syai d¢ kat' érxåw m¢n aÈtÒn

fasi zvgrãfon, sxolãsanta d¢ ÉArxelãƒ t“ fu-

sik“ ka‹ ÉAnajagÒr& §p‹ tragƒd¤an ırm∞sai. ˜yen

ka‹ pl°on ti fronÆsaw efikÒtvw peri¤stato t«n pol-

l«n, oÈdem¤an filotim¤an per‹ tå y°atra poioÊmenow.

diÚ tosoËton aÈtÚn ¶blapte toËto ˜son »f°lei tÚn

Sofokl°a. §p°keinto d¢ ka‹ ofl kvmiko‹ fyÒnƒ aÈtÚn

diasÊrontew. Íperid∆n d¢ pãnta  efiw Makedon¤an

ép∞re prÚw ÉArx°laon tÚn basil°a kéntaËya

Ùcia¤teron énalÊvn ÍpÚ basilik«n §fyãrh kun«n.

≥rjato d¢ didãskein katå tØn <pa> Ùlumpiãda §p‹

êrxontow Kall¤ou. plãsmati d¢ m°sƒ xrhsãmenow

perig°gone tª •rmhne¤& êkrvw efiw émfÒteron xr≈me-

now ta›w §pixeirÆsesi. ka‹ to›w m°les¤n §stin ém¤mhtow

paragkvnizÒmenow toÁw melopoioÁw sxedÚn pãntaw,

§n d¢ to›w émoiba¤oiw perissÚw ka‹ fortikÚw ka‹ §n

to›w prolÒgoiw d¢ ÙxlhrÒw, =htorik≈tatow d¢ tª

kataskeuª ka‹ poik¤low tª frãsei ka‹ flkanÚw énas-

keuãsai tå efirhm°na. tå pãnta d¢ ∑n aÈtoË drã-

mata <qb>, s–zetai d¢ aÈtoË drãmata <jz> ka‹ <g>

prÚw toÊtoiw tå éntilegÒmena, saturikå d¢ <h>,

éntil°getai d¢ ka‹ toÊtvn tÚ <a>. n¤kaw d¢ ¶sxe <e>.

4 §teleÊthse d¢ tÚn trÒpon toËton. §n tª Make-

don¤& k≈mh §st‹ kaloum°nh Yr&k«n diå tÒ pote

katƒkhk°nai §ntaËya Yròkaw. §n taÊt˙ pot¢ toË

ÉArxelãou MolottikØ kÊvn ∑lyen époplanhye›sa.

taÊthn Yròkew, …w ¶yow, yÊsantew ¶fagon. ka‹ dØ ı

ÉArx°laow §zhm¤vsen aÈtoÁw talãntƒ. §pe‹ oÔn oÈk

e‰xon, EÈrip¤dou §deÆyhsan épolÊsevw tuxe›n

dehy°ntow toË basil°vw. xrÒnƒ d¢ Ïsteron EÈri-

p¤dhw §n êlsei tin‹ prÚ t∞w pÒlevw ±r°mei, ÉArxelãou

d¢ §p‹ kunhg°sion §jelyÒntow, t«n skulãkvn épo-

luy°ntvn ÍpÚ t«n kunhg«n ka‹ perituxÒntvn

EÈrip¤d˙, diesparãxyh katabrvye‹w ı poihtÆw. ∑san

d¢ ¶kgonoi ofl skÊlakew t∞w ÍpÚ Yr&k«n énaireye¤shw

kunÒw, ˜yen ka‹ paroim¤a §st‹ parå to›w MakedÒsi

'kunÚw d¤kh'. 

5 fas‹ d¢ aÈtÚn §n Salam›ni spÆlaion katas-

keuãsanta énapnoØn ¶xon  efiw tØn yãlassan §ke›se

dihmereÊein feÊgonta tÚn ˆxlon. ˜yen ka‹ §k yalãs-

shw lambãnei tåw ple¤ouw t«n ımoi≈sevn. skuyr-

vpÚw d¢ ka‹ sÊnnouw ka‹ aÈsthrÚw §fa¤neto ka‹

misog°lvw, kayå ka‹ ÉAristofãnhw aÈtÚn afitiçtai

'strufnÚw ¶moige proseipe›n [EÈrip¤dhw]'. l°gousi d¢

aÈtÚn gÆmanta tØn MnhsilÒxou yugat°ra Xoir¤lhn

ka‹ noÆsanta tØn ékolas¤an aÈt∞w grãcai pr«ton
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tÚ drçma tÚn ÑIppÒluton, §n ⁄ tØn énaisxunt¤an

yriambeÊei t«n gunaik«n, ¶peita d¢ aÈtØn épop°m-

casyai. l°gontow d¢ toË gÆmantow aÈtØn 'svfrone›

par' §mo¤' 'dÊsthnow e‰' ¶fh 'efi [guna›ka] doke›w par'

⁄ m¢n aÈtØn svfrone›n, par' ⁄ d¢ mÆ'. §pig∞mai d¢

aÈtÚn deut°ran, ∂n eÍr∆n ékolastot°ran proxei-

rot°rvw efiw tØn katå t«n gunaik«n blasfhm¤an

§yrasÊneto. afl d¢ guna›kew §boulÆyhsan aÈtÚn

kte›nai efiselyoËsai efiw tÚ spÆlaion, §n ⁄ grãfvn

diet°lei. diabãlletai d¢ ÍpÚ fyÒnou …w tÚn Khfi-

sof«nta e‰xe sumpoioËnta aÈt“ tåw tragƒd¤aw.

l°gei d¢ ka‹ ÜErmippow (fr. 73b) DionÊsion tÚn

Sikel¤aw tÊrannon metå tØn teleutØn toË EÈrip¤dou

tãlanton to›w klhronÒmoiw aÈtoË p°mcanta labe›n

tÚ caltÆrion ka‹ tØn d°lton ka‹ tÚ grafe›on, ëper

fidÒnta keleËsai toÁw f°rontaw §n [t“] Mous«n fler“

énaye›nai §pigrãcanta to›w aÈtoË <ka‹> EÈrip¤dou

ÙnÒmasi. diÚ ka‹ jenofil≈taton kekl∞sya¤ fasi diå

tÚ mãlista ÍpÚ j°nvn file›syai: ÍpÚ går ÉAyhna¤vn

§fyone›to. meirak¤ou d° tinow épaideutot°rou stÒma

dus«dew ¶xein ÍpÚ fyÒnou aÈtÚn efipÒntow 'eÈfÆmei'

¶fh 'm°litow ka‹ SeirÆnvn glukÊteron stÒma'.  

6 ¶skvpte d¢ tåw guna›kaw diå t«n poihmãtvn

di' afit¤an toiaÊthn. e‰xen ofikogen¢w meirãkion ÙnÒmati

Khfisof«nta. prÚw toËton §f≈rase tØn ofike¤an

guna›ka étaktoËsan. tÚ m¢n oÔn pr«ton ép°trepen

èmartãnein: §pe‹ d' oÈk ¶peiye, kat°lipen aÈt“ tØn

guna›ka boulom°nou aÈtØn ¶xein toË Khfisof«ntow.

l°gei oÔn ka‹ ı ÉAristofãnhw (fr. 580) 'Khfisof«n

êriste ka‹ melãntate, sÁ går sun°zhw …w tå pÒll'

EÈrip¤d˙ ka‹ sunepo¤eiw † Àw fhsi ka‹ tØn melƒd¤an'.

l°gousi d¢ ka‹ ˜ti afl guna›kew diå toÁw cÒgouw, oÓw

§po¤ei efiw aÈtåw diå t«n poihmãtvn, to›w Yesmofo-

r¤oiw §p°sthsan aÈt“ boulÒmenai énele›n. §fe¤santo

d¢ aÈtoË pr«ton m¢n diå tåw MoÊsaw, ¶peita d¢

bebaivsam°nou mhk°ti aÈtåw kak«w §re›n. §n goËn tª

Melan¤pp˙ (fr. 501) per‹ aÈt«n tãde fhs¤: 'mãthn

êr' §w guna›kaw §j éndr«n cÒgow cãllei kenÚn

tÒjeuma ka‹ kak«w l°gei: afl d' e‡s' éme¤nouw érs°nvn,

§g∆ l°gv' ka‹ tå •j∞w. oÏtv d¢ aÈtÚn FilÆmvn

±gãphsen …w tolm∞sai per‹ aÈtoË toioËton efipe›n

(fr. 40a) 'efi ta›w élhye¤aisin ofl teynhkÒtew a‡syhsin

e‰xon, êndrew Àw fas¤n tinew, éphgjãmhn ín Àst'

fide›n EÈrip¤dhn'.
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