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I. Inledande historik

« Den grekiska metriken har sitt ursprung hos grekerna själva.
Redan i 5:e århundradet f. Kr. gjordes metriska undersökningar och 
uppställdes metriska teorier; denna metrik var dock ingen självstän
dig disciplin utan uppträdde i nära sammanhang med musikteorien, 
närmast den musikaliska rytmiken. På den tiden rådde ett intimare 
samband mellan musik och poesi än vi äro vana vid; hela den ly
riska diktningen var sångpoesi, ej läspoesi, och musiken var väl så 
mycket vokalmusik som instrumentalmusik.

Långt innan metriker uppträdde, hade verser existerat. Metri- 
kernas sysselsättning blev att rytmiskt analysera de föreliggande 
diktverken; ur de därvid gjorda iakttagelserna utdrogo de med 
sofisttidens frejdiga mod allmänna teorier, som även sökte bestäm
ma de olika versmåttens karaktär och ge regler för var det ena eller 
det andra passade. Den äldste kände av sådana rytmteoretiker är 
Perikles’ lärare Damon, som en stund skymtar i Platons Staten. 
Han förefaller ha särskilt intresserat sig för olika rytmers psykiska 
inverkan på åhöraren och efter moralisk måttstock gillat somliga, 
fördömt andra rytmer, vari Platon följer honom. Att metrik var 
ett omtyckt diskussionsämne i 420-talets Athen visa några verser i 
Aristófanes' Molnen (638 ff.), där Sokrates vill börja undervisa den 
gamle Strepsiades även om sådant. Versfötterna hade redan då i 
de flesta fallen fått de namn vi ännu använda.

Den förste musik- och rytmteoretiker vi ha någon verklig kun
skap om är Aristoteleslärjungen Aristoxenos, av vilkens skrifter en 
del är bevarad. Det har under 1800-talet icke tillräckligt insetts 
att Aristoxenos i främsta rummet är musikteoretiker; hans musika
liska rytmlära kan icke läggas till grund för metriken. Visserligen 
fanns antiken igenom en riktning, som nära förband den musika
liska rytmiken med metriken; dess företrädare voro i allmänhet
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musikteoretiker. En riktigare syn på saken hade dock de som 
skilde metriken från den musikaliska rytmläran; dessa voro språk
män, grammatiker, filologer, och ur deras kretsar framgingo de 
egentliga metrikerna. Båda riktningarnas framställning av metri
ken började med bokstäverna (ljuden), fortskred till stavelserna 
och kom via deras prosodiska (se s. 23) egenskaper in på den egent
liga metriken.

Det förefaller som om grammatiker-metrikernas forskningar 
i huvudsak resulterat i två olika metriska system, av vilka det ena 
så småningom blev allenarådande, medan det andra bevarats till 
oss endast i sporadiska rester; det har måhända aldrig heller nått 
någon allomfattande konsekvent utbildning. Det ville härleda alla 
arter av grekisk vers från två urformer, den daktyliska hexametern 
och den iambiska trimetern.* 1 Alla andra verser voro i sista hand 
längre eller kortare och så eller så sammanfogade stycken av dessa 
urverser. Den alkaiska elvastavingen, vides ut alta stet nive candi- 
dum, άσυννέτημι των ανέμων στάσιν, bestod enligt metriker av denna 
skola av två kola (led), ett iambiskt, άσυννέτημι, lika med den del av 
iambiska trimetern som kommer före penthemimerescesuren: ώ 
τέκνα Κάδμου .. ., och ett daktyliskt, των ανέμων στάσιν, lika med 
den del av hexametern som kommer före dess penthemimeres, med 
borttagande av en kort stavelse: -^^-(^)^-, Άτρειδης (τε) άναξ. 
En hellenistisk representant för denna lära har uppträtt i Oxy- 
rhynchuspapyrerna n:o 220, men i huvudsak få vi hämta vår kun
skap om den ur de latinska metrikerna. Den kallas derivations- 
läran.

1 Ett spirituellt bidrag till teoriens utveckling lämnade filosofen Herakleides 
Pontikos, som »upptäckte», att urbilden till båda verserna var det av Apollon 
själv införda tredubbla Ιή παιάν-ropet i den delfiska kulten:

Ιή παιάν, Ιη _πα«χν, Ιή παιάν.

Läste man alla stavelserna långa, fick man den första hexametern, läste man
i- och παι- korta, fick man den första iambiska trimetern! (Ang. παι- som kort, 
alltså diftong som kort framför vokal inuti ett ord, jfr s. 26.)

Det andra systemet utgick från de enskilda versfötterna. Dess 
upphovsmän särskilde ett antal smådelar, »fötter», av vilka de an- 
sågo de olika verserna sammansatta; raden började med pyrrichiern, 
w, som på grund av denna sin ledarställning också kallades ήγεμών,
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och fortsatte med spondé iamb v_, troké tribrachys 
anapest daktyl kretiker bakcheios 

palimbakcheios molosser----- , peon eller
ioniker eller choriamb antispast o. s. v.
Bland dessa särskildes ett mindre antal såsom grundläggande, πρω
τότυπα, av vilka de andra voro att anse som variationer och sam
mansättningar. Dessa πρωτότυπα voro enligt Hefaistion (se nedan) 
iamb, troké, daktyl. anapest, choriamb, antispast, ioniker (båda 
slagen) samt peon. Andra uppställde något avvikande listor.

Fick man någon stavelse över när man indelade en vers på detta 
sätt, kallade man versen hyperkatalektisk eller i andra fall brachy- 
katalektisk. Denna lära, som vi kalla versfotsläran, är rådande i de 
till vår tid bevarade grekiska metriska skrifterna. Den är mindre 
storvulen och mindre organisk än den andra, men mera översiktlig 
och mera nykter.

Båda riktningarnas anhängare utbildade vidare den metriska 
terminologien genom att ge många av de särskilda verserna namn, 
som mest bildades av de skalders namn, som hade använt ifrågava
rande verser i särskilt stor utsträckning eller på ett karakteristiskt 
sätt.

Den viktigaste metriska uppgiften för den under hellenistiska 
tiden uppblomstrande filologien var att metriskt avdela de lyriska 
dikterna samt dramats körsånger, vilka förut skrivits i samman
hängande följd liksom prosa (ett exempel ger den år 1902 funna 
Timotheospapyren, innehållande en lång lyrisk dikt om ett sjöslag 
mellan greker och perser och skriven i 4:e årh. f. Kr.). Detta 
gjordes så att man avdelade κώλα, korta leder, som mången gång 
ensamma bildade en vers, men för det mesta ingingo som delar i 
en större vers. Dessa kola voro lättare bestämbara än de stora 
långverser, som särskilt den doriska korlyriken rörde sig med och 
som först 1800-talets metriker återupptäckt. De hellenistiska filo
logernas och deras efterföljares indelning av de lyriska verserna, 
deras kolometri, blev sedan beståndande, övergick i de medeltida 
handskrifterna och från dem till nyare tidens tryckta editioner, där 
den länge var härskande. Kolometrien i Aristófanes’ körsånger 
uppges i handskrifterna uttryckligen härstamma från Heliodoros, 
en filolog i slutet av l:a årh. e. Kr.



Med Heliodoros överensstämmer i huvudsak den enda grekiska 
metriska originalskrift, som blivit i sin helhet bevarad, Hefaistions 
Έγχειρίδιον περί μέτρων καί ποιημάτων (omkr. 200 e. Kr.), och denna 
är endast ett av författaren själv gjort kompendium av en större 
framställning, Hefaistion skrev först ett stort metriskt arbete i 48 
böcker, som tydligen visade sig för vidlyftigt, ty han gjorde ett 
sammandrag därav i 11 böcker, vilket emellertid icke heller det 
var kortfattat nog för denna kompendiernas tid; han skar ner det 
till tre böcker och slutligen till en bok, som vi ha kvar (senast ut
given av Consbruch i Bibliotheca Teubneriana 1906, tillsamman 
med scholier till verket samt en del senare metriska småskrifter). 
Han vann en betydande framgång, och hans verk kommen
terades redan av Longinus (3:e årh.), senare av Choiroboskos (6:e 
årh.). Hefaistion har av moderna metriker blivit mycket smädad 
för sin ytlighet och sin oförmåga att fatta versens väsen. Rättvisare 
är att säga, att han ganska väl nått sitt mål, som var att ge en hand
ledning i att läsa de verser man stötte på i den klassiska poesien, 
till vilken han också räknar de förnämsta hellenistiska skalderna. 
Han har försett den moderna metriken med en mycket stor del av 
dess terminologi.

I många stycken avvikande från Hefaistion yttrar sig musik
teoretikern Aristides Quintilianus, som i l:a boken av sitt verk 
Περί μουσικής även berör metriken.

Mycket mer omfångsrik är den bevarade latinska metriska litte
raturen; men den har ej mycket självständigt att komma med, utan 
kompilerar grekiska och romerska källor och blandar ofta samman 
derivations- och versfotssystemen på ett mycket oredigt sätt. Bland 
dessa skrifter äro de viktigaste Terentianus Maurus’ på vers skrivna 
»De litteris syllabis metris» och Marius Victorious’ utförliga fram
ställning »Ars grammatica de orthographia et de métrica ratione». 
Av äldre romerska metriker känna vi bäst Caesius Bassus från 
Neros tid, av vars verk ett fragment finnes kvar. De latinska metri- 
kerna äro utgivna i band VI av Keils Grammatici Latini.

Linder den byzantinska tiden levde de metriska studierna uteslu
tande på Hefaistion, som excerperades, kommenterades och t. o. m. 
skrevs om på vers. Ledda av honom vågade sig byzantinska filolo
ger sådana som Demetrios Triklinios på emendationsförsök i tragi
kernas körsånger, oftast med olyckligt resultat.
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Filologiens uppblomstring i Västeuropa från 1400-talets slut 
förde till en början icke med sig något uppsving för metrikstudiet, 
trots att den som ville utgiva Sofokles eller Pindaros hade bort bilda 
sig någon uppfattning om deras versbyggnad. Det dröjde ända till 
1700, innan ett vetenskapligt studium av den grekiska metriken 
började; den som inleder det är den store Richard Bentley (1662 
—1742). Hans metriska huvudarbeten äro Epistula ad Millium 
1691, ett i brevform avfattat huvudsakligen textkritiskt bihang till 
John Mills edition av Johannes Malalas’ krönika, i vilket många olika 
filologiska problem utredas, samt det till hans Terentiusedition 
fogade De metris Terentianis schediasma, som har störst betydelse 
för den latinska metriken.

Bentley vann med textkritikens hjälp betydande resultat fram
för allt på talversernas, hexameterns och den iambiska trimeterns, 
område; för grekiskans del må särskilt framhållas hans upptäckt 
av digammats roll hos Homeros, varigenom många metrisk-proso- 
diska egendomligheter fingo sin förklaring, och hans behandling 
av anapesterna i tragedien, framför allt fastställandet av synafien 
i de anapestiska systemen (se s. 30).

Till 1700-talets slut stannade ledningen av den antika metrik- 
forskningen hos engelsmännen. Efter Bentley trädde Richard Por
son (1759—1808) i spetsen. Hans metriska huvudarbete är hans 
andra edition av Euripides’ Hekabe (1802) med dess Supplementum. 
Porson har fastställt lagarna för tragediens iambiska trimeter, men 
också gjort skarpsinniga observationer rörande den trokeiska och 
den anapestiska tetrametern (se s. 42). På samma område gjorde 
hans yngre samtida Peter Elmsley andra viktiga iakttagelser.

Den grekiska metrikens svåraste problem, som finnas på de 
lyriska versernas område, voro emellertid ännu försummade; så 
länge detta var fallet, var endast en ringa del av den metriska veten
skapens område kartlagt. Den förste som behärskade hela materialet 
och uppgjorde ett allomfattande metriskt system var tysken Gott
fried Hermann (1772—1848), och med honom övergår ledningen 
inom metrikforskningen till Tyskland, där den sedan förblivit. Hans 
metriska system är framlagt i böckerna Handbuch der Metrik 1799, 
Elementa doctrinae metricae 1816 och Epitome doctrinae metricae 
1818 (4:e uppl. 1869). Grundvalen är filosofisk; rytmen är ett växel
spel av orsak och verkan; den starka taktdelen, som Hermann kalla-
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de arsis, blir genom den därå fallande ictus, det dynamiska trycket, 
orsak till den svagare taktdelen, thesis. Verkan kan icke komma 
före orsaken; i verser som börja med svag taktdel, avskilde han 
därför denna såsom upptakt (anacrusis), inledning till den egentliga 
rytmen. Termerna thesis och arsis hämtade han från den antika 
metriken; ictus och anacrusis i denna mening äro hans egna upp
finningar. Takt i vår mening, lika avstånd mellan de olika ictus, 
saknades i den grekiska poesien. Mot de antika metrikerna är 
Hermann ytterst kritisk, men följer dem ganska troget i sin fram
ställning av de enskilda versmåtten, vilken ibland stämmer rätt 
dåligt överens med hans rytmlära.

Dessutom har Hermann i sin edition av de orfiska dikterna, 
Orphica 1805, fortsatt den Bentley-Porsonska linjen och genom 
skarpa iakttagelser lagt grunden till den historiska hexameterforsk
ningen.

Hermann fick ett mycket stort inflytande, men hans rytmlära 
blev naturligt nog föremål för mycken kritik, överhuvud rådde i 
Tyskland vid denna tid en synnerligen livlig metrisk diskussion, 
som även gällde den tyska versen och som gav eko även i Sverige. 
Mot Hermann uppträdde Homerosöversättaren J. H. Voss, juristen 
och amatörmetrikern August Apel, som i sina metriska arbeten, i 
stor utsträckning använde analogier från modern musik, samt fram
förallt August Böckh (1785—1867). Denne, som fick sin största 
betydelse på andra områden och senare framstod som ledare för 
en mera realt intresserad riktning inom antikforskningen, gentemot 
den mer litterär-filologiska hermannska, kom som ung man genom 
sina Pindarosstudier in på den grekiska metriken. Hans huvud
arbete där är De metris Pindari libri Ill i l:a delen av hans stora 
Pindarosedition, 1811. Han framdrog Aristoxenos och begagnade 
hans musikrytmiska principer på metriken, varjämte han liksom 
Apel påverkades av den moderna musikens teori; ansåg att varje 
takt ytterst skall bestå av ett antal lika delar, varför troké och iamb 
uppkommit ur Hans taktlära skiljer sig skarpt från Hermanns: 
alla »takter» i en vers måste vara lika långa; i verser som bestå 
av sinsemellan olika delar, såsom den daktyloepitritiska versen

-----  o o vilken av Böckh uppdelades
kunna icke alla långa stavelser vara lika långa inbördes, ej heller 
alla korta: daktylen måste i tidslängd motsvara epitriten -o
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Denna teori, som utträngde Hermanns mera »orytmiska», fick ett 
skadligt inflytande på det följande metriska arbetet. Mera obe
stridd och av mera nyttig verkan blev en annan av Böckhs nyheter: 
han upptog Hefaistions regel om karakteristika för ett versslut: 
versslut är igenkännligt på ordslut i förening med syllaba anceps 
eller hiatus eller båda; denna insikt förde honom till en helt ny 
versindelning hos Pindaros.

Efter Hermann och Böckh gick 1800-talets metrikforskning fram 
på två ganska skilda vägar med olika företrädare. Den ena av dessa, 
utforskandet av talverserna, särskilt hexametern, visar ett lugnare 
och jämnare framåtskridande än den andra. Den fortsätter Her
manns hexameterforskning; som hans efterföljare uppträdde August 
Wernicke, längre fram Hermann Tiedke och Arthur Ludwich med 
viktiga observationer rörande den sengrekiska epikens vers, vidare 
A. F. Naeke med iakttagelser till den hellenistiska hexametern, 
men framför allt Wilhelm Meyer (1845—1917), som i avhand
lingen Zur Geschichte des griechischen und lateinischen Hexame
ters (1884) klarlade Kallimachos’ och hans efterföljares fint utfor
made hexameterbyggnad. Hans arbete har fortsatts av Hermann 
Fränkel och Paul Maas. Här böra också nämnas Wilhelm Schulzes, 
Jacob Wackernagels och Karl Meisters forskningar till den home- 
riska prosodien. På den iambiska trimeterns område ha viktiga 
iakttagelser nyligen framlagts av engelsmannen A. D. Knox.

Den andra och bredare vägen inom 1800-talets klassiska metrik 
fortsatte Hermanns systematiska arbete på grundval av en takt- och 
rytmuppfattning som mer liknar Böckhs. Den fick en allomfattande 
utgestaltning genom samarbetet mellan Rudolph Westphal (1826 
—1892) och August Rossbach (1823—1898), av vilka Westphal 
var den ledande. Deras huvudarbete var Metrik der griechischen 
Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten, 
utkommet 1854—65 och omfattande: I Griechische Rythmik av 
Rossbach, 11:1 Harmonik und Melopöie av Westphal, 11:2 Allge
meine griechische Metrik av Westphal och III Griechische Metrik av 
båda tillsammans. Detta verk, som av somliga skarpt kritiserades, 
men av de flesta mottogs med oblandad förtjusning och beundran, 
är det sista stora försöket under 1800-talet att skapa ett helt rytmiskt 
och metriskt system. Det utkom sedermera i två nya omarbetade 
upplagor under ändrad titel, av vilka jag nämner den sista: Theorie
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der musischen Künste der Hellenen, fullbordad 1889 och bestående 
av I Griechische Rhythmik av Westphal, II Griechische Harmonik 
und Melopœie av Westphal, III: 1 Allgemeine Theorie der griechi
schen Metrik av Westphal och hans lärjunge Gleditsch och III: 2 
Griechische Metrik av Rossbach. Deras ståndpunkt ändrades i 
många stycken från upplaga till upplaga, huvudsakligen på det 
sättet, att de antika metrikerna, som i början förkastades, så små
ningom drogos in i systemet, ofta genom fyndiga omtolkningar. En 
av de ledande tankarna ser man redan av planläggningen: metri
ken bygges på den musikaliska rytmiken, med starka inslag från 
modern rytmkänsla och rytmlära, vari Böckh var deras föregångs
man. Detta innebar intet framsteg; en lika svår brist var att i detta 
verk metriken lösgjordes från textkritiken; det konstruerade me
triska systemet blev huvudsaken. Därför måste man säga, att ver
ket trots rikedomen på även goda uppslag i det stora hela förde 
vilse. Bland bestående resultat äro de viktigaste upptäckten av de 
två olika antika metriska systemen, vilken dock ej närmare utför
des, och av vad jag kallar de kretiserande iambotrokéerna, iam- 
biska eller trokeiska verser med inslag av kretiker och bakchier 
(se s. 60).

Bland Westphals uppslag må också nämnas hans teorier om 
strofens inre byggnad, som redan Böckh sökt komma till rätta med 
på grundval av musikaliska kompositionsregler, ett försök som av 
Hermann möttes endast med löje. Därefter hade den berömde 
Lachmann i ett par skrifter 1819 och 1822 sökt lösa frågan men utan 
någon framgång. På 1840-talet formulerades problemet ånyo av 
Theodor Bergk, och i hans fotspår sökte Rossbach och Westphal ge
nom tillämpande av reglerna om förhållandet mellan strof och strof 
tränga fram till kunskap om strofbyggnadens lagar. De kallade 
den lagbundenhet, de ansågo sig ha funnit, för »eurytmi»; de delade 
upp stroferna i perioder om en eller flera verser och funno inom 
dessa perioder vissa tydliga kompositionsregler tillämpade, medan 
förhållandet mellan de olika perioderna ofta blev ouppklarat. Men 
då Westphal naturligtvis även här laborerade med sina felaktiga 
principer, blev det just inga övertygande resultat, och det insåg 
han till sist även själv.

Då var han emellertid redan övertrumfad i strängt tillämpande 
av sina egna grundsatser genom J. H. Heinrich Schmidt (1834—■
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1912), som i sitt stora arbete Die Kunstformen der griechischen 
Poesie gjorde anspråk på att ha helt klarat upp de lyriska strofernas 
byggnad och satt fasta principer i stället för »haltlos, vacklande, 
osäker empiri». Med hjälp av våldsamma textändringar fick han 
till stånd en strängt symmetrisk inre responsion i alla den grekiska 
lyrikens bevarade strofer, även de mest korrupta. Här visar sig 
tydligast faran av att lösgöra metriken från textkritiken. Schmidt 
vann ingen större framgång i Tyskland, mera i England och Ame
rika; vi kunna se hans spår ännu i Jebbs Sofokles-kommentarer.

I Tyskland härskade Rossbach och Westphal allmänt i tre år
tionden, men voro »mer beundrade än lästa» ; man läste i stället 
W. Christs mera kortfattade handbok Metrik der Griechen und 
Römer, 2:a uppl. 1879, som i allt väsentligt bygger på Rossbach och 
Westphal, men något mer ansluter sig till de antika metrikerna och 
Hermann. På Christ bygger i huvudsak det enda tidigare svenska 
arbetet i grekisk metrik, A. Μ. Alexandersons Grekisk metrik, Stock
holm 1877. Den är utmärkt klar och ger på ett par punkter en 
träffande kritik av Christs uppfattningar.

I Frankrike fick den Rossbach-Westphalska metriken icke fast 
fot, detta tack vare Henri Weil (1818—1909), vars metriska livs
verk är samlat i boken Études de littérature et de rythmique grec
ques (1902); de flesta däri ingående uppsatserna äro emellertid vida 
äldre. Hans invändningar mot Rossbach-Westphal riktade sig hu
vudsakligen mot deras kaotiska framställning av de lyriska vers
måtten, bland vilka Weil i närmare anslutning till Hefaistion som 
en grupp för sig särskiljer de »eoliska» verserna, glykonéer, askle- 
piadéer o. d. Av vikt var också att han gentemot R. och W. hävdade 
de fyrstaviga takterna, metra, såsom enhet i iambiska och trokeiska 
och andra verser.

Westphal hade icke förbisett möjligheten av ett historiskt sam
band mellan grekernas och andra indoeuropeiska folks versbyggnad, 
och den historiska riktning, som under det senare 1800-talet blev 
härskande inom antikforskningen, ökade intresset för dylika pro
blem. En av de viktigaste impulserna kom från den som religions
historiker berömde Hermann Usener (1834—1905) i boken Alt
griechischer Versbau (1887). Med utgångspunkt icke från metriker- 
nas utan från de jämförande språkforskarnas arbete och medelst en 
om deras påminnande jämförande metod, där indisk, iransk, ger-
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mansk och slavisk vers får tjäna till belysning, vill han komma 
fram till den grekiska versens urtid. Enligt Usener är upphovet 
till alla senare grekiska verser med sex till åtta »höjningar» eller 
som vi nu säga »longa» en vers på sju takter, ur vilken sålunda 
bl. a. både den iambiska trimetern och den daktyliska hexametern 
framgått; denna sjutak tiga vers är i sin tur uppkommen ur en för
dubbling av en fyrtaktig urvers; ett modernt derivationssystem alltså. 
Bevismaterialet är emellertid alldeles för litet sovrat för att tillåta 
några sådana slutsatser, och Useners bok hade ej heller någon större 
framgång.

Men den historiska forskningsriktningen fortsatte. Den blev 
genom Tysklands störste 1800-talsfilolog, Ulrich von Wilamo- 
witz-Moellendorff (1848—1931), förd in på sundare banor, så 
att man t. v. upphörde att leta efter indogermanska urverser och 
begränsade sig till att söka uppklara de grekiska versernas egen his
toriska utveckling från arkaisk genom klassisk till hellenistisk tid. 
Wilamowitz’ kanske största förtjänst som metriker är att han åter- 
knutit sambandet mellan metriken och textkritiken. Hans tidigaste 
metriska arbete är ett kapitel om ioniker hos lyrikerna i boken 
»Isyllos von Epidauros» 1886; därefter följde en lång rad betydelse
fulla metriska uppsatser, främst Choriambische Dimeter 1902, av 
vilka de viktigaste ingå i det stora verket Griechische Verskunst 
1921. Ingen sedan Hermanns dagar har så som Wilamowitz behär
skat hela materialet. Hans grundsatser kunna kort resumeras på 
följande sätt: Man har att utgå från fyra slag av tidiga verser: 1) 
en med fyra »höjningar»; ur denna utdifferentierade sig olika slags 
»dimetra», iambisk, trokeisk, choriambisk dimeter, glykoné, dakty- 
lisk och anapestisk dimeter; 2) en med tre »höjningar» och helt 
fria »sänkningar», enhopliern; 3) hemiepes och 4) ett
antal kortverser såsom dochmius adonius -^^-^o. d. Ur
dessa element bildades genom förening en mängd dikola (verser 
bildade av två leder), såsom alla slag av tetrameter, asklepiadeus 
o. s. v. Denna historiska framställning är på många punkter 
ingalunda övertygande; viktigare och riktigare äro de många 
fina interpretationerna av enskilda lyriska dikter och strofer. Bo
kens verkan förminskas av den mindre lyckliga kompositionen; de 
äldre styckena äro icke harmoniskt infogade. Den är dessutom
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tungt skriven och sätter ibland mycket stora krav på läsaren, varför 
den icke just kan rekommenderas åt nybörjare.

Såsom »historisk» metrikforskare trädde senare vid Wilamo- 
witz’ sida Otto Schroedek (f. 1851), som genom arbetet på sin 
Pindarosedition fördes in på metrikens område, men han har där
till återupptagit forskningen rörande strofernas inre byggnad, var
vid han icke anknutit till Westphals och Heinrich Schmidts fantas
tiska teorier utan till de mera anspråkslösa iakttagelser till grekiska 
diktartexter, som gjorts av Heinrich Ludolf Ahrens och Moritz 
Schmidt. Enligt Schroeder är varje lyrisk strof uppbyggd av an
tingen två kvantitativt likvärdiga men sällan helt lika delar eller, 
oftare, tre delar, av vilka två äro kvantitativt likvärdiga, den tredje 
avvikande. Ahrens jämförde den av honom iakttagna så beskaffade 
strofbyggnaden i Alkmans jungfrusång med de tyska lyriska me
deltidsdikternas två likvärdiga »Stollen» och »Gegenstollen» och 
avvikande »Abgesang», och denna terminologi upptar Schroeder, 
men då det avvikande ledet kan stå även före eller emellan de två 
likvärdiga, talar han om Stollen, Gegenstollen och Vor-, Zwischen
eller Abgesang. Denna teori har han genomfört med påfallande 
envishet trots opposition, icke minst från Wilamowitz. Även i sin 
»vershistoriska» forskning avviker han på många punkter från 
Wilamowitz; viktigast är deras kontrovers i frågan om de pinda- 
riska daktyloepitriternas uppkomst. Diskussionen refereras utför
ligare på sid. 82 ff. Här må blott sägas, att Wilamowitz i anslutning 
till den traditionella uppfattningen anser dessa verser bildade av 
två olika slags delar, daktyliskaoch epitritiska 
eller medan Schroeder indelar dem i fyrstaviga takter, som 
i grunden äro att betrakta som ioniker. Schroeders metriska huvud
arbeten äro: Vorarbeiten zur griechischen Versgeschichte 1908, 
Griechische Singverse 1924, Grundriss der griechischen Versge
schichte 1930, dessutom hans editioner av Pindaros samt av tragi
kernas och Aristófanes’ körsånger. Han skriver en sammanträngd, 
aforistisk stil och använder en ganska komplicerad terminologi, 
vilket gjort hans arbeten mindre allmänt lästa. Schroeder är den 
mest betydande metriske systematikern efter Hermann, även om de 
flesta av själva grundsatserna äro ohållbara.

Intimare än hos Schroeder är sambandet mellan metrik och text
kritik hos Paul Maas (f. 1880), som är den ledande metrikern i



— 12 —

generationen efter Wilamowitz och Schroeder. Han har skarpt 
kritiserat såväl Schroeders lära om strofbyggnaden som hans vers
historiska teorier och bidragit till att föra forskningen bort från de 
historiska spekulationerna överhuvud. Positiva resultat har han 
nått i fråga om responsionen mellan strof och strof, den s. k. yttre 
responsionen, där Schroeder företrädde en friare, Maas en sträng
are uppfattning; han har genom skarpsinnig analys konstaterat 
korruptei på många ställen, där skenbara friheter förefunnos, och 
icke sällan genom lyckad emendation återställt den fordrade sta
velselikheten. Hans kortfattade Griechische Metrik i Gercke-Nor- 
dens Einleitung in die Altertumswissenschaft vill framlägga endast 
det verkligt fastställbara; stilen är ytterst koncentrerad. Jfr ovan 
s. 7.

Maas ingår i nu nämnda arbete även på de grundläggande frå
gorna om rytm och takt i den grekiska versen, vilka Wilamowitz 
och Schroeder alltför mycket försummat. Föreställningen om den 
grekiska versrytmen såsom försedd med en dynamisk »iktus» och 
därmed följande växling av tryckstarka och trycksvaga stavelser, 
vilken helt naivt överförts på den grekiska metriken ifrån den mo
derna och härskade 1800-talet igenom, blev föremål för kritik redan 
på 1840-talet av den bekante danske latinisten J. N. Madvig (1804 
—1886). Han framhåller, först kort i en anmärkning i sin latinska 
språklära (l:a uppl. 1841), sedan utförligare i »Kortfattet græsk 
Metrik» 1867, att läsningen efter iktus är felaktig och att rytmen 
var byggd uteslutande på kvantiteten, på växlingen mellan långa 
och korta stavelser. Längre fram kom Friedrich Nietzsche (1844 
—1900) till samma resultat. Han föreläste som ung professor i 
Basel år 1870—71 över grekisk metrik och uttalade då, att vår vers
rytm var helt och hållet skild från den grekiska. Hela den dittills 
bedrivna grekiska metriken vilade på ett enda stort misstag, då 
någon versiktus icke alls fanns i den grekiska versen. Är 1884, då 
Nietzsche för länge sedan lämnat professuren och den klassiska 
filologien, kommer han i ett brev till en vän in på sin metriska upp
fattning, och där är han ännu angelägnare att göra klyftan mellan 
oss och grekerna så oöverstiglig som möjligt. Den antika rytmiken 
karakteriserar han som »Zeitrhythmik» och vår, som han säger bar
bariska, som »Affektrhythmik». Nietzsches uppfattning offentlig
gjordes aldrig i tryck under hans livstid — föreläsningsutkasten
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äro för första gången tryckta långt efter hans död i den stora Leip- 
zigupplagan av N :s skrifter, bd XVIII, Philologica II — och fick 
därför intet märkbart inflytande på metrikforskningen. Först på 
1890-talet kom frågan verkligen in i den metriska diskussionen; det 
var i Amerika, och meningsutbytet försiggick huvudsakligen i Ame
rican Journal of Philology 1898 och 1899, där C. E. Bennett före
trädde oppositionen mot den traditionella uppfattningen. Nästan 
samtidigt uppträdde i Tyskland Gerh. Schultz med en uppsats i 
Hennes 1900, vilken gick i samma anda, varefter diskussionen förts 
både i Amerika och Tyskland. Bennett anknyter till Madvigs ovan
nämnda anmärkning i hans latinska språklära. Striden är ännu 
ej avslutad, men iktusförsvararna bli allt färre. Även lingvister som 
Karl Meister (Die homerische Kunstsprache, 1921) och A. Meillet 
(Les origines indo-européennes des mètres grecs, 1923) ha fram
trätt som motståndare till iktustron. Till dessa sällar sig även Maas, 
likaså W. J. W. Koster (Traité de métrique grecque suivi d’un précis 
de métrique latine, 1936) och A. Μ. Dale (The lyric metres of Greek 
drama, 1948), däremot icke Ernst Kalinka i sin stora översikt 
(Griechisch-römische Metrik und Rhythmik im letzten Vierteljahr
hundert, i Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alter
tumswissenschaft 250, 1935, och 256—7, 1937).



II. Den grekiska versens rytm

En svensk vers består av å ena sidan mer eller mindre starkt 
accentuerade och å andra sidan oaccentuerade (eller svagt accen
tuerade) stavelser i en viss bestämd växling, en grekisk vers består 
av långa och korta stavelser i en viss bestämd växling. Med accent
växlingen följer i svenskan också kvantitetsolikhet, olika längd hos 
olika stavelser, i det de accentuerade stavelserna uppta betydligt 
större tidslängd än de oaccentuerade; kvantitetsrytm finnes alltså 
även i den svenska versen, men vid sidan av accentrytmen. Accen
ten är »dynamisk», »expiratorisk», d. v. s. accentuerad stavelse får 
en större intensitet än oaccentuerad, uttalas med större anspänning 
av talorganen. En annan för den moderna versens väsen myckel 
viktig sak är att accenten i orden ligger på deras stamstavelser, där 
ordets »innehåll» eller »mening» är koncentrerad:

Kvällens gúldmoln fästet krånsa,
, (,)
älvorna på ängen dånsa . ..

Endast på ett ställe i den andra av dessa verser har en böjnings
ändelse, som i vanligt tal är endast svagt accentuerad, fått vers
accent, vilken vi dock vid läsningen göra så svag som möjligt, en 
avvikelse som icke bereder oss större obehag, då rytmen i övrigt är 
fast. Alla de övriga accentuerade stavelserna äro stamstavelser 
(jag bortser här från biaccenterna i guldmoln, fästet och i rimorden, 
vilka båda ha grav accent).

I grekiskan däremot var ända till antikens sista århundraden 
accenten »musikalisk»; accentuerad stavelse uttalades med högre 
tonhöjd än oaccentuerad, och accenten var ej bunden vid stam
stavelsen, utan låg ibland på en flexionsändelse och ofta på olika sta
velser i olika former av samma ord. Men allt detta spelade ingen 
roll för versrytmen; denna var byggd icke på någon accentväxling,
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utan på de lika mycket framträ.dande kvantitetsskillnaderna mellan 
olika stavelser, vilka skillnader icke voro beroende av accenten, utan 
i stället själva övade inflytande på den (άνθρωπος men ανθρώπου, där
för att sista stavelsen här är lång). Vissa skillnader i intensitet mel
lan olika stavelser funnos kanhända, men trädde alldeles tillbaka 
för längd- och tonhöjdsskillnaden. Såväl stamstavelser som suffix 
och flexionsändelser kunde vara både långa och korta; stamsta
velserna framträdde alltså icke heller i versrytmen på något sär
skilt sätt.

Längdskillnaderna, kvantitetsskillnaderna mellan de olika sta
velserna framträdde tydligt redan i det talade språket och i prosan; 
så småningom utbildade sig också en detaljerad lära om prosarytmen. 
När en sats anordnades så att långa och korta stavelser regelbundet 
omväxlade, uppstod en vers, som alltså rytmiskt endast genom 
denna sin regelbundna anordning skilde sig från en prosasats. 
Någon »versiktus», någon dynamisk förstärkning av de långa sta
velserna i versen, i en sorts överensstämmelse med vår versrytm, 
existerade icke; det skulle ha varit att införa ett för språket i öv
rigt främmande element.

De grekiska verserna bestå alltså av långa och korta stavelser; 
på somliga ställen växlar en kort stavelse med en lång, på andra 
ställen två korta med en lång. Vi använda följande terminologi1 2 :

1 I terminologien följer jag i huvudsak Maas.
2

Den versdel, som regelmässigt utfylles med en lång stavelse, kal
las longum. Tecknas _.

Den versdel, som regelmässigt utfylles med en kort stavelse, 
kallas breve. Tecknas

Den versdel, som alltid utfylles med två korta stavelser, kallas 
dubbelbreve. Tecknas

Den versdel, som utfylles med antingen kort eller lång stavelse, 
kallas anceps. Tecknas - eller x, i versslut (och i ioniker)

Den versdel, som utfylles av två korta stavelser eller av en lång 
som ersättning för dessa, kallas biceps. Tecknas ot.

Anceps förekommer i trokeisk, iambisk, ionisk rytm samt i alla 
versslut; i sistnämnda fallet uppfattades det såsom ett longum; 
biceps förekommer i daktylisk och anapestisk rytm.

Longum, breve och anceps kunna under vissa förhållanden 
utfyllas med två korta stavelser; varom se s. 40 ff., 47,50.
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De olika longa, brévia, ancipitia o. s. v. benämnas sedan efter 
sin plats i versen. I άνδρα μοι εννεπε Μοϋσα πολύτροπον δς μάλα 
πολλά bildar sålunda stavelsen άν- 1. longum, stavelsen Μου- 3. 
longum, stavelserna -δρα μοι 1. biceps, stavelserna -σα πο- 3. biceps 
osv. I ώ κοινόν αύτάδελφον ’Ισμήνης κάρα bildar stavelsen ώ 1. anceps, 
stavelsen κοι- 1. longum, -νον 1. breve, -τα- 2. anceps osv. (jfr 
schemat s. 40).

Vid vår läsning av grekisk prosa ge vi de accentuerade stavel
serna vår dynamiska accent; när man hos oss läser grekisk vers, 
brukar man göra rytmen dynamisk, såsom vår versrytm är, uttala 
longa starkt expiratoriskt; då kommer den dynamiska ordaccenten 
i konflikt med den dynamiska »versaccenten», »iktus»; då offras 
ordaccenten, så att man läser den iambiska versen

ώ κοινόν αύτάδελφον ’Ισμήνης κάρα

som o koínon aútadélfon Ismenés kará, medan man om det vore 
prosa skulle läsa den i enlighet med accenterna o koinón autádelfon 
Isménes kára; denna skillnad är naturligtvis orimlig. I den gre
kiska versen tappades ordaccenten icke bort, den var ju musikalisk 
och oberoende av rytmen. Då icke heller någon dynamisk iktus 
fanns, kan versens riktiga läsning i grova drag åskådliggöras på 
detta sätt (med bortseende från den grava accenten och från skill
naden mellan akut och circumflex) :

J I h. | / I h. L J ! / !
* * 1 · · é e i

ώ κοινον αύτάδελφον Ισμήνης κάρα.

Kan nu denna grekiska versrytm av oss efterbildas? Maas 
svarar från tysk synpunkt, att det icke går. För oss ligger saken 
bättre till, emedan vi i vårt språk ha jämte den dynamiska accenten, 
tryckaccenten, en musikalisk accent, som är mer utbildad och mer 
självständig än tyskarnas. Den varierar rätt starkt i olika trakter 
av Sverige. När jag eller en annan person från min hemtrakt Ble
kinge säger ordet »staden», så har första stavelsen tryckaccenten 
och den längre kvantiteten, såsom i svenskan för övrigt, men den 
andra stavelsen har högre tonhöjd, har den musikaliska accenten. 
En grek skulle därför ha uppfattat detta ord så: σταδέν. (Hos t. ex. 
en stockholmare har den första stavelsen även den musikaliska
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accenten, en grek skulle ur hans mun tyckt sig höra σταδεν). För 
en svensk är det icke omöjligt att släppa tryckaccenten och i grova 
drag göra efter den grekiska musikaliska accenten, alltså accen
tuera de grekiska orden musikaliskt och icke dynamiskt; det blir 
då genast lättare att iakttaga kvantiteten, och gör man detta, så för
svinner den dynamiska versiktus nästan av sig själv eller mildras i 
varje fall högst betydligt?

Iktusförsvararna ha framfört väsentligen följande argument:
1) Sång stod ofta i samband med kroppsrörelse, antingen i 

form av dans eller i form av arbete.  I sådant fall deltaga kroppens 
muskler i rytmen, vilken därigenom får en stark prägel av växling 
mellan spänning och avslappning, mellan större och mindre inten
sitet. Det vore underligt om icke därmed också följt ökning och 
minskning av röststyrkan. — Detta argument må gälla vad det kan 
för sådan sång i förening med kroppsrörelse; beträffande versen 
själv säger det ingenting.

12

2) I vissa grekiska verser äro »sänkningarna», brevia, mycket 
fritt behandlade, äro dels enstaviga, dels tvåstaviga, såsom t. ex.

1 Denna uppfattning, som jag uttalade i föreläsningar våren 1931, finner 
jag delad av Bernhard Risberg, som i första delen av sitt arbete »Den svenska 
versens teori», 2:a uppl., Stockholm 1932, s. 163 ff. ger en god utredning om 
»konflikten» mellan accent och kvantitet i de klassiska språkens vers. För egen 
del yttrar jag mig blott om grekiskan.

2 Om sambandet mellan arbetet och den primitiva poesien se K. Büchers 
bekanta bok Arbeit und Rhythmus, 2:a uppl., Leipzig 1899.

eller ---- Detta skulle icke vara möjligt,
om icke »höjningarna», longa, genom större röststyrka framhävdes 
som huvudpunkterna; annars skulle all fast rytm gå förlorad. — Ett 
sådant resonemang tar vår rytmkänsla till utgångspunkt, vilket 
naturligtvis är otillåtet.

3) Mätningen av åtskilliga verser såsom de iambiska:
— osv., i fyrstaviga metra (jfr s. 30), är otänkbar, om ej
den ena av de långa stavelserna i varje metron genom starkare tryck 
framhävdes. Detta anföres i förbigående även av Wilamowitz (Griech. 
Verskunst S. 89) som ett fullgott bevis för existensen av en vers
iktus; tidigare har man med iver diskuterat på vilken av de långa 
stavelserna den starkaste iktus låg. Men en sådan skillnad kunde 
likaväl bestå i en liten differens i kvantiteten mellan de båda långa 
stavelserna, vilket är så mycket möjligare som det ena longum
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föregås ä.v anceps, det andra alltid av breve. Och om man med 
detta argument anser sig ha bevisat iktus, blir iktusläran ju ytterst 
komplicerad, eftersom det då icke räcker med en iktus på varje 
»höjning», utan man måste fastställa skillnader i styrka mellan de 
olika iktus, så att varannan är stark och varannan är svag.

4) Grekiska skalder funno behag i att använda ett och samma 
ord två gånger i en vers men med olika prosodiskt (se s. 23) värde 
hos en av ordets stavelser, allteftersom denna stod i longum eller i 
biceps (resp, breve) :

λευκόν κηρόν εχοισαν ’ίσον κάτω Ισον άνωθεν,

eller med samma prosodiska värde, men stavelsen placerad en gång 
i biceps (resp, breve), en gång i longum:

παίσαι παρθενικαί, παίσαι καλά εμματ’ έ'χοισαι.

Detta skulle också bevisa dynamisk iktus. Men det förra fallet 
kan mycket väl ha sin grund just i kvantitetsväxlingen själv, och i 
det senare fallet innebär »beviset» en petitio principii; man måste 
nämligen först visa att grekerna där uppfattade någon rytmisk 
variation.

5) I hexametern, särskilt hos Homeros, förekommer ofta met
risk förlängning av en kort stavelse, så att den står som lång, och 
denna förlängning förekommer nästan endast i longum, som var 
försett med iktus, och förklaras därav, att den ökade intensiteten 
hade förlängande kraft. Ex.

4 w  £

πρΙν μεν γάρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες άνθρωποι.

Detta förhållande kan likaväl bero på att longum icke är fullt 
så långt som biceps, utan något kortare, varför den oregelbunden
het som en dylik förlängning innebär lättare kunde tillåtas i 
longum.1

1 Se härom min bok »Von Kallimachos zu Nonnos» s. 30.

6) Slutligen har man beträffande själva språkets natur sökt 
visa, att någon helt och hållet »level stress», någon fullständig 
intensitetslikhet mellan de olika stavelserna i ett ord eller en sats
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icke kan finnas. Även grekerna måste ha haft sådana skillnader i 
styrka, men dessa voro icke så bundna som hos oss, där de äro 
väsentliga, utan relativt fria att placera var man ville, på samma 
sätt som i engelskan den musikaliska accenten är tämligen fri; just 
därför vore det icke egendomligt, om dessa skillnader använts ryt
miskt i versen. — Detta vore lika orimligt som att tänka sig engelsk 
versrytm försedd med en fastlagd musikalisk accentväxling; argu
mentet framträder f. ö. ej som något bevis för förefintligheten, utan 
endast för möjligheten av en versiktus.

När mot dessa argument står den fullständiga saknaden av 
varje tradition om iktus hos de antika grekiska grammatikerna och 
metrikerna fram till antikens slut, den erkänt underordnade bety
delse som de dynamiska faktorerna hade i språket för övrigt, vidare 
förefintligheten av tydlig rytm även i prosa och slutligen att vers
rytm utan dynamisk iktus är känd från annat håll, nämligen från 
Indien, kan man icke medge att några dynamiska skillnader spelat 
någon roll för den grekiska versen.

Däremot kan det tänkas att långa stavelser i sig själv fingo ett i 
någon mån ökat tryck, då det väl fordrades litet mer energi att ut
tala en lång än att uttala en kort stavelse. Även kan det tänkas, 
att accentuerade stavelser, som ju hade högre tonhöjd än oaccen
tuerade, fingo ett litet starkare dynamiskt moment än oaccentu
erade, eftersom stämbanden spännas mer när tonen är högre. I 
sådana fall alltså, där versen utgjorde en fullständigt likformig väx
ling av långa och korta stavelser, skulle vårt öra möjligen kunnat 
höra ett slags iktusrytm, som i

έφ’ οϊς άεί γελώσιν oí θεαψενοι

Men på långt anceps föll då samma tryck som på longum; i ver
sen εϊπω τι των είωθότων ώ δέσποτα hade båda stavelserna ε’ίπω eller 
i varje fall båda stavelserna είω- samma tryck, här hördes alltså alls 
ingen iktusrytm. Och den som vi skulle kunnat höra i det förra 
fallet var helt sekundär och utan betydelse för rytmen.

I en längre följd av lika långa stavelser, där ingen kvantitets- 
växling fanns och följaktligen ingen rytm var att märka, kunde 
möjligen genom fördelningen av accenterna ett visst intryck av
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rytm åstadkommas, såsom i den rytmlösa stavelseföljden
i versen

ένεκα δόνακος δν ύπολύριον,

där var tredje stavelse är accentuerad. Troligen ha emellertid i 
sådana fall även ordgränserna medverkat till den rytmiska artikula- 
tionen: Detta problem tarvar närmare un
dersökning.

Äro vi befriade från versiktus, så faller därmed också kravet på 
sådan taktlikhet, som vår dynamiska versrytm kräver: avståndet 
mellan tryckmaxima skall vara lika stort, vare sig de enskilda tak
terna i en vers äro trestaviga eller de äro tvåstaviga eller enstaviga:

I ä I b I c I
i i, i i 

snárt i dörren en lántlig flóck

Avståndet a är lika med avståndet b, trots att den första takten 
omfattar endast två stavelser men den andra tre. Men då i den gre
kiska versen inga tryckmaxima, ingen dynamisk iktus finnes, utan 
blott kvantitetsväxling, bli -o och i en och samma vers i 
grekiskan icke lika långa, och vid sammanstötning av två longa blir 
det ena icke längre än den andra. I en svensk »pentameter» som

framom de unge man ser gubben förblöda och dö

läsa vi »ser» med stark förlängning eller åtföljt av särskilt lång 
paus för att avståndet mellan tryckmaxima i ser och i gubb- skall 
bli lika långt som mellan tryckmaxima i ung- och i ser. För gre
kerna existerade ingen sådan förlängning:

κεΐσθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον

-ων är ej längre än πρόσθ- och -λαι-, Detta är för oss svårt att vänja 
sig vid. På samma sätt är det i choriambiska verser, där versfoten 
är

δεινά μέν οϋν, δεινά ταράσσει σοφός οίωνοθέτας
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Här vill man läsa och skulle enligt 1800-talsmetriken läsa 

ungefär som man läser i den svenska översättningen:
Gräsliga j ting, | gräsliga | visst | fåglarnas | tolk j bringar på | tal.
Men i den grekiska versen är οδν icke längre än δει-, oí- icke 

längre än -ω- och skall icke heller läsas som längre.
Likaså i kretiska verser, där versfoten är

οί δ’ έπείγοντο πλωταΐς άπήναισι χαλκεμβόλοις

Sådana äro ännu svårare för oss att läsa med riktig kvantitet än 
de choriambiska. Vi vilja gärna läsa så att stavelsen πει- blir lika 
lång som οί δ’ έ- tillsammans och πλω- blir lika långt som -γοντο till
sammans, som om versen bestode av tio takter, varannan tvåstavig, 
varannan enstavig. Men i själva verket visade en sådan vers ett 
slags 5/s-takt, då bägge de långa stavelserna i var fot voro lika 
långa och den andra stavelsen icke heller åtföljdes av någon paus:

J J*1 JIJ J"1 JI °·s'V-
Likaså i en sammansatt vers som den priapeiska: —

Χάρις δ’, άπερ άπαντα τεύχει τα μείλιχα θνατοϊς . . .

Här får ej första stavelsen i τεύχει göras längre än den andra. 
I den grekiska förebilden till den horatianska versen - æ -  œ

(solvitiir acris hiems grata, vice veris et Favoni)

ούκέθ’ όμως θάλλεις απαλόν χρόα· κάρφεται γάρ ήδη

voro de senare »tvåstaviga takterna» ej så långa som de tidigare 
trestaviga. I en daktyloepitritisk vers som ------------
får man ej med Böckh och Westphal och deras efterföljare upp
fatta och eller och som lika långa. Ett slags
taktlikhet nås endast genom den Blass-Schroederska indelningen

I verser, där mellan de långa stavelserna 
stå olika antal korta, som

δέδυκε μέν ά σελάννα —
eller αδελφός άνδρι παρείη —,
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blir det under sådana förhållanden för oss svårt att höra någon 
rytm, och även detta har (jfr ovan s. 17) använts som argument för 
versiktus, vilken skulle ha gjort och — lika långa, såsom de 
två- och de trestaviga takterna i de svenska verserna

du leker mig städs i hågen 
och hos dig jag fruktar att stanna.

Men vi måste acceptera skillnaden i längd mellan och 
och kunna i detta fall trösta oss med att dylika verser antingen 
kommo i grupper på flera stycken, så att upprepningen gav rytmen, 
eller också av grekerna uppfattades som bestående av fyr- eller fler- 
staviga »takter» som voro kvantitativt likvärdiga, men ej behövde 
uppvisa samma fördelning av longa och brevia. Versen 
har sålunda av grekerna möjligen uppfattats så: 
Här är dock det mesta ovisst.

*

Skeptiker framkasta ibland, särskilt under intryck av vissa 1800- 
talsmetrikers godtycke, den invändningen mot den grekiska metri
kens lagstiftning för de lyriska verserna, att vi ej kunna nå någon 
säkerhet, då den tillhörande musiken är för alltid förlorad; sång
rytmen var den primära rytmen. Denna skepsis är i stort sett obe
fogad; musikrytmen avvek icke mycket från textens rytm, och även 
om sådan avvikelse någon gång förekommit, är därmed ingalunda 
sagt att musikrytmen är det primära och att texten skrivits direkt 
efter denna. Hade det varit så, skulle vi vara rådvilla på mycket 
fler punkter än vi nu måste vara.



IIL Prosodiska regler

Vad skall man då räkna för en stavelse, och vilka stavelser skola 
då anses som långa, vilka som korta? Dessa frågor besvaras av 
prosodien.

Ordet προσ-ωδία, av vilket det latinska accentus är en ordagrann 
översättning, betecknar hos de grekiska grammatikerna allt som i 
en stavelse tillkom utöver (πρός) de rena bokstäverna, de blotta 
ljuden lagda till varandra, nämligen accent, spiritus och kvantitet. 
Av dessa företeelser har endast den sista intresse för metriken.

1. Två stavelser kunde ibland i grekiskan sammansmälta till 
en, om den ena slutade, den andra började på vokal. Sådana före
teelser finnas även i prosan, då den ena vokalen bildar slutet av ett 
ord, den andra början av ett annat, dels krasis, varvid de båda 
vokalerna sammansmälta och de två orden skrivas som ett (καύτός, 
θάτερα), dels elision, varvid den förra stavelsens vokal försvinner 
(το δ’ ετερον, ύφ’ Έκτορος). Då huvudreglerna för krasis och elision 
alltså gälla både prosa och poesi, upptagas de icke här (de äro ut
förligt framställda i Kühner-Blass’ formlära I s. 218 o. 230) / här 
skola endast anföras några iakttagelser rörande olika bruk i olika 
poesigenrer.

Krasis är sällsynt i epiken och korlyriken.
Elision av medial-passivändelsen -αι förekommer endast i epiken, 

lyriken och komedien, av dat. sing.-ändelsen -t i 3:e deklinationen 
endast någon gång hos Homeros, av dat. plur.-ändeisen -i i samma 
deklination aldrig i tragedien. I epiken blir elision efterhand allt 
ovanligare; hos Nonnos elideras endast i några få partiklar.

1 Språkvetenskaplig behandling av denna och andra prosodiska frågor i 
Schwyzers Griechische Grammatik I (i Müller-Ottos Handbuch d. Altertums
wissenschaft). Om krasis och elision där s. 401 f.
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2. Av mera rent metriskt intresse äro de företeelser, som kallas 
synizés, synaléfe och aferés. Synizes (συνίζησις) föreligger, då två 
stavelser inom ett och samma ord sammansmälta till en utan att 
detta markeras i skriften.

ΰμϊν μέν θεοί δοϊεν Hom. A 18
κυάνεον δ’ δμμασι λεύσσων Aisch. Pers. 8ΐ

Särskilt vanlig är synizes när första vokalen är ε. När första 
vokalen är i, får man kanske snarare räkna med att den blir halvt 
konsonantisk (jfr nygrekiskan).

Αιγύπτιας, δθι πλειστα δόμοις έν κτήματα κείται Hom. I 382 
δίαινε δίαινε πήμα Aisch. Pers, loss

Närmare härom L. Radermacher, Das Epigramm des Didius, Wiener 
Sitzungsberichte bd 170, 1913.

3. Synalefe (συναλοιφή) kallas av somliga samma företeelse, när 
de båda stavelserna tillhöra olika ord; andra kalla även detta syni
zes. Exempel:

ή ούχ αλις Hom. Ε 349
εγώ ουδέ Sof. Elektra 1281

Detta förekommer mest när det första ordet är en med lång vo
kal slutande partikel.

4. Två stavelser av det senare slaget kunna bli till en också på 
det sättet att den senare stavelsens begynnelsevokal försvinner. 
Detta kallas aferes (αφαίρεσις) eller omvänd elision och förekom
mer mest i det attiska dramat. Exempel:

τρέπεται δή ’πειτα för δή έπειτα Aristof. Vesp. 665
έμου ’πάκουσον för έπάκουσον Sof. Oid. T. 708

Synizes, synalefe och aferes förekomma icke hos Nonnos och 
hans efterföljare.

5. En stavelse kan i poesien bli till två, i det en diftong upplöses 
i sina två beståndsdelar. Detta brukar kallas dierés (διαίρεσις), men 
då denna term även har en annan betydelse (se s. 28), vill jag här 
föreslå beteckningen dialys (διάλυσις). Exempel: πάις för παις,
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χροϊή för χροιή, έύ för εύ. I sådana fall är den »upplösta» formen 
egentligen den ursprungliga, som har bevarats i den äldre poesien 
och sedan lever kvar hos efterföljande skalder; hit höra då även 
de mängder av verb- och substantivformer, som i poesien äro okon- 
traherade men i prosan kontraherade: τελέεσίΐαι, νεφέων o. d. Non
nos och hans efterföljare ha i sådana fall enbart »upplösta» former.

Ett särskilt problem är den av tyskarna s. k. »epische Zerdeh- 
nung» som i έστιχόωντο för έστιχάοντο eller έστιχώντο, όρόων för 
όράων eller όρων. Dessa former har Wackernagel sökt förklara så 
att de ursprungliga formerna όράων, έστιχάοντο först kontraherats 
till όρων, έστιχώντο och sedan för att rädda versrytmen särskrivits 
till όρόων, έστιχόωντο. Meister (Die Homerische Kunstsprache S. 79) 
modifierar Wackernagels uppfattning därhän, att uppdelningen av 
kontraktionsvokalen gjorts redan av de homeriska diktarna själva.

6. Kort är en, stavelse med kort vokal, när mellan denna och 
den följande stavelsens vokal icke står mer än en konsonant.

Lång är en stavelse med lång vokal (den kallas då naturlång), 
eller en stavelse med kort vokal, om mellan denna och den följande 
stavelsens vokal står mer än en konsonant (den kallas då positions- 
lång).

ζ, ξ och ψ räknas därvid begripligt nog var och en som två kon
sonanter.

7. Muta cum liquida (muta-ljud åtföljt av liquida-ljud) bildar 
ofta icke positionslängd. Bruket varierar i olika tider och dikt
genrer. Detta beror delvis på en förskjutning av stavelsegränsen i 
det talade språket, i det denna gräns, som tidigare gick mellan mu
tan och liquidan, i stället kom att gå före mutan (jfr Schwyzer s. 
237). Hos Homeros är förbindelsen i regel positionsbildande, följ
aktligen även i den senare epiken, hos Nonnos ännu strängare än 
förut; hos iambograferna likaledes positionsbildande. I lyriken och 
den attiska tragedien vacklar bruket, såsom tydligt visas av Euri- 
pidesversen

πολλοί δέ νεκροί περί νεκροις πεπτωκότες.

I attiska komedien är förbindelsen icke positionsbildande, med 
undantag av βλ och γλ; där stavelse med muta cum liquida annars i 
komedien står som lång, föreligger tragikerparodi. Om ett ord
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slutar på kort vokal och nästa börjar med muta cum liquida, räk
nas förbindelsen icke heller i tragedien som positionsbildande. 
Positionsbildande muta c. liquida betecknas med 1 : έ’β'λαψε.

8. Även andra konsonantförbindelser mätas ibland enkonso- 
nantiskt, bilda alltså icke positionslängd. Så särskilt τ eller κ -j- μ 
eller v. Andra, mera ovanliga exempel: τώς μέν ό^Μνησάρχειος έ'φη 
ξένος (Kallimachos fragm. 27), καί νυν έσλοϊσι παρασχεϊν
Pind. Pyth. 3,ββ), δν Ξάνθον καλέουσι θεοί, άνδρες δέ Σκάμανδρον 
(Horn. Y 7ΐ).

9. ρ i början av ett ord kan vara positionsbildande (lästes som
dubbelkonsonant), särskilt i komedien och epiken: ’ίσα καί τά βήματα 
τίκτειν (^^-----—, Aristof. Grod. 1059); i epiken även λ, μ, v, σ:
άπήμονά τε λιαρόν τε Hom. ε 26β).

Í0. Om ordfogposition i övrigt, d. v. s. sådan position, då de 
positionsbildande konsonanterna äro uppdelade på olika ord eller 
då de bilda början av ett ord, se s. 34 o. 38.

11. Naturlånga stavelser kunna ibland förkortas. Detta inträf
far med långa slutvokaler före vokaliskt börjande ord: πλάγχθή, έπεί 
Τροίης... Sådan förkortning gäller utan inskränkningar hos Home

ros, förekommer till och med vid synizes: χρυσέω άνά σκήπτρω A is; 
hos Kallimachos är den mindre vanlig och ännu ovanligare hos 
Nonnos. Dessa senare diktare ställa i allmänhet ogärna ord med 
lång slutvokal framför ord som börja med vokal. Dessutom före
kommer sådan förkortning i anapestiska verser, i de daktyliska 
delarna av daktyloepitritiska verser samt i ett par andra fall, som 
nedan angivas (t. ex. s. 65). Jfr Schwyzer s. 400.

Någon gång förekommer sådan förkortning inuti ett ord:Toîoç 
έών οϊος ήεν läst som ho-jos, Hom. υ 89).

12. Korta stavelser kunna förlängas. Sådan förlängning in
träder nästan uteslutande i longum, mycket sällan i biceps (i anceps 
är den onödig, i breve naturligtvis utesluten) och framför allt i epi
ken; när sådana förlängningar förekomma i lyriken, äro de att 
anse som episka språkelement; i övriga diktarter sker ingen sådan 
förlängning. Den sker i två olika fall: 1) för att få annars oanvänd
bara ord in i versen: αθάνατον κακόν έστι μ ne; i αθάνατος är första 
stavelsen egentligen kort; ordet går ej in i versen om man ej för-
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länger någon stavelse. Likaså är α i άπό kort, men ε 27 står: τταλιμ- 
πετές άπονέωνται;

2) i slutstavelser: βέλος έχεπευκές έφιείς A 51.
Om orsaken till att denna förlängning försiggår nästan endast i 

longum se s. 18.
13. Det tidigt försvunna F-ljudet (digamma), som var levande 

även i ioniskan under eposets äldsta tid, har efterlämnat många spår 
hos Homeros i form av skenbara prosodiska friheter. Sådana äro: 
ordfogposition i fall som ουδέ πάλιν έρέει I 56 (urspr. ούδέ πάλιν Γερέει), 
mest i longum men även i biceps, huvudsakligen framför prono
menet έο, ol som i ώπασαν, αύτάρ oí ) Z 157; hiatus: Άτρείδης 
τε άναξ A 7, urspr. τε 5άναξ; F i början av ett ord kunde vara 
ensamt po sitionsbildande (dubbelkonsonantiskt, jfr § 9): θυγατέρα 
ήν E 371. Men på många ställen tages ingen hänsyn till F.
Jfr Schwyzer s. 229.

Verkningar av digamma märkas även hos somliga lyriska 
diktare. I den senare epiken bero dylika företeelser endast på Ho- 
merosefterbildning och bli med tiden allt sällsyntare.

14. I åtskilliga ord äro vokalerna α t υ än korta, än långa. Så 
heter det hos Homeros antingen ανήρ eller άνήρ, antingen ύδωρ eller er
ύδωρ. I hellenistisk poesi användes sådan växling ibland medvetet 
för att ge särskild effekt:

καλά μεν ήέξευ, καλά δ’ έτραφες, ούράνιε Ζεΰ Kallim. h. 1.

Den är annars vanligast i gamla sällsynta ord och torde där delvis 
bero på okunnighet om deras rätta kvantitet.

15. Hiatus efter slutande kort vokal förekommer även där 
intet digamma funnits ganska ofta hos Homeros och några senare 
epiker, efter Nonnos ytterst sällan; i dramat efter interjektioner och 
därmed jämförliga uttryck; i komedien även efter ότι och περί; i 
annan poesi sällan, utom i en paus.



IV. Cesurer, diereser, ordgränser och pauser. 
Elementargrupper och katalexer.

1. Grekernas öra var mycket känsligt för förhållandet mellan 
ordgränserna i versen och de metriska elementargruppernas grän
ser. När ett ord slutar inne i en versfot, säges cesur (τομή, caesura) 
föreligga. En del sådana cesurer äro särskilt gärna sedda, så i 
hexametern cesuren efter 3. longum eller inne i 3. biceps, i iam- 
biska trimetern cesuren efter 2. anceps.

2. Om ett ordslut sammanfaller med slutet av en versfot, säges 
dierés (διαίρεσις) föreligga. Ibland är en sådan dieres särskilt van
lig på ett visst versställe, såsom efter 4. biceps i hexametern (den 
bukoliska dieresen) eller efter 2. anceps i den trokeiska tetrametern.

Ibland användes termen cesur för att beteckna båda de nu 
nämnda slagen av versdelning. I denna bok användes ordet insnitt 
som sammanfattande beteckning.

3. Â andra sidan finns det i vissa verser ställen, där ordslut 
helt och hållet eller delvis undvikes; ett sådant ställe kallas ett 
zeugma (ζεύγμα). Exempel: i hexametern Hermanns zeugma inne i
4. biceps, där ordslut helt undvikes; i iambografernas och tragi
kernas iambiska trimeter Porsons zeugma efter 3. anceps, där lång 
slutstavelse undvikes.

4. Cesur eller dieres föreligger icke allestädes, där det så ser 
ut i våra tryck av grekiska texter. Vissa ordgränser gälla nämligen 
metriskt ej som gränser; vissa ord äro nämligen metriskt sett ej 
självständiga, utan räknas tillsammans med det efterföljande eller 
det föregående ordet. Den förra gruppen kallas prepositiva och 
innefattar alla proklitiska ord, vidare bestämda artikeln, preposi- 
tionerna, vokativens ώ, negationen μή, καί, ή och andra enstaviga 
konjunktioner, ibland relativpronomenet, ό θεός bildar sålunda me
triskt sett ett ord, likaså ώ Ζεϋ, καί τέλος ο. s. v.



— 29 —

5. Den andra gruppen kallas postpositiva; den innesluter alla 
enstaviga enklitika, under vissa förutsättningar de tvåstaviga, vi
dare μέν, δέ, γάρ och ibland andra konjunktioner såsom δή. έγώ μέν 
bildar alltså metriskt ett ord, likaså ουτος γάρ, ό'ς κε.

I skrift sönderfalla alltså de två första verserna av Aristófanes’ 
Grodorna vardera i sex ord, men metriskt endast i tre, resp, fyra:

εϊπω τι | των εΐωθότων | ώ δέσποτα, 
έφ’ οίς I άεΐ | γελώσιν | οι θεώμενοι;

6. En dikt indelas i särskilda verser, antingen av samma slag 
eller av olika slag. Indelningen sker genom en särskilt stark dieres 
som vi kalla paus och som igenkännes på ett eller flere av följande 
kännetecken: ordslut, hiatus, kort stavelse i stället för lång. Om 
endast ordslut föreligger måste man ibland förbli osäker om vanlig 
dieres eller verkligt versslut är förhanden.

I moderna editioner markeras början av en ny vers genom ny 
rad, vilken dock med orätt av många användes för att avdela de 
kola, de metriska delar, av vilka en sammansatt vers består, som när 
man skriver:

μή φϋναι τον άπαντα vt- 1 , , , , , ,_ Λ , , , „ > glykone + glykoneκα λογον, το δ έπει φανη, J
βήναι κεΐθεν ό'θεν περ ή- 1 , . , . „ . , .. , . „11 λ > glykone -f- alkaisk tiostavmg
κει, πολύ δεύτερον, ως τάχιστα. J

Detta bruk borde med det snaraste avskaffas. Likaledes är det 
i moderna texter vanligt, att versens slutord, om dess sista stavelse 
är accentuerad och intet skiljetecken följer, skrives med gravis i st. 
för akut; därigenom upphäves pausen, ty gravis är den i satssam
manhanget försvagade accenten. Pausen vid versslutet gjorde att 
ordets verkliga accent framträdde; man bör alltså skriva

λόγος μέν έστ’ αρχαίος άνθρώπων φανείς 
ώς ούκ αν αιών’ έκμάθοις βροτών, πρΙν αν 
θάνη τις, ουτ’ εΐ χρηστός ούτ’ εϊ τω κακός.

7. Pausen medför att prepositiva mycket sällan stå i versslut 
och postpositiva ännu mera sällan stå i början av en vers, eftersom
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de förra höra så nära ihop med det följande, de senare med det 
föregående ordet, att någon paus i sådant fall svårligen kan inträda. 
Prepositiva i versslut mest hos Pindaros, hos Sofokles och i kome
dien, exempel Sof. Oid. Kol. 265 ού γάρ δή τό γε || σώμ’ ουδέ τάργα; 
exempel på postpositivum i början av en vers Sof. Oid. T. iom 
ούκ äv έξέλθ-οψ.’ έτι || ποτ’ άλλος.1 Elision i versslut har bara Sofokles 
av tragikerna.

1 Tecknet || betecknar versgräns, när två verser skrivas kontinuerligt.
2 Åtskilliga spår finnas av att även dessa fyrstaviga metra benämnts »fötter», 

såsom den på s. 54 citerade versen av Boiskos, där oktometern kallas ό όχτάπους 
στίχος.

8. Vissa »verser», som regelbundet skiljas genom dieres, avslu
tas icke med någon paus, vilket man kan se därav att hiatus och 
kort stavelse i slutet icke tillåtas. De höra alltså nära samman och 
äro ej att betrakta som verser i vår mening; paus inträder först 
efter en grupp av sådana. En dylik grupp kallas ett system, och 
mellan delarna säges synafi råda. I system stå framför allt trage
diens anapester, som vi i skrift och tryck dela upp i dimetra med 
insprängda monometra, men som också skulle kunna skrivas i 
följd; dessutom akatalektiska daktyliska tetrámetra och ibland 
trokeiska och iambiska dimetra. Härom närmare i kap. VI.

9. Längre verser och versdelar med likformig eller något så
när likformig rytm indelades i enheter, elementargrupper, som kal
lades metra och ingalunda alltid sammanföllo med de av teore
tikerna utanalyserade versfötterna. I åtskilliga rytmer, såsom den 
iambiska och trokeiska, räknas ett par av versfötter som enhet, 
metron, varmed följer att första stavelsen i ett iam-
biskt och sista i ett trokeiskt metron är anceps.2 I ioniker däremot,

eller i kretiker, sammanfalla versfot och metron. 
Daktylerna intaga en mellanställning. Verserna benämnas efter 
antalet metra: dimeter, trimeter, tetrameter o. s. v.

10. En vers som innehåller ett visst antal fullständiga elemen
targrupper eller eljest räknas för fullständig, kallas akatalektisk. 
Vid sidan av dylika verser finns det sådana, där pausen markeras 
starkare genom att en stavelse i slutet är undertryckt; sådana verser 
kallas katalektiska. Versen

ω κοινον αότάδελφον ’Ισμήνης κάρα
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består av tre fullständiga iambiska metra och är sålunda akatalek- 
tisk; i versen

εί μή το κέρδος κερδανεΐ δικαίως

är sista metron ofullständigt; den är alltså katalektisk. Iambiska 
verser ha katalex på trokeiska på -w, anapestiska och
daktyliska på o. s. v. Härom närmare i kap. VI.

3



V. De vanliga talverserna

Daktylisk hexameter, iambisk trimeter, trokeisk tetrameter 
jämte pentameter och choliamber

De mest använda talverserna, epikens och dramats stående 
verser, utarbetades så småningom till en långt större rytmisk finess 
än de lyriska verserna, varför de lämpligen kunna behandlas i ett 
sammanhang.

I. Hexametern. Schema:

Namnet tyder på indelning i sex metra eller fötter.
1. Versens ursprung är ouppklarat. Om Herakleides Pon- 

tikos’ teori se s. 2 anm. I modern tid har först Theodor Bergk (jfr s. 8, 
Uber das älteste Versmass der Griechen 1854) framställt en teori om 
dess uppkomst. Den är enligt honom en sammanfogning av två ur
gamla kortare verser, enhoplios och prosodiakos

antingen prosodiakos + prosodiakos eller enhop
lios + prosodiakos. Rossbach lät den i stället vara uppkommen 
ur två daktyliska »tripodier»:och Usener
upptog delvis Bergks teori: hexametern är en sammansvetsning av 
två korta verser med fyra »höjningar» och »upptakt»; genom kata- 
lex blevo »höjningarna» endast 3 + 3, och upptakten i början för
svann: I Schroeder opponerar mot
att cesurerna skulle kunna säga något om versens ursprung; han 
söker hexameterns förfäder bland sångverserna och uppställer en 
mycket invecklad teori, som här icke kan refereras. K. Witte för
söker ånyo ta ett av versens vanliga insnitt till hjälp (i artikeln 
Homeros i Pauly-Wissowas Realenzyklopädie) ; enligt honom är ver
sen uppkommen av tetrameter + dimeter, och sammansvetsningsstäl-
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let är den bukoliska dieresen; Wilamowitz har mot denna mening 
med rätta invänt, att denna dieres aldrig ensam räckt till att arti
kulera versen. Karl Meister har framställt den hypotesen, att hexa
metern som så mycket annat i grekernas äldsta kultur har sin rot 
i den förgrekiska tiden. Slutligen har i Sverige Ivar Lindquist 
(Lunds humanistiska vetenskapssamfunds årsberättelse 1930—31) 
sökt uppvisa ett förstadium till hexametern från mykensk tid i en 
inskrift på ett kärl från Asine.

Intet av dessa försök har något övertygande i sig. Vi kunna icke 
med någon säkerhet säga något om versens förhistoria eller komma 
bakom den gestalt den har hos Homeros. Däremot kunna vi över
blicka dess utveckling i historisk tid bättre än något annat grekiskt 
versmåtts öden; intet har heller filats och slipats ända fram till 
antikens slut så som hexametern. Vi kunna urskilja tre stadier, som 
för oss äro gripbarast hos de tre skalderna Homeros, Kallimachos 
och Nonnos.

2. Förhållandet mellan tvåstavigt och enstavigt bi
ceps. Det tvåstaviga är redan hos Homeros övervägande (enligt 
Maas i 1.—4. biceps 1 x/2—2:1). 5. biceps är redan hos Homeros 
ganska sällan enstavigt (1 gång på 50), och nästan endast i ord som 
räcka till versens slut.

Efter Homeros tilltaga de tvåstaviga bicipitia mer och mer. Hos 
Kallimachos är förhållandet i 1.—4. biceps c:a 3 :1, hos Nonnos 6:1. 
Hos den senare kunna icke två närbelägna bicipitia vara enstaviga 
med undantag av 2. och 3. Detta sammanhänger delvis med cesur- 
reglerna. 5. biceps är hos Kallimachos och andra hellenistiska dik
tare gärna enstavigt, hos Nonnos däremot aldrig.

3. Cesurer och diereser. En hexameter skall ha en cesur an
tingen efter 3. longum:

μην :v άειδε, θεά, | Πηληιάδεω Άχιληος

eller mitt i 3. biceps:
άνδρα μοι εννεπε, Μοϋσα, | πολύτροπον, δς μάλα πολλά . ..

Den förra cesuren heter penthemimerés (πενθημιμερής), emedan 
den kommer efter 5 »halvdelar», 5 halva versfötter; den benämnes 
också manlig mittcesur. Den senare heter kvinnlig mittcesur eller 
κατά τρίτον τροχαΐον, emedan den kommer efter den trokeiska delen
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av tredje foten. De fåtaliga verser hos Homeros som icke ha 
någon av dessa cesurer (1: 100), ha i stället cesur efter 4. longum 
(hefthemimerés), t. ex. A 145

ή Αϊας ή Ίδομενεύς | ή δϊος Όδυσσεύς

De homeriska cesurerna äro emellertid ibland rätt svaga, stå 
ofta där den senare tiden ej erkände någon ordgräns, t. ex. A 132

κλέπτε νόω, έπεί où ' παρελεύσεαι ουδέ με πείσεις

I sådana fall har versen dock oftast ett annat starkare insnitt, 
såsom i detta fallet cesur efter 2. longum; denna cesur kallas trithe- 
mimeres men är liksom hefthemimeresen blott en bicesur.

Cesur inne i 4. biceps, efter »4. trokén», är förbjuden; undan
tagen uppgå knappt till 30 i hela Homeros. Exempel Z 2

πολλά δ’ άρ’ ένθα καί ένθ’ ϊθυσε | μάχη πεδίοιο

Detta viktiga zeugma är upptäckt av Gottfried Hermann (Orphica 
s. 692, jfr här s. 6 och 28).

Dieres efter enstavigt 4. biceps är relativt sällsynt, framför allt 
om denna dieres innebär en starkare paus, hos oss markerad me
delst interpunktion. Dieres efter enstavigt 2. biceps är sällsynt, om 
det ifrågavarande ordet börjar i 1 :a foten. Verser som

4 

τιμήν άρνύμενοι Μενελάφ | σοί τε κυνώπα A 159 
2

och ήπείλησεν | μύθον, δ δή τετελεσμένος έστί A 388

äro sålunda ovanliga.
Ordfogposition (jfr s. 26) i 4. biceps förekommer endast när 

detta utgöres av ett enstavigt ord. Exempel Γ 325
άψ δρόων Πάριος δέ θοώς έκ κλήρος δρουσεν

Regeln upptäcktes ungefär samtidigt av E. Gerhard och A. Wernicke 
(Tryphiodorus 1819), och kallas efter den senare Wernickes lag.

Ord av formen-----stå nästan alltid så, att första och sista
stavelsen komma i longum; detta är i huvudsak en följd av cesur- 
reglerna.
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Iakttagelsen gjord av Ludwich (Aristarchs homerische Textkritik II, 
1885).

Hos Kallimachos är cesursystemet betydligt förfinat. Hos ho
nom måste varje vers ha antingen manlig eller kvinnlig mittcesur. 
Den kvinnliga mittcesuren räcker till att ensam avdela versen; den 
manliga däremot måste stödjas antingen av hefthemimeres eller av 
dieres efter det då alltid tvåstaviga 4. biceps (bukolisk dieres). (Om 
båda dessa insnitt föreligga, blir den bukoliska dieresen det star
kaste, och hefthemimeresen räknas ej som insnitt). Kallimachos 
skriver alltså antingen som i h. 1,15

ένθα σ’ έπεί μήτηρ | μεγάλων | άπεθήκατο κόλπων

eller som i h. 1,13
έρπετόν ούδέ γυνή | έπιμίσγεται, | άλλά έ Ρείης ...

3. biceps får vara enstavigt endast då bukolisk dieres förelig
ger, som i h. l,io

£ ±
έν 5έ σε Παρρασίη | 'Ρείη τέκεν, | ήχι μάλιστα,

men en homerosvers som A 7
Άτρεΐδης τε άναξ | άνδρών | καί δϊος Αχιλλευς

är icke kallimacheisk.
De flesta hithörande iakttagelserna äro gjorda av Wilh. Meyer i hans 

s. 7 nämnda avhandling.
Cesur efter både 4. och 5. longum i samma vers är förbjuden. 

En homerosvers som A 3
πολλάς δ’ ΐφθίμους ψυχάς | ’Άιδι | προίαψεν

är sålunda från kallimacheisk synpunkt förkastlig, vilket den är 
också av det skälet att 3. biceps är enstavigt utan att bukolisk dieres 
föreligger.

Även denna regel är framlagd i Meyers s. 7 nämnda arbete.

Dieres efter enstavigt 2. och 4. biceps är förbjuden. Den tendens 
som fanns redan hos Homeros (se ovan) har alltså vunnit fullstän
dig seger.
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Naeke, Rheinisches Museum 1835, I. Hilberg, Prinzip der Silbenwägung 
1879.

Cesur inne i 2. biceps såväl som dieres efter tvåstavigt 2. biceps 
är utsatt för inskränkningar. Även här är ett zeugma; endast myc
ket svaga insnitt förekomma. Versen har då ett tidigare, relativt 
starkt insnitt, antingen efter 1. biceps eller efter 2. longum; är detta 
insnitt svagt, är i stället mittcesuren mycket stark (interpungerad), 
vilket också försvagar insnittet i eller efter 2. biceps:

h. 2,90 τους μεν αναζ | ιδεν . αυτός, | έη δ’ έπεδείζατο νύμφη
2,94 ούδέ πόλει | τόσ’ ; έ'νειμεν | όφέλσιμα, τόσσα Κυρήνη
2,102 βάλλων I ώκύν ί όιστόν· | έπηύτησε δέ λαός
3,18 δός δέ μοι I οΰρεα ; πάντα· | πόλιν δέ got ήντινα νεΐμον 
3,236 Ήμέρη, I ουνεκα θυμόν | άπ’ άγριον ειλεό παίδων
1,13 έρπετόν | ούδέ ■ γυνή | έπιμίσγεται, αλλά έ 'Ρείης ...

När ett undantag någon gång förekommer, vållas det för det 
mesta av ett egennamn, eller ha bestämda stilistiska avsikter spelat 
in, som väl är fallet i h. 2,41

έν άστεϊ δ’ ώ κεν έκεϊναι

πρώκες | έραζε | πέσωσιν, ακήρια πάντ’ έγένοντο.

Här målas troligen dropparnas fall genom de tre intill varandra 
stående trokeiska cesurerna.

B. Giseke, Homerische Forschungen 1864, Wilh. Meyer, anf. avh., H. 
Fränkel, Der kallimachische und der homerische Hexameter 1926, A. 
Wifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos 1933.

Självständiga ord som bestå av en lång stavelse få icke stå i 2. bi
ceps, 3. longum, 5. biceps, ej heller i versslutet om ej bukolisk die
res går före. Detta hör också till cesursystemet.

Meyer, anf. arb. och Wifstrand, anf. arb.

Nonnos bibehåller alla Kallimachos’ regler, är dock mindre 
sträng än denne vad beträffar insnitt inne i eller efter 2. biceps. 
Dessutom gälla för honom och hans efterföljare dessa regler:

Av versens fyra första fötter få två närbelägna ha cesur efter 
longum endast om mellanliggande biceps är tvåstavigt (efter 4. och 
5. longum — och efter 5. och 6. — är manlig cesur förbjuden redan 
av de kallimacheiska reglerna). Följden blir att ord av typen--- äro
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sällsynta inne i de nonnianska verserna; vanliga äro de däremot i 
början och slutet. Undantag: enstavigt biceps mellan trithemimeres 
och penthemimeres förekommer i några fall, där trithemimeresen 
är mycket stark eller penthemimeresen mycket svag, såsom i

Dionys. 1,387 ή ύπατον, χραίνων έμ,ον οΰνομα· γίνεο βούτης
4,235 νηος ιδών ξείνους επιβήτορας, ους τότε ναϋται.. .

Aug. Scheindler, Wiener Studien 1881, Wifstrand, anf. arb.

Ord som bestå av en lång stavelse, stå endast på följande stäl
len: 2. longum, 5. longum, dessutom i 1. longum, om versen har 
insnitt före eller efter 2. longum, samt i versslutet som hos Kalli- 
machos.

Wifstrand, anf. arb., där också tidigare hithörande iakttagelser av J. 
Arnolds och av Maas refereras.

4. Försök till förklaring av cesurreglerna. Ett är att 
iakttaga företeelserna, ett annat att förklara dem. Meyer och andra 
efter honom ha försökt ge grunder för de av dem upptäckta reg
lerna, men sådana försök kunna även när de äro som bäst endast nå 
en viss sannolikhet. Mig förefaller det som om man icke gärna sett 
ett dubbelbreve sönderdelat av en cesur utom i versens mitt, i den 
kvinnliga mittcesuren. 1 första foten gjorde det dock ingenting; 
där var versens början så nära, att cesuren icke kunde göra sig syn
nerligen märkbar:

τοίσι I δ’ ανιστάριενος ριετέφη . . .

Likaså var man i femte foten så nära versens slut, att en ej 
alltför stark cesur där icke kunde tilltvinga sig någon betydelse:

δεινή δέ κλαγγή γένετ’ άργυρέοιο | βιοϊο

I 2. och 4. biceps däremot, som voro mer avlägsna från versens 
början och slut, måste en sådan cesur bli mer märkbar, framför allt 
i 4:e foten, där ingen tidigare cesur efter mittcesuren kunde lindra 
den; i 2:a foten kunde dess verkan inskränkas genom insnittet före 
eller efter 2. longum. Så skulle Hermanns zeugma och tendensen till 
zeugma i 2. biceps kunna förklaras.

Att insnittet efter 2. biceps undvikes, särskilt när detta är enstavigt, 
kan bero på motviljan mot starkare insnitt så nära mittcesuren.
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Det svåraste problemet är förbudet mot slutstavelse såsom ensta- 
vigt 4. biceps. När 4. biceps är tvåstavigt, är ordslut nämligen, som 
ovan framställts, gärna sett, och dieresen är ofta interpungerad, 
alltså stark:

ήτοι ο γ’ ώς είπών κατ’ όίρ’ εζετο- τοΐσι δ’ ανέστη . . .

Jag har i det här redan anförda arbetet s. 28 framhållit att en- 
stavigt biceps förefaller ha varit kortare än tvåstavigt (jfr här s. 18) ; 
så pass nära versens slut skulle det, om det finge utgöra ordslut, 
kunna ge ett intryck av katalex, av slut i förtid, som skulle ante- 
cipera det verkliga slutet. Tanken är förut framställd av Karl 
Meister. Allt detta är, som jag än en gång betonar, problematiskt.

5. Prosodiska nyheter och accentregler hos Nonnos. 
Under senantiken hade grekiska språket blivit i hög grad annor
lunda än den klassiska grekiskan. Den musikaliska accenten hade 
mer eller mindre fullständigt övergått till en dynamisk (tryck-) 
accent av vår art; i samband därmed hade de gamla kvalitetsskill
naderna mer eller mindre fullständigt utsuddats, så att oaccentu
erade långa stavelser minskat, accentuerade korta stavelser ökat i 
längd. En vers, som byggde på kvantiteten, gav alltså icke längre 
något klart rytmiskt intryck. De senantika skalderna, särskilt Non
nos och hans efterföljare, sökte på olika sätt att övervinna dessa 
svårigheter. Å ena sidan bemödade de sig om att hålla kvantiteterna 
så rena som möjligt. Stavelser med lång vokal kunde tydligen ännu 
passera som långa; med positionslånga tycks det ha varit annor
lunda; användningen av dem är betydligt minskad. Med få undan
tag står hos nonnianerna alltid naturlång stavelse framför penthe- 
mimeres, framför hefthemimeres, om icke bukolisk dieres följer, 
samt i 5. longum, om cesur följer. Även versens slutstavelse hålles 
helst naturlång, vilket delvis torde bero på andra orsaker; tillåtna i 
versslut äro δέ, γάρ, nominativ och ackusativ singularisformer av 
αυτός samt alla tre- och flerstaviga ord med accenten på penultiman, 
sasom χιτώνας, ποταριοιο, άνθερεώνος.

Tiedke, Quaest. Nonn. Diss. Berl. 1873, densamme i Hermes 1879, Wif- 
strand, anf. arb., Maas, Byzant. Zeitschrift 1934.

Ordfogposition undvikes i bicipitia och även i longa, om föregå
ende biceps är enstavigt. Alltså kunna ord som ίππήες, ¡¿ήκισταν av 
Nonnos icke användas i ställningen longum—biceps- longum som
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---- , utan endast i ställningen biceps—longum—1/2 biceps som 
- - ~ ; ord av typen Άχιλλήος kunna alls icke användas.

Tiedke i Hermes 1879.

Ä andra sidan tar den nonnianska versen på åtskilliga sätt hän
syn till ordaccenten. Antepenultimabetoning i versslutet är förbju
den, framför den manliga mittcesuren tillåtes endast penultima- 
betoning, och i den kvinnliga mittcesuren ultimabetoning endast om 
trithemimeres går före. Verser som

τίσειαν Δαναοί έμά δάκρυα σοϊσι βέλεοαιν
eller ώς έφατ’ ευχόμενος, του δ’ έκλυε Φοίβος ’Απόλλων 
eller αϊψά τοι αίμα κελαινόν έρωήσει περί δουρί

äro alltså hos Nonnos förbjudna, utom när han övertar eller efter
bildar en vers eller halvvers ur något tidigare diktverk.

Om den första av dessa regler Ludwich, Jahrbücher für classische 
Philologie 1874, om den andra Tiedke i Hermes 1878, om den tredje Wif- 
strand, anf. arb.

Av Nonnos’ efterföljare rätta sig endast Musaios och Pampre- 
pios (i en Wienpapyrus, Wiener Sitzungsberichte, Phil.-hist. Klasse 
208, 1929) helt efter hans accentregler. De andra ta hänsyn till 
ordaccenten på annat sätt.

Redan långt före Nonnos börjar ordaccenten spela en roll i den gre
kiska versen. I Babrios’ fabler, som äro skrivna på choliambisk trimeter 
i 2:a årh. e. Kr., har versens slut regelmässig penultimabetoning, likaså i 
de meiuriska hexametrar som omnämnas på s. 68. Så småningom ut
bildas en vers som icke längre bygger på kvantitetsväxling, utan på accent
rytm med eller utan förbindelse med vissa cesurregler. De tidigaste 
exemplen på detta slags vers, som sedan blir rådande under den byzan- 
tinska tiden, finnas hos kristna hymndiktare.

II. Till hexametern anknytes lämpligen behandlingen av den 
elegiska pentametern, som i elegien, epigrammet m. fl. diktarter 
uppträder i omväxling med hexametern. Dess schema är

De två sista bicipitia måste alltså vara tvåstaviga. Insnittet 
i mitten är obligatoriskt; angående läsningen se sid. 20. Namnet
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pentameter antyder en indelning av versen i fem fötter :  | |
som vissa antika metriker föredrogo, men som 

måste betraktas som högst oorganisk, då den icke tar någon hän
syn till det stående insnittet i mitten.

Hos Kallimachos och andra senare skalder får ett ord, som be
står av en lång stavelse, icke stå i slutet eller framför mittcesuren, 
ej heller i biceps. Verser som

ούτως ώσπερ vvv ούδενος άξιος έί 
eller ανθρώπους, ονς νανς μή μία πάντας άγοι

förekomma alltså icke hos Kallimachos (jfr ovan om hexametern 
s. 36 f.). Beträffande förra hälften av versen gälla även f. ö. samma 
cesurregler som för motsvarande del av hexametern; cesur inne i 2. 
biceps undvikes ännu strängare än där. Verser som

Δημοκράτεια | φίλα, ματρί λιποΰσα γόους

äro sålunda ytterst sällsynta hos de hellenistiska diktarna; de stå 
nästan endast när stark dieres efter 1. biceps går före, vilken för
svagar cesuren i 2. biceps. Däremot får versen gärna sluta såsom

κόσσυφοι άχευσιν ποικιλότραυλα | μέλη

Så nära versens slut kunde nämligen cesuren icke göra sig gäl
lande.

Ganska tidigt under kejsartiden börjar även inom pentametern 
en tendens till accentreglering att göra sig gällande. Så undviker 
epigramdiktaren Filippos från Thessalonike (l:a årh. e. Kr.) ul- 
timabetoning i slutet av sina pentametrar. 5:e och 6:e århundradets 
epigramdiktare undvika antepenultimabetonat ord framför insnit
tet i mitten, liksom hos Nonnos i hexametern antepenultimabetonat 
ord framför penthemimeresen är uteslutet på grund av Tiedkes 
accentregel.

III. lambisk trimeter. Schema:
 i 2

1. Variationer i stavelseschemat. Alla longa utom det 
sista kunna upplösas i två korta stavelser. Sådan upplösning är 
dock mycket sällsynt hos de gamla iambograferna (Archilochos,
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Semonides o. s. v.), ganska sällsynt hos Aischylos och Sofokles, van
ligare hos Euripides, mycket vanlig i komedien.

Alla ancipitia samt 1. och 2. breve kunna i komedien utfyllas 
av två korta stavelser, såsom alla på en gång i versen

κατάβα κατάβα κατάβα κατάβα. — καταβήσομαι.

Detta förekommer aldrig hos de gamla iambograferna; hos tra
gikerna nästan endast i 1. anceps, när versen börjar med ett tre- 
eller flerstavigt ord; på de övriga ställena aldrig hos Aischylos, hos 
Sofokles och Euripides i egennamn, oftare hos den senare än hos 
den förre.

Men ett longum och ett bredvidstående breve eller anceps få ej 
båda vara tvåstaviga på en gång.

C. Fr. Müller, De pedibus solutis in dial, senariis 1866.

2. Cesurer och diereser. De viktigaste cesurerna äro penthe- 
mimeres efter 2. anceps och hefthemimeres efter 2. breve:

oö τοι συνέχθειν, | άλλα συμφιλεΐν έφυν 
eller ώ κοινόν αύτάδελφον | 'Ισμήνης κάρα

Endera av dessa finnes alltid hos de gamla iambograferna. I 
tragedien förekommer i stället någon gång verklig mittcesur, alltså 
efter 3. longum, mest hos Euripides, hos denne dock helst i samband 
med elision. Utan någon av dessa cesurer är endast ett ytterst litet 
fåtal verser, såsom Aisch. Pers, soi

στρατός πέρα κρυσταλλοπήγα διά πόρον

I komedien fordras ingen bestämd cesur.
Cesur inne i och efter tvåstavigt breve eller anceps är förbjuden, 

likaså cesur inne i upplöst longum, med undantag av 1. longum i 
komedien. Verser som

  . _^γ|± 
olov τά νησιωτικά ταυτί ξενύδρια

eller άνθρωπος ιερός · δεύρο πάλιν βαδιστέον

äro sålunda mycket sällsynta, verser som

ό στίχος όδε παρ’ Έλλησιν οϋχ εύρίσκεται
3
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förekomma överhuvudtaget icke (möjligen några fall hos Aristó
fanes) .

För iambograferna gälla dessutom följande regler:
Insnitt efter 4. och 5. longum i samma vers är förbjuden, om ver

sen har penthemimeres. Verser som
καί μην χάριν γ’ αν | αξίαν | λάβοις | έμοΰ

förekomma alltså icke hos Archilochos eller Solon. Undantag en
dast någon gång, då penthemimeresen är mycket stark (interpun- 
gerad).

Versslutet |__|~_ är helt förbjudet; en vers slutar alltså icke 
med δειλή γυνή.

Cesur före 4. och 5. longum i samma vers är förbjuden. Verser 
som

ούκουν έπείξεις τωδε | δεσμά | περιβαλεϊν
äro sålunda förbjudna. Dock förekomma versslut som οί μέν ήμερην, 
ούτε πάρδαλιν, oí δέ γείτονες, i vilka cesuren före 5. longum är myc
ket svag, icke minst därför att en starkare, ofta interpungerad paus 
går före sådana versslut.

Dessa tre regler äro upptäckta av A. D. Knox (nr 2 är dock tidigare 
konstaterad av Wilamowitz) och utförligast framlagda i Philologus 1932.

För både iambograferna och tragedien gäller regeln: står cesur 
efter 3. anceps, är detta alltid kort. Verser som

A o 
άλλ’ ούχ οίός τ’ ειμ’ άποσοβήσαι | τον γέλων,

vilka äro vanliga i komedien, förekomma alltså icke hos Archilochos 
eller hos tragikerna. (Någon gång står dock ett långt postpositivum 
som 3. anceps, som i

Sof. El. 376 φέρ’ είπε δή τό δεινόν- εί γάρ τώνδέ μοι...
Aisch. Hik. 785 κελαινόχρως δέ πάλλεταί μου καρδία)

Denna regel är upptäckt av Porson (»Porsons lag»), jfr s. 5 och 28.

IV. Trokeisk tetrameter. Schema:

Den består av fyra trokeiska metra: _k>_—, av vilka det sista 
är ofullständigt. Versen är alltså katalektisk. Praktiskt taget kan
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man säga, att om de tre första stavelserna avskiljas, gälla sedan för 
återstoden av versen samma regler som för iambisk trimeter med 
penthemimeres (även Knox’ regler för iambograferna) :

Upplösningar av longa liksom i iambiska trimetern. Dubbel- 
breve i stället för breve eller anceps förekommer emellertid ytterst 
sällan, och detta gäller även komedien.

Mittdieres är obligatorisk i tragedien. Dieres efter långt 1. an
ceps är förbjuden i tragedien. Verser som

έςισώσαι | τούς πολίτας κάφελειν τά δείματα

förekomma alltså icke i tragedien.
L. Havet, Cours élémentaire de métrique, 1886.

Sådan dieres efter långt 3. anceps är ävenledes förbjuden, men 
detta ligger redan i Porsonska lagen.

V. Haltande trimeter och tetrameter (choliamber). I iamb- 
diktningen användes även en avart av den iambiska trimetern, i 
vilken det sista breve var ersatt av ett longum:

δος χλαΐναν Ίππώνακτι καί κυπασσίσκον

Sådana verser kallades haltande iamber, χωλίαμ,βοι; omböjning
en av rytmen i sista foten jämfördes med en linkning. För denna 
vers gälla samma regler som för iambografernas regelbundna iam
biska trimeter, alltså även Knox’ cesurregler. Hos Kallimachos är 
3. anceps ersatt med ett breve.

Mera sällan förekom en trokeisk tetrameter av detta slag:
_ O _ C7 _ _ O — </ — C — —

άρ,φιδέζιος γάρ είμκ κούκ άμ,αρτάνω κόπτων.

Moderna efterbildningar αυ de grekiska talverserna. På modern ac
centvers är grekiska (och latinska) hexametern sedan renässansen ofta 
efterbildad i Tyskland och hos de skandinaviska folken (i Danmark av 
Arrebo, i Sverige av Stiernhielm, Spegel, senare framför allt Tegnér, Stag- 
nelius, Runeberg; i Tyskland Gottsched och Klopstock, senare Voss och



— 44 —

Goethe). I England gjordes redan på 1500-talet försök att införa engelsk 
»hexameter» efter klassiska mönster, men dessa blevo föremål för skarp 
kritik. Först ett par århundraden senare, då hexametern kommit i ropet 
i Tyskland, började engelska diktare åter använda den (särskilt Southey, 
senare Longfellow, vars första försök i den vägen var hans översättning 
av Tegnérs Nattvardsbarnen), men den lyckades ej slå igenom. Om för
hållandet mellan den klassiska förebilden och de moderna efterbildningarna 
hade man mycket röriga och dunkla föreställningar hela 1700- och 1800- 
talen igenom.

Vad som är sagt om hexametern gäller i huvudsak även om penta- 
metern.

lambisk trimeter har efterbildats i betydligt mindre utsträckning än 
hexametern. I dramat, där man snarast väntat se den intränga, har den 
utestängts dels av alexandrinen, dels av blankversen. I Sverige användes 
den av Atterbom i vissa partier av Lycksalighetens ö, av Tegnér i Förso
ningen i Frithiofs saga, men framför allt av Runeberg i Kungarna på 
Salamis; i Tyskland av Schiller i Jungfrun av Orleans, av Goethe i 2:a 
delen av Faust, i Schweiz av Spitteier. I England är den ännu mindre använd.

Den trokeiska tetrametern har en mera sammanhängande historia. 
Den upptogs i den latinska kristna hymndiktningen, t. ex. i Prudentius’ 
Kristushymn: Da puer lyram choreis ut canam fidelibus, och blev mönster 
för en accentuerande efterbildning i medeltidens latinska hymndiktning, 
vilken blev ett av dennas vanligaste versmått, dock uppdelad på två rader. 
Exempel: Petrus Damianis paradishymn: Ad perennis vitae fontem\\mens 
sitit nunc arida. Denna gestaltning efterbildades sedan i den tyska protes
tantiska psalmdiktningen och efter den i den svenska: Sollt’ ich meinem 
Gott nicht singen || sollt’ ich ihm nicht dankbar sein! (Paul Gerhardt); 
Jesus är min vän den bäste || vilkens like aldrig är; mindre ofta i den 
tidigare engelska psalmdiktningen: Love divine all loves excelling, || joy 
of heav’n to earth come down (Ch. Wesley), men ofta under 1800-talet 
tack vare den anknytning till den gammalkristna hymnen, som utmärkte 
oxfordrörelsens andliga diktning. Även i svensk och tysk profandiktning 
under 1800-talet är detta versmått vanligt. Detta var alltså den obrutna 
traditionen; dessutom upptogs vid början av 1800-talet långraden direkt 
efter den grekiska förebilden, som i Tegnérs »Våren kommer, fågeln 
kvittrar, skogen lövas, solen 1er» och senare i Rydbergs Dexippos. Likaså 
i Tyskland (Rückert, C. F. Meyer), mera sällan i England (Tennyson, Drow
ning).

De choliambiska verserna kunde av lätt insedda skäl ej framgångs
rikt efterbildas i modern iktusvers.
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VI. Systematisk översikt över de lyriska 
versmåtten

De lyriska verserna äro av så mångfaldiga typer, att här endast 
ett urval kan upptagas. Dessutom kan en vers betraktas olika i olika 
sammanhang. Den använda indelningen är av praktisk och artificiell 
art, bortser från historiska teorier och upplöser i överskådlighetens 
intresse vissa organiska samband. Den har tre huvudavdelningar:

I. Verser med jämn fördelning av longa och brevia.
II. Kortverser.

III. Verser med ojämn fördelning av longa och brevia.

I. Verser med jämn fördelning av longa och brevia

1. Daktyler. Metrisk enhet (metron) eller
Variation: kan i många fall ersättas med -, är alltså ett biceps.
Longa kunna icke upplösas (speciellt karakteristikum för daktyler). 
Verserna äro alltid katalektiska; ingen vers kan sluta på enär 
detta skulle räknats som - - .

Namnet δάκτυλος förklaras av somliga antika metriker ur den 
omständigheten att takten slogs med fingret. Wilamowitz menar: 
ursprungligen kallades hela versen, hela hexametern, en ποϋς; då 
blev den enskilda delen en δάκτυλος, vare sig man fattar detta kon
kret, som en bild av foten och tårna, eller metrologiskt (fot och 
tum). De äldre grekiska musikrytmikerna använda ordet δάκτυλος 
som allmän beteckning för en versfot överhuvud.

Anapester, trokéer och iamber räknades i par,
men hur det därvid förhöll sig med daktylerna är icke fullt 

klart; namnet hexameter, som är gammalt, tyder på att varje en
skild daktyl, varje räknats för sig, annars skulle versen kal-
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lats trimeter. Men ibland är parmätning ganska tydlig. Schroeder 
och Maas och andra, som hålla på parmätningen, måste då, när vi 
ha verser med till synes ojämnt antal fotter, räkna katalexen - 
som ersättning för eller indela versen på annat sätt, så
som i Aristof. Grodorna sie

eller

άντιτέχνου· τότε δή μανίας ύπό δεινής

Så blir denna vers en trimeter; med enkelmätning en pentameter:

I det följande räknas med enkelmätning.
De enskilda verserna, a. Det minsta klart daktyliska led som 

kan uppträda som självständig vers är trimetern, med manligt slut 
med kvinnligt slut (sällsyntare). Namn:

— — hemiepes 1, — ——hemiepes 2 (hälften av ett
έπος, d. v. s. en hexameter). Aristof. Molnen 275

αέναοι Νεφέλαι,

med kvinnligt slut Aisch. Pers. 584

τοί δ’ άνά γαν ’Ασίαν δήν
ούκέτι περσονομοϋνται

b. Tetrameter. Akatalektisk endast i system, som led i ett större 
sammanhang (s. ovan s. 30), ej som självständig vers. Sof. Oid. 
T. 155

άμφί σοι άζόμενος τί μοι ή νέον...;

katalektisk med kvinnligt slut (det horatianska aut Epheson bima- 
risue Corinthi)

ήδυμελες χαρίεσσα χελιδοϊ (Anakreon),

med manligt slut (alkmaniker)

κακκαβίδων στόμα συνθέμενος (Alkman).

I sådana verser och i den följande oktometern är tendensen till
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parmätning tydlig, särskilt hos Alkman samt i den yngre trage
diens och i komediens lyriska partier.

c. Hexameter. Om den episka hexametern är redan talat. Även 
i lyrisk poesi uppträder daktylisk hexameter, som ej är bunden av 
talversens cesurregler, men å andra sidan har färre enstaviga bici- 
pitia än talversen. Sof. Oid. T. 151

ώ Διος άδυεπές Φάτι, τίς ποτέ τάς πολυχρύσου ...

I samma körsång i akatalektisk form, men då ej tänkt som själv
ständig vers, 156

ή περιτελλομέναις ώραις πάλιν έξανύσεις χρέος

(I. Oktometer, uppkommen genom fördubbling av tetrametern; 
Aisch. Ag. in (f.)

οιωνών βασιλεύς βασιλεϋσι νεών, ό κελαινός δ τ’ έξόπιν άργας

övriga längre daktyliska verser äro sällsynta; sådana kunde 
bildas av vilket antal daktyler som helst; en lång följd av 11 dak- 
tyler står sålunda Aisch. Pers. 884.

2. Anapester. Metrisk enhet Variationer: longa
kunna upplösas, brevia sammandragas till —, o o är alltså även här 
biceps; är ett longum upplöst, bruka de omgivande bicipitia vara 
enstaviga, så att figurerna och äro sällsynta
och eller ännu sällsyntare. I dramats
system undvikas de strängt. Lång slutvokal (eller -diftong) i slut
stavelse förkortas, då nästa ord börjar med vokal, liksom i hexa
metern. Namnet ανάπαιστος (av αναπαίω, slå upp) är oförklarat.

Anapesterna voro grekernas marschrytm; därmed samman
hänger troligen den företeelsen, att i dramats anapester dieres är 
eftersträvad efter varje metron. De lyriska anapesterna däremot 
kräva ingen sådan dieres; en form av dessa, som också undviker 
sammandragningar och upplösningar, närmar sig starkt den dakty
liska rytmen och kallas här daktyloanapester.

De enskilda verserna, a. Monometer i klassisk poesi ej som 
självständig vers, utan endast i vårt skrivsätt som del av ett system, 
som ej går jämnt upp i dimetra (jfr s. 30). Aisch. Prometheus 299

4
έσαναγκάζει
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Senare som självständig vers, såsom i den hymn, med vilken 
Clemens Alexandrinus avslutar sin Paidagogos:

αγίων βασιλεύ,
λόγε πανδαμάτωρ κτέ.

b. Dimeter Aisch. Pers, i

τάδε μέν Περσών των οίχο μενών

Om denna gäller likaledes, att den i dramat ej är att uppfatta 
som självständig vers utan som ett led i ett system, i en lång rad av 
sådana dimetra, som sedan avslutas med en katalektisk dimeter

I denna katalektiska dimeter fick 3. longum ej 
upplösas; den hade ett särskilt namn, παροιμιακός paroemiacus, 
möjligen efter dess användning i ordspråken: 

σύν ΆΒ-ηνα και χέρα κινεί
eller οίκος φίλος, οίκος άριστος

Den är alltså en urgammal folklig vers, som till sin uppkomst 
ligger före allt särskiljande av olika rytmslag; i den här angivna 
formen är den att betrakta som en anapestisk normalisering. De 
friare formerna behandlas s. 77.

De anapestiska systemen upptäckta av Bentley, Epist. ad Millium. 
Jfr s. 5.

I gamla doriska marschsånger användes paroemiacus även sti- 
chiskt, d. v. s. i följd, såsom i det spartanska embateriet:

άγετ’ ώ Σπάρτας εΰανδροι 
κούροι πατέρων πολιηταν

Så är den även använd av Prudentius i gravhymnen »Deus ignee fons 
animarum», mest känd i det utdrag som börjar med »lam maesta quiesce 
querela», av Wallin i vår psalmbok efterbildad med enstavig »upptakt»: 
»Nu tystne de klagande ljuden».

I lyriska dikter står anapestisk dimeter mången gång som själv
ständig vers.

1 2 8 4 5 6 7
c. Tetrameter. i|v — Kata

lektisk, bestående av fullständig dimeter + paroemiacus. 7. biceps 
är icke gärna enstavigt, och därför 6. longum ej gärna tvåstavigt.
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Denna vers var framför allt utmärkande för komedien, först den 
doriska (Epicharmos), sedan den attiska; vanlig hos Aristófanes. 
Grod. 1069

ειτ’ αύ λαλιάν έπιτηδεϋσαι και στωμυλίαν έδίδαξας

Verserna i Tegnérs »Frithiofs vikingabalk» äro med en liten avvikelse 
bildade efter denna aristofaneiska vers.

Efter ett parti tetrámetra följer gärna ett anapestiskt system, 
som då kallas πνίγος.

För dramats vanliga » dimetra» och tetrámetra gäller:
Dieres kräves efter varje metron utom före katalexen. I tetra- 

metern är detta krav strängast efter 2. metron, alltså i versens mitt.
För tragediens och den senare komediens vanliga » dimetra» 

gäller dessutom:
Cesur efter enstavigt 2. biceps och 4. biceps är förbjuden. I en 

vers som Sof. Ant. no

ον έφ’ ήρ,ετέρα γα Πολυνείκης

är det sålunda omöjligt att ändra ordföljden och skriva

ον έφ’ ήμετέρα Πολυνείκης γα

Wifstrand, Hermes 1934. Detta sammanhänger med undvikandet av 
enstavigt ord framför penthemimeresen och med motviljan mot dieres efter 
enstavigt biceps i hexametern, se s. 34 ff.

Lyriska anapester. Dessa äro av två slag, dels livligare, ri
kare på korta stavelser, detta i danssånger, dels tyngre, rikare på 
långa stavelser, så att den anapestiska karaktären knappast fram
träder, detta i klagosånger. Metrondiereser äro icke nödvändiga. 
Det bästa exemplet på förra slaget är början av Pratinas’ danssång:

τίς ό θόρυβος ό'δε; τί τάδε τα χορεύματα;

en dimeter med endast en lång stavelse. Av det andra slaget är t. ex. 
Eur. Tro. 204

έρροι νύξ αυτα καί δαίμ,ων

Inom dessa »klagoanapester» äro katalexerna täta och oregel
bundet placerade.
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Slutligen daktyloanapester, verser utan upplösningar av longa 
och utan regelbundna metrondiereser, ibland börjande med en kort 
stavelse och ofta ej uppdelbara i anapestiska metra. Mellan dessa 
och daktylerna består ingen väsentlig skillnad. Sof. Oid. T. 172

κλυτας χθονός αυξεται οΰτε τόκοισιν
eller Φλόγεόν τε καί "Αρπαγον, ώκέα τέκνα Ποδάργας (Stesichoros)

Om sådana verser Ed. Fraenkel, Rh. Mus. 1918. Han kallar även dem 
för »lyriska daktyler».

3. Trokéer. I de båda rytmslag, som hittills behandlats, hade 
vi att göra med longa och bicipitia, vilka uppfattades som kvanti
tativt likvärdiga. De antika metrikerna sammanfattade den dakty- 
liska och den anapestiska rytmen under namnet γένος ϊσον, emedan 
sådana fötter kunde delas i två lika långa delar, - och Vid 
sidan av detta rytmslag satte de γένος διπλάσιον, där fotens ena del, 
_, var dubbelt så lång som den andra, o ; detta uppdelades i trokéer 
och iamber. I dessa båda versmått ha vi växling av longa och bré
via, resp, ancipitia. Trokéernas rytmiska enhet är . Varia
tioner: upplösning av longa är möjlig; den är vanligare i sångvers 
än i talvers och vanligare i komedien än i tragedien. Om dubbel- 
breve i tetrametern se s. 43.

Namnet τροχαίος, som är lätt att tyda (»springvers»), växlade 
i antiken med det lika lättydda χορείος (»dansvers») ; de båda be
nämningarna visa vilken prägel rytmen hade för grekerna: den 
föreföll dem rask och hoppande. De talrika ancipitia göra dessa 
rytmer mindre fasta än de daktyliska och anapestiska; i stället bli 
de friare och rörligare. Därför lämpade sig sådana verser mindre 
för högtidlig stil än de förut behandlade. Betecknande är att i Me
nanders Samia den mest upprörda scenen ges i trokeisk tetrameter.

Vi uppfatta våra s. k. trokéer och iamber såsom ett ganska högtidligt 
versmått, medan däremot våra verser med trestaviga takter, våra s. k. 
daktyler och anapester, förefalla oss livligare, såsom Jacob Wallenberg 
tydligt visar i de bekanta verserna:

Men tröge iamber bort! Er paddelika gång
ej passar denna sång.
Ty versen skall stupa med Trollhättans fart o. s. v.

Å andra sidan ha vi i vår psalmbok nästan endast verser med två- 
staviga takter.
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Den vid behandlingen av tetrametern s. 43 anförda Havetska 
regeln har av Maas utsträckts till även de övriga trokeiska verserna 
och kan här formuleras så: dieres efter långt anceps i trokeisk vers 
förekommer icke i lyriken och tragedien (med undantag av tetra- 
meterns mitt). Verser som Aristof. Grod 536

ριετακυλίνδειν | αυτόν αεί

vilka äro rätt vanliga i komedien, finnas alltså icke i tragedien. 
Rytmen bröts väl för mycket, om lång stavelse i slutet av ett metron 
också var slutstavelse; då kom den lilla pausen mellan orden till 
och hade ett uttänjande inflytande.

Maas, Philologue 1904.
De enskilda verserna, a. Monometer förekom möjligen någon 

gång i lyrisk poesi.
b. Dimeter. Akatalektisk, är vanlig framför allt

i komediens körsånger. Oftast står den som den anapestiska »di
metern» i system, inom vilket alltså synafi råder. Som avslut
ning på ett sådant system kommer en katalektisk dimeter. Aristof. 
Grod. 533

ταϋτα μ,έν προς άνδρός έστι 
νουν έχοντος καί φρένας καί 
πολλά περιπεπλευκότος

I sista ledet upplöst 2. longum. Obs. καί i slutet av 2:a ledet; 
καί är ett prepositivum och kan ej stå i slutet av en självständig 
vers, men här föreligger ingen paus; därför bör det naturligtvis 
också skrivas med grav accent (jfr s. 29).

Sådana system äro vanliga som πνίγη efter ett parti tetrameter.
Sällan står den akatalektiska dimetern som självständig vers. 

Aisch. Prom. 415
Κολχίδος τε γας ένοικοι

Den katalektiska dimetern, - är säkerligen en av de
äldsta grekiska verserna och spelar hos Schroeder en stor roll i 
hans vershistoriska teorier. Anceps är sällan långt. Den kallas 
lecythium efter orden ληκύθιον άπώλεσεν, med vilka Aischylos i 
Aristófanes’ Grodorna fördärvar alla Euripides’ prologer och som
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ha just denna metriska form (med upplöst 2. longum). Vanligast 
itning i ett system, men 
iros l:a olympiska ode:

ibiska trimetern är, lika 
»enägenhet att höra tro- 

exempel utgör väl Sof.

¡λπισ’ αύδάν

nen ser man icke ofta,

όπεπλε κούρη

a formen, som behänd

es i en dikt av vilken 
machi fragm. 9).
reve sättes före longum,

Variation: upplös- 
reve i trimetern se ovan, 
den som mest närmade 
mning. Namnet ίαμβος 
t mindreasiatiskt språk; 
etrikerna ha en mängd 
rsen är uppkallad efter 
i verser och grova upp
till Eleusis sörjande och 
i betyda smädedikt; den 
>esi.
gon gång i lyrisk poesi, 
^άκος = 411 συμπαιστρίας.

k mest
ser växla med trímetra; 
. Archil, fr. 88 Diehl

i

i

I

I

I

I

:

I

I

:

I

τίς σάς παρήειρε φρένα;τίς σάς παρήειρε φρένας;
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Mest förekommer versen i komedien och bildar där system av 
samma slag som den anapestiska och trokeiska dimetern. Ex. 
Aristof. Grod. 384 ff. Ofta står ett sådant system som πνίγος till ett 
parti tetrameter (jfr anapester och trokéer). Så Aristof. Molnen 
1386 ff.

Senare i den kristna hymnpoesien: Ales diei nuntius, efterbildad i tysk, 
skandinavisk och ännu mer i engelsk psalmdiktning: Vom Himrtiel hoch 
da komm ich her (Luther), Se natten flyr för dagens fröjd, When I survey 
the wondrous cross (I. Watts); ofta även i profandiktningen.

Den katalektiska formen - - står ofta som avslutning
på ett system av akatalektiska dimetra, men användes också tidigt 
stichiskt som självständig vers. Alltid breve i st. f. 2. anceps. Ana- 
kreon fr. 82 Diehl

ό ρ,έν θέλων μάχεσθαι
Använd i Anacreontea och som hymnvers hos kristna diktare, även på 

latinskt område: Ades pater supreme (Prudentius) ; även denna är efter
bildad i senare psalmdiktning: Guds rena lamm oskyldig.

c. Den alkaiska niostavingen, är ett av de
svåraste versmåtten att komma till rätta med (ex. se s. 92). Gången 
är ju rent iambisk, men den kan ej passas in i metronschemat. 
— Schroeder delar den - | '· ett iambiskt
metron + versen -  som vi skola tala om längre fram.

d. Trimeter. Akatalektisk, dramats vanliga talvers se s. 40 ff. 
(lyriken är dock friare i fråga om upplösningar).

Den katalektiska trimetern, mest känd från
Horatius: trahuntque siccns machinete carinas, är tämligen vanlig i 
tragediens körsånger. 3. anceps alltid kort. Sof. Oid. Γ. 889

ει μή το κέρδος κερδανεΐ δικαίως
Mellan denna vers och den italienska »femfotade iambiska» versen, 

endecasillabo: »Nel mezzo del cammin di nostra vita» (Dante), vilken sedan 
spritts i alla moderna språks poesi, torde intet historiskt samband finnas.

e. Tetrameter. Den akatalektiska formen
finns någon gång i lyriken och i tragikernas körsånger. Sof. 

Ant. 848
προς εργρα τυρβοχωστον έρχομαι τάφου ποταινίου

Mycket vanligare är den katalektiska formen —
, som i allmänhet har mittdieres. Den användes framför allt
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i komedien. 4. anceps alltid kort; 7. longum upplöses icke. Aristof. 
Grod. 929

γρυπαιετους χαλκηλάτους καί ρήρ.οεΌ'’ ίππόκρημνα

f. Tillfälligt kunna även längre iambiska verser uppträda, så
som en katalektisk pentameter Eur. Her. 384

κάθαιμα σϊτα γένυσι χαρμοναΐσιν άνδροβρώσι δυστράπεζοι

med upplösning av 3. longum. Som kuriositet kan anföras ett exem
pel på oktometer, som den hellenistiske skalden Boiskos »uppfann» 
och var stolt över:

Βοίσκος άπό (=ό από) Κυζίκου παντός γραφεύς ποιήματος τόν όκτάπουν 
εύρών στίχον Φοίβω τίθησι δώρον

Hela uppfinningen bestod i att han skrev tre akatalektiska och 
en katalektisk dimeter tillsammans som en vers; det har ju sagts, 
att dimetra stodo i synafi, alltsa tänkta som kola i ett större sam
manhang.

o. Choriamber. I nära samband med den trokeiska och 
iambiska rytmen står den choriambiska, vars metriska enhet är 
— — ■ Upplösning av longa är här sällsynt. Om läsningen jfr
s. 20 f. Namnet är enligt antikens metriker sammansatt av χορείος 
(troké, jfr s. 50) och ίαμβος; enligt Wilamowitz betyder det »dans- 
iamb».

En choriamb är i allmänhet ett omböjt trokeiskt eller iambiskt 
metron; den choriambiska rytmen har aldrig utvecklat sig till 
samma självständighet som de förra; rent choriambiska verser äro 
rätt sällsynta.

a. Dimeter. Akatalektisk Aristof. Moln. 514

ές βαθύ της ήλικίας

Den katalektiska formen skulle egentligen ej be
handlas här, då fördelningen av brevia icke är likformig, men må 
medtagas för släktskaps skull. Aristof. Moln. 517

καί σοφίαν έπασκεϊ (aristofaneus)
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b. Tetrameter är vanligare. Akatalektisk Sot'. Oid. T. 483

δεινά μεν ούν, δεινά ταράσσει σοφός οΐωνοθέτας

Katalektisk Eur. Med. βΐ3

ώ πατρίς, ώ δώματα, μή δητ’ άπολις γενοίμαν

c. Dessutom förekomma åtskilliga längre verser; liksom iam- 
biska metra kunde choriamber sättas ihop i mycket långa rader. 
Kallimachos skrev choriambiska pentámetra, en annan hellenistisk 
skald, Filikos, skrev en Demeterhymn på choriambisk hexameter, 
av vilken nyligen en stor del blivit återfunnen på en papyrus (Stud, 
ital. di fil. class. 1927). Han börjar en smula självironiskt :

καινογράφου συνθέσεως της Φιλικού, γραμματικοί, δώρα φέρω προς ύμάς

Aisch. Agam. 201 (ff.) är en oktometer:

μάντις έ'κλαγξεν προφέρων ”Αρτεμιν ώστε χθόνα βάκτροις έπικρούσαντας 
’Ατρείδας δάκρυ μή κατασχεϊν

6. loniker. Till de antika metrikernas γένος διπλάσιαν hörde 
ännu ett versmått, det ioniska. Metrisk enhet eller
Den form där de korta stavelserna stå före, kallas ionicus a minore, 
den andra ionicus a maiore. Variationer: de båda ytterstavelserna 
äro ibland ancipitia; alltså skulle man också kunna skriva — 
st  , men i allmänhet ha vi endast longa och dubbelbrevia, och
tre korta stavelser i följd äro icke tillåtna: blir alltså
ingen ionisk vers, däremot äro formerna och 

möjliga, den förra t. o. m. vanlig. Den kallas ιωνικόν άνακλώ- 
μενον, »omböjd ioniker», då man menade att ett longum och ett 
breve hade bytt plats. Longa kunna upplösas, och dubbel
brevet kan sammandragas till en lång stavelse, vilket dock icke är 
synnerligen vanligt. Första och sista takten i en vers kunna vara 
ofullständiga: någon gång står även ofull
ständig innertakt av formen

Namnet ιωνικός sammanhänger tydligen på något sätt med io- 
nerna; enligt Wilamowitz har rytmen fått namn efter ioniska folk
sånger som hade detta versmått.
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De ioniska versernas rytm ha vi mycket lättare att föreställa 
oss och läsa än den choriambiska. Det har till och med förekommit 
att moderna diktare sökt skriva ioniker, men då de sågo sig nöd
sakade att göra ordslut efter varje ioniker blir sådan vers mycket 
enformig; detta gäller f. ö. redan om Horatius’ miserarum est ñeque 
amori dare ludum.. ..

Särskilda verser. A. lonici a minore.
a. Dimeter. Akatalektisk ----Aisch. Pers. 694

σέβομαι μέν προσιδέσθαι

Katalektisk Sof. Oid. T. 488

τί γάρ ή Λαβδακίδαις

Med ofullständig takt i början, Aristof. Grod. 334

φιλοπαίγμονα τιμάν

Den »anaklastiska» formen står på gränsen till
avd. III. Den var framför allt utmärkande för Anakreon och kallas 
metrum Anacreonteum :

φέρ’ ύδωρ, φέρ’ οίνον, ώ παι

Aristof. Grod. 329

περί κρατ! σω βρύοντα

Den användes ofta i omväxling med den regelbundna dimetern; 
så även i de sena Anakreonpasticher som kallas Anacreontea, där 
den dock ibland sammanblandas med den katalektiska iambiska 
dimetern, som också användes av den verklige Ana
kreon. Även i längre ioniska verser kan en anaklastisk dimeter 
ingå som kolon; därom mera nedan.

b. Trimeter är sällsynt. Aristof. Grod. 330

στέφανον μύρτων, θρασεϊ δ’ έγκατακρούων

med långt anceps i början av 2. metron. Katalektisk och med ofull
ständigt 1. metron Sof. Oid. T. 496

έπίκουρος άδηλων θανάτων
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c. Tetrameter är vanlig. Akatalektisk Aisch. Pers. 66 (f.)

βασίλειος στρατός εις άντίπορον γείτονα χώραν

Katalektisk Sof. Oid. T. 486

πέτο p. at δ’ έλπίσιν, οΰτ’ ένθάδ’ όρων οΰτ’ όπίσω

Anaklastisk i 2:a hälften Aisch. Pers. 85 (f.)

έπάγει δουρικλύτοις άνδράσι τοξόδαρ,νον Αρη

Den katalektiska formen uppträder sti-
chiskt med många upplösningar och anaklaser under namnet gal- 
liambus (efter γάλλοε, Kybeleprästerna; i Kybelekulten förekommo 
sånger på detta versmått). Galliamben var vanlig under den helle
nistiska tiden; vi känna den bäst från Catullus’ Super alta uectus 
Attis. Hefaistion anför som exempel

αίς έντεα παταγεϊται καί χάλκεα κρόταλα

d. Dessutom förekomma ännu längre ioniska verser, t. ex. pen
tameter, katalektisk och med ofullständigt 1. metron, Sof. Oid. 
T. 494

έπί τάν έπίδαμον φάτιν είμ.’ Οίδιπόδα, Λαβδακίδαις.. .

I Isyllosinskriften från Epidauros (Inser. Graecae IV 950), som 
Wilamowitz behandlat i sin bok »Isyllos von Epidauros», stå ennea- 
metra.

Det förefaller som om även ioniska dimetra och tetrámetra 
kunde stå i system.

B. lonici a maiore äro sällsyntare. Den enda vers av denna art 
som har fått någon självständig betydelse är den katalektiska tetra- 
metern ----Den kallas sotadëus efter den helle-
nistiske skalden Sotades; han använde den i sina satiriska dikter, 
som voro mest bekanta för sin oanständighet. Versen varieras lik
som den galliambiska i stor utsträckning med hjälp av syllaba 
anceps, upplösningar av longa, sammandragningar av brevia, ut
byte av ioniskt metron mot trokeiskt. Ex. på versens grundform:

αν χρυσοφορης, τοϋτο τύχης έστίν έ'παρμα
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Ex. på en starkt avvikande form 

ξένος οφείλεις είναι των où καλώς φρονούντων

med trokeiskt metron på l:a och 3:e plats, det förstas 1. longum 
upplöst; i 2. ionikern dubbelbrevet sammandraget.

Mera tillfälligt stå ionici a maiore-verser såsom i Sof. Oid. T. 489 (f.) 

ή τω Πολύβου νεϊκος έ'κειτ’ ούτε ττάροιίΐέν ποτ’ έ'γωγ’ ούτε τά νυν πω

Det är en smaksak om man vill kalla versen en katalektisk hexa
meter av ionici a maiore eller en akatalektisk hexameter av ionici 
a minore med ofullständigt 1. metron (de omgivande verserna äro 
ionici a minore). Gränserna äro flytande, och möjligt är att särskil
jandet av de båda typerna endast är en teoretisk spekulation av 
metrikerna.

7. Kretiker, peoner, bakchîer. Det för oss svåraste att 
komma till rätta med av de grekiska rytmslagen kallas av de gre
kiska metrikerna γένος ήμιόλιον; namnet anger, att enheten kunde 
delas i två delar, den ena en halv gång till så stor som den andra:

Hithörande metra ha tre former: kretiker, eller
peon och bakchier. Sådana metra omfatta sålunda 

fem tidsenheter, fem korta stavelsers tidsvärde, utgöra »femtakter», 
vilka äro fullständigt okända i vår poesi och mycket sällsynta även 
i vår musik. Om läsningen se s. 21.

A. Kretiker och peoner. Kretikerns grundform peo
nen kan betraktas som dess variation genom upplösning av ett lon
gum: (paeon quartus) och (paeon primus); de övriga
formerna av peon som de antika metrikerna räkna med, 
(p. secundus) och (p. tertius), äro blott teoretiska konstruk
tioner (möjliga som variation av ioniker, jfr s. 55).

Namnet κρητικός har tydligen något med Kreta att göra. Det 
står redan i ett fragment av Kratinos, Aristófanes’ äldre medtäv
lare. Rytmen kan ha fått sitt namn av sin användning i danssånger 
till Apollons ära, vilka uppgå vos härstamma från Kreta. Namnet 
παιών sammanställde man med παιάν och lät alltså även detta ha 
samband med Apollonkulten. Den kretisk-peoniska rytmen har
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tydligen för grekerna haft något orgiastiskt, häftigt, ryckigt över 
sig; i tragedien finner man den sällan, i komedien ofta.

Särskilda verser, «. Dimeter. Akatalektisk, mest som klausel 
efter längre verser. Aristof. Ridd. 620

ώς εγώ μοι δοκώ

b. Trimeter, också tämligen sällsynt. Sof. Oid. Kol. i682

έν άφανεϊ τινι μόρω φερόμενον

i peonisk form.
c. Tetrameter är den enda kretisk-peoniska vers som fått någon 

större användning. Den är vanlig i Aristófanes’ tidigare stycken. 
Ridd. 305

πάσα μέν γη πλέα, πάσα δ’ εκκλησία

d. Αν längre verser, som finnas i stort antal, må nämnas pen
tameter, Aristof. Grod. 1360

τάς κυνίσκας εχουσ’ έλθέτω διά δομών πανταχη 

samt oktometer, en ganska vanlig fördubbling av tetrametern, 
Acharn. 667

olov έζ ανθράκων πρινίνων φέψαλος άνήλατ έρεθιζο μένος ουρία ^ιπιδι

med 4., 5. och 6. metron av peonisk form. Ännu längre verser finnas 
hos Aristófanes.

B. Bakchier. Längre partier i denna rytm äro sällsynta. 
Namnet βακχείος användes i antiken om flere olika versfötter, så
som ioniker och choriamber, innan de senare metrikerna låste fast 
det vid den nu ifrågavarande rytmen. Det sammanhänger med 
Βάκχος och kommer från bakchoskultens danssånger.

Enskilda verser, a. Dimeter. Aristof. Molnen 708

τί πάσχεις, τί κάμνεις;

b. Tetrameter. Aisch. Prom. ii5

τίς άχώ, τίς όδμά προσέπτα μ’ άφεγγης;
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c. Det lidelsefulla i versmåttet kommer väl fram i Kassandras 
katalektiska pentameter Aisch. Agam. loso

Απόλλων, ’Απόλλων άγυιατ’, ’Απόλλων έμός

(såvida inte denna vers bör anses bestå av tre bakchier följda av en 
dochmier).

De anförda exemplen visa att bakchiiska verser hade en tendens 
till dieres efter varje metron.

C. Kretiserande iambotrokéer och trokeiserande kre- 
tiker. Mellan det kretiska och det iambotrokeiska rytmslaget 
finns det övergångsformer som ha berett metrikerna många svårig
heter. Hos Aischylos stå åtskilliga körsånger, som vid den metriska 
analysen länge företedde en hopplös blandning av iambiska och 
trokeiska metra, spondéer, kretiker och bakchier, såsom i versen 

πας γάρ ίππηλάτας καί πεδοστιβής λεώς,

som föreföll bestå av två kretiker, ett trokeiskt metron och en kre
tiker (eller katalektiskt trokémetron), eller versen

βιαται δ’ ά τάλαινα πειθώ,

som i schemat sag ut sa här: bakch., kret., bakch. Det var en upp
täckt av befriande verkan, när Westphal (efter en av Apel fram
kastad tanke) uppfattade sådana verser som trokeiska, resp, iam
biska med undertryckande av en »sänkning», d. v. s. ett anceps 
eller mera sällan ett breve, här och där. För oss svenskar är det 
icke svart att första vad saken gäller; vi ha vissa motsvarigheter, 
såsom i versen

Jag bringar druvor, jag bringar rosor, 

vilken icke består av tre tvåstaviga och en trestavig takt jämte kata- 
lex: χχ|χχ|χχχ|χχ|χ, utan är en sextaktig vers med en under
tryckt svag taktdel i tredje takten: xx|xx|x|xx|xx|x, vilket 
man kan se bl. a. därav att sådana verser ibland omväxla med verser 
där den ifrågavarande svaga taktdelen är utsatt och ändå ingen 
väsentlig ändring av rytmen förspörjes, såsom i Heidenstams Mor
gonsång :

Redan | hör|de jag I hanen | gala.
Båten | väntar | oss vid I dimmigt | sund.
Räck mig I kransar! | Följ mig | i den | svala 
sommarlgry|ningens | första | stund.
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I engelsk vers förekommer detsamma.
Nu menade Westphal och efter honom andra, att vid sådan 

»synkop», som de benämnde’ saken, ifrågavarande anceps eller 
breve sögs upp av den bredvidstående långa stavelsen, så att denna 
blev en halv gång till så lång (tecknat L). Den första av de ovan 
anförda Aischylosverserna fick alltså följande schema:-^!—

Därför menade de sig också finna, att sådant förlängt 
longum icke förekom upplöst i två korta stavelser, helt konsekvent 
från deras ståndpunkt, eftersom denna synkoplängd ju motsvarade 
betydligt mer än två korta stavelsers tidsvärde. Påståendet var 
emellertid oriktigt; det finns fall, där ett sådant synkoplongum är 
ersatt med två korta stavelser, såsom Sof. Oid. T. 1214

δικάζει τον άγαμον γάμον πάλαι

i st. f. Och så stelt och
dött som Westphal antog få vi nog ej föreställa oss att en sådan vers 
lät; musiken rationaliserade nog rytmen i denna riktning, men ver
serna ha aldrig lästs på det sättet. Ytterligare exempel Sof. Antig. 871

θανών έτ’ ούσαν κατήναρές με

= vilken
nära vår »Jag bringar

vers mutatis mutandis kommer ganska 
druvor, jag bringar rosor»; Alexanderson

översätter den också
I döden ännu mitt liv du rövat,

med en praxis, som är bättre än hans teori. Ibland uppträda myc
ket långa verser av denna art. Jag kallar alla dessa »kretiserande 
iambotrokéer» och betraktar dem som mellanformer mellan de 
kretisk-peoniska och de iambo-trokeiska. I dessa verser kan i stäl
let för ett iambiskt eller trokeiskt metron stå (anceps under
tryckt) och _ (både anceps och breve undertryckta) samt för ett 
iambiskt metron --- (breve undertryckt) eller ett trokeiskt (breve
undertryckt). För att icke tidsskillnaden skulle bli för stor mellan 
de fullständiga och de förkortade metra, gäller regeln, att anceps i 
dessa versers fullständiga metra alltid är kort, utom i versens början. 
Undantagen äro hos Aischylos mycket få; de flesta undantag som 
stå i våra texter bero på konjektur eller medge en annan tolkning 
av versen.
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Bland sådana kretiserande iambotrokeiska verser, som alltså 
kunna ha ett otal former, märkes särskilt en katalektisk tetrameter, 
som användes stichiskt i komedien. Aristof. Grod. 445

έγώ δέ σύν ταΐσιν κόραις : εΐμι καί ; γυναιξίν

Tredje metron har formen Versen kan betraktas som en 
sammansättning av en iambisk dimeter med en dimeter av formen 

Denna är en mycket använd och mycket gammal folk
lig vers, som kallas ithyfalliker (ιθυφαλλικός). I iambiskt samman
hang kan den uppfattas som kret. + bakch.: i trokeiskt
som trokémetron + spondé: De två första longa kunna
upplösas. Aristof. Grod. 1490

διά το συνετός είναι

i trokeisk omgivning, med båda de första longa upplösta. Molnen 
1213

πρώτον έστιάσαι

1 iambisk omgivning.
Hos Pindaros och Bakchylides finnas ett par dikter, som visa en 

annan mellanform mellan iamber och kretiker-peoner. Pind. Olymp.
2 börjar

Άναξιφόρμιγγες ύμνοι,
τίνα θεόν, τίν’ ήρωα, τίνα δ’ άνδρα κελαδήσομεν;
ήτοι Πίσα μέν Διός, ’Ολυμπιάδα δ’ έ'στασεν Ήρακλέης

Αν samma slag är rytmen i Bakchylides’ Ήίθεοι. Dessa dikters 
metriska byggnad är fortfarande omstridd. De äldre metrikerna, 
som icke hade Bakchylidesdikten (Bakchylidespapyren hittades 
först på 1890-talet), utan endast det pindariska odet, funno där med 
en viss tvekan ett peoniskt versmått med »upptakter», ofullstän
diga metra i början av vissa verser. Wilamowitz kallar verserna 
för iamber, Schroeder ger ett mycket invecklat schema utan att när
mare yttra sig om saken; slutligen har Maas utförligt behandlat
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αλλ’ απαλόν άν μ’ ΐδοις καί πολύ νεώτερον άπαλλαγέντα πραγμάτων

Denna företeelse bör betraktas i samband med de här förut 
framdragna.

båda dikterna i Neue Responsionsfreiheiten II (jfr s. 84) ; han vill 
icke sätta in dem under något av de gamla rytmslagen, utan tar upp 
dem som representanter för ett nytt, som han låter Pindaros ha 
uppfunnit och Bakchylides efterbildat.

Ser man på stavelseschemat, tycks den kretisk-peoniska rytmen 
förhärska, men med åtskilliga iambiska metra och en och annan doch- 
mius insatta. Pindaros har anpassat de båda rytmslagen till var
andra genom att iaktta följande två regler: icke fyra korta stavel
ser intill varandra, och icke tre långa intill varandra. Den senare 
är en utvidgning av Aischylos’ regel att undvika långt anceps i 
sina kretiserande iambotrokéer. Om den första versen i Pind. 01. 
2 jfr s. 65.

I Aristófanes’ kretisk-peoniska körsånger förekommer någon 
gång ett trokeiskt metron insatt, som i hereden 351

I motsats till verser med jämn fördelning av longa och brevia 
stå verser med ojämn sådan fördelning, men innan dessa behand
las, måste ett antal småverser upptagas, vilka icke kunnat sättas in 
i det föregående av kapitlet, emedan de äro för korta för att man 
med säkerhet skulle kunna hänföra dem till något visst rytmslag. Av 
praktiska skäl medtagas här också ett par korta verser som egent
ligen höra hemma i nästa avdelning. Samtliga de här upptagna ver
serna ha blivit mycket olika bedömda. Termen kortvers användes 
av Wilamowitz, som dock räknar dit fler än de som här medtagas.

1. Adonius, Den äldre metriken räknade denna som
en katalektisk daktylisk »dipodi», d. v. s. dimeter, men dess om
fång är så litet att man knappast kan kalla rytmen daktylisk. Hade 
versen brukat stå i daktylisk omgivning, hade man lättare kunnat 
kalla den så; men sådana fall äro ytterst få. Där den förefaller stå 
så, hör den i själva verket nära samman med omgivningen och är

5

II. Kortverser
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ingen självständig vers. Den är en urgammal versform, som möj
ligen fått sitt namn på grund av sin användning i det gamla refräng
ropet i Adoniskulten:

ώ τον Άδωνιν

För oss är den mest bekant som slutet av den sapfiska strofen, 
men icke heller där är den självständig vers utan hör ihop med 
den föregående, eftersom ordslut icke är obligatoriskt före dess 
början. Däremot förekommer den som självständig vers i den be
kanta svalvisan från Rhodos hos Athenaiös VIII 360 (Diehl, Anth. 
lyr. II s. 201) tillsamman med

2. reizianum, med formerna och Namnet
stammar från Gottfr. Hermann, som därmed ville hedra sin lärare 
Reiz; denne hade observerat versen hos Plautus. Den skiljer sig från 
adonius därigenom att första longum föregås av anceps eller dubbel- 
breve. Aisch. Pers. 951

”Αρης έτεραλκής

I svalvisan står den stichiskt (jfr vissa former av ioniker s. 56)

ήλθ’ ήλθε χελιδών 
καλάς ώρας άγουσα, 
καλούς ένιαυτούς, 
έπΐ γαστέρα λευκά, 
έπΐ νώτα ρ,έλαινα

ο. s. v. tills v. ii raden avslutas med en adonius

καί λεκιθίταν

I glykoneiskt sammanhang kallas reizianum av somliga metri- 
ker akefal ferekraté (jfr s. 73).

Formen står t. ex. Aristof. Molnen voi

έπ’ άλλο πήδα

Det är möjligen denna vers som utgör sista ledet i den alkaiska 
niostavingen (se ovan s. 53) ; kanske ingår den också i den alkaiska 
elvastavingen (nedan s. 81).
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Ett reizianum av formen , utvidgat med en bakchier, ha 
vi möjligen i Find. 01. 2, i άναξιφόρμιγγες ύμνοι (jfr s. 62).

3. Hypodochmius, Namnet betyder »en vers som när
mar sig en dochmius», och det är träffande, ty den växlar ofta med 
dochmier. Wilamowitz använder det missvisande uttrycket »ana- 
klastisk dochmier», som kan tyckas förutsätta att den är en sekundär 
omställning av dochmiern. Aisch. Prom. 585

εύγμάτων άναξ

De följande verserna närma sig mera dem som behandlas i nästa 
avdelning; den vanligaste är

4. dochmiern, σ— den viktigaste av alla kortverser. Varia
tioner: alla longa kunna upplösas, särskilt vanlig är formen med 
upplöst 1. longum och långt anceps i stället för breve står
någon gång lång stavelse: w------- såsom Sof. Ant. 1307 τί μ’ ούκ άνταίαν.
Formerna-----o-och äro sällsynta. Prosodisk regel: lång
slutvokal framför vokal förkortas i upplöst 1. longum: φαίνεται έ'νθ’ 
έλη-, πόροι άλιρροθοι.

Namnet δόχμιος betyder »krokig (fot) » och avser väl den egen
domliga placeringen av longa, två stycken ställda intill varandra 
med anceps före och breve efter.

Den dochmiska rytmen tillhör dem som vi ha svårast att upp
fatta och som omöjligt kunna återges på svenska. När man »met
riskt» översätter de två dochmierna i slutet av Sofokles’ Antigone

med
άγοιτ’ άν μάταιον άνδρ’ έκποδών

mig bort fören skyndsamt, bort härifrån!,

så få vi, om översättningen överhuvud skall kallas vers, en fyrtak- 
tig vers med växling av två- och trestaviga takter; eller, om man skall 
läsa enligt ett iktusschema som motsvarar grekiskans kvantitets- 
schema, en sextaktig vers med två enstaviga takter: mig bort | forjen 
skynd|samt, bort | härjifrån, vilket är onaturligt. Få grekiska ver
ser ha varit så omdebatterade som den dochmiska. Man har fört 
långa meningslösa diskussioner om dess indelning och ännu me-
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ningslösare om var iktus skulle ligga; på senare tid har mer dess 
ursprung diskuterats.

Speciell behandling av Aischylos’ dochmier: Maas, Sokrates 1915.
Dochmier uppträda mest i upprörda, klagande scener; man fann 

i rytmen något abrupt, som passade för sådana partier. De stå 
ibland enstaka som särskilda verser, såsom Sof. Oid. T. 1346

έχθρότατον βροτών

Denna form, är möjligen från början också en själv
ständig vers, som senare sammansmält med den upplösta dochmier- 
formen Iså fall är fjärde versen i den attiska skoliestro-
fen, ισονόμους τ’ ’Αθήνας έποιησάτην, en fördubbling
av denna vers.

Mycket oftare än enkeldochmier finner man två dochmier sam
manställda till en vers, såsom Eur. Med. 1273

ακούεις βοάν ακούεις τέκνων,

oftast med dieres emellan, så att det blir svårt att avgöra om vi ha 
en eller två verser. Ett sådant dochinierpar räknas tydligen som 
likvärdigt med en iambisk trimeter, som man ofta ser det växla 
med; ibland kallas en sådan vers dochmisk dimeter, vilken term 
man får använda endast om man har klart för sig att den icke mot
svarar en iambotrokeisk dimeter.

Tre dochmier bilda en vers Eur. Med. 1279

τάλαιν’, ώς άρ’ ήσθα πέτρος ή σίδηρος, άτις τέκνων . . .

Fiere dochmier kunna bilda ett system i stil med de trokeiska 
eller de anapestiska, varje dochmiers slutstavelse är då lång och 
hiatus tillåtes icke mellan de enskilda dochmierna.

Närmast släktskap visar den dochmiska rytmen med den kre- 
tiska, och därför finner man också verser som kombinera doch
mier och kretiker, såsom Eur. Med. 1251

ΐώ γ<κ τε καί παμφαής 

Jfr Pind. 01. 2 (ovan s. 62).
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Även tycks uppträda i dochmiskt sammanhang så
som likvärdig med en dochmier.

Den dochmiska rytmen är sålunda den böjligaste och varia
tionsrikaste av alla.

5. står någon gång självständigt. Eur. Hipp. 545

τάν μέν Οίχαλία

III. Verser med ojämn fördelning av longa och brevia

Sådana verser äro främmande för vår rytmkänsla; vi ha visser
ligen mycket ofta fri fyllnad av takterna, två- och trestaviga takter 
bredvid varandra i samma vers, men takterna äro dock lika långa 
(jfr s. 20), åtminstone ideellt; hos grekerna innebära dylika verser 
en verklig »taktväxling», då t. ex. en troké och en daktyl 
icke tänktes eller uttalades som lika långa; övergång från det ena 
till det andra medför alltså rytmväxling.

A. För övrigt enhetliga verser med avvikelse i slutet
Hit höra av de redan behandlade verserna choliamberna s. 43 och de 

katalektiska choriambikerna s. 54 f.

l.Daktyliska verser. Minst kraftig är växlingen när avslut
ningen är av trokeisk typ. Sådana verser kallades av antika metri- 
ker logaoidiska, ett namn som hos vissa av 1800-talets metriker 
haft en mycket vidsträcktare användning och medfört mycken för
virring. De flesta hithörande verserna äro daktyloepitritiska och 
behandlas för sig. Av andra märkas:

a. Den alkaiska tiostavingen, den alkaiska
strofens slutvers, flumina constiterint acuto. I grekisk poesi före
kommer den som avslutningsvers även i andra strofer och strof
delar, såsom Aisch. Prom. íes

τάν δυσάλωτον έλη τις άρχάν

b. Praxillêum,benämnt efter skaldinnan
Praxilla från Sikyon (5:e årh. f. Kr.). Sof. Ant, 134

άντιτύπα δ’ επί γα πέσε τανταλωθείς



Den daktyloanapestiska formen kallas
archebulëum efter den hellenistiske diktaren Archebulos. Användes 
stichiskt av Kallimachos. Pfeiffer, Callimachi fragmenta 1

αγέτω θεός, où γάρ έγώ διχα τώδ’ άείδειν . . .

c. Fyra daktyler med kretisk klausel. Eur. Med. 135

λέςον · έπ’ άμφιπύλου γάρ, έσω μελάθρου βοάν

En för oss betydligt svårare »taktväxling» erbjödo de s. k. δάκτυλοι 
μειουροι, »stubbsvansade daktyler», där i slutet i st. för står 
Sådana tyckas föreligga i Sof. Oid. Kol. 218 ff.

άλλ’ έρώ ■ ου γάρ έχω κατακρυφάν

Somliga uppdela emellertid så: hemiepes
4 peon. Tydligare är den meiuriska rytmen i hexametrarna i 
Oxyrh. Pap. I 15 och XV 1795. Ex.

κρήνας αύτορύτους μέλιτος τρεις ήθελον έχειν

Sista ordaccenten faller i dessa dikter alltid på versens näst sista 
stavelse (jfr t. hexametern s. 39).

2. Anapestiska verser. När avslutningen är iambisk blir 
rytmväxlingen icke så stark.

Dimeter med iambiskt slut,ow_^^_^^>_^_) var mycket popu
lär under kejsartiden; den användes stichiskt t. ex. i den egendom
liga dödsrikesskildringen Pap. Fay. 2, och omväxlande med andra 
längre verser av samma slag i naassenersektens psalm i Hippolytos’ 
Refutatio V 10

λαβύρινθον έσήλθε πλανωμένη

Även i denna vers märker man en strävan att placera sista ordac
centen på näst sista stavelsen i versen.

Starkare är rytmväxlingen i sådana anapestiska dimetra, där 
slutet år en paeon quartus s. k. meiuriska
paroeiniaci, då slutets får antagas stå i st. f. Ex.
den egyptiska skepparvisan i Oxyrh. Pap. III 425

ναυται βυθοκυματοδρόμοι o. s. v.

med genomförd penultimaaccentuering i versslutet.
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B. Aioliska verser. Under denna rubrik sammanföras ett 
antal verser, som utmärka sig genom tämligen fri behandling av 
början, medan däremot den senare delen icke tillåter några varia
tioner. Sådana verser odlades i den arkaiska tiden huvudsakligen 
av de lesbiska diktarna, som skrevo på aiolisk dialekt; de kallas där
för aioliska. Två, ibland t. o. m. fyra stavelser i versens början 
kunna hos dessa lesbier kombineras nästan på vilket sätt som helst:

_Λ_/> , , o o. s. v.; därför kan
rytmen växla avsevärt från vers till vers inom samma verssort. Va
riation genom upplösning av longa förekom däremot icke hos les- 
bierna; sådan infördes i dessa verser först av de attiska diktarna. 
Ett sådant inledningsparti med växlande kvantiteter kallades av 
Gottfr. Hermann »aiolisk basis», vilket namn Maas har bibehållit. 
Här betecknas sådan basis med XX, fyrstavig xxxx. Efter basen 
följer alltid _^.... I fyrstavig basis få båda de sista stavelserna 
ej vara korta på en gång, basformer som eller före
komma alltså icke.

Hermann menade, att dessa kvantitativt obestämda stavelser 
voro den grundval, den bas, på vilken den artikulerade rytmen upp
byggdes; vi behöva icke anta hans kvasifilosofiska förklaring men 
kunna ändå använda termen. Redan Westphal och efter honom 
Meillet (jfr s. 13) ha i sådana lesbiska verser funnit släktskap med 
vissa indiska.

1. Aioliska daktyler. Hos Sapfo och Alkaios och någon 
gång hos andra diktare träffar man på verser med dominerande 
daktylisk rytm och tvåstavig basis (hos attikerna även i ba
sen). Daktylernas bicipitia äro hos lesbierna alltid tvastaviga.

a. Tetrameter med kretiskt slut, XX-j'-'-^v-'j*. Saplo fi. 
137 Diehl

Έρος δ’ αύτέ μ’ ό λυσιμέλης δόνει

Sådana aioliska daktyliska verser med slutet anser Wila- 
mowitz för akatalektiska daktyler med lång eller kort stavelse i 
slutet, alltså egentligen XX-uv-w-v«; Schroeder däremot ser 
här alls ej några daktyler.

b. Pentameter med kretiskt slut, Sof.
Ant. 979, med i basen
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κατά δέ τάζόμενοι μέλεοι μελέαν πάθαν

Samma vers användes stichiskt i Theokritos 29.
2. Aioliska choriambiker. Urgammal var hos grekerna en 

åttastavig vers med ett dubbelbreve, som för det mesta stod mellan 
de bada sista longa och tillsammans med dem bildade en choriamb. 
Början var då en basis med fyra stavelser.

Klarlagd av Wilamowitz i hans berömda avhandling »Choriambische 
Dimeter», jfr s. 10.

Namnet choriambisk dimeter har i denna bok förbehållits åt de 
verser som äro choriambiska från själva början; den här behand
lade dimetern kallar jag »aiolisk choriambisk dimeter». Liksom i 
de aioliska daktylernas basis ha attikerna tillåtit för  i basen. 
Denna kan alltså hos de athenska diktarna ha en mängd former. 
Bland de former som även lesbierna tillåta finna vi den beryktade 
antispasten, som av somliga givits en mycket stor betydelse 
i grekiska metriken. Är basen choriambisk, få vi en regelrätt chor
iambisk dimeter av den s. 54 behandlade typen. Exempel på olika 
typer: med iambisk basis Sof. Ant. 781

Έρως άνίκατε μάχαν,

med trokeisk basis Ant. 107

φώτα βάντα πανσαγία,

med antispastisk basis Ant. i<»

έφάνθ-ης ποτ’ ώ χρυσέας . . .,

med fyra långa stavelser i basen Eur. Faethon 30 (Schroeder Eur. 
cantica)

ξανθαν πώλων συζυγίαι,

med den attiska basformen Sof. Ant. ios

φυγάδα πρόδρομον όξυτέρω . . .

En ytterligare variation uppstår därigenom att basen kan vara 
ofullständig, bestå av endast tre stavelser , __<j, såsom 
i en annan vers ur morgonsången i Faethon, 27

σύριγγας δ’ ούριβάται
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Sådana verser kallas av somliga akefåla (ακέφαλος).
b. Trimeter. En sådan aiolisk choriambisk dimeter kunde i 

slutet förses med ett tilläggsmetron av iambotrokeisk typ och bil
dade då tillsammans med detta en trimeter. Detta tilläggsmetron är 
oftast katalektiskt, allra vanligast i form av en bakchier. Exempel: 
med iambisk basis Sof. Ant. soe

όρατ’ έμ’, ώ γας πατρίας πολΐται,

Eur. Hipp. 547 med antispastisk basis

άνανδρον το πριν καί άνυμφον, οίκων . . .

139 med ofullständig basis
κρυπτφ πάθει θανάτου θέλουσαν,

med trokeisk basis och kretiskt slut i en inskrift från Pontus Bull, 
de Corr. hell. 1909, s. 72

τήνδε την πέτραν ίδιου χώματος . . .

En speciell stereotyperad form av sådan trimeter är en gammal 
bekant: integer vitae scelerisque punis, den s. k. sapfiska elvasta- 
vingen, som hos lesbierna av okänd anledning alltid uppträder med 
trokeisk basis —

φαίνεται μοι κηνος ίσος θέοισιν

Versen blev populär i den latinska poesien, övergick i den kristna 
hymndiktningen och efterbildades i medeltidens latinska religiösa diktning 
med ett slags accentrytm, som ännu går igen i den vanliga melodien till 
Integer vitae: integer vitae, scélerisque púrus. I nyare tid har den antika 
versen direkt efterbildats i tysk och skandinavisk poesi, mest i den sapfiska 
strofen (jfr s. 91), i annat sammanhang i Runebergs Kung Fjalar, 5:e sången.

c. Tetrameter. Två sådana aioliska dimetra kunde sammman- 
sättas till en vers; likaså kunde en dylik dimeter kombineras med 
en vanlig trokeisk eller iambisk dimeter till en vers. Det förra fallet, 
dubbelaioliker, t. ex. Sof. Ant. sio

κοΰποτ’ αύθις· άλλα μ’ ό παγκοίτας "Αιδας ζώσαν άγει
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I kombination med katalektisk iambisk dimeter Sof. Oid. T. 463 f.

τίς ό'ντιν’ ά θεσπιέπεια ΔελφΙς είπε πέτρα 
αρρητ’ αρρήτων τελέσαντα φοινίαισι χερσίν

först med iambisk basis, därefter med basen------- Egendomligare
är tetrametern i Aristof. Molnen 518 ff.

ώ θεώμενοι, κατερώ προς ύμας έλευθέρως 
τάληθή, νή τον Διόνυσον τον έκθρέψαντά με

i första versen med trokeisk basis, i andra med basen Se
nare delen av versen anser Schroeder för ett lecythium (se s. 51), 
vars första del får en fri behandling i anslutning till den aioliska 
basen.

Akefal tetrameter av liknande slag, X X X ——oo—( 

Eupolis fr. 290 Kock

ώ καλλίστη πόλι πασών ό'σας Κλεών έφορα

3. Glykonéer och ferekratéer. a. Glykoné. Det finnes ett 
annat slag av aioliska choriambiker, dimetra, där dubbelbrevet 
står i mitten och basen sålunda är endast tvåstavig: xx2.oo.lo_. 

Lesbierna ha i basen —o, o—,------- j attikerna —o, o—;-------- ?

o o o, o o-, Attikerna upplösa ibland 2. longum. Denna vers heter 
Γλυκώνειος, glykoné, efter en för övrigt okänd diktare Glykon, som 
antagligen har använt den stichiskt. Även den är en dimeter och 
kvantitativt likvärdig med den förut behandlade typen, med vilken 
den ofta växlar i dramats körsånger. För att nu tydligt få in den 
i det dimetriska schemat delar Hefaistion upp den i två delar och 
säger, att den är uppbyggd av en antispast och ett iambiskt metron: 
o__o|o_o_. De andra formerna anser han som biformer. I denna 
uppfattning ha en del moderna metriker, särskilt Weil, följt ho
nom. Men vid behandlingen av hexametern har antytts (s. 37), hur 
onaturligt det var för grekerna att lägga en gräns inne i ett tvåsta- 
vigt biceps eller ett dubbelbreve, varför denna indelning får betrak
tas såsom synnerligen oorganisk och artificiell. Den har dock gent
emot 1800-talsmetrikernas vanliga uppfattning den förtjänsten, att 
den undviker indelningen xx|_oo|_o|_, med vilken följde teorien
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om daktylens, taktlikhet med trokén,-·^, och mycken annan 
förvirring.

Exempel: med två långa stavelser i basen Sof. Oid. T. 1193

τον σόν τοι παράδειγμ’ έ'χων

Så'har alltid Horatius i sina glykonéer.

Med basen Sof. Ant, 334

τούτο καί πολιου πέραν,

med basen Aristof. Grod. 1324

τί δαί; τούτον όρας; όρώ

Om »akefala glykonéer» jfr s. 78.
En mindre vanlig biform har näst sista stavelsen lång. Eur. 

Hipp. 141
ού γάρ ëv-9-εος ώ κούρα

b. Glykonéns katalektiska form är ferekratén, som
följer samma regler. Den har sitt namn efter den attiske komedi- 
diktaren Ferekrates. Mycket vanlig som avslutning på ett glyko- 
neiskt parti. Exempel: med spondeisk basis Sof. Ant. 109

κινήσασα χαλινφ,

med trokeisk basis Eur. Hipp. 546

πώλον άζυγα λέκτρων,

med i basen Eur. Her. 420

πολύφονον κύνα Λέρνας

Om »akefala ferekratéer» jfr s. 64.
c. Glykoneiska trímetra. Glykonén kunde liksom den aioliska 

choriamb, dimetern utvidgas med ett tilläggsmetron av iambisk 
eller trokeisk art, som vanligen tillädes i slutet, oftast i katalektisk 
form. Den mest kända av dessa verser är falaikén,xx_^w_v>_^_ü, 

cui dono letpidum novum libellum, benämnd efter den hellenistiske
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skalden Falaikos. Exeinpel: med spondeisk basis i den bekanta at
tiska skolieversen

έν μύρτου κλαδί το ξίφος φορήσω

Skoliets följande vers har trokeisk basis (och  efter

ώσπερ 'Αρμόδιος καί ’Αριστογείτων

Med i basen Eur. lon 1239

χθονος ύπό σκοτίων μυχών πορευθώ

Om »akefal falaiké» jfr s. 79.
d. Glykoneiska tetrámetra. Härmed menas icke endast dub- 

belglykoné utan överhuvud tetrámetra i vilka en glykoné ingår. Den 
enklaste förbindelsen är dubbelglykonén, X X . υ v_x x . u v. v -. 
Sof. Ant. 100

άκτίς άελίου τό κάλλιστον έπταπύλω φανόν .. .

Men mycket vanligare är förbindelse av glykoné + ferekraté; 
denna vers kallas priapëus. Det mest berömda exemplet är början 
av Pindaros’ l:a olympiska ode:

άριστον μέν ύδωρ, ό δέ χρυσός αιθόμενον πυρ . . .

Ganska lik denna tetrameter är glykoné + katalektisk choriam- 
bisk dimeter. Aisch. Prom. 418

έσχατον τόπον άμφι Μαιώτιν έ'χουσι λίμναν

Dessutom förekomma många andra kombinationer, såsom gly
koné + iambisk dimeter o. s. v.

e. Ännu längre verser kunna sammansättas på detta vis, såsom 
Eur. Her. 649 (f.) tre glykonéer i följd:

το δέ λυγρόν φθονερόν τε γήρας μισώ· κατά κυμάτων δ’ έρροι, μηδέ ποτ’ 
ώφελεν . . .

Anm. Ibland förekommer en med aiolisk choriambisk dimeter 
och glykoné likvärdig vers som har choriamb i början och sedan 
ett iambiskt metron. Även den kan sammansättas med aioliska di- 
metra till tetrameter, såsom i den berömda versen Sof. Ant. 332 
u_v_XX_uw_v_

πολλά τα δεινά κούδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει
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4. Aioliska verser med två eller tre närbelägna dubbel- 
brevia. De föregående två avdelningarna ha behandlat dimetra, 
i vilka på ett ställe står ett dubbelbreve mellan två longa, samt deras 
sammansättningar. Det finns dessutom en grupp längre aioliska 
verser, som ha två eller tre dubbelbrevia med dubbellongum emel
lan, alltså innehålla två eller tre choriamber. Dessa verser spelade 
större roll i den lesbiska lyriken än i dramat; den förra är ju till 
största delen förlorad; vi känna därför dessa verser mest från 
Horatius.

a. Den mindre asklepiadén, xx_<j^__ov>_^_,Maecenas atauis 
edite regibus, benämnd efter den hellenistiske diktaren Asklepiades 
från Samos, som vi känna som epigrammatiker. Förklaringarna 
av dess uppkomst variera betydligt; jag anför de viktigaste såsom ett 
exempel på hur »vershistorikernas» resultat kunna divergera. Weil 
anser i överensstämmelse med Hefaistion, att den ursprungliga 
början är och att versen är antispastisk:
jfr härom ovan s. 72. Andra mena att versen är en utvidgad gly- 
koné; glykonén har försetts med ytterligare en choriamb bredvid 
den förutvarande; men man förstår ej hur det kunde vara någon 
delningspunkt just på det stället i glykonén: xx_v^-\_v'u_/^_. 
Wilamowitz anser den för en sammansättning av kortverserna 

och (jfr s. 66 f.), anser alltså den mittdieres, som
är regel hos Horatius, för ursprunglig, men man förstår icke varför 
början av första ledet sedan skulle omgjorts till en aiolisk basis. 
Schroeders förklaring påminner om Wilamowitz’, men är betydligt 
mer invecklad.

Exempel: Alkaios fr. 50 Diehl
ήλθες έκ περάτων γάς έλεφαντίναν 
λάβαν τώ ξίφεος χρυσοδέταν έχων

Efterbildad på svenska i Kellgrens Ode till sällheten (jfr s. 93), på 
friare sätt av Vilh. Ekelund och efter honom av Ragnar Jändel (i »Aljosja 
Karamasov»): Fram genom hav av kval ser jag dig segrande gå.

En katalektisk form av denna vers är möjligen----
i Sof. Ant. 944

έτλα καί Δανάας ουράνιον φως

b. Den större asklepiadén xx_^^__v>vj__^^_^_, Horatius’ 
Nullam Vare sacra vite prius seueris arborem. Denna är troligen
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uppkommen ur den mindre asklepiadén genom tillägg av en chor
iamb i mitten. Alkaios fr. 97 Diehl

μηδέν άλλο φυτεύσης πρότερον δένδρων άμπέλω,

förebilden för den citerade Horatiusversen.

»Efterbildad» pä svenska senast hos Frans G. Bengtsson i »Lake- 
daimons ära»; Andra, längtande bort, timrade skepp, helgade mark åt 
Zeus. Ett sådant exempel visar tydligt skillnaden mellan den svenska och 
den grekiska versens natur.

c. Den större sapfikern, Horatius’ te 
déos oro, Sybarin cur properes amando, troligen uppkommen där
igenom att en choriamb inskjutits i den sapfiska elvastavingen (s. 
71). Säkert grekiskt ex. är icke bevarat.

Anm. Ett stort antal längre verser finnas, med fyra och fem 
dubbelbrevia mellan dubbellonga, men det är ovisst om de äro att 
betrakta som choriambiker eller ioniker.

C. Enhoplia och prosodiaca. Härmed betecknas verser med 
fyra, resp, tre longa och fritt behandlade brevia.

1. Enhoplia. a. Akatalektiska. Sedan gammalt fanns en 
versart med fyra longa, föregångna av antingen ett eller två brevia 
utan bestämd regel. Rytmen kunde sålunda växla ganska mycket; 
därför ser man också mycket sällan två dylika verser med olika 
anordning av brevia stå i responderande ställning (d. v. s. på mot
svarande platser i två likadant byggda strofer). Normaliserades 
brevia, så att överallt stod enkelbreve, blev versen en iambisk di
meter; normaliserades de så att överallt stod dubbelbreve, uppstod 
en anapestisk dimeter; en viss normalisering innebär också

och alltså an + ia eller ia + an.1 Om

1 »an» här och i det följande = anapestmetron, »ia» = iambmetron.

man utgår från enkelbrevia får man alltså en serie av följande 
utseende:

iamb. dim.
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ΆΩ. + ia

ia + an 
se ovan s. 68.

o. s. V.

Dessa verser kallas enhoplia. Namnet är antikt men har an
vänts i olika betydelser; här nyttjas det i Schroeders mening. En 
rest av samma frihet till val mellan enkelbreve och dubbelbreve ha 
vi i komediens iambiska trimeter, där enkelt och dubbelt breve ju 
t. o. m. kunna sägas responderá med varandra. Wilamowitz kallar 
därför också sådana verser som de här beskrivna för iambiska med 
en eller annan »dubbelsänkning». Exempel: med ett dubbelbreve 
Eur. Alk. 252

όρώ δίκωπον όρώ σκάφος (έν λίμνα oäkta)

med två dubbelbrevia Aristof. Moln. 703

ταχύς δ’ όταν εις άπορον πέσης

Former med tre dubbelbrevia äro sällsynta (utom den på s. 68 
nämnda).

b. Katalektiska. Detta enhoplium kunde också uppträda i kata- 
lektisk form: ; denna är vanligare än den fullstän
diga formen. Normaliseras brevia får man katal.
iamb, dim., eller paroemiacus,
anaklastisk ion. dim.

Exempel: med ett dubbelbreve Sapfo fr. 94 Diehl

δέδυκε μέν ά σελά v να.

med två Sof. Oid. T. 154

ίή ιέ Δάλιε Παιάν

Anm. Somliga metriker kalla även sådana verser paroemiaci. 
Wilamowitz kallar dem, och endast dem, enhoplia och betraktar 
dem som »Dreiheber», d. v. s. verser med tre longa, vilket är osan-
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μολεΐν καθαρσίφ πόδι Παρνασσίαν . . .

θαλαμηπόλω πεσεΐν,

med två Sof. Ant. 353

καί φθέγμα καί άνεμόεν

ώ Δήμε, καλήν γ’ έχεις

fyra longa 
verser f. ö.

- med en form av aiolisk choriam- 
även s. 67 överst.
ett dubbelbreve Sof. Oid. T. 1212

Detta är den vanligaste formen.
En ofta använd speciell form av detta versmått är 

med dubbelbreve på andra platsen. Den kallas telesilléum efter den 
argiviska diktarinnan Telesilla (5:e årh. f. Kr.). Aristof. Ridd. 1111

2. Prosodiaca. Vid sidan av dessa verser med 
funnos sedan gammalt verser med bara tre longa, vilka 
behandlades på samma sätt som enhoplierna. För dessa förbehål- 
les här med Wilamowitz och Schroeder namnet prosodiaca, som i 
antiken användes promiscué med enhoplia. Även här äro variatio
nerna många, men här ger normalisering av brevia icke några rik
tiga iambiska eller anapestiska verser, eftersom och

icke foga sig i metronschemat. Däremot samman
flyta andra former av prosodiacum med vissa tidigare behandlade 
versformer, såsom 
bisk dimeter. Jfr

Exempel: med

nolikt, ty då de normaliseras till eller -
bli de ju dimetra, alltså enligt Wilamowitz’ terminologi »Vierheber».

c. Enhopliska trímetra. Ibland förses en enhoplisk vers med 
ett tilläggsmetron av iambisk eller kretisk art. Sof. Ant.

I glykoneiskt sammanhang kallas denna vers av somliga metri- 
ker akefal glykoné; man säger då att en stavelse fattas i basen.

Som katalektiska former till denna vers kan man betrakta rei- 
zianum av formen (s. 64), liksom formen blir
katalektisk form till

— 78 —
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b. Utökade prosodiaca. Även till ett prosodiacum kunde läg
gas ett tilläggsmetron, som vanligen är av iambisk (bakchiisk) art: 
o----Så Sof. Ant. 356

όργάς έδιδάξατο καί δυσαύλων

Om ett telesilleum förses med sådant tilläggsmetron får man 
versensom förhåller sig till falaikén som telesil
leum till glykonén och av somliga i glykoneiskt sammanhang kal
las akefal falaiké. Ex. Eurip. Hipp. 526 ff.

Vidare kunde två eller flera prosodiaca sammansättas till en 
vers, såsom Aristof. Ridd. 1112 två telesillea + reizianum

αρχήν, οτε πάντες άνθρωποι δεδίασί σ’ ώσπερ άνδρα τύραννον

Likaså enhoplium + prosodiacum, eller omvänt, såsom Sof. 
Ant. 789

ουθ’ άμερίων σέ γ’ ανθρώπων, ό δ’ έχων μέμηνεν.

D. Verser sammansatta av olika kola (undantagandes de 
under B och C nämnda).

Många längre verser kunna icke tillskrivas något bestämt rytm
slag, därför att de äro sammansatta av två eller tre stycken, kola, 
med olika rytm. Denna sammansättning kan vara av två slag, dels 
sådan att de ursprungliga kola äro skilda åt genom dieres och så
lunda framträda vart för sig; i sådant fall kallas versen asynar- 
tetisk, och dieresen kallas kolondieres; dels sådan att kolongrän- 
serna icke sammanfalla med ordslut; fogen är alltså övertäckt; så
dana verser kallas synartetiska. I en rad av synartetiska verser 
eller andra långverser med ojämn fördelning av longa och brevia 
kan man ha regelbundet ordslut på ett ställe där ingen kolon- eller 
metrongräns föreligger, varigenom en sådan vers delas i två eller tre 
delar, som tagna var för sig svära mot kolon- eller metronschemat. 
Sådan ordgräns kallas koloncesur. Exempel Sof. Oid. T. 463 ff. (jfr 
ovan s. 72) :

τίς δντιν’ ά θεσπιέπεια | ΔελφΙς είπε πέτρα 
άρρητ’ αρρήτων τελέσαντα | φοινίαισι χερσίν

och i motstrofen
έ'λαμψε γάρ του νιφόεντος | άρτίως φανεϊσα
φάμα Παρνασσού τον άδηλον | άνδρα πάντ’ ίχνεύειν

6
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Versernas metriska tolkning är redan given: tetrámetra av aiol. 
chor. dim.-j-katal. iamb, dim.: men de
regelbundna insnitten ligga vid sidan om kolongränsen, varigenom 
vissa utgivare förletts att analysera versen som »enhoplischer Vier- 
heber» + ithyphallicus, vilket ger ett första kolon av annars all
deles okänd typ. Sofokles har byggt över gränsen mellan de di
metriska kola och infört regelbunden koloncesur.

Man kan med detta jämföra, hur i modern poesi två verser, som stå 
intill varandra, förefalla ha olika rytm, medan vi vid läsningen i själva 
verket icke alls märka något ombyte av rytmen. Exempel: »Vi prövas ej 
huggande || svärden ännu? |j Vi klyvas ej skuggande || hjälmar itu» eller in
ledningen till Byrons Bruden i Abydos: »Know ye the land where the 
cypress and myrtle || are emblems of deeds that are done in their clime?» 
Verssluten motsvara här på visst sätt koloncesurerna i grekiskan.

Det är icke lämpligt att indela de här avsedda verserna i asyn- 
artetiska och synartetiska, då samma förbindelse ibland är synarte- 
tisk, ibland asynartetisk; av praktiska skäl indelas de här efter 
arten av deras första kolon.

1. Med daktyliskt första kolon.
Anm. De flesta verser av denna art höra till daktyloepitriterna, 

vilka behandlas nedan i en särskild avdelning.
a. Hemiepes 1 + reizianum med enkelbreve, —

Namn: encomiologicus, hos somliga elegiambus på grund av att den 
tycktes sammansatt av en pentameterhalva och en iambisk »pen- 
themimeres». Alkaios fr. 40 D.

ήρ’ έτι Διννομένη τω τ’ Ύρρακήω

b. Hemiepes 1 + iamb, dim., ——Horatius’
scribere versículos amore percussion gravi. Den förekommer i gre
kisk poesi mest i daktyloepitritiskt sammanhang; mera självständig 
var den hos Archilochos. Fr. 118 Diehl

αλλά μ’ ό λυσιμελής, ώ ’ταϊρε, δάμναται πόθος

c. Daktylisk tetrameter + ithyphallicus,
Horatius’ solvitur acris hiems grata vice veris et favoni. 

Namn: archilochius efter dess användning hos Archilochos. Arch, 
fr. 113 Diehl

ούκέθ’ όμως θάλλεις άπαλόν χρόα · κάρφεται γάρ ήδη



— 81 —

2. Med iambiskt första kolon.
Anm. Även sådana verser äro till största delen daktyloepitritiska.
a. iambiskt metron + daktylisk tetrameter,

förekommer icke sällan i tragediens körsånger inne bland 
rent daktyliska verser, alltid i synartetisk form. Eur. Hipp. 1114

τύχαν μετ’ όλβου καί άκήρατον άλγεσι θυμόν

b. iambiskt metron + paroemiacus, Sof.
Old. T. 173

ΐηίων καμάτων άνέχουσι γυναίκες

c. iambiskt metron + telesilleum är möjligen den alkaiska 
elvastavingen, Horatius’ vides ut alta stet nine candidum, som bil
dar de två första verserna i den alkaiska strofen. Alkaios fr. 30 
Diehl

το μέν γάρ ένθεν κϋμα κυλίνδεται

Åtskilliga andra förklaringar ha sett dagen; Wilamowitz t. ex. 
anser versen sammansatt av reizianmn i formen och kort
versen då skulle det hos Horatius obligatoriska insnit-
tet efter alta vara den ursprungliga kolondieresen. Den här givna 
förklaringen överensstämmer i huvudsak med Schroeders.

3. Med enhopliskt första kolon.
a. Katalektiskt enhoplium + ithyphallicus,
använd asynartetiskt särskilt av Archilochos.

Sof. Oid. T. 196

εϊτ’ ές τον άπόξενον όρμον Θρηκιον κλύδωνα . . .

Det förefaller som om namnet enhoplium på sina håll speciellt 
användes om denna vers, såsom ett egendomligt inskriftsepigram 
från Kyzikos, Kaibel, Ep. gr. 874 a (i Addenda), antyder:

Ένυαλίου κατ’ ένοπλον σχήμα Μητρόδωρος

b. katalektiskt enhoplium lecythium,
-· Sof. Old. T. 885

Δίκας άφόβητος ούδέ δαιμόνων έδη σεβων
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4. Daktyloepitriter..
De flesta av Pindaros’ och Bakchylides’ dikter samt några 

körsånger hos tragikerna, framför allt i Aischylos’ Prometheus och 
Euripides’ Medea, äro skrivna på ett versmått, som vid första på
seendet förefaller vara en blandning av daktyliska element å ena 
sidan: Och iambotrokeiska å den. andra (-)_<>_(*).
De antika metrikerna sammanfattade icke dessa verser till någon 
gemensam grupp; hos oss kallas de sedan omkring hundra år till
baka daktyloepitriter, emedan, såsom Hermann först observerade, 
de iambotrokeiska metra övervägande ha långt anceps, alltså bilda 
sådana metra som av vissa antika metriker kallades epitriter, eme
dan de kunde uppdelas i två delar som kvantitativt förhöllo sig till 
varandra som 3 till 4: Schroeder, som har en alldeles an
nan mening om dessa versers natur, har kämpat en fåfäng kamp 
för att få namnet utbytt mot ett annat, ursprungligen av Wilamo- 
witz lancerat, »chalkidiker», givet därför att dessa rytmer först 
skulle ha odlats i Chalkis. Ex. Pindaros 01. 8:

Ματερ ώ χρυσοστεφάνων άέθλων, ’Ολυμπία, 
δεσποιν άλαθείας, ΐνα μάντιες άνδρες 
έμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρώνται Διάς άργικεραύνου

Så uppfattades allmänt dessa verser, tills Friedrich Blass år 1886 
framträdde med en indelning i fyrstaviga takter, enligt vilken t. ex. 
den tredje härovan citerade versen skulle indelas så: |-^-j 

, varigenom en viss rytmisk enhetlighet skulle 
vinnas. En antydan om en sådan indelning fanns i Pindarosscho- 
lierna. I Bakchylidespapyren, som hittades några år senare, funnos 
flera nya dikter i samma versmått; när man iakttog responsionen 
de olika stroferna emellan, visade sig en del egendomligheter, som 
tycktes göra det omöjligt att fasthålla den gamla uppfattningen, att 
de »daktyliska» lederna verkligen voro daktyliska. Blass fann sin 
tanke bekräftad. Schroeder tog upp den med entusiasm och fann 
den stämma även i Pindaros; han utförde saken närmare från sin 
historiska synpunkt och med hänsyn till responsionen; resultatet
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blev att vi i »daktyloepitriterna» hade ett enhopliskt versmått som 
omstiliserats i ioniserande form. Både den trokeiska epitriten och 
Choriamben voro att fatta som variationer av ionikern. Så förkla
rades enligt Schroeders mening evident sådana responsioner som 

, vilka beredde den tidigare teorien svårigheter. 
Mot denna Schroeders teori restes betydande invändningar av Frie
drich Leo i en uppsats i Neue Jahrbücher 1902. Han visar, att dessa 
»ioniserade enhoplier» i vissa avseenden strida mot reglerna för 
ioniska verser, men huvudargumentet är att man här och där får 
överskjutande stavelser, som icke gå in i ionikerschemat, såsom i 
den andra av de ovan citerade verserna, δέσποιν άλαθείας ϊνα μ,αντιες 
άνδρες: Dessutom framhöll Leo, att ett lon-
gum kan upplösas i de »epitritiska» delarna av versen men icke i de 
daktyliska; detta tyder på att man icke betraktat rytmen som enhet
lig, eftersom man behandlat longa på två skilda sätt. Leo förkastade 
dock icke alldeles sambandet med ionikerna; han menade att ele
menten härstamma från ionikerna, men råkat under inflytande av 
annan versteknik ; de epitritiska elementen äro resultatet av tro- 
keiskt inflytande, de andra av daktyliskt. Detta förefaller ju icke 
synnerligen övertygande, och Paul Friedländer, som yttrat sig om 
problemet i Hermes 1909, karakteriserar med lätt hån Leos mening 
om en daktyloepitritisk vers så: två ioniska metra ha kommit un
der daktyliskt inflytande, ett tredje under trokeiskt, sedan åter två 
under daktyliskt och två eller tre eller fyra under trokeiskt. Fried
länder själv överensstämmer i stort sett med Schroeder.

Denne gav sig icke, utan sökte förklara de överskjutande sta
velserna, »hyperkatalexen», men gjorde detta med en mycket lång
sökt teori om ett i vissa fall inträdande påskyndande av takten, 
som gjorde det möjligt att behandla såsom likvärdigt med

Som bestämda motståndare till hela den Schroederska enhets- 
teorien uppträdde Eduard Fraenkel och Wilamowitz, den förre i 
uppsatsen »Lyrische Daktylen» i Rheinisches Museum 1918 (jfr s. 
50), den senare i sin »Griechische Verskunst». Särskilt Wilamo
witz framhåller med styrka, att den envisa strävan att finna ett 
enhetsmått är oberättigad, när det dock finns så många andra 
verser som tydligt äro sammansatta av kola med olika rytm, och 
både han och ännu mer Fraenkel ta fram körsånger ur dramerna,
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som uppvisa blandning av daktyliska och iambotrokeiska rytmer 
utan att någon velat rytmisera dem i ioniska metra. Wilamowitz 
går så långt att han anser även en versbörjan som έθέλω χα'λκ- i 
εθελω χαλκασπιδα Πυθιονίκαν som trokeisk, som en sorts »akefal tro- 
ké», vilket är en överdrift.

Under tiden undanrycktes bit för bit stora delar av grundvalen 
för Schroeders konstruktioner genom Paul Maas, som visade att 
flertalet av de responsionsfriheter hos Bakchylides och Pindaros, 
på vilka Blass och Schroeder byggt, voro att förklara på annat sätt 
eller berodde på felaktig text, vilken Maas i fiere fall förbättrade 
så att responsionsfriheten försvann (Die neuen Responsionsfrei- 
heiten bei Bakchylides und Pindar I 1914, II 1921).

Schroeder måste på åtskilliga av dessa punkter ge vika för Maas, 
men i det stora hela har han till det sista fasthållit sin uppfattning. 
För de överskjutande stavelserna har han framställt en ny förkla
ring: i viss utsträckning skulle de gamla enhopliska friheterna ha 
fått leva kvar och uppträda här och där, särskilt i slutet på verserna, 
dar de icke kunde göra mycken skada. Men han måste även med
ge att tragikernas daktyloepitriter icke låta sig infogas i någon 
ionisk rytmisering; där skulle alltså den gamla äkta rytmen redan 
vara övergiven och verserna tänkta som bildade av trokeiska och 
daktyliska kola.

Problemet komplicerades och dess lösning i Schroeders anda 
försvårades genom uppträdandet av nya daktyloepitritiska texter, 
nämligen den arkadiske filosofen och statsmannen Kerkidas’ meli- 
amber (3:e årh. f. Kr.), som publicerades i band 8 av Oxyrhynchus- 
papyrerna år 1911. Icke heller här kunde det bli tal om någon upp
delning i fyrstaviga metra; det var alldeles tydligt att vi hade olika 
kola, mest hemiepe och lecythia, men även andra. Wilamowitz 
fann där en bekräftelse på sin mening, medan Schroeder förklarade, 
att Kerkidas icke hade någon verklig insikt i de gamla korlyrikernas 
rytmer utan gjort sina verser utifrån derivationssystemets uppfatt
ning, alltså ansett sina kola såsom delar av hexameter och iambisk 
trimeter.

I rågan kan icke betraktas som helt löst; Maas uttrycker sig i 
sin metrik mycket försiktigt, men ogillar enhetsteorien, då han 
säger, att verserna äro sammansatta av två olika elementargrupper, 

och mellan vilka oftast står ett långt anceps som
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förbindelseled. Ett sådant kan också stå i början och i slutet på 
perioden. Detta är en enkel och praktisk beskrivning. Ledet 
tecknas e, ledet -o-----E och ledet - D.

Man måste med Maas fasthålla, att daktyloepitriterna äro sam
mansatta av olika kola, men då kvarstår problemet, hur man skall 
uppfatta de enstaka ioniker, choriamber och spondéer, som upp
träda.

Då kombinationsmöjligheterna äro mångfaldiga och versfor
merna sålunda kunna bli ofantligt många, är det onyttigt att anföra 
exempel på särskilda verser; i stället analyseras en daktyloepitn- 
tisk körstrof, Aisch. Prom. 887 ff.

ή σοφός ή σοφός δς πρώτος έν γνώμα τόδ έβάστασε καί 
γλώσσα διεμυθολόγησεν 

ώς το κηδεϋσαι καθ’ έαυτόν αριστεύει μακρω 
καί μήτε των πλούτω διαθρυπτομένων 
μήτε τών γέννα μεγαλυνομένων 
οντα χερνήταν έραστευσαι γαμων.

= D e  D  D w H e  D  e ||  e  D || e  D || E  e.

Pindaros bygger vanligen sina daktyloepitriter synartetiskt, Bak- 
chylides asynartetiskt. Bakchylides iakttar i ledet E och förbin 
delsen E — e Maas’ på s. 51 anförda regel.



VIL Strof bildning och strofgrupper

I. Inre responsion

Såsom i modern poesi är också i den grekiska ofta ett antal ver
ser sammanhållet i en större metrisk enhet, en strof, vars schema 
återkommer en eller flera gånger. De förut behandlade »systemen» 
(ss. 30, 48 o. s. v.), inom vilka de enskilda »verserna» icke äro själv
ständiga, äro ett slags mellanting mellan verser och strofer. Ett 
mellanting mellan strofisk och stichisk versföljd bilda ett slags stro
fer som bestå av likadana verser, vilka genom stark paus, ibland 
genom omkväde, äro grupperade tillsammans i ett antal av 2_ 5 i
varje. Ex. Theokritos 2. I vissa mera »lyriska» partier hos Home
ros har man tidigare tyckt sig spåra en sådan anordning, särskilt i 
dödsklagan över Hektor Ω 725 ff.

Strofbyggnadens lagar äro i en del fall enkla nog, men i de flesta 
annu mycket oklara. Den motsvarighet man kan iakttaga mellan 
en strofs olika delar kallas »inre responsion» (jfr s. 8 IT.). Där man 
tydligt kan se att strofen är delad i två lika eller likvärdiga delar, 
kallas dess byggnad dyadisk, där den tydligt är delad i tre delar, 
triadisk, där den består av 4 delar, tetradisk. Om av de tre delarna 
i en triadisk strof de två första äro lika eller likvärdiga och den 
tredje avvikande, säges byggnaden vara epodisk; äro de två sista 
likvärdiga och den första avvikande, kallas den proodisk; äro den 
första och den sista likvärdiga och den mellersta avvikande, heter 
den mesodisk. De två lika eller likvärdiga delarna kalla vi odarium 
och antodarium, den avvikande alltefter ställningen pro-, mes- eller 
epodarium. Också tetradisk strof kan vara epodisk eller proodisk.

A. Disticha. Det enklaste sättet att förena olika verser till 
större enheter är att efter ett visst antal verser av ett slag sätta en 
av annat slag som avslutning. Den minsta enheten av sådan art får 
man, när efter en vers av ett slag sättes en av ett annat; redan ett
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sådant distichon kan man kalla en strof, om man så vill. Den ena 
versen är ofta betydligt längre än den andra. Detta synes strida 
mot den Schroederska dyad- och triadteorien ; Sehr, inför emellertid 
ett triadiskt schema även här, oftast genom att dela upp den längre 
versen i två delar, av vilka den ena är rytmiskt likvärdig med den 
kortare versen.

a. Elegiskt distichon: episk hexameter + elegisk pentameter, 
elegiens stående versmått, förhärskande även inom epigramdikt
ningen. Tyrtaios fr. 6 D(iehl).

τεθνάμεναι γάρ καλόν ένΐ προμάχοισι πεσοντα 
άνδρ’ αγαθόν περί % πατρίδι μαρνάμενον

Mycket ofta efterbildat i modero germansk poesi, i Tyskland t. ex. av 
Goethe och Hebbel, i Sverige av Stagnelius och B. E. Malmström.

b. Episk hexameter + iambisk dimeter, Horatius’ Nox erat et 
caeto. Archilochos fr. 104 D.

άψυχος χαλεπησι θεών όδύνησιν έκητι 
πεπαρμένος δι’ όστέων

c. Episk hexameter + iambisk trimeter, Horatius Altera iam 
teritur. Grekiska exempel bevarade endast i epigrampoesien. Hege- 
sippos Anthol. Palat. VI 266

τάνδε παρά τριόδοις τάν ’Άρτεμιν Αγελοχεια 
έτ’ έν πατρός μένουσα παρθένος δομοις

d. Iamb. trim. + iamb, dim., Horatius’ Beatus Ule. Detta är den 
oftast förekommande distichonformen i Horatius’ epoder, och så 
var det även hos hans förebild Archilochos. Arch. fr. 88 D.

πάτερ Λυκάμβα, ποιον έφράσω τόδε;
τίς σάς παρήειρε φρένας;

e. Iambisk trimeter + hemiepes. Archilochos fr. 81 D.

πίθηκος $ει θηρίων άποκριθείς 
μοϋνος αν’ έσχατιήν



— 88 —

f. Archilochius (s. 80) + katal. iamb, trim., Horatius’ Solvitur 
acris hiems. Archilochos fr. 112 D.

τοΐος γάρ φιλότητος έρως ύπό καρδίην έλυσθείς 
πολλήν κατ’ άχλύν όμμάτων έχευεν

g. Archilochius + d. ν. s. en av reizi-
anum och alkaisk tiostaving sammansatt vers. Anth. Pal. XIII 28

πολλάκι 8ή φυλής Άκαμαντίδος έν χοροϊσιν τΩραι 
ανωλόλυξαν κισσοφόροις έπΐ. διθυράμβοις

Till detta distichon kan lämpligen anknytas en liten diskussion 
av Schroeders uppfattning. Han anser de två verserna kvantita
tivt likvärdiga med varandra; vardera består av två sinsemellan lik
värdiga dimetriska delar med fyra »Hebungen», första versen av 

och andra får han icke ihop de fyra
»höjningarna» i första ledet annat än genom att kalla det en akefal
ithyfalliker med en »höjning» borta i början: vilket är
en ganska våldsam förklaring. Enklare vore då att säga att reizi- 
anum i inre responsion kan vara likvärdigt med en dimeter. Detta 
tycks visas av den egendomliga dikt av den hellenistiske skalden 
Simias, som heter »Ägget» och är tänkt såsom skriven kring ett ägg, 
varför första och sista raden äro mycket korta och de mellersta 
mycket långa. Utgiven bäst i Wilamowitz’ Bucolici Graeci. Verser
nas utvidgning från början till mitten av dikten fortskrider för 
varje vers med ett iambotrokeiskt metron eller motsvarande: vers i 
är en monometer, vers ίο en dekameter, vers 8 (is hos Wil.) skall allt
så vara en oktometer, och den ser ut på följande sätt:

πασαι κραιπνοΐς ύπέρ άκρων Ιέμεναι ποσΐ λόφων κατ’ άρθμίας ’ίχνος τιθήνας

Alltså en vers av kretiserande iamber med de första metra för
kortade till spondéer och med reizianum som avslutning. Man får 
icke åtta metra om man icke betraktar ίχνος τι-θ-ηνας som likvärdigt 
med en iambotrokeisk dimeter. Det kunde man göra tack vare ryt
mens elasticitet. Mekaniskt räknat innehåller en hel dimeter av
typen tidsenheter, den katalektiska formen, lekythiet,
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innehåller 11, ithyfallikern, som vi ha sett
vara likvärdig med denna, innehåller 10; här är alltså dimetern 
reducerad till 10 enheter; å andra sidan innehåller reizianum av 
formen o 8 enheter, vilka ökas till 9 i formen —— och 
till 10 i formen Så närmar sig reizianum en reducerad 
iambotrokeisk dimeters tidsvärde och kan därför uppträda som lik
värdig med den. När sedan Schroeder, som räknar bara »Hebun
gen», bara longa, menar att denna med en dimeter likvärdiga Vers
del — är likvärdig med den andra delen, ,
som enligt Sehr, också skall föreställa en dimeter, så kan man med 
»Äggets» hjälp vederlägga även denna åsikt. Det är i sig själv ona
turligt, att grekerna, som icke hade någon dynamisk iktus, skulle 
ha betraktat antalet korta stavelser som likgiltigt vid uppskattandet 
av hela versens kvantitetsvärde, och i »Ägget» är vers 7 (13 hos Wil.), 
som skall vara en heptameter, av följande utseende:

θοαϊς ϊσ’ αιόλαις νεβροΐς κώλ’ άλλάσσων, ορσονοδων έλαφων τέκεσσιν

Ledetden alkaiska tiostavingen, måste då mot
svara en trimeter och kan tänkas ytterligare uppdelad så:
_|o , varvid är likvärdigt med en iambotrokeisk dime
ter, såsom vers 9 (17 hos Wil.) visar, eller ---- Då kan
ej heller πολλάκι δή φυλής Άκαμαντίδος, i det be
handlade epigrammet vara likvärdigt med någon dimeter såsom den 
omedelbart följande ithyfalliska delen έν χοροϊσιν Ωραι, utan maste 
uppfattas som likvärdigt med en trimeter, vilken det också närmar 
sig i kvantitativt hänseende: 16 enheter mot den fullständiga iam- 
biska trimeterns 18. Möjligen ger epigrammet självt en fingervisning 
i denna riktning. Det visar sig nämligen, att de udda verserna utom 
kolondieresen alltid ha penthemimeres i den daktyliska delen:

πολλάκι δή φυλής | Άκαμαντίδος | έν χοροϊσιν Ώραι

och att de jämna verserna utom kolondieresen alltid ha cesur efter 
andra ledets 2. longum:

άνωλόλυζαν | κισσοφόροις | επί διθυραμβοις
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σέβομαι μεν προσιδέσθαι, 
σέβομαι δ’ αντία λέξαι 
σέθεν άρχαίω περί τάρβει

7 , 8 9—10

verser. Ett annat mycket en
en strof var att låta två lika verser åtföljas 

är tydligt epodisk och 
troligen

rinn' F'T andra aV de h°ralianska distichonformema, såsom i 
Donec jrnta eram llbi cller , Nm ebur

bevamde ““ “"”P'1 pä de“« ha ieke blivit

B. Tristicha. 1) Med två lika 
kelt sätt att få r · - 
av en klauselvers av annat slag. Denna typ “är tvuugt epo< 
ormodhgen hka gammal som den distichiska; den förekom t 

mycket i grekisk folksång, men vi ha icke just många exempd be“ 
« ,yr¡k v¡ ha är ¡ ■

följda Íambiska dimetra>

βούλεστε δήτα κοινή 
σκωψωμεν Αρχέδημον, 
δς έπτέτης ών ούκ έφυσε — φράτερας

miacuSA1SCh' PerS· 694~96· Två ÍOnÍSka dimetra’ följda av en Paroe-

ÍX"“”7™ 1 M + en del

Γΰ“ ‘ ,Äg8"’' Sk’“ » 0"·«™««. «r bes

«u XÄXΞ ς? s it“· »”■ rtkr ω.. 
hexameter, av Simias ha räknats sí o versens tldl8are del> en anapestisk 
eu metron, såso” m 7," “‘ΡΜ *°β“8 “■»
Även detta strider alltså mot ς, h i svaFa ett lambotrokeiskt metron, 
är osäker. °‘ Schroeders »Hebungs»-räkning. Men texten
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Ingen av de andra tragikerna har så många korta körstrofer som 
Aischylos, vilket är ett tecken på den dåtida attiska lyrikens rela
tivt ringa utveckling i jämförelse med den samtida doriska kor
lyrikens.

c. Den sapfiska strofen får räknas som ett epodiskt tristichon, 
eftersom avslutningen, adonius, där icke är någon självständig vers 
utan står i synafi med den sista elvastavingen; ibland avdelas den 
icke ens genom ordgräns, som i Sapfos berömda strof:

φαίνεται μοι κήνος Ισος θέοισιν 
έμμεν ώνηρ δστις έναντίος τοι 
ίσδάνει καί πλασίον άδυ φωνεί - σας ύπακούει.

Den antika strofen direkt efterbildad i modern tysk och svensk poesi: 
Platen, Stiernhielm, Rydberg, på ett friare sätt av Vilh. Ekelund (»Då 
voro bokarna ljusa») och efter honom av Ragnar Jändel. Jfr s. 71. En 
från originalet ännu mer avvikande omformning, vilken har sin särskilda 
historia, är strofformen i Wallins psalm »Var är den vän som överallt 
jag söker».

d. Ett skolion, bevarat hos Athenaios, XV 695, två prosodiaca 
(telesillea), följda av dubbelglykoné:

ό δέ καρκίνος ώδ’ έ'φα
χαλά τον δφιν λαβών ·
εύθύν χρή τόν έταϊρον έμμεν καί μή σκολιά φρονεϊν.

(Kvickheten är byggd på den iakttagelsen att ormen raknar, när den 
dör.)

2) Med alla tre verserna olika. Det är icke nödvändigt att de 
två verserna i ett tristichon äro metriskt alldeles lika; de kunna 
också vara något olika, men böra ändå vara rytmiskt likvärdiga. 
Detta blir en mera komplicerad strofform, som snarare hör den 
högre diktningen till.

a. Theokritos epigr. 21. Archilochius, akatalektisk och katalek- 
tisk iambisk trimeter:

’Αρχίλοχον καί σταθι καί ε’ίσιδε τον πάλαι ποιητάν
τόν των Ιάμβων, οδ τό μυρίον κλέος 
διήλθε κήπΐ νύκτα καί ποτ’ άώ
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Denna strof är tydligt proodisk.
b. Hit hör troligen också Aristof. Grod. 448 ff. med en strof av 

katalektisk iambisk tetrameter, dubbeltelesilleum, telesilleum 
reizianum (katalektiskt telesill.) :

χωρώ μεν ές πολυρρόδους λειμώνας άνθεμώδεις 
τον ήμέτερον τρόπον τον καλλιχορώτατον 
παίζοντες, δν δλβιαι Μοιραι ξυνάγουσιν

Även denna är proodisk, men det kan tänkas att diktaren avsett 
att vad som här står som vers 1 och 3 skulle utgöra vardera två 
verser.

C. Tetrasticha. 1) Med tre lika verser. Ex. Aisch. Prom.
415 ff.: tre trok. dim., en glykoneisk tetrameter (se s. 74):

Κολχίδος τε γας ένοικοι 
παρθένοι μάχας άτρεστοι 
καί Σκύθης όμιλος, οΐ γας 
έσχατον τόπον άμφί Μαιώτιν έχουσι λίμναν.

Byggnaden tydligt tetradisk-epodisk; den glykoneiska tetrametern 
står som epodarium.

Hit hör även den horatianska strofen i Quis desiderio, carm. 124: tre 
asclepiadei minores, en glykoné. Grekiskt exempel ej bevarat.

2) Med två lika verser, a. Den alkaiska strofen: alkaisk elva- 
staving två gånger, alkaisk niostaving, alkaisk tiostaving. Bygg
naden epodisk, liksom i de två följande stroftyperna; de två sista 
verserna bilda epodariet. Alkaios fr. 90 D.

κάββαλλε τον χείμων’ έπΐ μέν τίθεις 
πυρ, έν δέ κέρναις οίνον άφειδέως 
μέλιχρον, αύταρ άμφι κόρσ<£ 
μαλθακόν άμφιβάλων γνόφαλλον.

Efterbildad av Horatius och i modern tysk och svensk poesi, t. ex. av 
Hölderlin, B. E. Malmström och Anders Österling (»Via Appia»).

b. Aristof. Grod. 814—-17 :2 daktyliska hexametrar, en dakt. pen
tameter, lecythium:
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ή που δεινόν έριβρεμέτας χόλον ένδοθεν Ιξει, 
ήνίκ’ αν όξύλαλον παρίδη θήγοντος όδόντα 
άντιτέχνου · τότε δή μανίας ύπο δεινής 
δμματα στροβήσεται.

c. Den attiska skoliestrofen : 2 falaikéer,
(jfr s. 66). Scol. Att. 10 (Diehl, Anth. lyr. II).

έν μύρτου κλαδί το ξίφος φορήσω 
ώσπερ 'Αρμόδιος καί^,Άριστογείτων, 
δτε τον τύραννον κτανέτην 
ισονόμους τ’ ’Αθήνας έποίησάτην.

Strofformen var mycket populär i Athen under den klassiska 
tiden. Den tredje versen är en egendomlig biform av den aioliska 
choriambiska dimetern.

d. Aisch. Pers. 863—70. Här en annan anordning: de två lika 
verserna stå icke intill varandra utan som n:r 1 och 3 : daktylisk 
heptameter, lecythium, daktylisk heptameter, ithyfalliker:

οσσας δ’ εΐλε πόλεις πόρον ου διαβας Αλυος ποταμοΐο,
ούδ’ άφ’ έστίας συθείς"
οίαι Στρυμονίου πελάγους Αχελωιδες εισΐ παροικοι
Θρηΐκων έπαύλεις . ..

Byggnaden dyadisk : lekythiet och ithyfallikern motsvara var
andra.

Hit hör också den horatianska strofen i Quis multa gracilis, carm. 15.
2 asclepiadei minores, en ferekraté, en glykoné. Grekiskt exempel icke 
bevarat.

3) Alla fyra verserna olika. Aristof. Moln. 512 17 :1. tetrame
ter, bestående av chor ia chor ba, d. v. s. den s. 74 nämnda biformen 
till glykonén + katalektisk chor. dim., 2. chor. dim., 3. tetrameter, 
bestående av aiolisk chor. dim. + iambisk dim., 4. katalektisk chor. 
dim. :
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εύτυχία γένοιτο τάνθρώπω ότι πρόήκων 
ές βαθύ τής ηλικίας 
νεωτέροις την φύσιν αύτοϋ πράγμασιν χρωτίζεται 
και σοφίαν έπασκεΐ.

Byggnaden tydligt dyadisk.

D. Polysticha. När man kommer till strofer med större vers
antal, blir det ofta svårt att avgöra hur de äro byggda. Schroeder 
genomför ihärdigt sina triadiska och ibland dyadiska schemata, 
men många gånger på ett sätt som icke tar någon hänsyn till fullt 
tydliga starka pauser. Som ledtrådar när det gäller att uppspåra 
Reglern a för strofens byggnad kan man använda 1) katalexerna; en 
katalektisk vers betecknar ofta en vilopunkt, särskilt i sådana stro
fer där verserna äro metriskt tämligen likartade. När katalexen 
dessutom sammanfaller med 2) regelbundet placerad starkare in
terpunktion, så att vi alltså även ha tankepaus, kan man vara säker 
på att där också föreligger en gräns i strofens rytmiska struktur. 
Slutligen betecknar 3) övergång till annat rytmslag oftast början av 
en ny avdelning inom strofen. Ibland är triadisk byggnad ganska 
uppenbar; jag nämner några exempel. Med — betecknas gränsen 
mellan odariet och antodariet, med avsöndras pro- eller epo- 
dariet.

1) Tydligt triadisk byggnad med odarium och antodarium lik
värdiga.

a. Sof. Oid. T. 151 ff. dakt. hexam.
iamb. dim. 
dakt. hexam. 
enhoplium VvW 
system av 16 daktyler.

b. Oid. T. 1186 ff. telesilleum
priapé 
telesilleum 
glykoné 
glykoné 
ferekraté 
glykoné
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dubbelglykoné + katalektiskt telesilleum (reizianum). 
c. Aristof. Grod. 323 ff. ion. tetram.

reizianum (= dimeter)
ion. trim.
ion. dim.
ion. dim.
ion. dim.
ion. trim.

WW

ion. dim.
ion. dim.
ion. tetram.
ion. dim.

2) Tredelad byggnad med alla tre delarna olika. Om man ej 
låter sig förvillas av Schroeders räknekonster, skall man ibland 
finna en tydligt tredelad strof, där alla delarna äro olika stora. Det 
ser ut som vore de två strofdelarna tänkta som likvärdiga utan att 
riktigt stämma överens kvantitativt. Detta är icke så egendomligt; 
man måste tänka på att det var örat som skulle avgöra saken; skal
den satt icke som Schroeder och räknade »Hebungen» för att få 
ihop så och så många metra. I själva verket måste Schroeder i 
praktiken medgiva att sådana fall finnas. Sof. Antig. 582 ff. sönder
faller tydjigt i tre delar, först en daktyloepitritisk som proodarium:

_D^e_
e_D_
e_ + alkaisk tiostaving;

därpå två iambiska delar, den senare kretiserande:

iamb. dim. 2
lecythium 2
iamb. trim. 3
ba cr 2
ba cr ia 3
katal. iamb. trim. 3

De båda iambiska delarna äro till omfånget något olika, den 
senare har ett metron mer än den förra, men det har icke stört det

7
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grekiska örat att antodariet, som står sist i strofen, blivit litet längre 
än odariet. ( 590 f. skall avdelas κυλίνδει βυσσόθεν || κελαινάν θΐνα καί 
δυσάνεμοι och icke såsom t. ex. Pearson gör κυλίνδει βυσσόθεν κελαινάν || 
θϊνα καί δυσάνεμοι; detta framgår av motstrofen, där man ej får 
skriva κατ’ αύ νιν φοινία θεών των || νερτέρων άμα κοπίς, eftersom 
artikeln är ett prepositivum.)

3) Ett annat sätt att göra en tredelad strof är att låta delarna 
successivt bli större, en tillämpning i metriken av »de växande le
dens lag».

a. Aisch. Pers. 125 ff. (tetrastichisk; text: Wilamowitz):

cr cr lecythium 4
cr cr cr lecythium 5
ba cr ba hemiepes
ithyphallicus 7

b. Eur. Her. 763 ff. (text: Wilamowitz):
aiol. chor. dim.
aiol. chor. trim. 5
aiol. chor. dim.
aiol. chor. dim.
katal. iamb. dim. 6
iamb. trim.
iamb. trim.
ia cr ba 9

4) Tvådelad byggnad. Eur. Med. 643 ff.
katal. chor. tetram. 4
katal. enhopl. ithyphall. (jfr s. 81 )1 4
hemiepes 1 2 = 10
prosod. ba (θανάτω θανάτω πάρος δαμείην) 3
cr telesill, priapeus 7 = 10

eller: prosod. ba cr 4
telesill. priapeus 6= 10

5) Fyrdelad byggnad. Slutligen förefaller det en och annan 
gång som om man måste räkna med fyrdelad byggnad av strofen, så 
att efter tre kvantitativt likvärdiga delar kommer en avvikande av-
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slutningsdel. Detta är i större skala samma anordning som i tetra- 
sticha avd. 1) eller 3). Skillnaden är att där bestod varje del av en 
vers, här av två eller flera. En sådan indelning förefaller vara den 
naturligaste i den stora strofen Aisch. Agam. 1O4 ff.

6 dakt.
5 dakt.
5 dakt.
ia 4 dakt.
2 dakt.
8 dakt.
8 dakt.
ia 4 dakt.
hemiepes 2 eller ferekraté
6 dakt.
2 ia
5 dakt. (omkväde).

Anm. Även inom de delar, som vi sålunda indelat stroferna i, 
kan man ibland märka dyadisk och triadisk komposition. Sof. Oid. 
T. 463—64 dyadisk, Antig. 354—56 triadisk : prosod. | prosod. | prosod. 
+ ba; även Eur. Her. 769—71. Så kan man fortsätta ännu längre och 
anlägga samma synpunkt på den enskilda sammansatta versen; på 
dyadisk komposition av denna ha vi sett många exempel, men även 
triadiskt sammansatta verser finnas, såsom denna hos Alkaios (fr.
54 D.):

μαρμαίρει δέ μέγας δόμος ; χαλκω, παϊσα δ Αρη κεκο , σμηται στέγα 

glykoné -j- glykoné -ψ- ia.

II. Yttre responsion

Forskningarna rörande den inre responsionen togo sm utgångs
punkt från den yttre, responsionen mellan strof och strof, som var 
mycket strängare och mycket lättare att iakttaga. Här ges endast 
en enkel översikt över de vanliga sätten att av strofer bygga upp en 
dikt.

1) a1 a2 as a4 o. s. v.: ett och samma schema upprepas ett visst 
antal gånger. Ex. Pindaros Pyth. 6.
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2) a1 a2 b1 a3 a4 b2 a5 a° b3 o. s. v. En triad, bestående av strof,
med denna överensstämmande antistrof och avvikande epod, upp
repas ett visst antal gånger. Ex. Pindaros Olymp. 1. Hos tragikerna 
utgöres en körsång ofta av en enda triad a1 a2 b, som Eur. Her. 
107-----137.

3) a1 a2 b1 b2 c1 c2 o. s. v. Efter strof och antistrof av viss typ 
följer strof och antistrof av annat slag. Ex. Sof. Oid. T. isi—215. 

Ibland märks ett visst métriskt sammanhang mellan de olika strof
paren, så att hela dikten ändå är hållen i en viss meter, såsom dak- 
tyloepitritisk i Eur. Med. 976—1001, eller så att rytmen så småningom 
övergår från en till en annan, som i det anförda Sofoklesexemplet, 
där första strofparet är övervägande daktyliskt, andra blandat 
daktyliskt-iambiskt, sista nästan rent iambiskt.

4) a1 a2 b1 b2 c eller a1 a2 b1 b2 c1 c2 d. Efter två eller tre par av 
strof och antistrof kommer en icke responderande del, en epod. Ex. 
Aisch. Pers. 852—907.

5) I komedien förekomma sånger som äro uppbyggda av två 
olikstora strofer, som responderá med undantag av den längre stro
fens överskjutande del. Ex. Aristof. Vesp. 403—14 (16 metra)
461—70 (14 metra). De torde ändå ha uppfattats som motsvarande 
varandra.

Om sådana strofpar Wilamowitz, Bert. Sitz.-Ber. 1911, Griech. Versk. 470.

III. Astrofa

I tragedien och hos Aristófanes finnas en del långa lyriska 
sånger, som icke äro indelade i strofer och motstrofer och epoder 
utan fortlöpa i till synes regellos växling av olika verser ända till 
slutet. Sådana kallas astrofa; de äro särskilt talrika i Sofokles’ och 
Euripides’ sista dramer. De höra från början hemma i kitharodien, 
solosången med kitharaackompanjemang; denna var mycket populär 
i slutet av 5:e årh. f. Kr., och dess teknik har påverkat de båda 
tragikerna.
att komma underfund med än de strofiska dikternas. Schroeder 
är för sin del på det klara med att även i dem alldeles samma lagar 
tillämpats som han anser sig ha upptäckt i de strofiska; han går 
så långt att han i den långa solosång, som Aischylos sjunger i
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Aristófanes’ Grodorna och soni är en elak parodi på sådana pate
tiska astrofiska sånger, att han även där lyckas få fram samma 
stränga schema, något som icke just ökar förtroendet till hans 
metod.

I Grodorna stå icke mindre än tre sadana sanger. Den första är 
växelsången mellan grodorna och Dionysos, medan han ror över 
träsket. Schroeder får av denna tva väldiga »Stollen» pa 64 metra 
vardera, vilka naturligtvis äro för stora för att kunna ha uppfattats 
som sådana, och detta resultat kan han dessutom icke na utan att 
sätta till ett βρεκεκεκέζ här och där. Sangen förefaller uppdelad i 
tre huvuddelar; växlingen i rytmen är nog ett kriterium för var 
gränserna skola sättas. Den första räcker till 221 ; den sjunges endast 
av grodorna. Denna del är i sig själv triadiskt byggd. De inledande 
βρεκεκεκέζ-verserna tyckas falla utanför kompositionen, sedan 
kommer

2 λιμναία κρηνών τέκνα,
2 ξύναυλον ύμνων βοάν
3 φθεγζώμεθ’, εΰγηρυν έμάν αοιδάν,
3 κοάζ κοάζ, ήν άμφί Νυσηιον
4 Διάς Διώνυσον έν Λίμναισιν ΐαχήσαμεν
2 ήνίχ’ ό κραιπαλόκωμος
2 τοϊς ιεροΐσι Χύτροισι
3 χωρεΐ κατ’ έμόν τέμενος λαών δχλος

la er
ia er
ia chor ba (aiol. chor. trim.)
ia ia er
ia er ia er
hemiepes 2

» 2
prosod. + ia

Slutligen åter βρεκεκεκέζ. Därpå följer ett i viss mån respon- 
derande parti 221—50, bestående av två delar som ha sin gräns efter 
233. Vardera av dessa delar kan sedan åter delas upp i två, vilkas 
gräns markeras med omkvädet. 221—25 motsvarar helt och hållet 
236—39. Bägge avdelningarna inledas med έγω δε (sådana överens
stämmelser i metriskt responderande verser ser man ofta), 226 35 
motsvara 249—50; båda inledas av αλλ , men de stämma icke helt 
överens i omfång; jfr vad som nyss (s. 98) sagts om olikstora res
ponderande strofer i komedien. Orden έ'νυδρον έν stå på responde
rande platser i 231 och 247. Som avslutning kommer ett tredelat parti. 
251—256 motsvara 257—261 med klangresponsion i πεισόμεσθα - κεκραξό- 
μεσθα; båda leden avslutas med refräng; sista delen 262—266, dar δι 
ημέρας i 265 motsvarar δι’ ημέρας i 260, är av något större omfång, men 
alla tre överensstämma däri att deras första vers har iambisk rytm,
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de följande trokeisk. Vers 268, en iambisk trimeter, bildar övergång 
till det följande partiet av dramat.

Denna astrofiska sång visar alltså vid närmare påseende en 
ganska sträng komposition. Längre fram i Grodorna stå två andra 
astrofiska sånger som äro parodier på Euripides’ astrofa, en kör
sång 1309—28 och en monodi 1331—63. Såsom Radermacher i sin kom
mentar riktigt framhåller, stå i dessa sånger knappt någonstädes 
två likartade verser intill varandra; ständig rytmväxling råder, en 
bild av den största oro. Om man mot dessa Euripidesparodier sät
ter de föregående Aischylosparodierna, finner man att dessa i stäl
let utmärka sig för stor metrisk enformighet. Kontrasten mellan 
de båda diktarna är utarbetad så stark som möjligt.

Det förefaller alldeles omöjligt att inom körsången i309—28 ur
skilja någon beräknad metrisk komposition. Rytmväxlingen har 
man ingen hjälp av, eftersom den är genomgående; icke heller av 
de naturliga meningspauserna, eftersom innehållet är gallimatias; 
och katalexerna äro mycket få. Man gissar att Aristófanes med
vetet upphjälpt det orediga intrycket genom att undvika all metrisk 
komposition. I monodien 1331—63 kan man åtminstone urskilja av
delningar och pauser. En avdelning slutar efter 1337, nästa efter 1343 
o. s. v. Här skiljer Aristófanes, likaledes med avsikt, de olika de
larna fullt tydligt; även detta är parodi, nämligen på monodiernas 
s. k. άναβολαί: sångaren lät en period ebba ut och åtföljas av en 
paus och började sedan på nytt i ny rytm. Men något avvägt 
förhållande mellan de olika delarna kan knappast iakttagas.
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ANVISNINGAR OCH REGISTER

TEXTER

Av editioner rekommenderas från metrisk synpunkt: Wilamowitz Aischylos 
(Berlin 1914), Snells Bakchylides (Leipzig 1934), Coulons Aristófanes (Paris 1923 — 
30, ny upplaga under utgivning), vilken dock saknar analyser, samt, med i det 
föregående framställda reservationer, Schroeders Pindaros (3:e uppl. Leipzig 1930) 
och densammes analyser av dramatikernas körsånger: Aeschyli cantica (2:a uppl. 
1926), Sophoclis cantica (2:a uppl. 1923), Euripidis cantica (2:a uppl. 1928), 
Aristophanis cantica (2:a uppl. 1930, alla i Leipzig).

Editioner av enstaka dramer: Euripides’ Herakles av Wilamowitz (2:a bearb. 
Berlin 1909, sedermera omtryckt), Aristófanes’ Fåglarna av Schroeder (Berlin 1927), 
Grodorna av Radermacher (Wien 1921).

Av Sofokles och Euripides finns ingen metriskt tillfredsställande heledition.
Lyrikerfragmenten äro citerade enligt Diehls Anthologia Lyrica (Leipzig 1925), 

komikerfragmenten enligt Kock (1880—88).
Av papyrussamlingar äro följande citerade: Fayum towns and their papyri, 

utg. av Grenfell, Hunt och Hogarth (1900), The Oxyrhynchus Papyri, utg. av 

Grenfell and Hunt (1898—1927).
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VERSTYPER I KAP. VI: ni OCH NÅGRA ANDRA.

Detta register avser att vara till hjälp, när man i en text ser en vers som 
man icke omedelbart kan metriskt bestämma. Verser med jämn fördelning av 
longa och brevia böra kunna utan vidare kännas igen, även kretiserande iamber 
och trokéer, vissa kortverser och daktyloepitriter, varför de ej upptagas. Däremot 
definieras en del förut ej nämnda, sällsyntare verstyper som förekomma i de 
mest lästa dramerna. För utrymmes och överskådlighets skull betecknas lång
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och kort stavelse här icke med _ och o utan med a och b, liksom en del an
tika metriker använde α och β i st. för o och —. En vers som

Δάματρος άζτας δέμας άγνον ϊσχειν

återfinnes alltså här under aabaabbabaa:

aaaa abba .............................................. 70
aaaa abba abaa aba............................ 72
aaaa abba baba baa............................ 72
aaa abba..................................................  70
aaa abba abab abba ......................... 72
aaaba bababa ............................. 65 o. 67
aaab abba aiol. chor. dim.
aaabbaa ................................................... 73
aaabba abbaa.......................................... 75
aaabba abbaba asklepiadé
aaabbaba.................................................. 73
aaabb abaa biform av alkaisk tio- 

staving
aaabbaba aaabbaba ............................. 74
aaabbaba baa............. . ........................... 74
aaabbabba alkmaniker 
aaba abba aiol. chor. dim.
aaba abba baa ..................................... 71
aab abba.................................................. 70
aab abba aaab abba dubbel aiol.

chor. dim.
aab abba baa.......................................... 71
aabbaba .................................................. 78
aabbabaa....... ........................................... 77
aabbaba aa telesill.-|-spondé
aabbaba aabbäbaa....... .....................  79
aabbaba aabbaba babbaa ................ 79 

s. 71: aiolisk choriamb, trimeter.

ababba....................................................... 67
ababbaa ........    73
ababbaaa................................................... 73
ababbaaa baa.......................................... 74
ababba abba abbaba ......................... 75
ababba abbaba .....................................  75
ababbaba................................................... 73
ababbaba abba baa ............................. 74
ababbaba baa.......................................... 73
abbaa abaa biform av alkaisk tio

stavning
abba baa................................................... 54
abba baba aaabbaba............................. 74
abbabba aabaa ...................................... 80
abbabba aaba baba ............................. 80
abbabbaa abbabba hemiepes 2

hem. 1
abbabb abaa .......................................... 67
abbabbabb abaa ................................. 67
abbabbabbabb aba ............................. 68
abbabbabbabb ababaa........................  80
abbabbabbba .......................................... 68
abbabb baba dakt. dim. -|- >a
baaaa ....................................................... 65
baaa abba aiol. chor. dim. 
baa abba » » »
baaabbaa daktyloanapester

aabbabba................................................. 78
aabbabbaa ababaa................................. 81
aabbabba baa...................,..................... 79
aabbabbba .............................................. 68
abaa abba aiol. chor. dim.
abaa abba baa ..................................... 71
ababa aba hypodochm. -f- cr
abab abba .............................................. 70
abab abba aaaa abba ....................... 71
abab abba aba ..................................... 71
abab abba baa ........   71
abab abba baab aba........................... 72

baaba aba .............................................. 66
baab abba .............................................. 70
baabba abbaba ...................................... 75
baabbaba.................................................. 73
baabbaba ababbaa ............................. 74
baabbabbaba .......................................... 69
babaaabbaba .......................................... 81
babaabaa................................................... 65
baba abba .............................................. 70
baba abba baa .................................... 71
baba abbabbabbaa.................................  81
baba abba baba baa.............................. 72
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babababba aba .....................................  78
bababbaba .............................................. 77
baba bbabbabbaa ................................. 81
babbaa reizianum...................................64
babbabaa..................................................  77
babbabab abababa .........   81
babbabbaa .............................................. 77
babbabbaa ababaa................................. 81
babbabbaba.............................................. 77
babbabba baa prosod. -j- bakch.
babbabbabbabaa ................................. 68
bbababa ..................................................  78
bbabbaa reizianum ............................ 64

bbabbabaa katal. enhopl.
bbabbabbaba ..................................  68
bbabbabbabbabaa................................. 68
bbbabbaa.................................................. 73
bbbabbaba ......    72
bbbabbaba aaabbaba aaabbaba....... 74
bbbabbaba baa ...................................... 74
bbbabbabbabb aba ............................. 69
bbbbbb abba...................... ,.................. 70
bbbbbb abba aa aiol. chor. dim. -|- 

sponde

SLUTORD

En kort framställning av den grekiska metriken är behövlig för universitets
studierna i grekiska i vårt land. Den här föreliggande torde kunna i sin helhet 
läsas till de högre betygen i fil. kand.- och ämbetsexamen. Någon kan tycka 
att i framställningen av hexametern för stor hänsyn tagits till Kallimachos och 
Nonnos, som icke läsas i textkursen. Men ingenting är så lärorikt som hexa
meterns utvecklingshistoria, om man vill lära känna den grekiska versens väsen. 
I kapitlet om de lyriska verserna har jag hämtat exemplen huvudsakligen från 
de mest lästa dramerna. Efterklassiska verser anföras där endast någon gång 
för att visa att verskonstens utveckling icke var slut med den klassiska tiden.

En detalj som behöver förklaring, men som av förbiseende ej fått någon 
sådan i det föregående, kan kanske få påpekas här. Ett (f.) efter en verssiffra 
betyder att versen i den traditionella versräkningen räknas som två, men i själva 
verket är en enda.

Mina vänner biblioteksamanuens Erik Knudtzon och licentiat Arnold Svensson 
tackar jag för god och trogen hjälp med korrekturet.

Författaren

EFTERSKRIFT
till andra upplagan

Det var författarens mening att ombesörja en ny upplaga av denna metriska 
lärobok. Genom sin bortgång hindrades han att fullfölja sin avsikt. Jag har 
sett det som min uppgift att uppfylla hans önskan.

De ändringar som vidtagits i denna nya upplaga äro inte många och grunda 
sig på författarens egna randanteckningar. För hjälp med införandet och for
muleringen av dem tackar jag professor Gerhard Bendz.

Lund i januari 1965.
Mailice Wifstrand
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