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Inleiding – status quaestionis

Deze scriptie onderzoekt of het mogelijk is dat de liederen van Sappho in het klassieke Athene (vijfde
en vierde eeuw voor Christus) in het Attisch werden opgevoerd, zoals Gregory Nagy heeft beweerd in
het geval van de liederen van Alcaeus.1 Mijn hypothese is dat dit mogelijk is, omdat de liederen
moesten blijven ‘leven’ om tot ons te komen vandaag de dag.

Sappho
Sappho was een Griekse dichteres van het eiland Lesbos. Ze werd geboren in de zevende eeuw voor
Christus, mogelijk in het jaar 630 v.Chr. In de Byzantijnse encyclopedie Suda wordt het volgende over
Sappho bericht: ‘ze γεγονυῖα in de 42e olympiade’, dat was rond 612-608 v.Chr. Over de betekenis van
het werkwoord γεγονυῖα bestaat onduidelijkheid, aangezien het ‘was geboren’ of ‘heeft gebloeid’ kan
betekenen.2 Sappho schreef lyrische gedichten, bijvoorbeeld religieuze hymnen en bruiloftsliederen.3

Het is belangrijk op te merken dat alle gedichten van Sappho bedoeld waren om voorgedragen te
worden onder begeleiding van muziek. Van deze muziek is niets bewaard, maar we mogen ervan
uitgaan dat zij het metrum van de gedichten nauw volgde. In het vervolg van deze scriptie zal ik er
daarom van uitgaan dat als Sappho’s liederen in het Attisch werden uitgevoerd, zij wel het
oorspronkelijke metrum moesten behouden.

Sappho op Attische symposia
Ons beste bewijs voor de opvoering van gedichten van Sappho op Atheense symposia zijn vier
afbeeldingen van haar op Attische vazen die dateren van 510 tot 440 v.Chr.4
Aangezien er nauwelijks beeltenissen van lyrische dichters op vazen zijn gevonden, bevestigt
Sappho’s beeltenis op vier vazen de populariteit van haar liederen in de late oudheid.5 De vazen
waarop de vaasschilderingen staan, krijgen de naam van de stad waar ze zich nu bevinden. Op één van
deze schilderingen, op de Warschau-hydria, staat Sappho afgebeeld met een barbitos en een plêktron
in haar handen. Deze schildering is een Attische zwartfigurige en toegeschreven aan de Sapphoschilder, die zijn naam heeft te danken aan de inscriptie ΦΣΑΦΟ die naast de vrouwelijke figuur staat.
De barbitos is een muziekinstrument dat lijkt op een lier.6 Door het plectrum wordt getoond dat ze aan
het spelen is of gaat beginnen met spelen. Op deze vaas is ze actief aan het musiceren.7

“We need not expect Athenian symposiasts … to perform a song of Alcaeus in echt Aeolic”, Nagy (2004), p. 39.
Campbell (1982a), p. 260.
3
De Vos (2011), p. 14.
4
De Vos (2011), pp. 43-44.
5
Yatromanolakis (2007), p. 79.
6
Yatromanolakis (2007), pp. 68-69.
7
Yatromanolakis (2007), p. 79.
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Op een kalathos-psykter die zich nu in München bevindt, staat Sappho afgebeeld met de inscriptie
ΣΑΦΟ. Deze vaas is gevonden in Akragas, een plaats op het Italiaanse eiland Sicilië. Sappho staat niet
alleen op de vaas: ook de lyrische dichter Alcaeus is op de vaas afgebeeld. De afbeelding wordt
gedateerd tot 480-470 v.Chr. Beiden hebben een barbitos en plêktron in hun handen. Dat deze vaas op
symposia werd gebruikt is af te leiden uit de vorm van de vaas (een psykter om de wijn te koelen) en
een afbeelding van Dionysus, de god van de wijn, op de vaas. Op de München-vaas wordt ook
aangegeven dat Sappho musiceerde, omdat haar vingers de snaren van de barbitos aanraken. Ze gaat
daar net beginnen met spelen of ze is net klaar. Van de afgebeelde Alcaeus is duidelijk dat hij nog aan
het spelen is. Er staan vijf omikrons (ο) vanuit zijn mond weergegeven, wat aangeeft dat hij spreekt of
zingt.8
Naast dat Sappho op afbeeldingen staat op symposia, vergezeld door een man, is er ook een
kalyx-krater in Bochum waarop ze samen met een vrouw staat afgebeeld. Deze vaas wordt gedateerd
rond 480-470 v.Chr. en heeft een Attische roodfigurige schildering. Ook hier houdt ze in haar handen
een barbitos en een plêktron. Haar rechterhand is naar achteren uitgestrekt, wat ook de richting is
waarheen ze kijkt. Op de achterzijde van de Bochum-vaas staat een andere vrouw afgebeeld die ook
naar achteren kijkt. De twee blikken kruisen niet want de gaan allebei de vaas rond in dezelfde
richting. Het is duidelijk dat het Sappho betreft, omdat naast haar hoofd de inscriptie ΣΑΦΦΟ staat.9
Op deze vaas staat nog een inscriptie, hε παις, bij de andere afgebeelde vrouw op de achterzijde van de
kalyx-krater. Daarnaast is er ook wat anders aan het instrument dat Sappho bespeelt. Hieraan hangt
een aulos-zak. Die werd gebruikt om een aulos, een ander instrument, in op te bergen. Wanneer er
geen aulos of een muzikant daarvoor afgebeeld is, betekent zo’n zak die muzikant. De barbitos en
aulos zijn nauw verbonden met symposia, dus op deze vaasschildering bevindt Sappho zich, net als op
de vorig twee schilderingen, op een symposium.10
Sappho’s naam werd op vele manieren geschreven en is ons weer anders overgeleverd op de
vaas met daarop de laatste vaasschildering, een hydria uit Athene. De naam staat op een Attische
roodfigurige schildering. Haar naam wordt daar als genitivus geschreven als ΣΑΠΠΩΣ en op deze
vaasschildering bevindt ze zich niet op een symposium. Hier is ze afgebeeld in een vrouwenvertrek,
terwijl ze op een klismos zit en van een perkamentrol leest. Haar naam in de genitivus kan hierop
slaan, dat die rol ‘van Sappho’ is. Eén vrouw staat achter haar en twee staan er voor haar. Het is alleen
niet duidelijk welke status de afgebeelde vrouwen hadden: waren ze respectabele burgers of
geschoolde hetairai? Ook de gelijkenis met afbeeldingen van Muzen is groot.11
Volgens Dimitrios Yatromanolakis waren symposia een belangrijk kanaal om Sappho’s poëzie
door te geven, omdat haar liederen daar werden gezongen.12 Mieke de Vos benoemt ook dat hij zegt
8

Yatromanolakis (2007), pp. 73-76.
Yatromanolakis (2007), pp. 88-102.
10
Yatromanolakis (2007), pp. 107-108.
11
Yatromanolakis (2007), pp. 146-151.
12
Yatromanolakis (2007), p. 197.
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dat er twee imago’s van Sappho waren aan het einde van de vijfde eeuw: de erotische Sappho op
symposia, en de vrouwelijke dichteres op bruiloften.
Naast in vaasschilderingen op vazen van de zesde en vijfde eeuw voor Christus die werden
gebruikt op symposia, komt Sappho’s naam ook terug in latere geschreven testimonia over symposia
uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Een voorbeeld hiervan is Plutarchus’ Moralia, Quaestiones
Convivales. Hier bespreekt hij ‘welke voordrachten het meest geschikt zijn voor bij de maaltijd’13. Hij
bespreekt dan zijn maaltijd:

Plut., Quaest. Conv. 711d.
… ὅτε καὶ Σαπφοῦς ἂν ᾀδομένης καὶ τῶν Ἀνακρέοντος ἐγώ μοι δοκῶ καταθέσθαι τὸ
ποτήριον αἰδούμενος·
… en wanneer die van Sappho of die van Anacreon worden gezongen, besluit ik mijn
drinkbeker uit eergevoel neer te zetten:14
Daar wordt Sappho’s naam genoemd in combinatie met een drinkbeker die op symposia gebruikt
werd.
Sappho’s liederen werden dus gezongen op Atheense symposia. En zoals Nagy betoogt in zijn
essay “Transmission of Archaic Greek Sympotic Songs: From Lesbos to Alexandria”, kunnen we er
niet van uitgaan dat op Atheense symposia de liederen in het Aeolisch (en/of Lesbisch) werden
gezongen.15
Sappho’s liederen in het Attisch
Zoals Nagy al stelde, kunnen we niet verwachten dat op symposia in Athene in het Aeolisch of
Lesbisch werd gezongen. Sappho was gewoon daar gezongen te worden, dus er zou een Attische
versie geweest moeten zijn.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, een Duitse classicus, zegt dat er transcripties van
Sappho’s gedichten waren die in de praktijk gebruikt werden, zoals in scholen. Er is in ieder geval
geen twijfel over mogelijk dat er vroeger ook onvolledige en onbetrouwbare versies waren. In
Alexandrië zijn Atheense skolia gevonden, waarin zich ook Aeolische delen bevinden, die afkomstig
zijn uit Athene. Zo heel vreemd is dit niet, want wie zou niet gedichten van beroemde dichters, zoals
de Aeolische Alcaeus, verder willen verspreiden?16

Τίσι μάλιστα χρηστέον ἀκροάμασι παρὰ δεῖπνον, Plut., Quaest. Conv. 711.
Alle vertalingen in deze scriptie zijn van eigen hand.
15
Nagy (2004), p. 39.
16
Wilamowitz (1900), p. 37-38.
13
14
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We moeten niet verwachten dat de mannen op Atheense symposia een skolion van bijvoorbeeld
Alcaeus in het originele dialect zongen, in het Lesbisch. Er zijn ook Attische skolia gevonden, zegt
Nagy in zijn essay “Transmission of Archaic Greek Sympotic Songs: From Lesbos to Alexandria”.
Een voorbeeld hiervan is PMG 891, geciteerd door Athenaeus (695a):
ἐκ γῆς χρὴ κατίδην πλόον,
εἴ τις δύναιτο καὶ παλάμην ἔχοι.
ἐπεὶ δέ κ᾿ ἐν πόντῳ γένηται,
τῷ παρεόντι τρέχειν ἀνάγκη.

Het is nodig vanaf het land de zeereis te plannen,
als iemand het kan en de vaardigheid heeft.
Maar wanneer hij op zee is,
is het noodzakelijk te handelen naar de aanwezige omstandigheden

Dit skolion is bijna letterlijk de Attische versie van een stanza van een lied van Alcaeus, in het
Lesbisch (fr. 249.6-9):17
… ἐ]κ γᾶς χρῆ προΐδην πλό[ον
αἴ τις δύνατα]ι καὶ π[αλ]άμαν ἔ[χ]η,
ἐπεὶ δέ κ᾿ ἐν π]όν[τωι γ]ένηται
τὼι παρέοντι †τρέχειν† ἀνά]γκα.
Wat opvalt, is dat er in het Attische skolion ook een Lesbische vorm staat, namelijk κατίδην. In het
Attisch zou deze infinitivus met de lettercombinatie ει worden geschreven, zoals ik nog later nog zal
bespreken bij een overzicht van het Lesbische dialect. André Lardinois bespreekt een citaat van
Sappho’s fragment 2 van Athenaeus (11.463e). Een versie die teruggevonden is op een potscherf bevat
vormen uit het Aeolische dialect. Athenaeus heeft een versie van het lied met vele Attische vormen,
bijvoorbeeld een Attische imperativus (ἐλθέ) die beduidend anders is dat dezelfde Aeolische vorm
(ἔλοισα). Verder in het citaat gebruikt hij verschillende Attische en Aeolische vormen die
grammaticaal bij elkaar horen naast elkaar. Er kan niet uitgesloten worden dat het dialect zoals het in
het citaat staat, verder naar het Attisch is veranderd. Het is mogelijk dat de liederen van Alcaeus (en
Sappho) veranderden en steeds meer Attisch werden na verloop van tijd. Beide versies zouden daarom
opgenomen kunnen worden als versies waarin dit fragment in de oudheid daadwerkelijk werd
weergegeven.18
17
18

Nagy (2004), pp. 38-39.
Lardinois, typescript (te verschijnen), pp. 27-30.
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Er waren ook andere dichters die in Athene naar het Attisch werden omgezet. Bruno Gentili en
Gregory Nagy noemen allebei de dichter Tyrtaeus, die uit Sparta kwam. Nagy stelt dat verwijzingen
naar Tyrtaeus van allerlei andere Griekse schrijvers gebaseerd zouden zijn op Atheense transmissie,
omdat de traditie is dat de dichter uit Athene kwam.19 Ook Lardinois heeft andere versies gevonden
van Griekse teksten in dialecten. Hij geeft hiervan voorbeelden in zijn nog te verschijnen hoofdstuk.
Verschillende versies hoeven niet alleen afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld andere politieke
ideeën, zoals twee versies van fragment 4 van de Spartaanse dichter Tyrtaeus laten zien. Gentili
gelooft dat de Ionische vormen die we terugzien in citaten van Tyrtaeus het resultaat zijn van een
Atheense herziene versie. Dit is omdat de elegieën van Tyrtaeus oorspronkelijk in het Dorisch werden
opgevoerd. Hier zorgt het verschil in dialect dus voor verschillende versies.20
In zijn conclusie zegt hij dat de diversiteit niet enkel kan worden toegeschreven aan
schrijffouten van kopiisten, maar dat er opzettelijk wijzigingen zijn gemaakt.21

Overlevering
Er wordt van uitgegaan dat de Alexandrijnse versie van Sappho uit negen boeken bestond. De eerste
getuigenis, hoewel raadselachtig, van negen boeken van Sappho is van Tullius Laurea, die wordt
verondersteld een vrijgelatene van Cicero te zijn:

Anth. Pal. 7.17, 5-6.
…
ἢ δέ με Μουσάων ἐτάσῃς χάριν, ὧν ἀφ᾿ ἑκάστης
δαίμονος ἄνθος ἐμῇ θῆκα παρ᾿ ἐννεάδι,
…
Deze getuigenis is raadselachtig, omdat niet bekend is wat er precies met ἐννεάδι wordt bedoeld. Er
wordt in ieder geval het getal ‘negen’ mee bedoeld, maar waar er negen van zouden zijn, is
onduidelijk. Een vertaling die nu wordt toegekend aan het laatste stuk van regel 6 is: ‘ik legde een
bloem bij mijn negen’, ervan uitgaande dat er minstens negen boeken waren ten tijde van het schrijven
hiervan. De Suda is veel later geschreven en vooronderstelt dat er negen boeken waren. Benjamin
Acosta-Hughes, een professor in Klassieke Talen op de universiteit van Michigan, betwijfelt dit. In
zijn boek Arion’s Lyre (2010) zegt hij, net als Yatromanolakis, een andere classicus, dat het epigram
van Laurea niet als betrouwbaar kan worden beschouwd.22 Yatromanolakis zegt in zijn artikel

19

Nagy (1990), p. 272.
Gentili (1988), p. 230.
21
Lardinois, typescript (te verschijnen), p. 31.
22
Acosta-Hughes (2010), pp. 99-101.
20
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“Alexandrian Sappho Revisited” dat gepubliceerd is in Harvard Studies in Classical Philology (1999)
dat de passage in de Suda deels gebaseerd zou zijn op dat ene epigram van Laurea.23
Wilamowitz heeft aan het begin van de vorige eeuw een boek geschreven genaamd Die
Textgeschichte der griechischen Lyriker (1900) en daarin behandelt hij de overlevering van lyrische
dichters. Sappho valt daar ook onder. Hij vond dat hij een bespreking moest schrijven waarin de
teksten zouden worden vormgegeven zoals ze ook werkelijk gevonden werden, door middel van
citaten die overgeleverd zijn en daarbij de originele teksten, zoals de dichters ze hadden geschreven.
Hierdoor zou gezien kunnen worden dat de gevonden citaten in zekere mate verschillen van de
oorspronkelijke teksten.24 Om hiervoor een uitleg te geven, behandelt hij hoe de overlevering tot stand
is gekomen.
Wilamowitz vindt het bizar dat er enkel van negen dichters gedichten zijn overgeleverd, maar
dan ook niet van meer dan negen. Sappho’s gedichten laten zien hoezeer ze haar leerlingen prijst, doch
is er niets van hen overgeleverd en van haarzelf wel negen boeken. Hetzelfde geldt voor de geschriften
van Anacreon. Hij vraagt zich af of die naam niet als collectief is gebruikt, een verzamelnaam is
geworden.25 Datzelfde zou gebeurd kunnen zijn bij Sappho’s naam. Dit leidt tot de vraag naar de
bronnen van de Alexandrijnse versie van Sappho’s werken.
Het Lesbisch in de gedichten van de Lesbische dichters kan ook fouten bevatten gemaakt door
de Alexandrijnse geleerden. Theocritus was een dichter in de derde eeuw voor Christus en probeerde
het Lesbisch kunstmatig na te bootsen. Hier zien we ook dat de lettercombinatie σδ voor een ζ een
verschijnsel is uit het kunstmatige Aeolisch. Die lettercombinatie zou gebruikt kunnen zijn om de
metriek kloppend te maken.26

Alexandrijnse versie
Acosta-Hughes heeft in zijn boek Arion’s Lyre (2010) onderzocht hoe de Hellenistische, poëtische
cultuur de archaïsche Griekse tekst aanpaste, herinterpreteerde en transformeerde door tekstuele en
culturele ontvangst. Hij vermeldt dat er onzekerheid is over hoeveel boekrollen er bestonden met haar
gedichten.
We weten wel dat de eerste drie boeken zijn samengesteld op basis van het metrum: boek I
bestaat volledig uit Sapphische stanza’s, boek II bestaat volledig uit Aeolische dactylische pentameters
en boek III bestaat volledig uit één type asclepiaden, bestaande uit twaalf lettergrepen in een bepaald
metrum. De eerste drie boeken zijn homogeen in het metrum. Boek V is niet homogeen en boek IV
bestaat voornamelijk uit gedichten in één bepaald metrum. Het was dus redelijk om dit boek op die
plaats te plaatsen, eerst drie totaal homogene boeken, dan boek IV dat voornamelijk homogeen is, dan

23

Yatromanolakis (1999), p. 184.
Wilamowitz (1900), p. 3.
25
Wilamowitz (1900), p. 30-37.
26
Wilamowitz (1900), p. 53.
24
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de heterogene boeken.27 In boek V doen zich veelvuldig zowel de phalaecische hendecasyllabus als de
asclepiade voor. Fragmenten die nog werden gevonden en diezelfde metrums hadden, zijn in boek V
geplaatst. Van boek VI is niets overgeleverd. Van boek VII is er slechts een vermelding van
Hephaestion, hij citeerde twee verzen in een bepaald metrum. Het is helaas niet duidelijk genoeg om te
kunnen concluderen dat de verzen een citaat zijn uit het zevende boek of dat het boek volledig uit dit
metrum is opgebouwd. Van boek VIII is enkel een citaat over, maar er is verder niets bekend over het
onderwerp in het boek, de inhoud of het gebruikte metrum.28
Over dit eventuele negende boek vertelt Denys L. Page in zijn boek Sappho and Alcaeus
(1955) dat van dit boek alleen met enige zekerheid gezegd kan worden dat de poëzie voorgedragen
werd. Het boek heeft delen van liederen die op een bruiloft gezongen werden. De poëzie bevat vooral
veel humor.29 Er is verder geen enkel spoor van enige voordracht op formele culten of ceremonies,
behalve in de Ἐπιθαλάμια en in Fr. 140.30
Yatromanolakis gaat ervan uit dat er minstens acht boeken hebben bestaan met gedichten van
Sappho. Dit denkt hij te weten door sporadische referenties naar het achtste boek. Er wordt nu
aangenomen, na de bespreking van Page die hierboven benoemd is, dat er een negendelige
Alexandrijnse versie was.31

Het Lesbisch van Sappho’s overgeleverde gedichten
Hoe de tekst van Sappho werd gepresenteerd in de oudheid heeft J.T. Hooker proberen te onderzoeken
in zijn boek The language and text of the Lesbian poets (1977). Hij gaat eerst na in welke vorm de
antieke auteurs de teksten hebben gepresenteerd aan hun publiek. Aristoteles had in de vierde eeuw
voor Christus al toegang tot de teksten van bijvoorbeeld Sappho, die hij citeert in zijn Rethorica. Die
citaten dateren, zo zegt Hooker, van vóór de Alexandrijnse versies die we nu hebben. Deze citaten zijn
niet geheel gelijk aan de teksten die wij overgeleverd hebben gekregen.32 Heinrich Ahrens bracht de
eerste kritische teksteditie van Sappho uit maar hierin is hij niet altijd consequent geweest. Het dialect
wordt hierna nog tot in details uitgelegd onder het kopje ‘Lesbisch dialect’. Het Lesbisch was een
dialect waarin geen spiritus asper stond. In zijn teksteditie had Ahrens vaak de spiritus asper
weggelaten waar er in het Attisch wel een zou staan, maar hij liet hem ook wel eens staan. Ook had hij
niet iedere zèta (ζ) in de lettercombinatie σδ veranderd. De digamma (ϝ) behield hij waar het nodig
metrisch nodig was, maar ook wanneer het niet vereist was. De accenten, behalve in partikels en
voorzetsels, had hij wel consequent regressief gezet.33

27

Acosta-Hughes (2010), pp. 92-97.
Acosta-Hughes (2010), p. 101.
29
Page (1955), p. 120.
30
Page (1955), p. 126.
31
Yatromanolakis (1999), pp. 180-181.
32
Hooker (1977), p. 11.
33
Hooker (1977), pp. 12-13.
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Hooker zegt dat het onmogelijk is om ervan uit te gaan dat de moderne teksten helemaal zijn hersteld
in de vorm waarin ze bestonden in de tweede eeuw voor Christus. De moderne uitgevers hebben iets
aangedurfd wat nog geen antieke auteur of grammaticus had gedurfd in de oudheid: ze hebben een
genormaliseerde tekst gepresenteerd.34
De papyri en citaten die wij overgeleverd hebben gekregen, komen van de Alexandrijnse
edities. Het moge duidelijk zijn dat, zoals hierboven met een aantal voorbeelden is getoond, onze
overgeleverde teksten niet per se de originele teksten zijn zoals Sappho ze heeft vastgelegd. Bij de
omzetting van de Lesbische vormen naar het Attisch ben ik er echter wel van uitgegaan dat deze
vormen in het algemeen overeenkomen met de vormen die Sappho gebruikte.

Lesbisch dialect
In het Lesbische dialect worden sommige klanken anders uitgesproken dan in het Attisch. Het
volgende overzicht is grotendeels overgenomen uit Campbell (1982a), met eventuele aanvullingen uit
Hooker (1977), die met voetnoten zijn aangegeven:35
-

De spiritus asper mist in het Lesbisch.

-

De accenten zijn regressief, behalve in sommige voorzetsels (bijv. παρά, περί) en partikels
(bijv. ἀλλά, ἐπεί).

-

Klinkers (er is slechts een klein aantal voorbeelden gegeven):
o

De originele lange alpha (ᾱ) is behouden, waar die in het Attisch een η is geworden.
▪

o

De omikron (ο) wordt een alpha (α), zeker na een rho (ρ).
▪

o

o

▪

Lesbisch ἄτερος, Attisch ἕτερος.

▪

Lesbisch -τα is Attisch -τε, ποτά = ποτε

Lesbisch οι is Attisch ου.

35

Lesbisch ὔμοι, Attisch ὁμοῦ.

Lesbisch οισ is Attisch οσ, wat samengetrokken is van ονσ.
▪

34

Lesbisch κρέτην, Attisch κρατεῖν.

Lesbische korte alpha (ᾰ) is de Attische epsilon (ε).

▪
o

Lesbisch πότα, Attisch ποτέ.

Lesbische èta (η) is de Attische tweeklank ει.
▪

o

Lesbisch ὔμοι, Attisch ὀμοῦ.

Lesbische epsilon (ε) is een Attische korte alpha (ᾰ).
▪

o

Lesbisch βρόχυς, Attisch βραχύς.

Een korte ypsilon (ῠ) wordt een omikron.
▪

o

Lesbisch γᾶ, Attisch γῆ.

Lesbisch λίποισα, Attisch λιποῦσα.

Hooker (1977), pp. 34-35.
Campbell (1982a), pp. 262-264.
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o

Lesbisch αισ is Attisch ασ, wat samengetrokken is van ανσ.
▪

o

Lesbische omikron (ο) en omega (ω) zijn Attische ου.
▪

o

Lesbisch ὄρανος en ὤρανος, Attisch οὐρανός.

De Lesbische tweeklank αι is in het Attisch een èta (η).
▪

-

Lesbisch φαῖσι, Attisch φασί.

Lesbisch φώναισαι, Attisch φωνῆσαι.

Medeklinkers:
o

De Lesbische lettercombinatie σδ staat voor de Attische zèta (ζ). Aan het begin van
woorden blijft echter ζ staan. In het Aeolisch (en dus Lesbisch) was de ζ nodig voor
de klank δι- voor een vocaal.36
▪

o

De Lesbische pi (π) is de Attische tau (τ).
▪

o

Lesbisch ἰσδάνει, Attisch ἱζάνει.
Lesbisch πήλοι, Attisch τηλοῦ.

In het Lesbisch is de lettercombinatie σν veranderd in νν; in het Attisch is er een
enkele nu (ν) blijven staan met compensatorische verlenging van de voorafgaande of
volgende klinker.
▪

Lesbisch σελάννα, Attisch σελήνη (waarbij de α is verlengd en vervolgens
veranderd in een η).

-

Werkwoorden:
o

Vervoeging van werkwoorden
▪

Lesbische infinitivus perfectum τεθνάκην, Attisch τεθνάναι.

▪

Lesbische coniunctivus van de sigmatische aoristus χαλάσσομεν, Attisch
χαλάσωμεν.

o

Samengetrokken werkwoorden
▪

Lesbisch -μι (soms -μμι), Attisch -άω, -έω en -όω; Lesbisch τίμαμι, Attisch
τιμάω; Lesbisch φίλημι, Attisch φιλέω; Lesbisch δήλωμι, Attisch δηλόω.

▪

Lesbische infinitivi hebben het accent regressief en de samentrekking is
anders: Lesbisch τίμαν, Attisch τιμᾶν; Lesbisch φίλην, Attisch φιλεῖν.

▪

Lesbische participia hebben het accent regressief en de samentrekking en de
uitgangen zijn anders: het participium praesens activum masculinum
singularis is in het Lesbisch τίμαις, Attisch τιμῶν; Lesbisch φίλεις, Attisch
φιλῶν. Het participium praesens activum feminina singularis is in het
Lesbisch τίμαισα, Attisch τιμῶσα; Lesbisch φίλεισα, Attisch φιλοῦσα. Voor
de diathese medium vindt ook een andere samentrekking plaats; Lesbisch
τιμάμενος, Attisch τιμώμενος; Lesbisch φιλήμενος, Attisch φιλούμενος.

36

Hooker (1977), p. 18.
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-

Uitgangen naamwoorden:
o

Lesbische uitgang van accusativus pluralis feminina en masculinum zijn -αις en -οις.
▪

o

Lesbisch uitgang van dativus pluralis feminina en masculinum zijn -αισι en -οισι.
▪

-

Lesbisch κόραις, Attisch κόρας; Lesbisch ἴπποις, Attisch ἵππους.
Lesbisch κόραισι, Attisch κόραις; Lesbisch ἴπποισι, Attisch ἵπποις.

Voorzetsels:
o

De alpha (α) met accentuering is in het Lesbisch vaak weggevallen en het accent is
regressief.
▪

o

Lesbisch κάτ, Attisch κατά; Lesbisch πάρ, Attisch παρά.

Het voorzetsel ὑπέρ bestaat niet in het Lesbisch, het Lesbisch heeft περί, voor klinkers
πέρ en soms πέρρ.

o

Enkele voorzetsels waarbij er een verandering is in de klank:
▪

Lesbisch ὐπά, Attisch ὑπό; Lesbisch ὄν (voor klinkers soms ὀνν), Attisch ἀνά;
Lesbisch ὀννέλην, Attisch ἀνελεῖν; Lesbisch ἀπύ, Attisch ἀπό; soms Lesbisch
ζά voor een Attisch διά; Lesbisch πεδά, Attisch μετά; Lesbisch ἐν en ἐς voor
medeklinkers, ἐνν en εἰς voor klinkers, Attisch ἐν en εἰς.

-

Digamma:
o

In het Lesbisch wordt de digamma (ϝ) nog gebruikt in de persoonlijke
voornaamwoorden van de derde persoon (die lijken op de Attische persoonlijke
voornaamwoorden van de tweede persoon):

o

▪

Lesbisch ϝε, ϝέθεν, ϝοι, Attisch -, αὐτοῦ, αὐτῷ.

▪

Lesbisch ϝός, Attisch αὐτός.

Voor een rho (ρ) aan het begin van een woord wordt de digamma uitgesproken als
bèta (β) waar de digamma in het Attisch is verdwenen:
▪

Lesbisch βρόδα, Attisch ῥόδα; Lesbisch βράδινος, Attisch ῥαδινός; Lesbisch
βραϊδίως, Attisch ῥᾳδίως.

o

Tussen klinkers is de digamma uitgesproken als ypsilon (υ) waar de digamma in het
Attisch is verdwenen:
▪

-

Lesbisch αὔως, Attisch ἠώς; Lesbisch ναῦος, Attisch νηός.

Overige klankwisselingen:
o

Lesbisch ἄγι, Attisch ἄγε; Lesbisch αἰ, Attisch εἰ; Lesbisch ἄμμι, Attisch ἡμῖν;
Lesbisch ὄππᾳ, Attisch ὅπῃ; Lesbisch πώνω, Attisch πίνω; Lesbisch τυίδε, Attische
equivalent δεῦρο.

Ik zal enkele gedichten van Sappho die we hebben omzetten naar het zuiver Attisch en vertalen,
namelijk fragmenten 1, 5, 16, 31 en 58. Het was mogelijk om in Athene een enkele Lesbische vorm te
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laten staan, maar ik heb ervoor gekozen alles naar Attisch te zetten na skolion 249. Dan komt er een
zuiver Attische tekst.
Na deze omzettingen geef ik de determinatie, zodat het duidelijk wordt welke woorden ik
waarin heb veranderd in de zuiver Attische versie. Voor de zuiver Attische versie pak ik woorden die
qua vorm en betekenis het dichtst bij de Lesbische woorden liggen. Daarna voer ik er een metrische
analyse op uit om te kijken of de liederen nog wel met de Sapphische strofe overeenkomen. Wanneer
dit niet het geval is, probeer ik met andere vormen die bijvoorbeeld ook in de Attische tragedie
voorkomen de verzen metrisch wel te laten kloppen en maak ik hiervan mijn eigen teksteditie
(Saveur). Ik geef ook een vertaling van deze nieuwe versie, waarin is aangegeven wat er is veranderd.
Hierna zal ik tot een conclusie komen die een antwoord geeft op de vraag of de liederen van Sappho in
het klassieke Athene in het Attisch zouden kunnen zijn opgevoerd.

14
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Sappho, fr. 1 (Loeb) – inleiding

Fragment 1 is een hymne van Sappho tot de godin Aphrodite. Sappho zegt tegen Aphrodite dat toen
Sappho in het verleden tot Aphrodite kwam, de godin haar vroeg wat er nu alweer scheelt, waarvoor
ze haar nu alweer aanriep en wie nu alweer overwonnen moest worden tot Sappho’s liefde.1 Door de
woorden δὴ αὖτε (in de crasis δηὖτε) wordt duidelijk dat dit niet de eerste keer is dat Sappho
Aphrodite aanroept. In de hymne staan die voorwaardes: ‘als ze vlucht, zal ze snel achtervolgen’ (αἰ
φεύγει, ταχέως διώξει), ‘als ze niet giften aanneemt, zal zij ze toch geven’ (αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ
δώσει) en ‘als ze niet liefheeft, zal ze snel liefhebben’ (αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει) en de
werkwoorden gebruikt in de voorwaardes tonen een correlatie: vluchten-achtervolgen, aannemengeven en niet liefhebben-liefhebben.
Sappho weet dat Aphrodite haar in het verleden met iets soortgelijks heeft geholpen, maar toen
heeft de godin haar goed geholpen dus nu vraagt ze het weer. Sappho weet ook dat Aphrodite weet dat
ze weer wordt gevraagd, ze glimlacht er zelfs om: ‘nadat je geglimlacht had met je onsterfelijke
gezicht’ (μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι). Hierna volgt driemaal de hierboven benoemde crasis
δηὖτε, ‘alweer’.
Aphrodite wordt direct, in tweede persoon, aangesproken. Ook wordt haar afdaling van de
Olympus naar Sappho, op de aarde, vrij gedetailleerd beschreven. Hiermee geeft Sappho een bewijs
dat Aphrodite haar al eerder heeft bezocht.2

In dit deel ga ik fragment 1 verder uitpluizen. Ik ga kijken hoe de hymne in het zuiver Attisch zou zijn
en hierbij heb ik alle aangepaste vormen een oranje kleur gegeven. De determinatie van het Lesbische
fragment volgt met eventuele omzettingen naar het zuiver Attisch. Daarna zal ik de Lesbische versie
en de Attische versie scanderen, om te kijken of de Sapphische strofe intact blijft. Als het metrum niet
klopt, is dit aangegeven met een kruisje (×) naast de scandering. Dan volgt er per vers een analyse,
waarin staat wat er eventueel anders is in de Attische versie en waarom, en of dit impact heeft op het
metrum. Waar het metrum niet meer klopt, zal ik het metrum proberen kloppend te maken door het
aanpassen van de zuiver Attische versie met vormen die ook in de epiek of tragedie werden gebruikt.
Die vormen zal ik aangeven met een blauwgekleurde tekst. Hieruit zal een nieuwe versie (Saveur)
ontstaan. Ik zal ook een vertaling geven van de Saveur-versie, waar er in de vertaling dingen zijn
veranderd, is dat met dezelfde blauwe kleur aangegeven.

1
2

Page (1955), p. 12.
Page (1955), pp. 13-18.
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ἀλλὰ τυίδ᾿ ἔλθ᾿, αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες

ἄρμ᾿ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾿ ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ ὠράνωἴθερος διὰ μέσσω,

αἶψα δ᾿ ἐξίκοντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι,

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω
ἄψ σ᾿ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ᾿, ὦ
Ψάπφ᾿, ἀδικήει;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.
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ἐλθέ μοι καὶ νῦν, χαλέπων δὲ λῦσον
ἐκ μερίμνων, ὅσα δέ μοι τελέσαι
θυμός ἱμείρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὐτὴ
σύμμαχος ἴσθι.

καὶ γὰρ εἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
εἰ δὲ δῶρα μὴ δέχετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
εἰ δὲ μὴ φιλεῖ, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλουσα.

κὤτι μοι μάλιστ’ ἐθέλω γενέσθαι
μαινόληι θυμῶι· τίνα δαὖτε πείθω
ἄψ σ᾿ ἄγειν ἐς τὴν φιλότητα; τίς σ᾿, ὦ
Σάπφ᾿, ἀδικεῖ;

αἶψα δ᾿ ἐξικόντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
μειδιάσασ’ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρου ὅτι δαὖτε πέπονθα κὤτι
δαὖτε καλῶ,

ἅρμ᾿ ὑποζεύξασα· καλοὶ δέ σ᾿ ἦγον
ὠκεῖς στρουθοὶ ὑπὲρ γῆς μελαίνης
πυκνὰ δινούντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ οὐρανῶἰθερος διὰ μέσου,

ἀλλὰ δεῦρ᾿ ἐλθ᾿, εἰ ποτέ κἀτέρωθι
τῆς ἐμῆς αὐδὴς ἀίουσα τηλοῦ
ἔκλυες, πατρὸς δὲ δόμον λιποῦσα
χρυσοῦν ἦλθες

ποικιλόθρον᾿ ἀθάνατ᾿ ’Αφροδίτη,
παῖ Διός δολοπλόκε, λίσσομαι σε,
μή μ᾿ ἄσαις μηδ᾿ ἀνίαις δάμνη,
πότνια, θυμόν,

Sappho, fr. 1 (Attisch)

ποικιλόθρον᾿ ἀθανάτ᾿ Αφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,

Sappho, fr. 1 (Loeb)

Kom ook nu voor mij, en bevrijd me van moeilijke zorgen
en voltooi al wat mijn hart begeert
te voltooien: en jijzelf,
wees een medestrijder.

Want ook als ze vlucht, zal ze snel achtervolgen:
en als ze niet giften aanneemt, zal zij ze toch geven:
en als ze niet liefheeft, zal ze snel liefhebben
ook als ze het niet wil.”

en wat ik het meest wil dat er gebeurt
met mijn bezeten hart: “wie moet ik nu weer overtuigen
jou terug te leiden naar haar liefde? Wie, o
Sappho, schaadt jou?

en snel kwamen ze: en jij, o gelukzalige,
nadat je geglimlacht had met je onsterfelijke gezicht,
vroeg wat ik nu weer had geleden en waarom ik
nu weer roep,

nadat jij een strijdwagen onder het juk had gespannen: en
mooie, snelle mussen leidden jou over de donkere aarde
terwijl ze hun dichte vleugels
wendden, vanuit de hemel door het midden van de lucht,

maar kom hierheen, als je ooit een andere keer,
terwijl je mijn stem hoorde van ver,
luisterde, en kwam toen je het gouden huis
van je vader verliet

Onsterfelijke Aphrodite, met bonte troon,
listenvlechtend kind van Zeus, ik smeek je,
overweldig, heerseres, voor mij het hart niet met
walgingen noch met zorgen,

Sappho, fr. 1 (vertaling)

Sappho, fr. 1 (Loeb) – determinatie

1

ποικιλόθρον᾿ = ποικιλόθρονε
adiectivum
vocativus – singularis – feminina – ποικιλόθρονος – ‘met bonte troon’
Episch
ἀθανάτ᾿ = ἀθανάτα
adiectivum
vocativus – singularis – feminina – ἀθάνατος – ‘onsterfelijk’
Attisch: ἀθάνατ’ = ἀθάνατε < ἀθάνατος
Αφρόδιτα
nomen personale
vocativus – singularis – feminina – Αφροδίτα – ‘Aphrodite’
Attisch: Ἀφροδίτη < Ἀφροδίτη

2

παῖ
substantivum
vocativus – singularis – feminina – παῖς – ‘kind’
Algemeen Grieks
Δίος
nomen personale
genitivus – singularis – masculinum – Ζεῦς – ‘Zeus’
Attisch: Διός < Ζεύς
δολόπλοκε
adiectivum
vocativus – singularis – feminina – δολόπλοκος – ‘listenvlechtend’
Episch
Attisch: δολοπλόκε < δολοπλόκος
λίσσομαι
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – medium – λίσσομαι – ‘ik smeek’
Algemeen Grieks

18

σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks

3

μή
negatie
Algemeen Grieks
μ᾿ = μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ
ἄσαισι
substantivum
dativus – pluralis – feminina - ἄσα – ‘walging’
Attisch: ἄσαις < ἄση
μηδ᾿ = μηδέ
negatie
Algemeen Grieks
ὀνίαισι
substantivum
dativus – pluralis – feminina – ὀνία – ‘zorg’
Attisch: ἀνίαις < ἀνία
δάμνα
verbum
2 – singularis – praesens – imperativus – activum – δάμναμι – ‘ik overweldig’
Attisch: δάμνη < δάμνημι

4

πότνια
substantivum
vocativus – singularis – feminina - πότνια – ‘heerseres’
Poëtisch: πότνια < πότνια

19

θῦμον
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – θῦμος – ‘hart’
Attisch: θυμόν < θυμός

5

ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
τυίδ᾿ = τυίδε
adverbium
Attisch: δεῦρ’ = δεῦρο
ἔλθ᾿ = ἔλθε
verbum
2 – singularis – aoristus – imperativus – medium – ἔρχομαι – ‘ik kom’
Attisch: ἔλθ’ = ἐλθέ < ἔρχομαι
αἴ
partikel
Attisch: εἰ
πότα
partikel
Attisch: ποτέ
κἀτέρωτα
crasis καί & ἐτέρωτα
καί : partikel
Algemeen Grieks
ἐτέρωτα : adverbium
Attisch: ἑτερωθι < ἕτερος
Attisch: κἄτέρωθι = καί & ἑτέρωθι

20

6

τάς
lidwoord
genitivus – singularis – feminina – ὁ – ‘de, het’
Attisch: τῆς < ὁ
ἔμας
pronomen possessivum
genitivus – singularis – feminina – ἔμος – ‘mijn’
Attisch: ἐμῆς < ἐμός
αὔδας
substantivum
genitivus – singularis – feminina – αὔδα – ‘stem’
Attisch: αὐδῆς < αὐδή
ἀίοισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – praesens – participium – activum - ἀΐω – ‘ik hoor’
Episch: ἀΐουσα < ἀΐω
Attisch: ἀίουσα < ἀίω (andere schrijfwijze maar metrisch evenwaardig)
πήλοι
adverbium
Attisch: τηλοῦ

7

ἔκλυες
verbum
2 – singularis – aoristus – indicativus – activum – κλύω – ‘ik luister’
Algemeen Grieks
πάτρος
substantivum
genitivus – singularis – masculinum – πάτηρ – ‘vader’
Attisch: πατρός < πατήρ

21

δέ
partikel
Algemeen Grieks
δόμον
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – δόμος – ‘huis’
Algemeen Grieks
λίποισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – aoristus – participium – activum – λείπω – ‘ik verlaat’
Attisch: λιποῦσα < λείπω

8

χρύσιον
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – χρύσιος – ‘gouden’
Attisch: χρυσοῦν < χρυσοῦς
ἦλθες
verbum
2 – singularis – aoristus – indicativus – medium – ἔρχομαι – ‘ik kom’
Algemeen Grieks

9

ἄρμ᾿ = ἄρμα
substantivum
accusativus – singularis – neutrum - ἄρμα – ‘strijdwagen’
Attisch: ἅρμ΄ = ἅρμα < ἅρμα
ὐπασδεύξαισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – aoristus – participium – activum – ὐπασδεύγνυμι – ‘ik
span onder het juk’
Attisch: ὑποζεύξασα < ὑποζεύγνυμι

22

κάλοι
adiectivum
nominativus – pluralis – masculinum – κάλος – ‘mooi’
Attisch: καλοί < καλός
δέ
partikel
Algemeen Grieks
σ᾿ = σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
ἆγον
verbum
3 – pluralis – imperfectum – indicativus – activum – ἄγω – ‘ik leid’
Attisch: ἦγον < ἄγω

10

ὤκεες
adiectivum
nominativus – pluralis – masculinum - ὤκυς – ‘snel’
Attisch: ὠκεῖς < ὠκύς
στροῦθοι
substantivum
nominativus – pluralis – masculinum – στροῦθος – ‘mus’
Attisch: στρουθοί < στρουθός
περί
voorzetsel
Attisch: ὑπέρ
γᾶς
substantivum
genitivus – singularis – feminina – γᾶ – ‘aarde’
Attisch: γῆς < γῆ

23

μελαίνας
adiectivum
genitivus – singularis – feminina – μέλαις – ‘donker’
Attisch: μελαίνης < μέλας

11

πύκνα
adiectivum
accusativus – pluralis – neutrum – πύκνος – ‘dicht’
Attisch: πυκνά < πυκνός
δίννεντες
verbum
nominativus – pluralis – masculinum – praesens – participium – activum – δίννημι – ‘ik wend’
Attisch: δινοῦντες < δινέω
πτέρ᾿ = πτέρα
substantivum
accusativus – pluralis – neutrum – πτέρον – ‘veer’ (pluralis ‘vleugels’)
Attisch: πτέρ’ = πτερά < πτερόν
ἀπ᾿ = ἀπό
voorzetsel
Algemeen Grieks

12

ὠράνωἴθερος
crasis ὠράνω & αἴθερος
ὠράνω : substantivum, genitivus – singularis – masculinum – ὠράνος – ‘hemel’
Attisch: οὐρανοῦ < οὐρανός
αἴθερος : substantivum, genitivus – singularis – masculinum – αἴθηρ – ‘lucht’
Attisch: αἰθέρος < αἰθήρ
Attisch: οὐρανῶἰθερος = οὐρανοῦ & αἰθέρος
διά
voorzetsel
Algemeen Grieks

24

μέσσω
substantivum
genitivus – singularis – neutrum – μέσσος – ‘midden’
Attisch: μέσου < μέσος

13

αἶψα
adverbium
Algemeen Grieks
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
ἐξίκοντο
verbum
3 – pluralis – aoristus – indicativus – medium - ἐξικνέομαι – ‘ik kom’
Algemeen Grieks
σύ
pronomen personale
nominativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
ὦ
partikel
Algemeen Grieks
μάκαιρα
adiectivum
vocativus – singularis – feminina – μάκαρ – ‘gelukzalig’
Episch

25

14

μειδιαίσαισ᾿ = μειδιαίσαισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – aoristus – participium – μειδιάμι – ‘ik glimlach’
Attisch: μειδιήσασ’ = μειδιήσασα < μειδιάω
ἀθανάτωι
adiectivum
dativus – singularis – neutrum – ἀθάνατος – ‘onsterfelijk’
Algemeen Grieks
προσώπωι
substantivum
dativus – singularis – neutrum – πρόσωπον – ‘gezicht’
Algemeen Grieks

15

ἤρε᾿ = ἤρεο
verbum
2 – singularis – aoristus – indicativus – medium - ἔραμαι – ‘ik vraag’
Attisch: εἴρου < εἴρομαι
ὄττι
pronomen interrogativum indefinitum
accusativus – singularis – neutrum – ὄττις – ‘wie, wat’
Attisch: ὅτι < ὅστις
δηὖτε
crasis δή & αὖτε
δή : partikel
Algemeen Grieks
αὖτε : adverbium
Algemeen Grieks
Attisch: δαὖτε = δή & αὖτε
πέπονθα
verbum
1 – singularis – perfectum – indicativus – activum – πάσχω – ‘ik lijd’
Algemeen Grieks

26

κὤττι
crasis καί & ὄττι
καί : partikel
Algemeen Grieks
ὄττι : pronomen relativum, accusativus – singularis – neutrum – ὄττις – ‘wie, wat’
Attisch: ὅτι < ὅστις
Attisch: κὤτι = καί & ὅτι

16

δηὖτε
crasis δή & αὖτε
δή : partikel
Algemeen Grieks
αὖτε : adverbium
Algemeen Grieks
Attisch: δαὖτε = δή & αὖτε
κάλημμι
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – activum – κἀλημμι – ‘ik roep’
Attisch: καλῶ < καλέω

17

κὤττι
crasis καί & ὄττι
καί : partikel
Algemeen Grieks
ὄττι : pronomen relativum, accusativus – singularis – neutrum – ὄττις – ‘wie, wat’
Attisch: ὅτι < ὅστις
Attisch: κὤτι = καί & ὅτι
μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ
μάλιστα
adverbium
Algemeen Grieks

27

θέλω
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – activum – θέλω – ‘ik wil’
Attisch: ἐθέλω
γένεσθαι
verbum
aoristus – infinitivus – medium – γίνομαι – ‘ik gebeur’
Attisch: γενέσθαι < γίγνομαι

18

μαινόλαι
adiectivum
dativus – singularis – masculinum – μαινόλης – ‘bezeten’
Attisch: μαινόληι < μαινόλης – het Attisch kent dit woord alleen in het vrouwelijk (μαινόλις)
θύμωι
substantivum
dativus – singularis – masculinum – θῦμος – ‘hart’
Attisch: θυμῶι < θυμός
τίνα
pronomen interrogativum
accusativus – singularis – feminina – τίς – ‘wie, wat’
Algemeen Grieks
δηὖτε
crasis δή & αὖτε
δή : partikel
Algemeen Grieks
αὖτε : adverbium
Algemeen Grieks
Attisch: δαὖτε = δή & αὖτε
πείθω
verbum
1 – singularis – praesens – coniunctivus – activum – πείθω – ‘ik overtuig’
Algemeen Grieks

28
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ἄψ
adverbium
Algemeen Grieks
σ᾿ = σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
ἄγην1
verbum
praesens – infinitivus – activum – ἄγω – ‘ik leid’
Attisch: ἄγειν < ἄγω
ἐς
voorzetsel
Algemeen Grieks, pas in post-klassiek Attisch εἰς

1

Page (1955, p. 3) heeft de vorige twee woorden (σ’ ἄγην) getranscribeerd tot de Lesbische infinitivus †σάγην†.

29

ϝάν2 3
pronomen possessivum
accusativus – singularis – feminina – ϝός – ‘zijn’
Poëtisch: τήν < ὅς, het Attisch kan hiervoor het lidwoord gebruiken, τήν < ὁ
φιλότατα
substantivum
accusativus – singularis – feminina – φιλότας – ‘liefde’
Attisch: φιλότητα < φιλότης
τίς
pronomen interrogativum
nominativus – singularis – feminina – τίς – ‘wie, wat’
Algemeen Grieks
σ᾿ = σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
ὦ
partikel
Algemeen Grieks

20

Ψάπφ᾿ = Ψάπφοι
nomen personale
vocativus – singularis – feminina – Ψάπφω – ‘Sappho’
Attisch: Σάπφ’ = Σαπφώ < Σαπφώ4

Page (1955) heeft in zijn boek dit woord in het Lesbisch getranscribeerd tot σαν, dan zou de vertaling ‘jouw’
zijn. In dit fragment is Sappho tot Aphrodite aan het bidden, omdat haar liefde tot een andere vrouw
onbeantwoord blijft. In de volgende strofe zegt Aphrodite dat als zij (nu) vlucht, ze haar snel zal achtervolgen.
Ook neemt ze nu giften niet aan, maar zal ze ze snel geven. Concluderend zegt Aphrodite: ‘als ze niet liefheeft,
zal ze snel liefhebben’.
3
In Campbell (1982b) staat er bij dit vers een variant, namelijk μαισαγηνεσσαν in plaats van ἄψ σ᾿ ἄγην ἐς ϝὰν,
welke vorm van het werkwoord μαίομαι, ‘zoeken’ (Attisch: μαιόμαι), zou komen.
4
Yatromanolakis (2007, pp. 102-103) stelt dat deze spelling van haar naam wordt geprefereerd, omdat deze
spelling het meest wordt teruggevonden in latere tekst. Op Attische vazen uit de laat zesde en vroeg vijfde eeuw
v. Chr. worden ook de vormen ΦΣΑΦΟ, ΣΑΦΟ en ΣΑΠΠΩ̣Σ gevonden.
2

30

ἀδικήει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum - ἀδίκημι – ‘ik doe onrecht’
Attisch: ἀδικεῖ < ἀδικέω

21

καί
partikel
Algemeen Grieks
γάρ
partikel
Algemeen Grieks
αἰ
partikel
Attisch: εἰ
φεύγει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – φεύγω – ‘ik vlucht’
Algemeen Grieks
ταχέως
adverbium
Algemeen Grieks
διώξει
verbum
3 – singularis – futurum – indicativus – activum – διώκω – ‘ik achtervolg’
Algemeen Grieks

22

αἰ
partikel
Attisch: εἰ

31

δέ
partikel
Algemeen Grieks
δῶρα
substantivum
accusativus – pluralis – neutrum – δῶρον – ‘gift’
Algemeen Grieks
μή
negatie
Algemeen Grieks
δέκετ᾿ = δέκεται
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – medium – δέκομαι – ‘ik neem aan’
Attisch: δέχετ’ = δέχεται < δέχομαι
ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
δώσει
verbum
3 – singularis – futurum – indicativus – activum – δίδωμι – ‘ik geef’
Algemeen Grieks

23

αἱ
partikel
Attisch: εἰ
δέ
partikel
Algemeen Grieks

32

μή
negatie
Algemeen Grieks
φίλει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – φίλημι – ‘ik heb lief’
Attisch: φιλεῖ < φιλέω
ταχέως
adverbium
Algemeen Grieks
φιλήσει
verbum
3 – singularis – futurum – indicativus – activum – φίλημι – ‘ik heb lief’
Attisch: φιλήσει < φιλέω

24

κωὐκ
crasis καί & oὐκ
καί : partikel
Algemeen Grieks
oὐκ : negatie
Algemeen Grieks
ἐθέλοισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – praesens – participium – activum - ἐθέλω – ‘ik wil’
Attisch: ἐθέλουσα < ἐθέλω

25

ἔλθε
verbum
2 – singularis – aoristus – imperativus – medium – ἔρχομαι – ‘ik kom’
Attisch: ἐλθέ < ἔρχομαι

33

μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ
καί
partikel
Algemeen Grieks
νῦν
partikel
Algemeen Grieks
χαλέπαν
adiectivum
genitivus – pluralis – feminina – χάλεπος – ‘moeilijk’
Attisch: χαλεπῶν < χαλεπός
δέ
partikel
Algemeen Grieks
λῦσον
verbum
2 – singularis – aoristus – imperativus – activum – λύω – ‘ik maak los’
Algemeen Grieks

26

ἐκ
voorzetsel
Algemeen Grieks
μερίμναν
substantivum
genitivus – pluralis – feminina – μέριμνα – ‘zorg’
Attisch: μεριμνῶν < μέριμνα

34

ὄσσα
pronomen interrogativum
accusativus – pluralis – neutrum - ὄσσον – ‘wie, wat’
Attisch: ὅσα < ὅσος
δέ
partikel
Algemeen Grieks
μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ
τέλεσσαι
verbum
aoristus – infinitivus – activum – τελέω – ‘ik voltooi’
Attisch: τελέσαι < τελέω

27

θῦμος
substantivum
nominativus – singularis – masculinum – θῦμος – ‘hart’
Attisch: θυμός
ἰμέρρει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum - ἰμέρρω – ‘ik begeer’
Attisch: ἱμείρει < ἱμείρω
τέλεσον
verbum
2 – singularis – aoristus – imperativus – activum – τελέω – ‘ik voltooi’
Algemeen Grieks

35

σύ
pronomen personale
nominativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
αὔτα
pronomen reflexivum
nominativus – singularis – feminina – αὔτος – ‘zelf’
Attisch: αὐτή < αὐτός

28

σύμμαχος
adiectivum pro substantivo
nominativus – singularis – feminina – σύμμαχος – ‘medestrijdend’
Algemeen Grieks
ἔσσο
verbum
2 – singularis – praesens – imperativus – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: ἴσθι < εἰμί

36

Sappho, fr. 1 (Loeb) – metrum

4

_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ
_ |ˬ _ˬ
ποικιλόθρον᾿ ἀθανάτ᾿ Αφρόδιτα,
_ ˬ_ ˬ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
_
ˬ _ ˬ | _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα,
_ ˬˬ _ _
πότνια, θῦμον,

8

_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἀλλὰ τυίδ᾿ ἔλθ᾿, αἴ ποτα κἀτέρωτα
_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _ | ˬ _ _
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
_ ˬ_ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
_ ˬˬ _ _
χρύσιον ἦλθες

12

_
ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ
_ _
ἄρμ᾿ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾿ ἆγον
_ ˬ_
_ |_ ˬˬ _ |ˬ _ _
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
_ ˬ _ _|_
ˬ ˬ _|ˬ _ ˬ
πύκνα δίννεντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ ὠράνωἴθε_ ˬˬ _ _
ρος διὰ μέσσω,

16

_ ˬ __|_ ˬ ˬ
_ |ˬ _ _
αἶψα δ᾿ ἐξίκοντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι
_ ˬ _ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
_ ˬ ˬ _ _
δηὖτε κάλημμι,

20

_ ˬ _ ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ _ _
κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω
_
ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ _
_
ἄψ σ᾿ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ᾿, ὦ
_
ˬ ˬ __
Ψάπφ᾿, ἀδικήει;

Sappho, fr. 1 (Attisch) – metrum

37

4

_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ
_ |ˬ __
ποικιλόθρον᾿ ἀθάνατ᾿ ’Αφροδίτη,
_ ˬ_ ˬ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
παῖ Διός δολοπλόκε, λίσσομαι σε,
_
ˬ _ | _ ˬ ˬ_ | _ _
μή μ᾿ ἄσαις μηδ᾿ ἀνίαις δάμνη,
_ ˬˬ _ _
πότνια, θυμόν,

8

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ__
ἀλλὰ δεῦρ᾿ ἐλθ᾿, εἰ ποτέ κἀτέρωθι
_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _ | ˬ _ _
τῆς ἐμῆς αὐδὴς ἀίουσα τηλοῦ
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
ἔκλυες, πατρὸς δὲ δόμον λιποῦσα
_ _ _ _
χρυσοῦν ἦλθες

12

_
ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ
_ _
ἅρμ᾿ ὑποζεύξασα· καλοὶ δέ σ᾿ ἦγον
_ _
_|_ ˬ _ _ |ˬ _ _
×
ὠκεῖς στρουθοὶ ὑπὲρ γῆς μέλαινης
_ ˬ _ _ |_
ˬ ˬ _|ˬ _ ˬ
πυκνὰ δινούντες πτερ᾿ ἀπ᾿ οὐρανῶἰθέ_ ˬˬ ˬ _
×
ρος διὰ μέσου,

16

_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ
_ |ˬ _ _
αἶψα δ᾿ ἐξικόντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
μειδιάσασ’ ἀθανάτωι προσώπωι
_ ˬ ˬ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἤρου ὅτι δαὖτε πέπονθα κὤτι
_ ˬ ˬ _
δαὖτε καλῶ,

20

_ ˬ _ ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ _ _
κὤτι μοι μάλιστ’ ἐθέλω γενέσθαι
_ ˬ _ _|_ ˬˬ _|ˬ _ _
μαινόληι θυμῶι· τίνα δαὖτε πείθω
_
ˬ _ _|_ ˬˬ _|ˬ _
_
ἄψ σ᾿ ἄγειν ἐς τὴν φιλότητα; τίς σ᾿, ὦ
_
ˬ ˬ _
×
Σάπφ᾿, ἀδικεῖ;

×

×

×
×

24

_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ_ | ˬ_ _
καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
_ ˬ _ ˬ | _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
_ ˬ ˬ _ _
κωὐκ ἐθέλοισα.

28

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ
_ _
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὔτα
_ ˬ ˬ _ _
σύμμαχος ἔσσο.

38

24

_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ_ | ˬ_ _
καὶ γὰρ εἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
_ ˬ _ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
εἰ δὲ δῶρα μὴ δέχετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
_ ˬ _ ˬ | _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
εἰ δὲ μὴ φιλεῖ, ταχέως φιλήσει
_ ˬ ˬ _ _
κωὐκ ἐθέλουσα.

28

_ ˬ _ _ |_
ˬˬ _ |ˬ _ _
ἐλθέ μοι καὶ νῦν, χαλέπων δὲ λῦσον
_ ˬ _ _ |ˬ ˬ ˬ _ |ˬ ˬ _
ἐκ μερίμνων, ὅσα δέ μοι τελέσαι
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ
_ _
θυμός ἱμείρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὐτὴ
_ ˬ ˬ _ _
σύμμαχος ἴσθι.

×

Sappho, fr. 1 (Loeb) – analyse

Bij het omzetten naar het Attisch van fragment 1 heb ik geprobeerd om het zo correct mogelijk te
transformeren, zonder eventuele epische vormen. Wanneer er door het omzetten naar zuiver Attisch
metrisch iets is veranderd waardoor de Sapphische strofe niet meer klopt, staat er een kruisje (×)
achter. Per vers is er het volgende aangepast:
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ
Fr. 1.1

_ |ˬ _ˬ

ποικιλόθρον᾿ ἀθανάτ᾿ Αφρόδιτα

_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ
-

_ |ˬ __

ποικιλόθρον᾿ ἀθάνατ᾿ ’Αφροδίτη

ἀθανάτ’ is vervangen door ἀθάνατ, enkel een accentverschuiving, in de metriek verandert er niets. De
naam Aphrodite wordt in het Lesbisch met een lange α geschreven, in het Attisch met een η. In dit
vers zijn er geen problemen in de Attische versie.
ˬ_ ˬ | _ ˬ ˬ

_
Fr. 1.2

_|ˬ _ _

παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε

ˬ_ ˬ | _ ˬ ˬ

_
-

_ |ˬ _ _

παῖ Διός δολοπλόκε, λίσσομαι σε

De genitivus van het nomen personale Zeus heeft slechts een accentverschuiving, net als het
adiectivum ‘listenvlechtend’. In beide gevallen maakt dit geen verschil voor het metrum.
ˬ _ ˬ |_

_
Fr. 1.3

ˬˬ_|ˬ _ _

μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα

ˬ _

_
-

|_

ˬ ˬ_ | _ _

μή μ᾿ ἄσαις μηδ᾿ ἀνίαις δάμνη

De vrouwelijke dativusvormen op -αισι zorgen ervoor dat het vers in het Lesbisch elf lettergrepen
heeft, de Attische vorm van de dativus pluralis is -αις en dus twee lettergrepen minder. De imperativus
δάμνα heeft in het Lesbisch een lange α, wat overeenkomt met de lange η in het Attisch.
ˬˬ

_
Fr. 1.4

_ _

ˬˬ

_

πότνια, θῦμον

-

_ _

πότνια, θυμόν

Hier is enkel een accentverschuiving, waardoor er metrisch niets verandert.

_
Fr. 1.5

ˬ

_

_

|_ ˬ ˬ

_ |ˬ _ _

ἀλλὰ τυίδ᾿ ἔλθ᾿, αἴ ποτα κἀτέρωτα

_
-

ˬ

_

_

|_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἀλλὰ δεῦρ᾿ ἐλθ᾿, εἰ ποτέ κἀτέρωθι

Het woord τυίδε is een Lesbische equivalent van het Attische δεῦρο, welke hier beide de laatste
klinker verliezen door elisie. In het Lesbisch is het accent regressief, waardoor er in de imperativus
ἔλθ[ε] een accent staat op de eerste lettergreep, waar deze in het Attisch op de laatste lettergreep valt.
Metrisch maakt dit geen verschil. Het Lesbisch αἰ is in het Attisch εἰ, πότα is ποτέ in het Attisch, en de
crasis κἀτέρωτα is in het Lesbisch gevormd door de samensmelting van καί en ἐτέρωτα, terwijl in het
Attisch κἀτέρωθι gevormd wordt door de samensmelting van καί en ἑτέρωθι, maar voor het metrum
maakt dit niet uit.
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×

_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _ | ˬ _ _
Fr. 1.6

_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _ | ˬ _ _

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι

-

τῆς ἐμῆς αὐδὴς ἀίουσα τηλοῦ

Hier staan de eerste drie woorden in genitivus singularis feminina op -ας in plaats van het Attisch op
-ης, zoals in de status quaestionis behandeld is toen het Lesbische dialect werd beschreven in verschil
met de Attische uitspraak. Het participium praesens is in het Lesbisch met de klank οι, waar in het
Attisch ου wordt geschreven. Het adverbium πήλοι is in het Attisch τηλοῦ. Ondanks dat alle woorden
in het Attisch anders zijn, wordt de Sapphische strofe intact gehouden.
_ ˬ_
Fr. 1.7

_|_

ˬ

ˬ _ |ˬ _ _

_ ˬ_

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα

-

_|_

ˬ

ˬ _ |ˬ _ _

ἔκλυες, πατρὸς δὲ δόμον λιποῦσα

De genitivus van πάτηρ (Attisch: πατήρ) is metrisch niet anders, hoewel het accent regressief is in het
Lesbisch. Het participium praesens is in het Attisch met ου geschreven, terwijl dit in het Lesbisch met
οι was. Metrisch treedt hier geen verschil op.
_ ˬˬ
Fr. 1.8

_ _

_ _ _

χρύσιον ἦλθες

-

_

×

χρυσοῦν ἦλθες

In het Attisch heeft de vorm voor ‘gouden’ een lettergreep minder, waardoor het metrum niet klopt als
de Sapphische strofe gepoogd wordt te behouden.

_
Fr. 1.9

ˬ _

_ |_ ˬ

ˬ _|ˬ

_ _

ˬ _ _|_ ˬ

_

ἄρμ᾿ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾿ ἆγον -

ˬ _ |ˬ

_ _

ἅρμ᾿ ὑποζεύξασα· καλοὶ δέ σ᾿ ἦγον

Het Attisch voor ‘strijdwagen’ heeft een spiritus asper, welke in het Lesbisch ontbreekt. Het Lesbische
voorzetsel ὐπα is in het Attisch ὑπο, de Lesbische lettercombinatie σδ is in het Attisch de letter ζ, de
bindvocaal van het participium is in het Lesbisch -αι- en in het Attisch een lange α. In het Lesbisch is
het accent bij κάλοι regressief (Attisch καλοί) en bij de indicativus imperfectum heeft het augment in
het Lesbisch geresulteerd in een lange α, in het Attisch is dat een lange η. De Sapphische strofe blijft
ongerept.
_ ˬ_
Fr. 1.10

_ |_ ˬˬ _ | ˬ _ _

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας

_ _
-

_ |_ ˬ _ _ | ˬ _ _

ὠκεῖς στρουθοὶ ὑπὲρ γῆς μελαίνης

In het Attisch trekt εε samen tot εῖ, in het Lesbisch blijft εε staan. Ook het accent heeft het Lesbisch
verder naar voren staan. In het Lesbisch is het accent van στροῦθοι eveneens regressief, de Attische
equivalent van περί in de betekenis van ‘over [de aarde]’ is ὑπέρ. De lange α is in het Lesbisch een α
gebleven (γᾶ), in het Attisch is dat een η geworden (γῆ), evenals bij het daarbij behorende vrouwelijk
adiectivum, μελαίνας/μελαίνης. In dit vers loopt het in het Attisch metrisch niet lekker door de
samentrekking van εε tot εῖ en de equivalent van het Lesbische περί zorgt er in het Attisch voor dat de
derde lettergreep in de tweede voet lang is, terwijl deze in de Sapphische strofe lang hoort te zijn.
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_
Fr. 1.11

ˬ _ _|_

ˬ

ˬ

_|ˬ _ ˬ

πύκνα δίννεντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ ὠράνωἴθε-

ˬ _ _|_

_
-

ˬ

ˬ

_|ˬ _ ˬ

πυκνὰ δινούντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ οὐρανῶίθε-

Het accent op πύκνα in het Lesbisch is regressief. Het participium komt in het Lesbisch van het
verbum δίννημι, dat in het Attisch δινέω is, zoals in mijn status quaestionis vermeld is. Doordat dit een
andere vorm is van het werkwoord, zijn de participia ook anders. De ‘vleugels’ (πτέρ’) zien er door de
klinkerreductie hetzelfde uit, het Lesbisch is πτέρα, echter in het Attisch staat dit accent op de laatste
lettergreep, πτερά. Door het wegvallen van de geaccentueerde α treedt er regressie op van het accent in
het Attisch en levert het dezelfde vormen op. De crasis ὠράνωἴθε[ρος] is in het Lesbisch gevormd
door de woorden ὠράνω en αἴθερος, waarin bij het eerste deel van de crasis de Lesbische ω in het
Attisch een ου is, dus οὐρανοῦ, en bij het tweede deel (αἴθερος) is het Lesbische accent regressief,
waar het in het Attisch op de ε staat (αἰθέρος). De crasis wordt dan οὐρανῶίθε[ρος]. Ondanks al deze
veranderingen, maakt het metrisch geen enkel verschil.

_
Fr. 1.12

ˬˬ

_ _

ˬˬ ˬ _

_

ρος διὰ μέσσω

-

×

ρος διὰ μέσου

De Lesbische ω is in het Attisch een ου, beide metrisch lang. De dubbele σ zorgt ervoor dat in de
Lesbische versie de ε lang moet zijn, maar in het Attisch is deze vorm normaal met maar één σ
geschreven, zodat de ε kort is.
_ ˬ
Fr. 1.13

_ _| _ ˬ

ˬ

_ |ˬ _ _

αἶψα δ᾿ ἐξίκοντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα

_ ˬ
-

_ _| _ ˬ

ˬ

_ |ˬ _ _

αἶψα δ᾿ ἐξικόντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,

Het verbum is hetzelfde, het heeft wel een ander accent, maar hetzelfde aantal lettergrepen.
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _
Fr. 1.14

_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _

_

μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι

-

μειδιάσασ’ ἀθανάτωι προσώπωι

Het participium heeft een andere bindvocaal: in het Lesbisch is dit αι, in het Attisch een lange α.
Metrisch maakt dit geen verschil.
_ ˬ _ ˬ|_
Fr. 1.15

ˬ

ˬ_ |ˬ _ ˬ

ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι

_
-

ˬ ˬ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἤρου ὅτι δαὖτε πέπονθα κὤτι

De werkwoordsvorm aan het begin van de versregel heeft in het Lesbisch elisie ondergaan, terwijl de
uitgang in het Attisch wordt samengetrokken tot ου. Deze lange lettergreep in het Attisch kan echter
verkort worden uitgesproken vanwege de klinker die erop volgt, zodat de twee vormen metrisch gelijk
zijn. De spellingswijze van ὄττι is in het Lesbisch anders dan in het Attisch, ὅτι: waar in het Lesbisch
de ο lang is doordat er twee medeklinkers volgen, is de ο in het Attisch dus kort. De crasis van δή en
αὖτε is in het Lesbisch anders gevormd, maar dit maakt metrisch niet uit. De spellingswijze is bij de
crasis κὤττι in het Lesbisch ook weer anders, omdat de crasis hier bestaat uit καί en ὄττι, waar deze in
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het Attisch bestaat uit καί en ὅτι. De ω is überhaupt lang, dus voor het metrum maakt het niet uit of het
met een enkele τ of met een dubbele τ is geschreven.
_ ˬ ˬ _ _
Fr. 1.16

_ ˬ ˬ _

δηὖτε κάλημμι

-

×

δαὖτε καλῶ

De crasis van δή en αὖτε is net als in fr. 1.15 anders gevormd, maar dit maakt metrisch niet uit.
Sommige werkwoorden in het Lesbisch eindigen op -μι, waar deze in het Attisch op -άω, -έω en -όω
eindigen. καλέω in het Attisch trekt samen tot καλῶ, zodat deze werkwoordsvorm een lettergreep
minder heeft.
ˬ _

_
Fr. 1.17

ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ _ _

_ ˬ

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι

-

_ ˬ| _

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

κὤτι μοι μάλιστ’ ἐθέλω γενέσθαι

Het vers begint met dezelfde crasis als waarmee fr. 1.15 eindigt. Het verbum begint in het Attisch met
een klinker, waardoor er een lettergreep meer is. Het voorgaande woord, μάλιστα, verliest hierdoor de
eindklinker zodat er toch een gelijk aantal van lettergrepen blijft. De infinitivus is hetzelfde, met enkel
een ander accent wat voor het metrum niet uitmaakt.
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
Fr. 1.18

_ ˬ _ _ |_ ˬˬ

μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω

-

_|ˬ _ _

μαινόληι θυμῶι· τίνα δαὖτε πείθω

De lange α, die in het Attisch een η is geworden, is in het Lesbisch behouden. θύμος en θυμός zijn
metrisch gelijk aan elkaar. De crasis δηὖτε is dezelfde als in fr. 1.15 en fr. 1.16.
ˬ _ _|_

_
Fr. 1.19

ˬ ˬ _| ˬ _

_

ἄψ σ᾿ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ᾿, ὦ

ˬ _ _|_

_
-

ˬ ˬ _| ˬ _

_

ἄψ σ᾿ ἄγειν ἐς τὴν φιλότητα; τίς σ᾿, ὦ

De Lesbische infinitivus wordt met een η geschreven, de Attische met ει, beide lange klanken. ἐς was
hetzelfde in het Lesbisch en in het klassieke Attisch. Het pronomen possessivum dat in het Lesbisch
met de ϝ werd geschreven, werd in het Attisch niet meer gebruikt, maar het Attisch kon het lidwoord
als een afgezwakt pronomen possessivum gebruiken (‘naar d’r liefde’). Metrisch zijn de vormen dan
gelijk. Ook hier is de lange α in het Lesbisch behouden, in het Attisch veranderd in een η. Zo ook bij
‘liefde’: in het Lesbisch met een lange α, maar in het Attisch met een η.

_
Fr. 1.20

ˬ ˬ __

Ψάπφ᾿, ἀδικήει

_
-

ˬ ˬ _

Σάπφ᾿, ἀδικεῖ;

De naam van Sappho werd op veel verschillende manieren geschreven en dit is al eerder toegelicht in
de determinatie van fragment 1. Voor het metrum maakt dit hier niet uit. De Lesbische vorm ἀδικήει is
afgeleid van ἀδίκημμι. In het Attisch is dit ἀδικεῖ, afgeleid van ἀδικέω. Hierdoor heeft het vers in het
Attisch een lettergreep minder.
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ˬ _

_
Fr. 1.21

ˬ ˬ_ |ˬ_ _

_|_

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει

_ ˬ _ _|_
-

ˬ ˬ _ | ˬ_ _

καὶ γὰρ εἰ φεύγει, ταχέως διώξει

Lesbisch αἰ is Attisch εἰ.
_ ˬ
Fr. 1.22

_ ˬ|_ ˬ ˬ

_ |ˬ _ _

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ δώσει

_ ˬ _ ˬ|_ ˬ ˬ
-

_ |ˬ _ _

εἰ δὲ δῶρα μὴ δέχετ᾿, ἀλλὰ δώσει

Lesbisch αἰ is Attisch εἰ. Het Lesbisch heeft geen aspiratie bij het verbum δέκομαι, het Attisch wel
(δέχομαι). Dit onderscheid heeft geen gevolgen voor het metrum.
_ ˬ _ ˬ | _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
Fr. 1.23

_ ˬ

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει

-

_ ˬ|_

ˬ ˬ_ | ˬ _ _

εἰ δὲ μὴ φιλεῖ, ταχέως φιλήσει

Lesbisch αἰ is Attisch εἰ. De uitspraak van het verbum is anders, omdat de vorm in het Lesbisch van
het werkwoord φίλημι is afgeleid, in het Attisch van φιλέω.

_
Fr. 1.24

ˬ ˬ _ _

ˬ ˬ _ _

_

κωὐκ ἐθέλοισα

-

κωὐκ ἐθέλουσα

De vorming van in het participium feminina singularis is anders, maar blijft metrisch gelijk.
_ ˬ _ _ |_
Fr. 1.25

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον

_ ˬ _ _ |_
-

ˬ ˬ _

|ˬ _ _

ἐλθέ μοι καὶ νῦν, χαλέπων δὲ λῦσον

De imperativus heeft alleen een ander accent (vergelijk ἔλθ’ in fr. 1.5). In het Lesbisch is de uitgang
-αν, met een lange α, de uitgang voor de genitivus pluralis feminina, in het Attisch -ων. Beide
lettergrepen zijn lang en maken metrisch dus geen verschil.

_
Fr. 1.26

ˬ _ _ |_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι

_
-

ˬ _ _ |ˬ ˬ ˬ

_ |ˬ ˬ _

ἐκ μερίμνων, ὅσα δέ μοι τελέσαι

In het Lesbisch is er de uitgang -αν, met een lange α, de uitgang voor de genitivus pluralis feminina, in
het Attisch -ων. In het Lesbisch is ὄσσα zonder aspiratie en met dubbele σ geschreven, in het Attisch
is dit met aspiratie geschreven en met een enkele σ. Zo ook bij de infinitivus τελέσαι.
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ
Fr. 1.27

_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ | ˬ

_ _

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὔτα

-

_ _

θυμός ἱμείρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὐτὴ

Het Lesbische θῦμος heeft weer het accent regressief vergeleken met het Attische θυμός. In het
Attisch is er bij het verbum een ρ weggevallen met daardoor compensatorische verlenging, waardoor
de ε verlengd is tot ει. In het Lesbisch is de uitgang van de eerste declinatie op -α, in het Attisch op -η.
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_
Fr. 1.28

ˬ ˬ _ _

_

σύμμαχος ἔσσο

-

ˬ ˬ _ _

σύμμαχος ἴσθι

De imperativus is in het Lesbisch anders gevormd dan in het Attisch, maar metrisch zijn ze wel gelijk
aan elkaar.
‘Nieuwe’, metrisch kloppende versie (Saveur)
Bij de gescandeerde versie van het gedicht in zuiver Attisch heb ik een kruisje (×) gezet naast de
versregels die metrisch niet kloppen met de Sapphische strofe. Het Attisch kon echter in gedichten
epische en andere poëtische vormen gebruiken, zoals blijkt uit de Attische komedies en tragedies. In
het vervolg ga ik dus kijken of metrisch kloppende vormen gevonden kunnen worden uit de tragedie
dan wel epiek of synoniemen om de Attische versie zo aan te passen dat het metrisch wel klopt met de
Sapphische strofe. Ik ga verder proberen deze metrisch onjuiste verzen met epische vormen en
eventuele synoniemen met net andere metriek aan te passen zodat ze wel kloppen in het metrum.

Fr. 1.3

μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα

-

μή μ᾿ ἄσαις μηδ᾿ ἀνίαις δάμνη

In dit Attische vers zijn er maar negen lettergrepen, waar er in de Sapphische strofe elf horen te
bestaan. Dit komt, zoals hierboven vermeld, door de kortere Attische vorm van de dativus pluralis op
-αις (masculinum op -οις) in het Attisch. Echter, de Lesbische vorm op -αισι (masculinum op -οισι)
wordt ook in epiek gevonden:
Hom., Il. 1,4-5.
… αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι …
… en maakte henzelf tot prooien voor honden en alle vogels …
Zij worden ook in de Attische tragedie gebruikt:
Soph., Ant. 88.
θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις.

jij hebt een heet hart bij verkillende zaken.
Hier zouden de Attische dativusvormen daarom ook vervangen kunnen worden door in het Attisch
geaccepteerde poëtische vormen om te voldoen aan de Sapphische strofe. Hierdoor wordt de
gecorrigeerde vorm:
_

ˬ _ ˬ |_

ˬˬ_|ˬ _ _

μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ἀνίαισι δάμνη.
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Fr. 1.8

χρύσιον ἦλθες

-

χρυσοῦν ἦλθες

Het volgende vers dat niet overeenkomt met het ritme, is het achtste vers. Doordat het woord ‘gouden’
(Attisch χρυσοῦν) door de samentrekking een lettergreep minder heeft in het Attisch, past het niet. De
Attische tragedie maakt echter ook gebruik van de niet gecontraheerde vorm van het adiectivum
(χρυσέος) dat hier metrisch zou passen.
Eur., Tro. 856.
… χρύσεος ὄχος ἀναρπάσας,
… een gouden wagen, nadat die hem had meegesleurd,
Dat levert dus op:
_ ˬˬ

_ _

χρυσέον ἦλθες.

Fr. 1.10

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας

-

ὠκεῖς στρουθοὶ ὑπὲρ γῆς μελαίνης

Het Lesbisch heeft andere samentrekkingen van klinkers dan het Attisch. In het Attisch worden de
twee epsilons εε samengetrokken tot εῖ, in het Lesbisch blijven dit twee epsilons en dus twee
lettergrepen. Daarom is het tiende vers in het Attisch metrisch ook anders dan in het Lesbisch. Hier
zou ook, net als in de epiek, gebruik gemaakt kunnen worden van de niet gecontraheerde vorm
(ὠκεες):
Hom., Il. 8,88.
… τόφρ᾿ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι
ἦλθον …
… intussen kwamen de snelle paarden van Hector …
Verder klopt het metrisch ook niet door het gebruik van het pronomen ὑπέρ in het Attisch. Na de ε
volgen er dan twee medeklinkers op de ε waardoor die lang moet zijn. Hier zou ook het gelijkwaardige
voorzetsel περί (hetzelfde als in het Lesbisch) in het Attisch gebruikt kunnen worden maar met een
lichtelijk andere vertaling, ‘boven’, waardoor die lettergreep niet meer gevolgd wordt door twee
medeklinkers en niet meer per definitie lang hoeft te zijn. Metrisch kloppend ziet het vers er als volgt
uit:
_ ˬ_

_ |_ ˬˬ _ | ˬ _ _

ὠκεες στρουθοὶ περὶ γῆς μελαίνης.

Fr. 1.12

ρος διὰ μέσσω

-

ρος διὰ μέσου

In het Attisch is het substantivum ‘midden’ met maar één σ geschreven, waardoor de ε kort is. In de
tragedie is het adiectivum door Sophocles wel zoals in het Lesbisch geschreven, met een dubbele σ:
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Soph., OC 1247.
αἱ δ᾿ ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖν᾿

en sommige verspreid over de middelste zonnestraal
Het substantivum is terug te zien in de epiek, bij Homerus:
Hom., Il. 7,56.
μέσσου δουρὸς ἑλών· …
nadat hij zijn speer bij het midden had vastgepakt: …
Dit vers wordt dus:
_

ˬˬ

_ _

ρος διὰ μέσσου.

Fr. 1.15

ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι

-

ἤρου ὅτι δαὖτε πέπονθα κὤτι

In het Lesbisch wordt het pronomen interrogativum met twee keer de τ geschreven, in het Attisch is
het gewoon dat ὅτι met aspiratie en één enkele τ wordt geschreven, waardoor de ο niet verlengd wordt.
In de epiek wordt ὅττι, wel met dubbele τ, geschreven:
Hom., Il. 6.176-177.
… καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι,
ὅττι ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο
… en vroeg een teken te zien, wat hij van zijn schoonzoon Proetus verkreeg.
Wanneer het eerste pronomen interrogativum ὅτι in deze versregel met een dubbele τ wordt
geschreven, klopt de regel metrisch wel:
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
ἤρου ὅττι δαὖτε πέπονθα κὤτι.

Fr. 1.16

δηὖτε κάλημμι

-

δαὖτε καλῶ

In vers zestien staat een werkwoord met de diathese activum. Het gaat hier in het Lesbisch om het
werkwoord κάλημμι, in het Attisch is dit καλέω. In het Attisch vindt er een samentrekking plaats,
waardoor de vorm in de eerste persoon singularis καλῶ wordt. Dit heeft net een lettergreep minder dan
de Lesbische vorm κάλημμι. Wanneer de diathese in het Attisch wordt veranderd naar het medium,
καλέομαι, waarvan de vertaling ‘ontbieden’ kan zijn, heeft de vorm hetzelfde aantal lettergrepen als de
vorm in het Lesbisch:
_ ˬ ˬ _ _
δαὖτε καλοῦμαι.
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Fr. 1.20

Ψάπφ᾿, ἀδικήει;

-

Σάπφ᾿, ἀδικεῖ;

Net als in het voorgaande vers, eindigt de Lesbische vorm van het Attisch werkwoord op -έω op -μι of
-μμι. Met die kennis in het geheugen, kan er worden vastgesteld dat het werkwoord in vers 20 in het
Attisch ἀδικεῖ moet zijn geweest. Οok hier is er een lettergreep te weinig. De mediumvorm van het
werkwoord zou voldoen aan het gewenste aantal lettergrepen, de vertaling zou dan belanghebbend
kunnen zijn, ‘wie doet jou onrecht ten behoeve van zichzelf?’. Het vers is metrisch kloppend als volgt:
_

ˬ ˬ _ _

Σάπφ’, ἀδικεῖται;

Fr. 1.26

ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι

-

ἐκ μερίμνων, ὅσα δέ μοι τελέσαι

De genitivus pluralis feminina eindigt in het Lesbisch op -αν met een lange α. Er is metrisch dus geen
probleem wanneer die uitgang in het Attisch -ων is. Het pronomen interrogativum ὄσσα heeft in het
Lesbisch een dubbele σ en daarom is de voorgaande ο lang. In het Attisch is er maar één σ en daarom
is de ο kort, wat niet past in de Sapphische strofe. Wanneer hier wel een dubbele σ wordt geschreven,
zoals we in de epiek zien, is de ο lang.
Hom., Il. 2.468.
… ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ
… zoveel als er bladeren en bloemen zijn in het jaargetijde
Zo ook bij de infinitivus op het einde van dit vers. In het Lesbisch is die met een dubbele σ
geschreven, zodat de ε ervoor lang is. In het Attisch is dit maar met een enkele σ, dus is de ε kort en
past die niet in de Sapphische strofe. In de epiek bij Homerus wordt er wel een dubbele σ gevonden in
deze infinitivus:
Hom., Il. 19.22.
… μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι
… en zoals een sterfelijke man niet voltooit
De metrisch kloppende Attische versie van deze regel is dus:
_

ˬ _ _ |_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἐκ μερίμνων, ὅσσα δέ μοι τελέσσαι.
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Sappho, fr. 1 (Loeb)

4

ποικιλόθρον᾿ ἀθανάτ᾿ Αφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,

8

ἀλλὰ τυίδ᾿ ἔλθ᾿, αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες

12

ἄρμ᾿ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾿ ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ ὠράνωἴθερος διὰ μέσσω,

16

αἶψα δ᾿ ἐξίκοντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι,

20

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω
ἄψ σ᾿ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ᾿, ὦ
Ψάπφ᾿, ἀδικήει;

24

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα.

28

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.

Sappho, fr. 1 (Attisch)

49

4

ποικιλόθρον᾿ ἀθάνατ᾿ ’Αφροδίτη,
παῖ Διός δολοπλόκε, λίσσομαι σε,
μή μ᾿ ἄσαις μηδ᾿ ἀνίαις δάμνη,
πότνια, θυμόν,

8

ἀλλὰ δεῦρ᾿ ἐλθ᾿, εἰ ποτέ κἀτέρωθι
τῆς ἐμῆς αὐδὴς ἀίουσα τηλοῦ
ἔκλυες, πατρὸς δὲ δόμον λιποῦσα
χρυσοῦν ἦλθες

12

ἅρμ᾿ ὑποζεύξασα· καλοὶ δέ σ᾿ ἦγον
ὠκεῖς στρουθοὶ ὑπὲρ γῆς μελαίνης
πυκνὰ δινούντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ οὐρανῶἰθερος διὰ μέσου,

16

αἶψα δ᾿ ἐξικόντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
μειδιάσασ’ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρου ὅτι δαὖτε πέπονθα κὤτι
δαὖτε καλῶ,

20

κὤτι μοι μάλιστ’ ἐθέλω γενέσθαι
μαινόληι θυμῶι· τίνα δαὖτε πείθω
ἄψ σ᾿ ἄγειν ἐς τὴν φιλότητα; τίς σ᾿, ὦ
Σάπφ᾿, ἀδικεῖ;

24

καὶ γὰρ εἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
εἰ δὲ δῶρα μὴ δέχετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
εἰ δὲ μὴ φιλεῖ, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλουσα.

28

ἐλθέ μοι καὶ νῦν, χαλέπων δὲ λῦσον
ἐκ μερίμνων, ὅσα δέ μοι τελέσαι
θυμός ἱμείρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὐτὴ
σύμμαχος ἴσθι.

Sappho, fr. 1 (Saveur)

Sappho, fr. 1 (vertaling Saveur)

4

ποικιλόθρον᾿ ἀθάνατ᾿ ’Αφροδίτη,
παῖ Διός δολοπλόκε, λίσσομαι σε,
μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ἀνίαισι δάμνη
πότνια, θυμόν,

Onsterfelijke Aphrodite, met bonte troon,
listenvlechtend kind van Zeus, ik smeek je,
overweldig, heerseres, voor mij het hart niet met
walgingen noch met zorgen,

8

ἀλλὰ δεῦρ᾿ ἐλθ᾿, εἰ ποτέ κἀτέρωθι
τῆς ἐμῆς αὐδὴς ἀίουσα τηλοῦ
ἔκλυες, πατρὸς δὲ δόμον λιποῦσα
χρυσέον ἦλθες

maar kom hierheen, als je ooit een andere keer,
terwijl je mijn stem hoorde van ver,
luisterde, en kwam toen je het gouden huis
van je vader verliet

12

ἅρμ᾿ ὑποζεύξασα· καλοὶ δέ σ᾿ ἦγον
ὠκεες στρουθοὶ περὶ γῆς μελαίνης
πυκνὰ δινούντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ οὐρανῶἰθερος διὰ μέσσου,

nadat jij een strijdwagen onder het juk had gespannen: en
mooie, snelle mussen leidden jou boven de donkere aarde
terwijl ze hun dichte vleugels
wendden, vanuit de hemel door het midden van de lucht,

16

αἶψα δ᾿ ἐξικόντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα,
μειδιάσασ’ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρου ὅττι δαὖτε πέπονθα κὤτι
δαὖτε καλοῦμαι

en snel kwamen ze: en jij, o gelukzalige,
nadat je geglimlacht had met je onsterfelijke gezicht,
vroeg wat ik nu weer had geleden en waarom ik
nu weer ontbied,

`
20

κὤτι μοι μάλιστ’ ἐθέλω γενέσθαι
μαινόληι θυμῶι· τίνα δαὖτε πείθω
ἄψ σ᾿ ἄγειν ἐς τὴν φιλότητα; τίς σ᾿, ὦ
Σάπφ’, ἀδικεῖται;

en wat ik het meest wil dat er gebeurt
met mijn bezeten hart: “wie moet ik nu weer overtuigen
jou terug te leiden naar haar liefde? Wie, o
Sappho, doet jou onrecht ten behoeve van zichzelf?

24

καὶ γὰρ εἰ φεύγει, ταχέως διώξει·
εἰ δὲ δῶρα μὴ δέχετ᾿, ἀλλὰ δώσει·
εἰ δὲ μὴ φιλεῖ, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλουσα.

Want ook als ze vlucht, zal ze snel achtervolgen:
en als ze niet giften aanneemt, zal zij ze toch geven:
en als ze niet liefheeft, zal ze snel liefhebben
ook als ze het niet wil.”

28

ἐλθέ μοι καὶ νῦν, χαλέπων δὲ λῦσον
ἐκ μερίμνων, ὅσσα δέ μοι τελέσσαι
θυμός ἱμείρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὐτὴ
σύμμαχος ἴσθι.

Kom ook nu voor mij, en bevrijd me van moeilijke zorgen
en voltooi al wat mijn hart begeert
te voltooien: en jijzelf,
wees een medestrijder.

50

51

Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink) – inleiding

Fragment 5 is het eerste gedicht van Sappho dat geïdentificeerd werd in de papyrusfragmenten
gevonden in Oxyrhynchus in Egypte aan het einde van de negentiende eeuw. Het is een gedicht dat de
zusterlijke genegenheid voor haar broer Charaxos liet zien.1 Ze schreef dit om haar broer een veilige
reis naar huis te wensen over de zee, daarom is het ook gericht aan de Nereïden, zeegodinnen. Naast
deze zusterlijke genegenheid die Sappho hier toont, dreef ze ook de spot met haar broer. Volgens
Sappho had Charaxos de spot met zichzelf gedreven door met een Egyptische courtisane een affaire te
hebben. Omdat Sappho’s teksten bekend waren in haar stad Mytilene, zelf over het hele eiland Lesbos,
had hij ook (onbedoeld) de spot gedreven met hun familie. De ergernis aan de affaire gaf Sappho veel
ergernis thuis en in haar stad.2
Volgens Herodotus (2.135) bekritiseerde Sappho haar broer Charaxos dus voor het hebben van
een affaire met een Egyptische courtisane in een van haar liederen. Opvallend is dat in dit fragment
geen enkele naam wordt genoemd, niet die van de courtisane, noch die van haar broer Charaxos. Ook
bekritiseert ze haar broer niet in dit gedicht, maar wenst ze een veilige terugreis voor hem. Hoewel de
naam van Charaxos (Χάραξος) niet genoemd wordt, zou er wel een woordspeling gemaakt kunnen
zijn met het Griekse woord voor ‘vreugde’ (χάρα, fr. 5.6), dat ook in de naam Charaxos zit.3

Nu ga ik fragment 5 analyseren, op dezelfde manier als dat ik het vorige fragment heb behandeld.
Eerst de zuiver Attische versie met de aangepaste vormen in een oranje kleur, daarna de determinatie
per woord. Dan volgt de scandering om te zien in hoeverre de Sapphische strofe in de Attische versie
intact wordt gehouden. In de analyse wordt ieder vers apart besproken. Ik probeer het metrum
kloppend te maken door epische of tragische vormen te gebruiken en die vormen zal ik herkenbaar
maken door ze met blauwgekleurde tekst te weergeven. Er is een nieuwe versie (Saveur) ontstaan, die
ik ook zal vertalen, mocht de tekst een andere vertaling nodig hebben.

1

Campbell (1982a), p. 268.
Page (1955), pp. 50-51.
3
Lardinois (2014), p. 100.
2
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5

15

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαΐω[ν] τὸ κέγχρω
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν
ὤς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [ἐσύ]νηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐδὲν διὰ [μά]κρω.

τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι
[μέ]σδονος τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι π[ά]ροιθαχεύων
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

15

10

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσακούω[ν] τὸ κέγχρου
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπηγ[ορί]αι πολιτῶν
ὡς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [σύ]νῆκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐδὲν διὰ [μα]κροῦ.

τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποιεῖσθαι
[μέ]ζονος τιμῆς, [ἀν]ιῶν δὲ λυγρῶν
[ . . . .] . [ . . . .]οτοις π[ά]ροιθαχεύων
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

ὅσα δὲ πρόσθ᾿ ἥμαρτε πάντα λῦσα[ι]
καὶ τοῖς φίλοις χαράν γενέσθαι
κἀνίαν ἐχθροῖς, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν
μηδαμῆι μηδ’ εἷς·

ὄσσα δὲ πρόσθ᾿ ἄμβροτε πάντα λῦσα[ι]
καὶ φίλοισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔχθροισι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι
μηδάμα μηδ’ εἶς·
5

⊗
πότνιαι Νηρηΐδες ἀβλαβή [μοι]
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε δεῦρ᾿ ἵκεσθα[ι]
κὤτι τῶι θυμῶι ἂν ἐθέληι γενέσθαι
ἐκεῖνο τελεσθῆναι,

Sappho, fr. 5.1-16 (Attisch)

⊗
πότνιαι Νηρήιδες ἀβλάβη[ν μοι]
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε τυίδ᾿ ἴκεσθα[ι]
κὤττι ϝῶι θύμωι κε θέληι γένεσθαι
κῆνο τελέσθην,

Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink)
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5

[ ¯ ˘ ¯ ×] . terwijl hij luisterde naar het van de gierst,
[ ¯ ˘ ¯ ] met het verwijt van de burgers
zoals niet ooit anders, en hij realiseerde het zich
weer na geenszins lange tijd.

en moge hij willen zijn zus deelgenoot maken
van grotere eer, en van schandelijke lasten voor
[ . . . .] . [ . . . .] terwijl hij voorheen treurde
[¯˘˘¯].

en dat hij oplost al wat hij eerder verkeerd deed,
en dat hij een vreugde wordt voor zijn vrienden
en een last voor zijn vijanden, moge die er nooit
een voor ons ontstaan:

⊗
Machtige Zeegodinnen, geef mij dat mijn
broeder hier ongeschonden komt
en dat wat hij in zijn hart wil dat gebeurt,
dat gedaan wordt.

Sappho, fr. 5.1-16 (vertaling)

Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink) – determinatie

1

πότνιαι
substantivum
vocativus – pluralis – feminina – πότνια – ‘(van godinnen) machtig’
Poëtisch
Νηρήιδες
nomen personale
vocativus – pluralis – feminina – Νήρηϊς – ‘Zeegodin’
Attisch: Νηρηΐδες < Νηρηΐς
ἀβλάβην
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – ἀβλάβης – ‘ongeschonden’
Attisch: ἀβλαβή < ἀβλαβής
μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ

2

τόν
lidwoord
accusativus – singularis – masculinum – ὀ - ‘de, het’
Attisch: τόν < ὁ
κασίγνητον
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – κασίγνητος – ‘broer’
Algemeen Grieks
δότε
verbum
2 – pluralis – aoristus – imperativus – activum – δίδωμι – ‘ik geef’
Algemeen Grieks
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τυίδ᾿ = τυίδε
adverbium
Attisch: δεῦρ’ = δεῦρο
ἴκεσθαι
verbum
aoristus – infinitivus – medium – ἰκνέομαι – ‘ik kom’
Attisch: ἱκέσθαι < ἱκνέομαι

3

κὤττι
crasis καί & ὄττι
καί : partikel
Algemeen Grieks
ὄττι : pronomen relativum, accusativus – singularis – neutrum – ὄττις – ‘wie, wat’
Att. ὅτι < ὅστις
Att. κὤτι = καὶ & ὅτι
ϝῶι
pronomen possessivum
dativus – singularis – masculinum – ϝός – ‘zijn’
Poëtisch: ὦι < ὁς, het Attisch kan hiervoor het lidwoord gebruiken, τῶι < ὁ.
θύμωι
substantivum
dativus – singularis – masculinum – θύμος – ‘hart’
Attisch: θυμῶι < θυμός
κέ
partikel
Attisch: ἄν
θέληι
verbum
3 – singularis – praesens – coniunctivus – activum – θέλω – ‘ik wil’
Attisch: ἐθέληι < ἐθέλω
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γένεσθαι
verbum
aoristus – infinitivus – medium – γίνομαι – ‘ik gebeur’
Attisch: γενέσθαι < γίγνομαι

4

κῆνο
pronomen demonstrativum
accusativus – singularis – neutum – κῆνος – ‘die, dat’
Attisch: ἐκεῖνο < ἐκεῖνος
τελέσθην
verbum
aoristus – infinitivus – passivum – τέλημι – ‘ik voltooi’
Attisch: τελεσθῆναι < τελέω

5

ὄσσα
pronomen relativum correlativum
accusativus – pluralis – neutrum - ὄσσον – ‘al wat’
Attisch: ὅσα < ὅσος
δέ
partikel
Algemeen Grieks
πρόσθ᾿ = πρόσθε
adverbium
Algemeen Grieks
ἄμβροτε
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – ἀμαρτάνω– ‘ik faal’
Attisch: ἥμαρτε < ἁμαρτάνω
πάντα
adiectivum pro substantivo
accusativus – pluralis – neutrum – πᾶς – ‘alle’
Algemeen Grieks
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λῦσαι
aoristus – infinitivus – activum – λύω – ‘ik los op’
Algemeen Grieks

6

καί
partikel
Algemeen Grieks
φίλοισι
adiectivum pro substantivo
dativus – pluralis – masculinum – φίλος – ‘vriend’
Attisch: φίλοις < φίλος
ϝοῖσι
pronomen possessivum
dativus – pluralis – masculinum – ϝός – ‘zijn’
Poëtisch: οἷς < ὁς, het Attisch kan hiervoor het lidwoord gebruiken, τοῖς < ὁ. Dit staat dan wel
voor het substantivum.
χάραν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – χάρα – ‘vreugde’
Attisch: χαράν < χαρά
γένεσθαι
verbum
aoristus – infinitivus – medium – γίνομαι – ‘ik gebeur’
Attisch: γενέσθαι < γίγνομαι

57

7

κὠνίαν
crasis καί & ὀνίαν
καί : partikel
Algemeen Grieks
ὀνίαν : substantivum, accusativus – singularis – feminina – ὀνία – ‘last’
Attisch: ἀνίαν < ἀνία
Attisch: κἀνίαν = καί & ἀνίαν
ἔχθροισι
adiectivum pro substantivo
dativus – pluralis – masculinum – ἔχθρος – ‘vijandig’
Attisch: ἐχθροῖς < ἐχθρός
γένοιτο
verbum
3 – singularis – aoristus – optativus – medium – γίνομαι – ‘ik ontsta’
Attisch: γένοιτο < γίγνομαι
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
ἄμμι
pronomen personale
dativus – pluralis – masculinum/feminina – ἄμμες – ‘wij’
Attisch: ἡμῖν < ἡμεῖς

8

μηδάμα
adverbium
Attisch: μηδαμῆι
μηδ᾿ = μηδέ
negatie
Algemeen Grieks
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εἶς
telwoord
nominativus – singularis – masculinum – εἶς – ‘één’
Attisch: εἷς

9

τάν
lidwoord
accusativus – singularis – feminina – ὀ – ‘de, het’
Attisch: τήν < ὁ
κασιγνήταν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – κασιγνήτα – ‘zus’
Attisch: κασιγνήτην < κασιγνήτη
δέ
partikel
Algemeen Grieks
θέλοι
3 – singularis – praesens – optativus – activum – θέλω – ‘ik wil’
Attisch: ἐθέλοι < ἐθέλω
πόησθαι
verbum
praesens – infinitivus – medium – πόημι – ‘ik maak’
Attisch: ποιεῖσθαι < ποιέω

10

μέσδονος
adiectivum, comparativum
genitivus – singularis – feminina – μέγας – ‘groot’
Attisch: μείζονος < μέγας
τίμας
substantivum
genitivus – singularis – feminina – τίμα – ‘eer’
Attisch τιμῆς < τιμή
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ὀνίαν
substantivum
genitivus – pluralis – feminina – ὀνία – ‘last’
Attisch: ἀνίων < ἀνία
δέ
partikel
Algemeen Grieks
λύγραν
adiectivum
genitivus – pluralis – feminina – λύγρος – ‘schandelijk’
Attisch: λυγρῶν < λυγρός

11

πάροιθαχεύων, samenstelling πάροιθ’ αχεύων1
πάροιθ’ = πάροιθα
adverbium
Attisch: πάροιθε(ν)
αχεύων
participium
nominativus – singularis – masculinum/feminina – ἀχεύω – ‘treuren’
Episch

13

εἰσαΐων
verbum
nominativus – singularis – masculinum/feminina – praesens – participium – activum – εἰσαΐω
– ‘ik luister naar’
Episch
Attisch: εἰσακούων < εἰσακούω
τό
lidwoord
accusativus – singularis – neutrum – ὀ - ‘de, het’
Attisch: τό < ὁ

Obbink (2016, p. 23) zegt dat deze samenstelling ook kan bestaan uit π[ά]ροιθα χεύων, waarvan er dan een
participium van het epische werkwoord χεύω, ‘gieten’, zou staan.
1
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κέγχρω
substantivum
genitivus – singularis – masculinum – κέγχρος – ‘gierst’
Attisch: κέγχρου < κέγχρος

14

ἐπαγορίαι
substantivum
dativus – singularis – feminina – ἐπαγορία – ‘verwijt’
Attisch: ἐπηγορίαι < ἐπηγορία
πολίταν
substantivum
genitivus – pluralis – masculinum – πολίταις – ‘burger’
Attisch: πολιτῶν < πολίτης

15

ὠς
partikel
Attisch: ὡς
ποτ’ = πότα
partikel
Attisch: ποτ’ = ποτέ
οὐκ
negatie
Algemeen Grieks
ἄλλως
adverbium
Algemeen Grieks
ἐσύνηκε2
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – συνίημι – ‘ik realiseer me’
Attisch: συνῆκε < συνίημι

2

Lidov (2016, pp. 73-76) suggereert ἐπό]νηκε < ἐπονήκω, ‘ik kom terug’, te lezen. Att. ἐπάνηκε < ἐπανήκω.
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δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
αὖτ᾿ = αὖτε
adverbium
Algemeen Grieks
οὐδέν
substantivum
nominativus – singularis – neutrum – οὐδείς – ‘niemand’
Algemeen Grieks

16

διά
voorzetsel
Algemeen Grieks
μάκρω
adiectivum
genitivus – singularis – masculinum – μάκρος – ‘lang’
Attisch: μακροῦ < μακρός
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Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink) – metrum

Sappho, fr. 5.1-16 (Attisch) – metrum

⊗
_ ˬ_ _ | _ˬ ˬ _ | ˬ _ _
πότνιαι Νηρήιδες ἀβλάβη[ν μοι]
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε τυίδ᾿ ἴκεσθα[ι]
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
κὤττι ϝῶι θύμωι κε θέληι γένεσθαι
_ ˬ ˬ _ _
κῆνο τελέσθην,

5

10

15

⊗
_ ˬ _ _ |_ˬ ˬ _ | ˬ _ _
πότνιαι Νηρηΐδες ἀβλαβή [μοί]
_ ˬ _ _| _
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε δεῦρ᾿ ἵκεσθα[ι]
_ˬ _ _|_ ˬ ˬ ˬ _|ˬ _ _
κὤτι τῶι θυμῶι ἂν ἐθέληι γενέσθαι
ˬ _ ˬ ˬ _ _ _
ἐκεῖνο τελεσθῆναι,

_ ˬ _ _ |_
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ὄσσα δὲ πρόσθ᾿ ἄμβροτε πάντα λῦσα[ι]
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
καὶ φίλοισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ
_ _
κὠνίαν ἔχθροισι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι
_ ˬ ˬ _ _
μηδάμα μηδ’ εἶς·

5

_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _
τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι
_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
[μέ]σδονος τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
|_ ˬ ˬ _|ˬ __
[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι π[ά]ροιθαχεύων
_
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

10

_ ˬˬ _ | ˬ _ _
[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαΐω[ν] τὸ κέγχρω
ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ __
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν
_ ˬ _
_ | _ ˬ ˬ _| ˬ
_ _
ὤς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [ἐσύ]νηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ_ ˬˬ _ _
δὲν διὰ [μά]κρω.

15
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×
×

ˬ ˬ _ _ |_ _ ˬ _ |ˬ _ _
ὅσα δὲ πρόσθ᾿ ἥμαρτε πάντα λῦσα[ι]
_ _ ˬ _ |ˬ _ ˬ _ |_
καὶ τοῖς φίλοις χαρὰν γενέσθαι
_ ˬ_ _ | _
ˬ _ ˬ _ _
κἀνίαν ἐχθροῖς, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν
_ ˬ _ _ _
μηδαμῆι μηδ’ εἷς·

×

_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ _ | _ _ _
τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποιεῖσθαι
_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
[μέ]ζονος τιμῆς, [ἀν]ιῶν δὲ λυγρῶν
_
ˬ _|ˬ __
[ . . . .] . [ . . . .]οτοις π[ά]ροιθαχεύων
_
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

×

×
×
×

×

_ ˬ _ _ |ˬ _
_
×
[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσακούω[ν] τὸ κέγχρου
ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ __
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπηγ[ορί]αι πολιτῶν
_ ˬ _ _ |_
ˬ _| ˬ
_ _ ×
ὡς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [σύ]νῆκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ_ ˬˬ _
_
δὲν διὰ [μα]κροῦ.

Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink) – analyse

Bij het omzetten naar het Attisch van fragment 5 heb ik opnieuw geprobeerd om het zo correct
mogelijk te transformeren, zonder eventuele epische vormen. Wanneer er door het omzetten naar
zuiver Attisch metrisch iets is veranderd waardoor de Sapphische strofe niet meer klopt, staat er een
kruisje (×) achter. Per vers is er het volgende aangepast:
_ ˬ_ _ | _ˬ ˬ _ | ˬ _
Fr. 5.1

_

-

πότνιαι Νηρήιδες ἀβλάβη[ν μοι]

-

_ ˬ _ _ |_ˬ ˬ _ | ˬ _

_

πότνιαι Νηρηΐδες ἀβλαβή [μοί]

De naam van de Zeegodinnen, Nereïden, werd anders uitgesproken. In het Lesbisch staat het accent op
de η en in het Attisch op de ι. Het adiectivum ἀβλάβης heeft in het Lesbisch een regressief accent. Het
Attisch, ἀβλαβής, heeft het accent verder naar achteren staan en de verbuiging is anders, want de
accusativus eindigt op -η door de samentrekking van ε-α. In het Lesbisch eindigt de accusativus van
dit adiectivum op -ην.
_
Fr. 5.2

ˬ _ _|_

ˬ ˬ _ |ˬ _

_

τὸν κασίγνητον δ[ό]τε τυίδ᾿ ἴκεσθα[ι]

-

_

ˬ _ _| _

ˬ ˬ _ |ˬ _

_

τὸν κασίγνητον δ[ό]τε δεῦρ᾿ ἵκεσθα[ι]

In het Attisch is δεῦρο de equivalent van het Lesbische τυίδε. Deze woorden hebben hetzelfde aantal
lettergrepen en de eerste lettergreep is in beide gevallen lang. De tweede lettergreep valt in beide
gevallen weg door elisie. De infinitivus ἴκεσθαι is in het Attisch geaspireerd. Dit vers levert metrisch
geen problemen op.
_ ˬ _
Fr. 5.3

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

-

κὤττι ϝῶι θύμωι κε θέληι γένεσθαι

-

_ ˬ _

_| _ ˬ ˬ ˬ _ | ˬ _

_

×

κὤτι τῶι θυμῶι ἂν ἐθέληι γενέσθαι

De crasis aan het begin van de versregel ziet er anders uit omdat ὅτι in het Attisch maar één τ heeft.
Voor het metrum maakt dit geen verschil, aangezien er een ω voor staat die per definitie lang is. In het
Attisch wordt de ϝ niet meer uitgesproken en bestaat het pronomen possessivum ϝός niet meer. Als
pronomen possessivum kan het Attisch echter ook het lidwoord gebruiken, dat metrisch niet verschilt
van ϝῶι. In functie komt het Lesbische κε overeen met het Attische ἄν, maar het verbum levert hier het
probleem op: in het Lesbisch heeft het één lettergreep minder, θέληι, in het Attisch staat er nog een ε
voor, ἐθέλῃ. De infinitivus γένεσθαι heeft alleen een ander accent, wat metrisch niets uitmaakt.

Fr. 5.4

_ ˬ ˬ _ _

-

ˬ _ ˬ ˬ _ _ _

κῆνο τελέσθην,

-

ἐκεῖνο τελεσθῆναι,

Zowel het pronomen demonstrativum κῆνο als het werkwoord τελέσθην hebben in het Attisch andere
vormen die metrisch ongelijk zijn aan de Lesbische vormen.
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_
Fr. 5.5

ˬ _

_

|_

ˬ ˬ _|ˬ

_ _ -

ὄσσα δὲ πρόσθ᾿ ἄμβροτε πάντα λῦσα[ι] -

ˬ ˬ _

_

|_ _ ˬ _ |ˬ _ _

×

ὅσα δὲ πρόσθ᾿ ἥμαρτε πάντα λῦσα[ι]

In het Attisch wordt het pronomen relativum ὄσος met één enkele σ geschreven, waardoor de ο ervoor
kort is. De aoristusstam van het Lesbische werkwoord ἀμαρτάνω is in het ἄμβροτ-, in het Attisch
ἁμαρτ-. Hierdoor is de metriek anders en klopt de Sapphische strofe niet in de Attische versie.
ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

-

καὶ φίλοισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι

-

_
Fr. 5.6

_ ˬ _ ˬ|_ _

ˬ _ |ˬ _

_

×

καὶ φίλοις ἑαυτοῦ χαρὰν γενέσθαι

Doordat de uitgang van de dativus pluralis in het Lesbisch -οισι is en in het Attisch -οις, is de vorm
van dit woord in het Attisch één lettergreep korter. Het Attische pronomen possessivum ϝοῖσι heb ik in
het Attisch vervangen door het pronomen reflexivum, ἑαυτοῦ, ‘zijn’ of ‘van hem’. Dit levert de
missende korte lettergreep aan het einde van de eerste voet op, maar creëert wel problemen met het
metrum in de tweede voet. Het Lesbische χάρα heeft een regressief accent, in het Attisch staat het
accent op de laatste lettergreep, χαρά. Zo ook heeft de Lesbische infinitivus γένεσθαι het accent
regressief, terwijl de Attische infinitivus γενέσθαι het accent op een andere plek heeft staan. Deze
beide andere accentueringen maken metrisch geen verschil.
_ ˬ_ _
Fr. 5.7

|_ ˬ

ˬ _|ˬ

_ _

-

κὠνίαν ἔχθροισι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι

-

_ ˬ_ _

ˬ _ ˬ

|_

_ _

×

κἀνίαν ἐχθροῖς, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν

De crasis in het Lesbisch is ontstaan uit καί en ὀνίαν, waarbij de α en de ω samentrekken tot een ω. In
het Attisch is deze crasis ontstaan uit καί en ἀνίαν, waarbij καί en ἀνίαν samentrekken tot een lange α.
De ω en de lange α zijn metrisch beide lang. Net als in het vorige vers is de uitgang van de dativus
pluralis -οις in het Attisch terwijl die in het Lesbisch -οισι is. Het volgende woord, het verbum
γένοιτο, is in deze vorm hetzelfde, maar de infinitivus waarvan de vorm afgeleid is, is anders in het
Attisch: Lesbisch γίνομαι, Attisch γίγνομαι. Het persoonlijk voornaamwoord ἄμμι heeft in het
Lesbisch een lange α, die in het Attisch een η is geworden. De uitgang van het persoonlijk
voornaamwoord is ook anders. In dit vers klopt de metriek dus niet door de uitgang van de dativus
pluralis ἐχθροῖς.
_ ˬ ˬ
Fr. 5.8

_

_

μηδάμα μηδ’ εἶς·

-

_ ˬ _ _

_

μηδαμῆι μηδ’ εἷς·

In dit vers is het woord ‘nooit’ (μηδάμα) in het Lesbisch met een korte α geschreven, terwijl ‘nooit’
(μηδαμῇ) in het Attisch met een lange η. Het telwoord is met een spiritus asper in het Attisch, die in
het Lesbisch niet wordt gebruikt. Door de andere schrijfwijze van ‘nooit’ klopt het metrum niet
volgens de Sapphische strofe.
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_
Fr. 5.9

ˬ _ _| _ ˬ

ˬ _ | ˬ_

_

-

τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι

-

_

ˬ _ _| _

ˬ ˬ _ |__

_

×

τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποιεῖσθαι

De lange α is in het Lesbisch behouden, maar in het Attisch veranderd naar een η, zoals in de status
quaestionis besproken is. De accusativus singularis feminina in het Lesbisch eindigt op -αν, waar de α
lang is, in het Attisch eindigt die op -ην met ook een lange klinker. Dit maakt metrisch geen verschil.
Het verbum θέλοι heeft in het Attisch een ε en dus een lettergreep meer, maar door elisie van de ε van
δέ komt de tweede voet toch goed uit. De infinitivus πόησθαι komt van het Lesbische werkwoord
πόημι en de Attische infinitivus ποιεῖσθαι komt van het werkwoord ποιέω, zodat de eerste lettergreep
van dit werkwoord in het Lesbisch kort is, maar in het Attisch lang.
_
Fr. 5.10

ˬ _

_| _

ˬ ˬ_ | ˬ _ _

[μέ]σδονος τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν

-

_ ˬ _ _| _

ˬ ˬ_ | ˬ _ _

[μέ]ζονος τιμῆς, [ἀν]ιῶν δὲ λυγρῶν

Zoals in de status quaestionis behandeld is, staat de Lesbische lettercombinatie σδ voor de Attische ζ.
Daar is ook de verandering van lange α naar de Attische η besproken. Net zoals in vers 7 van dit
fragment is ὀνία de Lesbische vorm van het Attische ἀνία, waarbij het Lesbisch de uitgang -αν heeft
voor de genitivus pluralis. Zo is ook λύγραν de genitivus pluralis waar we in het Attisch λυγρῶν
vinden. In dit vers levert de Attische versie geen metrische problemen op.
|_ ˬ
Fr. 5.11

ˬ

_|ˬ __

-

[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι π[ά]ροιθαχεύων -

_

ˬ _|ˬ __

×

[ . . . .] . [ . . . .]οτοις π[ά]ροιθαχεύων

Het begin van dit vers is niet overgeleverd, maar we zien het eind van een woord dat waarschijnlijk
een dativus pluralis is geweest. In het Attisch is die uitgang -οις, een lettergreep minder dan de
Lesbische uitgang -οισι. De vorm πάροιθαχεύων is vermoedelijk een samenstelling tussen πάροιθα en
ἀχεύων (zie determinatie). πάροιθα is in het Attisch πάροιθε, maar metrisch verder gelijk. Hier klopt
het vers metrisch niet door de uitgang van de (waarschijnlijke) dativus pluralis.

Fr. 5.12

_
_
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να
Van dit vers is te weinig overgeleverd om hier een analyse van te kunnen maken.
_ ˬˬ _

Fr. 5.13

|ˬ _

_

-

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαΐω[ν] τὸ κέγχρω

-

_ ˬ _ _

|ˬ _

_

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσακούω[ν] τὸ κέγχρου

Het eerste deel van dit vers is helaas ook niet overgeleverd. De tweede en derde voet zijn wel
(nagenoeg) compleet, dus daar kan ik een analyse van maken. Het verbum waarvan het participium
komt, is episch, en in het Attisch past het niet in de tweede voet van de Sapphische strofe. De ου in het
Attische participium εἰσακούων is lang, waar de Sapphische strofe een korte lettergreep verlangt. De
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Lesbische uitgang van de genitivus singularis op ω is gelijk aan de Attische uitgang ου, zoals ook
beschreven staat in de status quaestionis.
ˬ|_ ˬ ˬ _|ˬ __
Fr. 5.14

ˬ|_ ˬ ˬ_|ˬ __

-

[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν

-

[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπηγ[ορί]αι πολιτῶν

Evenals bij verzen 11, 12 en 13 is het eerste deel van dit vers niet overgeleverd. We kunnen wel de
tweede en derde voet scanderen en kijken hoe hier het metrum loopt. In het eerste complete woord is
er weer de lange α in het Lesbisch gebleven, die in het Attisch een η is geworden. De uitgang van de
genitivus pluralis is in het Lesbisch -αν met een lange α, maar in het Attisch ων, waarbij de ω ook lang
is. Dit vers levert voor de metriek geen probleem op.

_
Fr. 5.15

ˬ

_ |_

_

ˬ ˬ

_| ˬ

_

_-

ὤς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [ἐσύ]νηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ-

ˬ

_

_

_ |_

ˬ _| ˬ

_

_

ὡς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [σύ]νῆκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ-

Bij het partikel ὠς is er in het Attisch een spiritus asper toegevoegd, zodat het ὡς wordt. De aoristus heeft
in het Attisch geen augment meer voor het voorzetsel. Het augment zit na het voorzetsel en is
samengesmolten met de aoristusstam. Doordat dit augment weg is in het Attisch, mist er een lettergreep en
past de Attische versie niet in de Sapphische strofe.

_
Fr. 5.16

ˬˬ

_

_

δὲν διὰ [μά]κρω.

-

_

ˬˬ

_

_

δὲν διὰ [μα]κροῦ.

De Lesbische uitgang van de genitivus op ω is gelijk aan de Attische ου, zoals ook al vermeld is in de
status quaestionis. De Lesbische ω en de Attische ου zijn beide lang, zodat dit vers metrisch klopt.
‘Nieuwe’, metrisch kloppende versie (Saveur)
Net als bij fragment 1, heb ik bij bepaling van het metrum van fragment 5.1-16 in zuiver Attisch een
kruisje (×) gezet naast verzen waarvan het metrum niet klopt in de Sapphische strofe. In dit vervolg ga ik
dus opnieuw proberen de verzen passend te maken voor de Sapphische strofe door middel van epische en
andere poëtische vormen die in het Attisch gewoon waren gebruikt te worden in poëtische teksten.

Fr. 5.3

κὤττι ϝῶι θύμωι κε θέληι γένεσθαι

-

κὤτι τῶι θυμῶι ἂν ἐθέληι γενέσθαι

De tweede voet van dit vers in zuiver Attisch heeft vijf lettergrepen, terwijl de Sapphische strofe er maar
vier heeft daar. Dat komt door de Attische vorm van het verbum, ἐθέλῃ, er staat een extra ε voor. Echter, de
vorm van het werkwoord zonder ε wordt wel in de Attische tragedie gebruikt:
Eur., Andr. 1084.
… ἀκοῦσαι δ᾿ οὐκ ἀκούσθ᾿ ὅμως θέλω.
… en het te horen krijgen is onverdraaglijk om te horen, toch wil ik dat.
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De tweede voet heeft nu wel vier lettergrepen, maar door het partikel ἄν in de Attische versie wordt de α
lang waar eigenlijk een korte klank moet staan. Het partikel heeft ook een epische vorm, namelijk κέ. Dit
werd gebruikt door Homerus:
Hom., Il. 3.41.
καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν

en dat zou ik liever willen, en het zou veel voordeliger zijn
Het metrisch kloppende vers wordt dus:
_ˬ

_ _ |_ ˬ

ˬ _|ˬ _ _

κὤτι τῶι θυμῶι κε θέληι γενέσθαι

Fr. 5.4

κῆνο τελέσθην,

-

ἐκεῖνο τελεσθῆναι,

Het Attische pronomen demonstrativum heeft een lettergreep meer dan hetzelfde voornaamwoord in het
Lesbisch. In de tragedie komt een vorm met hetzelfde aantal lettergrepen wel voor, κεῖνος:
Aesch., Pers. 230.
… κεῖνο δ᾿ ἐκμαθεῖν θέλω,
… maar er is iets dat ik wil leren,
Ook passieve infinitivus aoristus van het Attische τελέω heeft een lettergreep meer dan diezelfde infinitivus
in het Lesbisch. Het verbum τελήμι/τελέω heeft als vertaling ‘verrichten/doen’, en een soortgelijke
vertaling, ‘maken’, vind je ook bij het verbum τίθημι in het Attisch. Dit heeft een passieve infinitivus
aoristus met drie lettergrepen, net zoals de infinitivus in het Lesbisch. Dan zou de vertaling worden ‘dat
gemaakt wordt’. Dit synoniem zou dus uitstekend passen:
_ ˬ ˬ _ _
κεῖνο τεθῆναι

Fr. 5.5

ὄσσα δὲ πρόσθ᾿ ἄμβροτε πάντα λῦσα[ι] -

ὅσα δὲ πρόσθ᾿ ἥμαρτε πάντα λῦσα[ι]

Het pronomen relativum correlativum ὄσσα heeft in het Lesbisch twee maal de σ, zodat de ο ervoor lang is.
Dit woord komt ook voor in fr. 1.26, en daar is uitgelegd hoe de epische vorm gebruikt kan worden. Het
volgende metrische probleem doet zich voor bij de aoristusvorm van het verbum ἁμαρτάνω. In het Attisch
is de derde singularis ἥμαρτε, en door de twee medeklinkers ρτ is de α ervoor lang, terwijl die voor de
Sapphische strofe lang zou moeten zijn. Gelukkig wordt in de epiek de vorm ἥμβροτε, waarbij een η staat
op de plek van een lange α, ook gevonden:
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Hom., Od. 21.421-422.
…πελέκεων δ᾿ οὐκ ἤμβροτε πάντων
πρώτης στειλειῆς …
… en hij miste niet de steel van de bijl van alle bijlen …
Met deze twee aanpassingen klopt het vers metrisch wel:
_

ˬ _

_

|_

ˬ ˬ _|ˬ

_ _

ὅσσα δὲ πρόσθ᾿ ἤμβροτε πάντα λῦσαι

Fr. 5.6

καὶ φίλοισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι

-

καὶ τοῖς φίλοις χαρὰν γενέσθαι

Dit vers klopt niet omdat de uitgang van de dativus pluralis in het Lesbisch -οισι is, in het Attisch -οις.
Dit scheelt een lettergreep. Ook het lidwoord als pronomen possessivum heeft een ander aantal
lettergrepen. Bij fr. 1.3 is uitgelegd dat de uitgang -οισι ook in de epiek en Attische tragedie voorkomt,
en hier ook gebruikt kan worden. Bij het lidwoord kan ook de uitgang -οισι toegepast worden, maar
omdat dit lidwoord vóór het substantivum moet staan, klopt het metrisch niet. In de epiek wordt het
pronomen possessivum reflexivum ἑος (‘zijn, haar’) gebruikt, dat hier wel zou passen met de epische
uitgang -οισι.
Hom., Il. 1.83.
ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι. …
in zijn borst. …
Het woord ‘vrienden’ houdt dan wel de Attische uitgang van de dativus pluralis. Met de epische vorm
van het pronomen zou de Attische, kloppende versie worden:
_ ˬ _ ˬ|_ ˬ

ˬ _ |ˬ _ _

καὶ φίλοις ἐοῖσι χαράν γενέσθαι

Fr. 5.7

κὠνίαν ἔχθροισι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι

-

κἀνίαν ἐχθροῖς, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν

In dit Lesbische vers komt ook de uitgang van de dativus pluralis op -οισι voor, waardoor het metrum
niet klopt met de Sapphische strofe. Bij het vorige vers was eenzelfde probleem, zie voor de oplossing
van dit probleem de uitleg bij fr. 5.6 en fr. 1.3. Dit vers kan dus als volgt opgelost worden:
_ ˬ_ _

|_ ˬ

ˬ _|ˬ

_ _

κὠνίαν ἐχθροῖσι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι

Fr. 5.8

μηδάμα μηδ’ εἶς·

-

μηδαμῆι μηδ’ εἷς·

Hier klopt het metrum niet in de eerste voet, doordat er een lange η in het Attisch staat waar in het
Lesbisch een korte α staat. In het Attisch wordt echter ook het adverbium met een korte α geattesteerd:
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Soph., OΤ 1348.
δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον,
ὥς σ᾿ ἠθέλησα μηδαμὰ γνῶναί ποτ᾿ ἄν.

ellendige van je verstand en gelijk van je lot, ik zou zó willen dat ik je nooit had leren kennen.
Het metrisch kloppende vers wordt dus:
_ ˬ ˬ

_

_

μηδαμὰ μηδ’ εἷς·

Fr. 5.9

τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι

-

τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποιεῖσθαι

In dit vers zit het probleem in de derde voet. Doordat in het Attisch ποιέω een ι heeft, vormt het de
tweeklank οι en die is lang. In de Attische tragedie werd door Sophocles ook het werkwoord ποιέω
gebruikt, maar hij vormt de infinitivus zonder ι, zodat er geen tweeklank ontstaat:
Soph., Phil., 552.
τὸν πλοῦν ποεῖσθαι, …
de vaart te maken, …
De ο wordt dan gevolgd door een klinker en is dan kort:
_

ˬ _ _| _ ˬ

ˬ _ |ˬ_

_

τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποεῖσθαι

Fr. 5.11

[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι π[ά]ροιθαχεύων -

[ . . . .] . [ . . . .]οτοις π[ά]ροιθἀχεύων

Het begin van dit vers is niet overgeleverd, maar er is genoeg duidelijk om het om te zetten naar het
Attisch. Als er vanaf het eind van het vers het metrum wordt genoteerd, wordt duidelijk dat de tweede
voet niet klopt. Het woord dat in het Lesbisch eindigt op -οισι is waarschijnlijk een naamwoord in de
dativus pluralis, dat in het Attisch op -οις eindigt. Echter, zoals in dit fragment bij de verzen 6 en 7 al
is vastgesteld, kan het Attisch in poëtische teksten ook gebruik maken van de epische uitgang -οισι.
Daarmee kan dit vers ook in het Attisch omgezet worden in de Sapphische strofe:
|_ ˬ ˬ _|ˬ __
[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι πάροιθἀχεύων

Fr. 5.13

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαΐω[ν] τὸ κέγχρω

-

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσακούω[ν] τὸ κέγχρου

Het einde van dit vers is overgeleverd, genoeg om de laatste twee voeten van deze regel metrisch te
kunnen analyseren. De tweede voet klopt niet omdat er een lange klank staat waar een korte hoort te
staan in de Sapphische strofe, de ου in εἰσακούων. Het Lesbische werkwoord ἀίω is een poëtische
vorm sinds Homerus en het wordt nog veel in de tragedies gebruikt:
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Soph., OC 304-305.
… τῶν ἐκεῖνος ἀίων,
θάρσει, παρέσται. …
… hij die hen hoort, wees gerust, zal aanwezig zijn. …
De correct metrische vorm zou kunnen zijn:
_ ˬˬ _ | ˬ _

_

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαίων τὸ κέγχρου

Fr. 5.15

ὤς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [ἐσύ]νηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ-

ὡς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [σύ]νῆκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ-

Doordat het Attisch het augment niet voor het voorzetsel plaatst zoals het Lesbisch, strookt dit vers
niet met de Sapphische strofe. In de determinatie stond er bij dit vers in een voetnoot dat Lidov
ἐπό]νηκε < ἐπονήκω, ‘ik kom terug’, suggereert, wat in het Attisch ἐπάνηκε < ἐπανήκω zou zijn. Met
die vorm zijn er wel genoeg lettergrepen en komt de Sapphische strofe weer tot haar recht:
_

ˬ

_

_ | _ ˬ ˬ _| ˬ

_

_

ὡς ποτ’ οὐκ ἄλλως, ἐπάνηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐ-[δὲν]
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Sappho, fr. 5.1-16 (Obbink)

Sappho, fr. 5.1-16 (Attisch)

⊗
πότνιαι Νηρήιδες ἀβλάβη[ν μοι]
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε τυίδ᾿ ἴκεσθα[ι]
κὤττι ϝῶι θύμωι κε θέληι γένεσθαι
κῆνο τελέσθην,
5

10

15

⊗
πότνιαι Νηρηΐδες ἀβλαβή [μοι]
τὸν κασίγνητον δ[ό]τε δεῦρ᾿ ἵκεσθα[ι]
κὤτι τῶι θυμῶι ἂν ἐθέληι γενέσθαι
ἐκεῖνο τελεσθῆναι,

ὄσσα δὲ πρόσθ᾿ ἄμβροτε πάντα λῦσα[ι]
καὶ φίλοισι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
κὠνίαν ἔχθροισι, γένοιτο δ᾿ ἄμμι
μηδάμα μηδ’ εἶς·

5

τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι
[μέ]σδονος τίμας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν
[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι π[ά]ροιθαχεύων
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

10

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαΐω[ν] τὸ κέγχρω
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπαγ[ορί]αι πολίταν
ὤς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [ἐσύ]νηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐδὲν διὰ [μά]κρω.

15
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ὅσα δὲ πρόσθ᾿ ἥμαρτε πάντα λῦσα[ι]
καὶ τοῖς φίλοις χαράν γενέσθαι
κἀνίαν ἐχθροῖς, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν
μηδαμῆι μηδ’ εἷς·
τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποιεῖσθαι
[μέ]ζονος τιμῆς, [ἀν]ιῶν δὲ λυγρῶν
[ . . . .] . [ . . . .]οτοις π[ά]ροιθαχεύων
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να
[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσακούω[ν] τὸ κέγχρου
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπηγ[ορί]αι πολιτῶν
ὡς ποτ’ οὐ[κ ἄ]λλως, [σύ]νῆκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐδὲν διὰ [μα]κροῦ.

Sappho, fr. 5.1-16 (Saveur)

5

10

15

Sappho, fr. 5.1-16 (vertaling Saveur)

⊗
πότνιαι Νηρηΐδες ἀβλαβή μοι
τὸν κασίγνητον δότε δεῦρ᾿ ἵκεσθαι
κὤτι τῶι θυμῶι κε θέληι γενέσθαι
κεῖνο δρασθῆναι,

⊗
Machtige Zeegodinnen, geef mij dat mijn
broeder hier ongeschonden komt
en dat wat hij in zijn hart wil dat gebeurt,
dat gemaakt wordt.

ὅσσα δὲ πρόσθ᾿ ἤμβροτε πάντα λῦσαι
καὶ φίλοισι ἐοῖσι χαράν γενέσθαι
κἀνίαν ἐχθροῖσι, γένοιτο δ᾿ ἡμῖν
μηδαμὰ μηδ’ εἷς·

en dat hij oplost al wat hij eerder verkeerd deed,
en dat hij een vreugde wordt voor zijn vrienden
en een last voor zijn vijanden, moge die er nooit
een voor ons ontstaan:

τὴν κασιγνήτην δ’ἐθέλοι ποεῖσθαι
[μέ]ζονος τιμῆς, ἀνιῶν δὲ λυγρῶν
[ . . . .] . [ . . . .]οτοισι πάροιθἀχεύων
[ ¯ ˘ ˘ ¯ ] . να

en moge hij willen zijn zus deelgenoot maken
van grotere eer, en van schandelijke lasten voor
[ . . . .] . [ . . . .] terwijl hij voorheen treurde
[¯˘˘¯].

[ ¯ ˘ ¯ ×] . εἰσαίων τὸ κέγχρου
[ ¯ ˘ ¯ ]λ᾿ ἐπηγορίαι πολιτῶν
ὡς ποτ’ οὐκ ἄλλως, ἐπάνηκε δ᾿ αὖτ᾿ οὐδὲν διὰ μακροῦ.

[ ¯ ˘ ¯ ×] . terwijl hij luisterde naar het van de gierst,
[ ¯ ˘ ¯ ] met het verwijt van de burgers
zoals niet ooit anders, en hij kwam weer terug
na geenszins lange tijd.
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Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink) – inleiding
Dit fragment is overgeleverd, samen met nog zo’n vijftien andere fragmenten, op één enkele
papyrusrol, genaamd Papyrus Oxyrhynchos 1231. Deze rol wordt gedateerd tot de tweede eeuw na
Christus. De liederen op deze rol bestaan allemaal uit Sapphische strofes. Er zijn in 2014 nog wat
vondsten geweest van papyrus waarmee enkele fragmenten konden worden aangevuld. De tekst hierna
gebruikt, bevat deze aanvullingen en komt uit het artikel “New Fragments of Book 1 of Sappho” van
Simon Burris, Jeffrey Fish en Dirk Obbink in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol. 189
(2014).1
In dit lied wordt de schoonheid van een vrouw, Anaktoria, beschreven. Anaktoria is een
geliefkoosd meisje voor Sappho. Iemand liefhebben zou veel mooier zijn dan al het moois wat op de
aarde te vinden is. Ze geeft hiervan ook voorbeelden als voetknechten, schepen, strijdwagens en
voetsoldaten. Sappho noemt als voorbeeld Helena van Troje, die alles achterliet, haar kind en haar
ouders, voor de liefde.2 Met dit voorbeeld wil ze haar eigen situatie verwoorden. Sappho stelt zichzelf
gelijk aan Helena. Ze heeft namelijk alles al, maar laat alles achter om te gaan naar degene van wie ze
houdt, ‘κῆν’ ὄττω τις ἔραται’.3

Een analyse van fragment 16 volgt, met daarbij een zuiver Attische vorm van het fragment en een
determinatie. Vervolgens komt een analyse op de metriek en wordt duidelijk waar er nog aanpassingen
nodig zijn om het metrisch te laten kloppen met de Sapphische strofe. Ik zal proberen het fragment aan
te passen met vormen die in Atheense, poëtische teksten worden gebruikt, zoals de Attische tragedie.

1

Lardinois (2014), p. 102.
Lardinois (2014), p. 102.
3
Page (1955), pp. 55-56.
2
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1

[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
πεσδομ]άχεντας. [⊗?]

[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] νόημμα
[καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κέ ποι] νοήσηι
[τὤ]με2 νῦν Ἀνακτορί[ας] ὀνέμναι[σ’ οὐ] παρεοίσας,

καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ’ς Τροΐαν πλέοισα
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ’ αὔταν
[ ̣]`̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

2

[ἣ]ς ἂν βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα
κἀμάρυγμα λαμπρὸν ἰδεῖν προσώπου
ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοις
πεζομ]αχοῦντες. [⊗?]

[Κύπρις· ἀγν]αμπτὸν γὰρ [ἔχει] νόημα
[καὶ τε]λεῖ κούφως τ[ὸ ἄν που] νοήσηι
[τοὐ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ἀνέμνη[σ’ οὐ] παρούσης,

καταλ[ιποῦ]σ’ ἔβη ’ς Τροίαν πλέουσα
κωὐδ[ὲ πα]ιδὸς οὐδὲ φίλων τοκέων
πά[μπαν] ἐμνήσθη, ἀλλὰ παρήγαγ’ αὐτήν
[ ̣]`̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

Lidov (2016), pp. 89-92.
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10

[πά]γχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποίησαι
[π]αντὶ τ[ο]ῦτ’, ἡ γὰρ πολὺ περισχοῦσα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἑλένη [τ]ὸν ἄνδρα
τὸν [πανάρ]ιστον

5

[πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι
[π]άντι τ[ο]ῦτ’, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]ὸν ἄνδρα
τὸν [πανάρ]ιστον1

Page (1955), p. 52.
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[⊗]
[ο]ἱ μὲν ἱππέων στρατὸν οἱ δὲ πεζών
οἱ δὲ νεῶν φασ’ ἐπ[ὶ] γῆν μέλαι[ν]αν
εἷναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅτου τις ἐρᾶται·

Sappho, fr. 16.1-20 (Attisch)

[⊗]
[ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄττω τις ἔραται·

Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink)

van wie ik liever zowel haar lieflijke voetstap als
schitterende fonkeling van haar gezicht zou willen
zien, dan de strijdwagens van de Lydiërs en de
voetsoldaten in wapenrustingen.

af: want ze heeft een ongebogen denkwijze
en voltooit gemakkelijk w[at ze zou] denken,
[wat] me nu herinnerde aan Anaktoria,
die er niet is,

had achtergelaten, ging varend naar Troje
en niet dacht zij geheel en al aan haar kind, noch
aan haar geliefde ouders, maar Kypris wendde
haar [ . . .]

Dat is in elk opzicht gemakkelijk begrijpelijk te
maken voor ieder, want zij, nadat ze zeer de
mensen wat betreft schoonheid had overtroffen,
Helena, nadat ze de beste man

[⊗]
Sommigen zeggen dat een leger van ruiters,
anderen van voetknechten, anderen van schepen
over de zwarte aarde het mooist is, maar ik zeg dat
dat het is datgene wat iemand liefheeft:

Sappho, fr. 16.1-20 (vertaling)

Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink) – determinatie

1

οἰ
lidwoord
nominativus – pluralis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: οἱ < ὁ
μέν
partikel
Algemeen Grieks
ἰππήων
substantivum
genitivus – meervoud – masculinum – ἴππευς – ‘ruiter’
Attisch: ἱππέων < ἱππεύς
στρότον
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – στρότος – ‘leger’
Attisch: στρατόν < στρατός
οἰ
lidwoord
nominativus – pluralis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: οἱ < ὁ
δέ
partikel
Algemeen Grieks
πέσδων
substantivum
genitivus – pluralis – masculinum – πέσδος – ‘voetknecht’
Attisch: πεζών < πεζός
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2

οἰ
lidwoord
nominativus – pluralis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: οἱ < ὁ
δέ
partikel
Algemeen Grieks
νάων
substantivum
genitivus – pluralis – feminina – ναῦς – ‘schip’
Attisch: νεῶν < ναῦς
φαῖσ’ = φαῖσι
verbum
3 – pluralis – praesens – indicativus – activum – φαῖμι – ‘ik zeg’
Attisch: φασ’ = φασί < φημί
ἐπί
voorzetsel
Algemeen Grieks
γᾶν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – γᾶ – ‘aarde’
Attisch: γῆν < γῆ
μέλαιναν
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – μέλαις – ‘donker’
Attisch: μέλαιναν < μέλας
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3

ἔμμεναι
verbum
praesens – infinitivus – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Episch
Attisch: εἶναι < εἰμί
κάλλιστον
adiectivum, superlativum
accusativus – singularis – masculinum – κάλος – ‘mooi’
Attisch: κάλλιστον < καλός
ἔγω
pronomen personale
nominativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: ἐγώ
δέ
partikel
Algemeen Grieks
κῆν’ = κῆνο
pronomen demonstrativum
accusativus – singularis – masculinum – κῆνος – ‘iemand’
Attisch: ἐκεῖν’ = ἐκεῖνο < ἐκεῖνος

4

ὄττω
pronomen relativum indefinitum
genitivus – singularis – masculinum/feminina – ὄττις – ‘wie, wat’
Attisch: ὅτου < ὅστις
τις
pronomen indefinitum
nominativus – singularis – masculinum/feminina – τις – ‘iemand’
Algemeen Grieks
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ἔραται
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus of coniunctivus – medium - ἔραμαι – ‘ik heb lief’
Attisch: ἐρᾶται < ἔρομαι

5

πάγχυ
adverbium
Algemeen Grieks
δ’ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
εὔμαρες
adiectivum
nominativus – singularis – neutrum – εὐμάρης – ‘gemakkelijk’
Attisch: εὐμαρές < εὐμαρής
σύνετον
adiectivum
accusativus – singularis – neutrum – σύνετος – ‘begrijpelijk’
Attisch: συνετόν < συνετός
πόησαι
verbum
aoristus – infinitivus – activum – πόημι – ‘ik maak’
Attisch: ποίησαι < ποιέω

6

πάντι
adiectivum pro substantivo
dativus – singularis – masculinum – πᾶς – ‘ieder’
Attisch: παντί < πᾶς
τοῦτ’ = τοῦτο
pronomen demonstrativum
accusativus – singularis – neutrum – οὖτος – ‘die, dat’
Attisch: τοῦτ’ = τοῦτο < οὗτος
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ἀ
pronomen demonstrativum
nominativus – singularis – feminina – ὀ - ‘hij’
Attisch: ἡ < ὁ
γάρ
partikel
Algemeen Grieks
πόλυ
adverbium
accusativus – singularis – neutrum – πόλυς – ‘veel’
Attisch: πολύ < πολύς
περσκέθοισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – aoristus – participium – activum - περρέχω – ‘ik
overtref’
Attisch: περισχοῦσα < περι-έχω

7

κάλλος
substantivum
accusativus – singularis – neutrum – κάλλος – ‘schoonheid’
Algemeen Grieks
ἀνθρώπων
substantivum
genitivus – pluralis – masculinum – ἄνθρωπος – ‘mens’
Algemeen Grieks
Ἐλένα
nomen personale
nominativus – singularis – feminina – Ἐλένα – ‘Helena’
Attisch: Ἑλένη
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τόν
lidwoord
accusativus – singularis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: τόν < ὁ
ἄνδρα
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – ἄνηρ – ‘man’
Attisch: ἄνδρα < ἀνήρ

8

τόν
lidwoord
accusativus – singularis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: τόν < ὁ
πανάριστον1
adiectivum, superlativum
accusativus – singularis – masculinum – πανάγαθος – ‘best’
Attisch: πανάριστον < πανάριστος

9

καλλίποισ’ = καλλίποισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – aoristus – participium – activum – καταλιμπάνω – ‘ik
laat achter’
Attisch: καταλιποῦσ’ = καταλιποῦσα < καταλείπω
ἔβα
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – βαίνω – ‘ik ga’
Attisch: ἔβη < βαίνω

1

Page stelt in zijn boek, Sappho and Alcaeus: an introduction to the study of ancient Lesbian poetry
(1955) dat dit aangevuld moet worden tot [πανάρ]ιστον, substantivum, accusativus – singularis –
masculinum – πανάριστος – ‘beste van allen’. Ook geeft hij een andere invulling weer, [μέγ’ ἄρ]ιστον,
die bestaat uit μέγα, adverbium – ‘zeer’ en ἄριστον, adiectivum, accusativus – singularis –
masculinum – ἄριστος – ‘beste’. In beide transcripties is het dus een overtreffende trap.
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’ς = ἐς
voorzetsel
Algemeen Grieks
Τροΐαν
nomen personale
accusativus – singularis – feminina – Τροΐα – ‘Troje’
Attisch: Τροίαν < Τροία
πλέοισα
verbum
nominativus – singularis – feminina – praesens – participium – activum – πλέω – ‘ik vaar’
Attisch: πλέουσα < πλέω

10

κωὐδέ
crasis καί & οὐδέ
καί : partikel
Algemeen Grieks
οὐδέ : negatie
Algemeen Grieks
παῖδος
substantivum
genitivus – singularis – masculinum – πάις – ‘kind’
Attisch: παιδός < παῖς
οὐδέ
negatie
Algemeen Grieks
φίλων
adiectivum
genitivus – pluralis – masculinum/feminina – φίλος – ‘geliefd’
Algemeen Grieks
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τοκήων
substantivum
genitivus – pluralis – masculinum/feminina – τόκευς – ‘ouder’
Attisch: τοκέων < τοκεύς

11

πάμπαν
adverbium
Algemeen Grieks
ἐμνάσθη
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – passivum – μιμνάσκω – ‘ik denk aan’
Attisch: ἐμνήσθη < μιμνήσκω
ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
παράγαγ’ = παράγαγε
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – παράγω – ‘ik wend af’
Attisch: παρήγαγ’ = παρήγαγε < παράγω
αὔταν
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – αὖτος - ‘zij’
Attisch: αὐτήν < αὐτός

Voor het volgende kleine stukje zijn meerdere transcripties gereconstrueerd omdat de verzen
12, 13 en 14 grotendeels incompleet zijn.

12

[ ]̣ `̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν
Er is te weinig over om deze regel te kunnen reconstrueren.
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13

Κύπρις
nomen personale
nominativus – singularis – feminina – Κύπρις – ‘Kypris’
Algemeen Grieks
ἄγναμπτον
adiectivum
accusativus – singularis – neutrum – ἄγναμπτος – ‘ongebogen’
Attisch: ἀγναμπτόν < ἀγναμπτός
γάρ
partikel
Algemeen Grieks
ἔχει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – ἔχω – ‘ik heb’
Algemeen Grieks
νόημμα
substantivum
accusativus – singularis – neutrum – νόημμα – ‘denkwijze’
Attisch: νόημα < νόημα

14

καί
partikel
Algemeen Grieks
τέλει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – τέλημι – ‘ik voltooi’
Attisch: τελεῖ < τελέω
κούφως
adverbium
Algemeen Grieks

86

τό
pronomen indefinitum
accusativus – singularis – neutrum – ὀ – ‘dat’
Algemeen Grieks
κέ
partikel
Attisch: ἄν
ποί
pronomen indefinitum
Attisch: πού
νοήσηι
verbum
3 – singularis – aoristus – coniunctivus – activum – νόημι – ‘ik bedenk’
Attisch: νοήσηι < νοέω

15

τὤμε
crasis τό & ἔμε
τό : pronomen relativum, accusativus – singularis – neutrum – ὀ – ‘dat’
Attisch: τό < ὅς
ἔμε : pronomen personale, accusativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: ἐμέ < ἐγώ
Attisch: τοὐμε = τό & ἐμέ
νῦν
partikel
Algemeen Grieks
Ἀνακτορίας
nomen personale
genitivus – singularis – feminina – Ἀνακτορία – ‘Anaktoria’
Algemeen Grieks
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ὀνέμναισ’ = ὀνέμναισε
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – ὀμμιμνάσκω – ‘ik herinner’
Attisch: ἀνέμνησ’ = ἀνέμνησε < ἀναμιμνήσκω

16

σ’ = σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
οὐ
negatie
Algemeen Grieks
παρεοίσας
verbum
genitivus – singularis – feminina – praesens – participium – activum – παρέμμι – ‘ik sta bij’
Attisch: παρούσης < πάρειμι

17

τᾶς
pronomen relativum
genitivus – singularis – feminina – ὄ – ‘die’
Attisch: ἥς < ὅς
κέ
partikel
Attisch: ἄν
βολλοίμαν
verbum
1 – singularis – praesens – optativus – medium – βόλλομαι – ‘ik wil liever’
Attisch: βουλοίμην < βούλομαι
ἔρατον
adiectivum
accusativus – singularis – neutrum – ἔρατος – ‘lieflijk’
Attisch: ἐρατόν < ἐρατός
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τε
partikel
Algemeen Grieks
βᾶμα
substantivum
accusativus – singularis – neutrum – βᾶμα – ‘voetstap’
Attisch: βῆμα < βῆμα

18

κἀμάρυχμα
crasis καί & ἀμάρυχμα
καί : partikel
Algemeen Grieks
ἀμάρυχμα : substantivum, accusativus – singularis – neutrum – ἀμάρυχμα – ‘fonkeling’
Attisch: ἀμάρυγμα < ἀμάρυγμα
Attisch: κἀμάρυγμα = καί & ἀμάρυγμα
λάμπρον
adiectivum
accusativus – singularis – neutrum – λάμπρος – ‘schitterend’
Attisch: λαμπρόν < λαμπρός
ἴδην
verbum
aoristus – infinitivus – activum - ὄρημμι – ‘ik zie’
Attisch: ἰδεῖν < ὁράω
προσώπω
substantivum
genitivus – singularis – neutrum – πρόσωπον – ‘gezicht’
Attisch: προσώπου < πρόσωπον

19

ἤ
partikel
Algemeen Grieks
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τά
lidwoord
accusativus – pluralis – neutrum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: τά < ὁ
Λύδων
nomen personale
genitivus – pluralis – masculinum – Λύδος – ‘Lydiër’
Att. Λυδῶν < Λυδός
ἄρματα
substantivum
accusativus – pluralis – neutrum – ἄρμα – ‘strijdwagen’
Att. ἅρματα < ἅρμα
κἀν
crasis καί & ἐν
καί : partikel
Algemeen Grieks
ἐν : voorzetsel
Algemeen Grieks
ὄπλοισι
substantivum
dativus – pluralis – neutrum – ὄπλον – ‘wapen’
Att. ὅπλοις < ὅπλον

20

πεσδομάχεντας
verbum
accusativus – pluralis – masculinum – praesens – participium – activum – πεσδομάχημι – ‘ik
strijd te land’
Attisch: πεζομαχοῦντες < πεζομαχέω
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Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink) – metrum

Sappho, fr. 16.1-20 (Attisch) – metrum

[⊗]
_
ˬ _ _| _
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
_ ˬ __ |_
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
_
ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ _ _
[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ_ ˬ ˬ _ _
τω τις ἔραται·

5

10

15

20

[⊗]
_ ˬ _ ˬ| _
ˬ ˬ _|ˬ _ _
[ο]ἱ μὲν ἱππέων στρατὸν οἱ δὲ πεζών
_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _
_
οἱ δὲ νεῶν φασ’ ἐπ[ὶ] γῆν μέλαι[ν]αν
_ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
εἶναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅ_ ˬ ˬ _ _
του τις ἐρᾶται·

_ ˬ
_ ˬ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _
[πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[π]άντι τ[ο]ῦτ’, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
_ ˬ _
_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _
_
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]ὸν ἄνδρα
_
ˬ ˬ _ _
τὸν [πανάρ]ιστον

5

_ ˬ _ ˬ|_
ˬˬ _ | ˬ_ _
καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ’ς Τροΐαν πλέοισα
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ __
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
_
ˬ _ _ | __ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ’ αὔταν
_
[ ]̣ `̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

10

_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _
[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] νόημμα
_ ˬ _ _|_
ˬ ˬ _ | ˬ_ _
[καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κέ ποι] νοήσηι
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[τὤ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ὀνέμναι_ ˬ ˬ_ _
[σ’ οὐ] παρεοίσας,

15

_
ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
_ ˬ _ ˬ |_
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
_ ˬ ˬ _ _
πεσδομ]άχεντας. [⊗?]

20

91

×
×

_ ˬ
_ ˬ|_ ˬ ˬ _ | __ _
×
[πά]γχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποίησαι
_ ˬ _
_ | _ ˬ ˬ ˬ| _ _ _ ×
[π]αντὶ τ[ο]ῦτ’, ἡ γὰρ πολὺ περισχοῦσα
_ ˬ _
_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἑλένη [τ]ὸν ἄνδρα
_
ˬ ˬ _ _
τὸν [πανάρ]ιστον
ˬ_ ˬ _
ˬ| _
__ |ˬ_ _ ×
καταλ[ιποῦ]σ’ ἔβη ’ς Τροίαν πλέουσα
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ ˬ_
×
κωὐδ[ὲ πα]ιδὸς οὐδὲ φίλων τοκέων
_ ˬ _ _ | __ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
πά[μπαν] ἐμνήσθη, ἀλλὰ παρήγαγ’ αὐτήν
_
[ ̣]`̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]σαν
_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _
[Κύπρις· ἀγν]αμπτὸν γὰρ [ἔχει] νόημα
_ ˬ _ _ | _ ˬ _ _ | ˬ_ _ ×
[καὶ τε]λεῖ κούφως τ[ὸ ἄν που] νοήσηι
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[τοὐ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ἀνέμνη_ ˬ _ _
×
[σ’ οὐ] παρούσης,
_ _ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
[ἣ]ς ἂν βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα
_ ˬ _ _ |_
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
κἀμάρυγμα λαμπρὸν ἰδεῖν προσώπου
_ ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _
ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοις
_ ˬ ˬ _ _
πεζομ]αχοῦντες. [⊗?]

×

×

Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink) – analyse

Om fragment 16 om te zetten naar het Attisch heb ik enkel naar de meest correcte Griekse vormen
gezocht. Waar bij deze omzetting metrisch iets niet meer klopte met de Sapphische strofe, heb ik bij de
scandering een kruisje (×) gezet. Per vers zijn er de volgende aanpassingen gemaakt:

_
Fr. 16.1

ˬ _ _| _

ˬ ˬ

_ |ˬ _

_

-

[ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων -

_

ˬ _ ˬ| _

ˬ ˬ _|ˬ

_ _

[ο]ἱ μὲν ἱππέων στρατὸν οἱ δὲ πεζών

Het lidwoord waarmee deze versregel begint, heeft in het Attisch een spiritus asper in plaats van een
spiritus lenis. Beide zijn metrisch lang. In het Attisch is de genitivus pluralis van ἱππεύς met een ε en
dus kort, in plaats van in het Lesbisch met een η en lang. Dat klankverschil staat op de plek waar in de
Sappische strofe een lange of korte klank kan zijn, dus dat levert geen problemen op. Verder levert
στρατόν in plaats van στρότον metrisch geen verschil op.
_ ˬ
Fr. 16.2

__ |_

ˬ ˬ

_ |ˬ

_

_

-

οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν -

_ ˬ ˬ_ |_

ˬ ˬ

_ |ˬ _

_

×

οἱ δὲ νεῶν φασ’ ἐπ[ὶ] γῆν μέλαι[ν]αν

Het vers begint met hetzelfde lidwoord als dat is behandeld bij fr. 16.1. De genitivus pluralis van
‘schip’ is in het Attisch met een korte ε, in het Lesbisch met een lange α. Het verbum wordt met een
andere klank gevormd, maar beide zijn ze lang. γᾶν en γῆν hebben beide een lange klank.

_
Fr. 16.3

ˬ _

_ |_ ˬ

ˬ _|ˬ

_

_

-

[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ-

_ _ _| _ ˬ

ˬ _

|ˬ _

ˬ

εἷναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅ-

De infinitivus praesens heeft in het Attisch één lettergreep minder en bestaat uit twee lange
lettergrepen. Het pronomen personale ἔγω/ἐγώ verschilt alleen in accent. Het pronomen
demonstrativum is in het Attisch ἐκεῖνο. Dit kan opgelost worden door de elisie van δὲ. Verder heeft
dit pronomen demonstrativum in het Attisch de tweeklank ει waar in het Lesbisch de η staat, maar
beide zijn metrisch lang. Doordat het pronomen relativum indefinitum in het Lesbisch met een
dubbele τ is geschreven (ὄττω) is de ο op het einde van het vers lang, in het Attisch is die kort.

Fr. 16.4

_ ˬ ˬ _ _

-

τω τις ἔραται·

-

_

ˬ ˬ _ _

του τις ἐρᾶται·

Het begin van het vers is het deel dat nog bij het woord op het eind van vers 16.3 hoort, ὄττω of ὅτου.
In de status quaestionis is uitgelegd dat de Lesbische ω gelijk is aan de Attische ου. Verder is er in het
verbum alleen een verschil in accent, maar metrisch klopt deze regel.
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×

_
Fr. 16.5

ˬ

_ ˬ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _

-

[πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι

-

_

ˬ

_ ˬ|_

ˬ ˬ _ | __ _

×

[πά]γχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποίησαι

In de twee adiectiva is alleen een verschil in accent, maar metrisch is er niets aan de hand. In de
infinitivus is er een ι in het Attisch, waardoor de tweeklank οι gevormd wordt en lang is.
_ ˬ
Fr. 16.6

_

_|_

ˬ ˬ _

|ˬ _ _

[π]άντι τ[ο]ῦτ’, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα -

_ ˬ

_

_|_

ˬ ˬ ˬ| _ _ _

×

[π]αντὶ τ[ο]ῦτ’, ἡ γὰρ πολὺ περισχοῦσα

Het adiectivum pro substantivo ‘πάντι’ heeft in het Attisch alleen maar een ander accent, maar
metrisch maakt dit geen verschil. Het lidwoord ἡ heeft in het Attisch een andere klank en is
geaspireerd, maar metrisch gelijk aan Lesbisch ἀ. Het adverbium voor ‘veel’ heeft eveneens een ander
accent in de beide versies. De participia van de werkwoorden voor ‘overtreffen’ maken metrisch wel
een verschil. De vormen beginnen beide met πε-, maar in de Lesbische versie is dit lang door twee
opvolgende medeklinkers, en in het Attisch is de eerste lettergreep kort.
_
Fr. 16.7

ˬ _

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _ -

κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]ὸν ἄνδρα -

_ ˬ

_

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _

_

κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἑλένη [τ]ὸν ἄνδρα

Hier is enkel de naam van de heldin anders geschreven en uitgesproken, maar de α in de Lesbische
versie is lang, evenals de η in de Attische versie.
_
Fr. 16.8

ˬ ˬ _ _

-

τὸν [πανάρ]ιστον

-

_

ˬ ˬ _ _

τὸν [πανάρ]ιστον

Dit vers is in het Attisch geheel gelijk aan het Lesbische vers.
_
Fr. 16.9

ˬ _

ˬ|_

ˬˬ _

| ˬ_ _

-

καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ’ς Τροΐαν πλέοισα

-

ˬ_ ˬ _

ˬ| _

__

|ˬ_ _

×

καταλ[ιποῦ]σ’ ἔβη ’ς Τροίαν πλέουσα

Het voorzetsel κατα is in het Lesbisch met het werkwoord λιμπάνω samengetrokken tot καλ-, waar in
het Attisch wel κατα blijft staan en er dus een lettergreep meer is. De andere klanken in de eerste voet
zijn gelijk. De aoristusstam van het werkwoord heeft een net iets andere klank, maar ze zijn allebei
wel lang. Het Griekse woord voor ‘Troje’ werd anders uitgesproken in het Lesbisch en Attisch. De
uitgang van het participium is ook iets anders, maar metrisch wel gelijk.
_

ˬ _ ˬ |_ ˬ

ˬ _ |ˬ __

Fr. 16.10 κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων

-

_

ˬ

_ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ ˬ_

κωὐδ[ὲ πα]ιδὸς οὐδὲ φίλων τοκέων

De genitivus van ‘kind’ (παῖδος) heeft in het Attisch een ander accent, maar verder is het gelijk. De
genitivus van ‘ouders’ heeft in het Attisch een andere stam, met een ε. Deze wordt kort voor de ω,
terwijl er in het Lesbisch er een lange η blijft staan.
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×

_

ˬ

_ _ | __

ˬ ˬ _|ˬ

_ _ -

Fr. 16.11 πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ’ αὔταν -

ˬ

_

_ _ | __

ˬ ˬ _|ˬ

_ _

πά[μπαν] ἐμνήσθη, ἀλλὰ παρήγαγ’ αὐτήν

Bij het werkwoord ‘denken aan’ is in het Lesbisch de lange α behouden, die in het Attisch een η is
geworden, zoals in de status quaestionis behandeld is. Zo ook bij het werkwoord ‘afwenden’ en bij het
pronomen personale. Dit levert metrisch geen problemen op.

_

_

Fr. 16.12 [ ]̣ `̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

-

[ ̣]`̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

Van dit vers is te weinig overgeleverd om te analyseren.
_ ˬ _

_ |_

ˬ

ˬ _ | ˬ_ _ -

Fr. 16.13 [Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] νόημμα -

_ ˬ _

_ |_

ˬ

ˬ _ | ˬ_ _

[Κύπρις· ἀγν]αμπτὸν γὰρ [ἔχει] νόημα

Het adiectivum ‘ongebogen’ heeft alleen een verschil in het accent. De schrijfwijze bij νόημμα en
νόημα scheelt één μ, maar dat maakt voor de uitspraak niet uit: de η is sowieso lang.
_ ˬ _

_|_

ˬ ˬ _ | ˬ_ _ -

Fr. 16.14 [καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κέ ποι] νοήσηι -

_ ˬ _

_|_

ˬ _ _

| ˬ_ _

×

[καὶ τε]λεῖ κούφως τ[ὸ ἄν που] νοήσηι

Het partikel κέ (enclitisch) is in het Attisch ἄν (niet enclitisch) en het pronomen indefinitum ποι is in
het Attisch πού.
_

ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

Fr. 16.15 [τὤ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ὀνέμναι-

-

_

ˬ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

[τοὐ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ἀνέμνη-

De crasis van τό en ἐμέ wordt in het Attisch τοὐμε. Dit maakt niet uit voor de metriek, want de
tweeklank ου is lang, net als de ω in het Lesbisch. De α wordt in het Lesbisch een ο, zoals behandeld
in de status quaestionis.

_

ˬ ˬ_ _

Fr. 16.16 [σ’ οὐ] παρεοίσας,

-

_

ˬ

_ _

×

[σ’ οὐ] παρούσης,

In dit vers is het participium anders tot stand gekomen: in het Lesbisch blijven de ε en οι naast elkaar
staan als twee klanken, maar in het Attisch trekt dit samen tot de enkele klank ου.
_

ˬ _

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

-

Fr. 16.17 [τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα

-

_ _

_ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ

_ _

[ἣ]ς ἂν βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα

In dit vers is in de Attische versie weer het partikel ἄν terechtgekomen in plaats van het Lesbische
partikel κέ, net als in fr. 16.14. Hierdoor wordt de tweede lettergreep in de eerste voet lang in het
Attisch, omdat er twee medeklinkers volgen. De lange α is in het Lesbisch gebleven, maar in het
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×

Attisch veranderd in een η, zoals te zien is bij de uitgang van het werkwoord (βολλοίμαν/βουλοίμην)
en het woord voor ‘voetstap’ (βᾶμα/βῆμα).

_ ˬ _ ˬ |_

ˬ ˬ _

|ˬ _ _

-

Fr. 16.18 κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω

-

_ ˬ _ _ |_

ˬ ˬ _

|ˬ _ _

κἀμάρυγμα λαμπρὸν ἰδεῖν προσώπου

De crasis aan het begin van dit vers verschilt enkel in de schrijfwijze van de gutturaal χ of γ. Metrisch
is de vierde lettergreep van de eerste voet in de Lesbische versie kort en in het Attisch lang. Dat maakt
niet uit omdat die in de Sapphische strofe lang of kort kan zijn. Bij het adiectivum ‘schitterend’ is
alleen het accent anders, omdat dit in het Lesbisch regressief is. De infinitivus wordt in het Lesbisch
met een η gevorm en in het Attisch met ει, maar beide lettergrepen zijn lang. De uitgang van de
genitivus singularis neutrum in het Lesbisch -ω, gelijk aan de Attische -ου (zie status quaestionis).
_ ˬ

_ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ

_ _

-

_ ˬ

_ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ

_

Fr. 16.19 ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι

-

ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοις

‘Lydiërs’ heeft een ander accent, maar is metrisch gelijk. Het woord ἅρματα verschilt enkel in de
spiritus asper en lenis. De crasis van καί en ἐν is algemeen Grieks en daarom gelijk. Het Lesbisch
heeft een afwijkende uitgang voor de dativus pluralis, zie fr. 1.3, fr. 5.6, fr. 5.7, en fr. 5.11.
_

ˬ ˬ _ _

Fr. 16.20 πεσδομ]άχεντας.

-

_ ˬ ˬ _ _

-

πεζομ]αχοῦντες.

Zoals in de status quaestionis opgemerkt, staat de Lesbische lettercombinatie σδ voor de Attische ζ.
‘Nieuwe’, metrisch kloppende versie (Saveur)
Net als bij fragment 1 en 5 heb ik kruisjes (×) gezet bij de verzen die in de zuiver Attische versie niet
passen in de Sapphische strofe. Die verzen ga ik hier proberen kloppend te maken met behulp van
epische en poëtische vormen die in poëtische Attische teksten voorkwamen.

Fr. 16.2

οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν -

οἱ δὲ νεῶν φασ’ ἐπ[ὶ] γῆν μέλαι[ν]αν

Doordat de genitivus pluralis van ‘schip’ (νάων) in het Attisch met een ε wordt geschreven, is de
eerste lettergreep van dat woord kort. In de Sapphische strofe hoort die lang te zijn. Hier zou een
epische vorm wel passen omdat daarvan de eerste lettergreep lang is:
Hom., Od. 24.117.
Ἴλιον εἰς ἅμ᾿ ἕπεσθαι ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν;

naar Troje op schepen met stevige roeibanken mee te gaan?
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×

Met deze epische vorm wordt het metrisch kloppende vers:
_

ˬ __ |_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

οἱ δὲ νηῶν φασ’ ἐπὶ γῆν μέλαιναν

Fr. 16.3

[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ-

-

εἶναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅ-

De eerste voet heeft in de zuiver Attische versie een lettergreep te weinig en dat komt door de
infinitivus εἶναι. Hier kan de epische vorm, gelijk aan de Lesbische, dit probleem oplossen:
Hom., Il. 3.44.
φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, …
terwijl ze zeggen dat jij de beste voorvechter bent, …
In de derde voet zit ook nog een probleem: de laatste lettergreep in de zuiver Attische versie is kort,
waar deze lang is in de Lesbische versie van het gedicht. In principe mag deze lettergreep kort zijn
want die lettergreep is hier een brevis in longo. Echter, wanneer de lettergreep lang moet blijven, zou
dit opgelost kunnen worden met een epische vorm. De lettergreep in het Lesbisch in lang doordat er
twee maal de τ volgt (ὄττω). Ook dit is op te lossen met een epische vorm:
Hom., Od. 17.120-121.
ἴρετο δ᾿ αὐτίκ᾿ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ὅττευ χρηίζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν·

En terstond daarna vroeg Menelaos, goed wat betreft krijgsgeschreeuw,
wat nodig hebbend ik naar de voortreffelijke Lakedaimos kwam:
Met deze twee epische vormen wordt het metrisch kloppende vers:
_

ˬ _ _ |_ ˬ

ˬ _

|ˬ _

_

ἔμμεναι κάλλιστον, ἐγώ δ’ ἐκεῖν’ ὅτ-[τευ

Fr. 16.5

[πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι

-

[πά]γχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποίησαι

De eerste twee voeten hebben alleen verschillen in accenten, metrisch is er geen enkel verschil. De
Attische versie heeft de infinitivus ποίησαι waar de Lesbische infinitivus πόησαι staat. Omdat in de
Attische versie een ι staat, wordt de tweeklank οι gevormd en ontstaat er een lange lettergreep. De
Sapphische strofe verlangt daar een korte lettergreep, zoals in het Lesbisch. In de Attische komedie
wordt deze vorm zonder ι ook gevonden:
Soph. OC 1033.
… μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν
ἑνὸς ποῆσαι φωτὸς ἀσθενεστέραν,
… en maak deze stad niet zwakker dan één man,
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Het vers dat in de Sapphische strofe past, is als volgt:
_

ˬ

_ ˬ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _

πάγχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποησαι

Fr. 16.6

[π]άντι τ[ο]ῦτ’, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα -

[π]αντὶ τ[ο]ῦτ’, ἡ γὰρ πολὺ περισχοῦσα

Zoals hierboven in de analyse al uitgelegd, maken de accent- en klankverschillen metrisch niets uit. In
de laatste voet heeft de zuiver Attische versie drie lange lettergrepen, waar er een korte gevolgd door
twee lange moet zijn. Het Lesbische werkwoord περρέχω heeft als participium aoristus περσκέθοισα,
waarbij de laatste drie lettergrepen (de derde voet) kort-lang-lang zijn. Het Attische participium is
περισχοῦσα en heeft de laatste drie lettergrepen lang-lang-lang. Het Lesbische πέρι heeft als Attische
equivalent ὑπέρ. Een synoniem voor περι-έχω (‘overtreffen’) is ὑπερ-βάλλω. Na elisie van de υ van
πολύ past dit participium aoristus feminina perfect in dit vers:
_ ˬ _

_|_

ˬ

ˬ _ |ˬ _ _

παντὶ τούτ’, ἡ γὰρ πολ’ ὑπερβαλοῦσα

Fr. 16.9

καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ’ς Τροΐαν πλέοισα

-

καταλ[ιποῦ]σ’ ἔβη ’ς Τροίαν πλέουσα

In de zuiver Attische versie is het Lesbische participium καλλίποισα helemaal volledig, met
voorzetsel, geschreven als καταλιποῦσα. Echter, in de epiek wordt κατα-λ vaak geschreven als καλ-λ,
wat weer een lettergreep scheelt. Homerus gebruikte ook καλλείπειν voor ‘achterlaten’:
Hom., Il. 10.237-238.
μηδὲ σύ γ᾿ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω
καλλείπειν, …
En jij, laat niet de betere achter, omdat je je gedachten vreest, …
Omdat Troje (Τροία) in het Attisch zonder trema wordt geschreven, wordt de lettercombinatie οι als
één klank uitgesproken. In de tweede voet in de Sapphische strofe heb je vier lettergrepen nodig, maar
in de Attische staan er maar drie. Onder anderen Sophocles gebruikte de naam van Troje met drie
lettergrepen:
Soph., Aj. 1190.
ἂν τὰν εὐρώδη Τροΐαν,

of Troje met brede wegen,
Met deze twee niet zuiver Attische vormen, die toch bekend waren, wordt het metrisch juiste vers:
_

ˬ _

ˬ|_

ˬˬ _

| ˬ_ _

καλλιποῦσ’ ἔβη ’ς Τροΐαν πλέουσα
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Fr. 16.10 κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων

-

κωὐδ[ὲ πα]ιδὸς οὐδὲ φίλων τοκέων

Het eerste woord dat is aangepast, is παῖδος, ‘kind’. Hier is enkel het accent anders dus verandert er
niets aan de metriek. De genitivus pluralis van ‘ouder’ is in het Lesbisch met een lange η voor de ω
(τοκήων), maar in het Attisch met een korte ε voor de ω (τοκέων). Daardoor klopt de laatste voet in
het Attisch niet met de Sapphische strofe. De vorm met de η wordt ook in de epiek teruggevonden:
Hom., Od. 9.34-36.
ὣς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων
γίγνεται, εἴ περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον
γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων.

Zó is niets dierbaarder dan dat vaderland en niet dan de ouders, zelfs als iemand ook ver weg
een rijk huis in een vreemd land bewoont afgezonderd van de ouders.
Het vers zou op deze manier kloppen met de epische vorm:
_

ˬ _

ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ __

κωὐδὲ παιδὸς οὐδὲ φίλων τοκήων
Fr. 16.14 [καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κέ ποι] νοήσηι -

[καὶ τε]λεῖ κούφως τ[ὸ ἄν που] νοήσηι

Dit Attische vers past niet in de Sapphische strofe door de tweede voet. Die zou moeten bestaan uit
een lange lettergreep, twee korte en nog een lange. Door het Attische partikel ἄν is die klinker
metrisch lang, omdat er na de α twee klinkers volgen (ἄν που). In de Sapphische strofe hoort die kort
te zijn. Het partikel ἄν staat daar om de coniunctivus in te leiden. Het partikel ἄν past daar dus niet, en
het werkwoord νοήσηι is een coniunctivus. De coniunctivus zonder ἄν komt voor in de tragedie:
Soph., OT 38-39.
… ἀλλὰ προσθήκῃ θεοῦ
λέγῃ νομίζῃ θ᾿ ἡμὶν ὀρθῶσαι βίον.
… maar met hulp van een god zou hij zeggen, hij zou menen dat je ons leven zou opbeuren,
Nu de complicatie van ἄν weg is, waardoor er een lange lettergreep zou komen in plaats van een korte,
is er nog één korte lettergreep nodig. Het partikel γέ is daar ideaal voor. Het vers zou dan zo worden:
_

ˬ _ _|_

ˬ ˬ _ | ˬ_ _

καὶ τελεῖ κούφως τό γέ που νοήσηι
Fr. 16.16 [σ’ οὐ] παρεοίσας,

-

[σ’ οὐ] παρούσης,

Door de Attische samentrekking is er in de Attische versie een lettergreep minder bij het participium
παρούσης. Zoals in de status quaestionis vermeld, is Lesbisch οι Attisch ου. Dus alleen de ε verschilt
in het participium. In de epiek wordt deze niet gecontraheerde vorm wel gebruikt:
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Hom., Od. 14.145-146.
τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ᾿ ὀνομάζειν
αἰδέομαι· …
Hem, vreemdeling, ook al is hij niet aanwezig, schroom ik bij zijn naam te noemen: …
Dus hier past de niet gecontraheerde vorm van het participium:
_ ˬ ˬ_ _
σ’ οὐ παρεούσης,

Fr. 16.17 [τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα

-

[ἣ]ς ἂν βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα

Het Lesbische en ook epische partikel κέ is in het Attisch vervangen door ἄν. Dan staan er twee
medeklinkers na de α waardoor die lang wordt uitgesproken. In de Sapphische strofe hoort daar een
korte klank te staan. Bij vers 14 van dit fragment wordt uitgelegd dat de coniunctivus ook zonder ἄν
voorkomt, zo ook bij de optativus:
Eur., Alc. 473-474.
τοιαύτας εἴη μοι κῦρσαι
συνδυάδος φιλίας ἀλόχου, …
zou het voor mij zijn een zodanige, geliefde echtgenote tot een paar verenigd te treffen, …
Net als bij vers 14, past het partikel γέ hier perfect om nog een extra lettergreep toe te voegen:
_

ˬ

_ _|_ ˬ ˬ _|ˬ _ _

ἣς γε βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα
Fr. 16.19 ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι

-

ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοις

In dit vers zijn alleen accentverschillen bij de Attische vormen die anders zijn, behalve het laatste
woord, ὅπλοις. Dit Attische woord heeft maar twee lettergrepen, terwijl het de gehele derde voet
vormt, die bestaat uit drie lettergrepen. Hierboven in de analyse van dit vers is uitgelegd dat het
Lesbisch een afwijkende uitgang heeft van de dativus masculinum pluralis, -οισι. Het Attisch heeft
-οις, wat één lettergreep minder heeft. Deze vorm op -οισι komt zowel in de epiek als in de tragedie
voor, zie de uitleg bij de ‘nieuwe’, metrisch kloppende versie van fr. 1.3. Het nieuwe vers wordt dus:
_ ˬ

_ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ

_ _

ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοισι
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Sappho, fr. 16.1-20 (Obbink)

Sappho, fr. 16.1-20 (Attisch)

[⊗]
[ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄττω τις ἔραται·
5

10

15

20

[⊗]
[ο]ἱ μὲν ἱππέων στρατὸν οἱ δὲ πεζών
οἱ δὲ νεῶν φασ’ ἐπ[ὶ] γῆν μέλαι[ν]αν
εἶναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅτου τις ἐρᾶται·

[πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι
[π]άντι τ[ο]ῦτ’, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τ]ὸν ἄνδρα
τὸν [πανάρ]ιστον

5

καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ’ς Τροΐαν πλέοισα
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ’ αὔταν
[ ]̣ `̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

10

[Κύπρις· ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει] νόημμα
[καὶ τέ]λει κούφως τ[ό κέ ποι] νοήσηι
[τὤ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ὀνέμναι[σ’ οὐ] παρεοίσας,

15

[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
πεσδομ]άχεντας. [⊗?]

20
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[πά]γχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποίησαι
[π]αντὶ τ[ο]ῦτ’, ἡ γὰρ πολὺ περισχοῦσα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἑλένη [τ]ὸν ἄνδρα
τὸν [πανάρ]ιστον
καταλ[ιποῦ]σ’ ἔβη ’ς Τροίαν πλέουσα
κωὐδ[ὲ πα]ιδὸς οὐδὲ φίλων τοκέων
πά[μπαν] ἐμνήσθη, ἀλλὰ παρήγαγ’ αὐτήν
[ ̣]`̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν
[Κύπρις· ἀγν]αμπτὸν γὰρ [ἔχει] νόημα
[καὶ τε]λεῖ κούφως τ[ὸ ἄν που] νοήσηι
[τοὐ]με νῦν Ἀνακτορί[ας] ἀνέμνη[σ’ οὐ] παρούσης,
[ἣ]ς ἂν βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα
κἀμάρυγμα λαμπρὸν ἰδεῖν προσώπου
ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοις
πεζομ]αχοῦντες. [⊗?]

Sappho, fr. 16.1-20 (Saveur)

5

10

15

20

Sappho, fr. 16.1-20 (vertaling Saveur)

⊗
οἱ μὲν ἱππέων στρατόν οἱ δὲ πεζών
οἱ δὲ νηῶν φασ’ ἐπὶ γῆν μέλαιναν
ἔμμεναι κάλλιστον, ἐγὼ δ’ ἐκεῖν’ ὅττευ τις ἐρᾶται·

[⊗]
Sommigen zeggen dat een leger van ruiters,
anderen van voetknechten, anderen van schepen
over de zwarte aarde het mooist is, maar ik zeg dat
dat het is datgene wat iemand liefheeft:

πάγχυ δ’ εὐμαρὲς συνετὸν ποησαι
παντὶ τοῦτ’, ἡ γὰρ πολ’ ὑπερβαλοῦσα
κάλλος ἀνθρώπων Ἑλένη τὸν ἄνδρα
τὸν πανάριστον

Dat is in elk opzicht gemakkelijk begrijpelijk te
maken voor ieder, want zij, nadat ze zeer de
mensen wat betreft schoonheid had overtroffen,
Helena, nadat ze de beste man

καλλιποῦσ’ ἔβη ’ς Τροΐαν πλέουσα
κωὐδὲ παιδὸς οὐδὲ φίλων τοκήων
πάμπαν ἐμνήσθη, ἀλλὰ παρήγαγ’ αὐτήν
[ ]̣ `̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]̣ σαν

had achtergelaten, ging varend naar Troje
en niet dacht zij geheel en al aan haar kind, noch
aan haar geliefde ouders, maar Kypris wendde
haar [ . . .]

Κύπρις· ἀγναμπτὸν γὰρ ἔχει νόημα
καὶ τελεῖ κούφως τό γέ που νοήσηι
τοὐμε νῦν Ἀνακτορίας ἀνέμνησ’ οὐ παρεούσης,

af: want ze heeft een ongebogen denkwijze
en voltooit gemakkelijk w[at ze zou] denken,
wat me nu herinnerde aan Anaktoria,
die er niet is,

ἣς γε βουλοίμην ἐρατόν τε βῆμα
κἀμάρυγμα λαμπρὸν ἰδεῖν προσώπου
ἢ τὰ Λυδῶν ἅρματα κἀν ὅπλοισι
πεζομαχοῦντες. [⊗?]

van wie ik liever zowel haar lieflijke voetstap als
schitterende fonkeling van haar gezicht zou willen
zien, dan de strijdwagens van de Lydiërs en de
voetsoldaten in wapenrustingen.
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Sappho 31.1-16 (Loeb) – inleiding
Dit gedicht is bewaard gebleven als citaat van Longinus in zijn literair-kritisch geschrift Περὶ ὕψους
(De Sublimate). Het was een geschrift over ‘het verhevene’, de hoge stijl in de retorica. Longinus zegt
in dat geschrift dat Sappho altijd gevoelens beschreef die horen bij ijlende of uitzinnige passie in het
echte leven.1 Ook voor Latijnse dichters was Sappho interessant: Catullus heeft dit gedicht aangepast
en vertaald. In carmen 51 zijn de eerste vier strofen, die ik hier behandel, compleet ontleend. Er moet
nog minstens één strofe geweest zijn. Dat blijkt uit de eerste regel die bewaard is gebleven bij
Longinus en uit geciteerde woorden in Catullus’ manuscript.2 Sappho beschrijft de liefde die ze voelt
voor haar geliefde, maar de naam van haar geliefde noch haar eigen naam wordt genoemd. Eerst werd
dit gedicht een huwelijkslied genoemd, maar dit is achterhaald.
Sappho vertelt hoe ze lijdt aan de bijverschijnselen van de liefde wanneer er jaloezie in het
spel is.3 Sappho heeft het namelijk over haar hart dat in de borstkas wordt opgeschrikt (καρδίαν
ἐπτόαισεν), dat ze niets meer kan zeggen omdat haar tong is gebroken (γλῶσσα ἔαγε) en dat een vuur
onder haar huid gelopen is (πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν). Ook ziet ze niets meer met haar ogen (ὀππάτεσσι δ᾿
οὐδ᾿ ἒν ὄρημμι) en ruisen haar oren (ἐπιρρόμβεισι δ᾿ ἄκουαι).

Eerst volgt een zuiver Attische versie van de eerste vier strofen van fragment 31 waarna een
determinatie zal volgen. Ook het metrum wordt bestudeerd in de originele versie en de zuiver Attische
versie. In de analyse wordt er besproken wat er precies is aangepast om het te Attisch te maken.
Daarna zal ik verzen die niet meer in de Sapphische strofe passen, aanpassen met epische vormen of
vormen die in de Attische tragedie worden gebruikt zodat de veren metrisch in de Sapphische strofe
passen. Tevens geef ik een vertaling van mijn versie (Saveur), met daarin de eventuele veranderingen
blauwgekleurd.

1

Campbell (1982a), p. 271.
Lardinois (2014) p. 108
3
Campbell (1982a), p. 271.
2
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καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾿ ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·
ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿, ὤς με φώναισ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει,

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσά <μ᾿> ἔαγε, λέπτον
δ᾿ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿, ἐπιρρόμβεισι δ᾿ ἄκουαι,

κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ[αι.

4

8

12

16

κατὰ δέ μ᾿ ἱδρὼς καταχεῖται, τρόμος δὲ
πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ πόας
εἰμί, τεθνάναι δ᾿ ὀλίγου ᾿πιδευὴς
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὐτ[ῆι.

ἀλλὰ κατὰ μὲν γλῶσσα <μ’> ἐάγε, λεπτὸν
δ᾿ αὐτίκα χρωτί πῦρ ὑποδεδράμηκεν,
ὄμμασι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμουσι δ᾿ ἀκοαὶ,

καὶ γελῶσης ἱμέροεν, ὅ μ’ ἦ μὴν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν·
ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βραχύ, ὣς με φώνησ’ οὐδ᾿ ἓν ἔτ᾿ ἔοικε,

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖς
εἶναι ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι
ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδέως φωνοῦσης ὑπακούει

Sappho, fr. 31.1-16 (Attisch)

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾿ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιος τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει

Sappho, fr. 31.1-16 (Loeb)
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en het zweet stroomt van me af, en schrik grijpt me
helemaal, ik ben groener dan
gras, en ik schijn mijzelf dat ik aan weinig
behoeftig ben om te sterven.

maar mijn tong is gebroken, en er is een fijn
vuur direct onder de huid gelopen,
en geen een ding zie ik met mijn ogen, en mijn
oren ruisen,

en bekoorlijk lacht, wat mij waarlijk het
hart in de borstkas doet opschrikken:
Want telkens als ik jou kort aankijk, dan lijkt het
dat ik geen een ding meer kan zeggen

Die man schijnt mij gelijk aan de goden
te zijn, wie ook maar tegenover jou zit
en dichtbij luistert naar je terwijl je
lieflijk spreekt

Sappho, fr. 31.1-16 (vertaling)

Sappho, fr. 31.1-16 (Loeb) – determinatie

1

φαίνεται
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – medium – φαίνω – ‘ik schijn (mezelf)’
Algemeen Grieks
μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μοί < ἐγώ
κῆνος
pronomen demonstrativum
nominativus – singularis – masculinum – κῆνος – ‘die daarginds’
Attisch: ἐκεῖνος
ἴσος
adiectivum
nominativus – singularis – masculinum – ἴσος – ‘gelijk’
Algemeen Grieks
θέοισιν
substantivum
dativus – pluralis – masculinum – θέος – ‘god’
Attisch: θεοῖς < θεός

2

ἔμμεν᾿ = ἔμμεναι
verbum
praesens – infinitivus – activum - ἔμμι – ‘ik ben’
Episch
Attisch: εἶναι < εἰμί
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ὤνηρ
crasis ὀ & ἄνηρ
ὀ : lidwoord, nominativus – singularis – masculinum – ὀ – ‘de, het’
Attisch: ὁ
ἄνηρ : substantivum, nominativus – singularis – masculinum – ἄνηρ – ‘man’
Attisch: ἀνήρ
Attisch: ὡνήρ = ὁ & ἀνήρ
ὄττις
pronomen relativum indefinitum
nominativus – singularis – masculinum - ὄττις – ‘wie ook maar’
Attisch: ὅστις
ἐνάντιος
adiectivum
nominativus – singularis – masculinum – ἐνάντιος – ‘tegenover’
Attisch: ἐναντίος
τοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Attisch: σοί < σύ

3

ἰσδάνει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – ἰσδάνω – ‘ik zit’
Attisch: ἰζάνει < ἰζάνω
καί
partikel
Algemeen Grieks
πλάσιον
adverbium
accusativus – singularis – neutrum – πλάσιος – ‘dichtbij’
Attisch: πλησίον < πλησίος
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ἆδυ
adverbium
accusativus – singularis – neutrum - ἆδυς – ‘lieflijk’
Attisch: ἡδέως < ἡδύς
φωνείσας
verbum
genitivus – singularis – feminina – praesens – participium – activum – φώνημι – ‘ik laat
weerklinken’
Attisch: φωνοῦσης < φωνέω

4

ὐπακούει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – ὐπακούω – ‘ik luister’
Attisch: ὑπακούει < ὑπακούω

5

καί
partikel
Algemeen Grieks
γελαίσας
verbum
genitivus – singularis – feminina – praesens – participium – activum – γέλαμι – ‘ik lach’
Attisch: γελῶσης < γελάω
ἰμέροεν
adverbium
accusativus – singularis – neutrum – ἰμερόεις – ‘bekoorlijk’
Episch
τό
pronomen relativum
accusativus – singularis – neutrum – ὄ - ‘wat’
Attisch: ὅ < ὅς
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μ᾿ = μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: μ’ = μοί < ἐγώ
ἦ
partikel
Algemeen Grieks
μάν
partikel
Attisch: μήν

6

καρδίαν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – καρδία – ‘hart’
Algemeen Grieks
ἐν
voorzetsel
Algemeen Grieks
στήθεσιν
substantivum
dativus – pluralis – neutrum – στῆθος – ‘borst’
Algemeen Grieks
ἐπτόαισεν
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – πτόαμι – ‘ik verbijster, doe opschrikken’
Attisch: ἐπτοίησεν < πτοέω

7

ὠς
partikel
Attisch: ὡς
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γάρ
partikel
Algemeen Grieks
ἐς
voorzetsel
Algemeen Grieks, pas in post-klassiek Attisch εἰς
σ᾿ = σέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – σύ – ‘jij’
Algemeen Grieks
ἴδω
verbum
1 – singularis – aoristus – coniunctivus – activum – ὄρημμι – ‘ik kijk’
Attisch: ἴδω < ὁράω
βρόχε᾿ = βρόχεα
adverbium
accusativus – singularis – neutrum – βρόχυς – ‘kort’
Attisch: βραχύ < βραχύς
ὠς
partikel
Attisch: ὡς
μέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: μέ < ἐγώ
φώναισ’ = φώναισαι
verbum
aoristus – infinitivus – activum – φώνημι – ‘ik roep aan’
Attisch: φώνησ’ = φώνησαι < φωνέω
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8

οὐδ᾿ = οὐδέ
negatie
Algemeen Grieks
ἐν
telwoord
accusativus – singularis – neutrum – εἶς – ‘één’
Attisch: ἕν < εἷς
ἔτ᾿ = ἔτι
partikel
Algemeen Grieks
εἴκει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – εἴκω – ‘ik lijk op’
Attisch: ἔοικε < ἔοικα

9

ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
κάμ
voorzetsel
Attisch: κατά
μέν
partikel
Algemeen Grieks
γλῶσσα
substantivum
Algemeen Grieks
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μ᾿ = μοί
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: μ’ = μοί < ἐγώ

ἔαγε
verbum
3 – singularis – perfectum – indicativus – activum – ἄγνυμι – ‘ik verbrijzel’
Episch
Attisch: ἐάγε < ἄγνυμι
λέπτον
adiectivum
nominativus – singularis – neutrum – λέπτος – ‘fijn’
Attisch: λεπτόν < λεπτός

10

δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
αὔτικα
partikel
Attisch: αὐτίκα
χρῶι
substantivum
dativus – singularis – masculinum – χρῶς – ‘huid’
Poëtisch
Attisch: χρωτί < χρώς
πῦρ
substantivum
nominativus – singularis – neutrum – πῦρ – ‘vuur’
Algemeen Grieks
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ὐπαδεδρόμηκεν
verbum
3 – singularis – perfectum – activum - ὐπατρέχω
Attisch: ὑπoδεδράμηκεν < ὑποτρέχω

11

ὀππάτεσσι
substantivum
dativus – pluralis – neutrum – ὄππα – ‘oog’
Attisch: ὄμμασι < ὄμμα
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
οὐδ᾿ = δέ
negatie
Algemeen Grieks
ἐν
voorzetsel
Algemeen Grieks
ὄρημμ᾿ = ὄρημμι
verbum
1 – praesens – indicativus – activum – ὄρημμι – ‘ik zie’
Attisch: ὁρῶ < ὁράω
ἐπιρρόμβεισι
verbum
3 – pluralis – praesens – indicativus – activum – ἐπιρόμβημι – ‘ik ruis’
Attisch: ἐπιβρέμουσι < ἐπιβρέμω

12

δ’ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
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ἄκουαι
substantivum
nominativus – pluralis – feminina – ἀκούα – ‘oor’
Attisch: ἀκοαί < ἀκοή

13

κάδ
voorzetsel
Attisch: κατά
δέ
partikel
Algemeen Grieks
μ᾿ = μέ
pronomen personale
accusativus – singularis – feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: μέ < ἐγώ
ἴδρως
substantivum
nominativus – singularis – masculinum – ἴδρως – ‘zweet’
Attisch: ἵδρως
κακχέεται
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – medium – κακχέω – ‘ik vloei af’
Attisch: καταχεῖται < καταχέω
τρόμος
substantivum
nominativus – singularis – masculinum – τρόμος – ‘schrik’
Algemeen Grieks
δέ
partikel
Algemeen Grieks
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14

παῖσαν
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – πᾶς – ‘helemaal’
Attisch: πᾶσαν < πᾶς
ἄγρει
verbum
3 – singularis – praesens – indicativus – activum – ἄγρημι – ‘ik grijp’
Attisch: αἱρεῖ < αἱρέω
χλωροτέρα
adiectivum, comparativum
nominativus – singularis – feminina – χλῶρος – ‘groen’
Attisch: χλωρότερα < χλωρός
δέ
partikel
Algemeen Grieks
ποίας
substantivum
genitivus – singularis – feminina – ποία – ‘gras’
Attisch: πόας < πόα

15

ἔμμι
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: εἰμί
τεθνάκην
verbum
perfectum – infinitivus – activum – θνάσκω – ‘ik sterf’
Attisch: τεθνάναι < θνηισκω
δ᾿ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
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ὀλίγω
adiectivum pro substantivo
genitivus – singularis – neutrum – ὄλιγος – ‘weinig’
Attisch: ὀλίγου < ὀλίγος
᾿πιδεύης = ἐπιδεύης
adiectivum
nominativus – singularis – feminina – ἐπιδευής – ‘behoeftig’
Attisch: ’πιδευής = ἐπιδευής

16

φαίνομ᾿ = φαίνομαι
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – medium – φαίνω – ‘ik schijn (mezelf)’
Algemeen Grieks
ἔμ᾿ = ἔμοι
pronomen personale
dativus – singularis – feminina - ἔγω – ‘ik’
Attisch: ἔμ’ = ἐμοί < ἐγώ
αὔτᾳ
pronomen reflexivum
dativus – singularis – feminina – αὔτος – ‘zelf’
Attisch: αὐτῇ < αὐτός
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Sappho, fr. 31.1-16 (Loeb) – metrum

Sappho, fr. 31.1-16 (Attisch) – metrum

4

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ_ ˬ
φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_ _
ἔμμεν᾿ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιος τοι
_ ˬ _ _ |_ ˬˬ _|ˬ _ _
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί_ ˬ ˬ __
σας ὐπακούει

4

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ_
φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖς
_ _ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ_ _
εἶναι ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι
_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _| ˬ_ _ _
ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδέως φωνοῦ_ ˬ ˬ __
σης ὑπακούει

8

_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ _ | ˬ
_ _
καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾿ ἦ μὰν
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ ˬ
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·
_ ˬ _ ˬ| _
ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿, ὤς με φώναι_ ˬ ˬ _ _
σ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει,

8

_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ_ | ˬ _ _
καὶ γελῶσης ἱμέροεν, ὅ μ’ ἦ μὴν
_ ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | _ _ ˬ
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν·
_ ˬ _ ˬ| _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βραχύ, ὣς με φώνη_ ˬ ˬ ˬ_ ˬ
σ’ οὐδ᾿ ἓν ἔτ᾿ ἔοικε,

12

_ ˬ _ _ |_ ˬ
ˬ _| ˬ _ _
ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσά <μ᾿> ἔαγε, λέπτον
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
δ᾿ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
_ ˬ _ ˬ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿, ἐπιρρόμ_ ˬ ˬ __
βεισι δ᾿ ἄκουαι,
12

_ ˬ ˬ ˬ |_
_ ˬ
ˬ_| ˬ _ _
ἀλλὰ κατὰ μὲν γλῶσσα <μ’> ἐάγε, λεπτὸν
_ ˬ _ _ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
δ᾿ αὐτίκα χρωτί πῦρ ὑποδεδράμηκεν,
_ ˬ ˬ | _ ˬ ˬ _| ˬ _ ˬ
ὄμμασι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμ_ ˬ ˬ ˬ_
ουσι δ᾿ ἀκοαὶ,

16

_ ˬ _ _ | _ ˬˬ _ | ˬ _ ˬ
κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
_ ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _| ˬ _ _
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
_ ˬ _ _| _
ˬ ˬ _ |ˬ __
ἔμμι, τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης
_ ˬ ˬ _ _
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ[αι.

_ ˬ ˬ _|_
ˬ ˬ _ _ |ˬ _ ˬ
κατὰ δέ μ᾿ ἱδρὼς καταχεῖται, τρόμος δὲ
_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ ˬ_
πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ πόας
_ ˬ _ _| _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
εἰμί, τεθνάναι δ᾿ ὀλίγου ᾿πιδευὴς
_ ˬ ˬ _ _
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὐτ[ῆι.

16
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Sappho, fr. 31.1-16 (Loeb) – analyse

Fragment 31 heb ik omgezet naar het Attisch door slechts de meest correcte Attische vormen te
plaatsen in plaats van het Lesbische dialect. Wanneer het metrum niet meer klopte met de Sapphische
strofe, is er een kruisje (×) naast gezet. Per vers zijn er de volgende aanpassingen gemaakt:

Fr. 31.1

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ_ ˬ

-

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν

-

_ ˬ _ _

|_ ˬ ˬ _ |ˬ_

×

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖς

Het pronomen demonstrativum wordt in het Lesbisch met een η geschreven, in het Attisch met de
lettercombinatie ει. Dit maakt metrisch geen verschil, beide worden lang uitgesproken. Door elisie valt
de eerste ε van ἐκεῖνος weg en is er hetzelfde aantal lettergrepen in de tweede voet. De dativus pluralis
is, zoals in de status quaestionis en in de vorige fragmenten vaker besproken, anders gevormd. De
uitgang is -οισι in het Lesbisch en -οις in het Attisch. Dit scheelt een lettergreep en daarom klopt dit
vers niet met de Sapphische strofe.

_

-

_ _ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ_ _

ἔμμεν᾿ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιος τοι

-

εἶναι ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι

_
Fr. 31.2

ˬ _ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_

×

Van het verbum εἰμί is de infinitivus in het Attisch εἶναι. Die infinitivus heeft een lettergreep minder
dan de Lesbische infinitivus ἔμμεναι. De crasis ὤνηρ heeft in het Attisch een spiritus asper, maar in
het Lesbisch ontbreekt deze. Het pronomen relativum indefinitum wordt in het Attisch geschreven met
-στ-, in het Lesbisch is dit -ττ-. Het adiectivum ‘tegenover’ (ἐνάντιος) heeft in het Attisch alleen een
ander accent, want in het Lesbisch is het accent regressief. Het pronomen personale is in het Lesbisch
met een τ geschreven, maar in het Attisch met een σ. Dit maakt voor de metriek geen verschil.

_
Fr. 31.3

ˬ _ _

|_ ˬˬ _|ˬ

_ _

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-

-

_ ˬ _ _

| _ ˬˬ _| ˬ_

_ _

-

ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδέως φωνοῦ-

De Lesbische lettercombinatie σδ staat voor de Attische ζ, zoals ook al vermeld in de status
quaestionis. De lange α in πλάσιον is in het Lesbisch behouden, maar in het Attisch is die een η
geworden. Zo ook bij de α in ἆδυ, en hier is een accusativus als adverbium gebruikt. In het zuiver
Attisch is het adverbium ἡδέως, waardoor de Sapphische strofe niet klopt. Het laatste woord,
φωνεί[σας, gaat door op het volgende vers en het is een participium. De samentrekkingen in het
participium zijn anders, waardoor er in het Lesbisch φωνείσας is ontstaan en in het Attisch (met weer
de lange α die een η is geworden) φωνοῦσης.
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×

Fr. 31.4

_ ˬ ˬ __

-

_ ˬ ˬ __

σας ὐπακούει

-

σης ὑπακούει

Het verbum ὐπακούω verschilt in de Attische versie alleen wat betreft de spiritus asper, ὑπακούω. Dat
verschil maakt in de metriek geen onderscheid.
ˬ _ _| _ ˬ ˬ _ | ˬ

_
Fr. 31.5

_ _

-

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾿ ἦ μὰν

-

ˬ _ _ | _ ˬ ˬ_ | ˬ

_

_ _

καὶ γελῶσης ἱμέροεν, ὅ μ’ ἦ μὴν

In het participium γελαίσας heeft in het Lesbisch een andere samentrekking plaatsgevonden dan in het
Attisch, γελῶσης. Beide samentrekkingen zijn metrisch lang, evenals de lange α die een η is geworden
in het Attisch. Het epische adiectivum ἰμερόεις heeft in het Attisch een spiritus asper, die in het
Lesbisch ontbrak. Het pronomen relativum neutrum is in het Attisch een geaspireerde ο, en het
partikel μάν met de lange α is in het Attisch μήν geworden. De aanpassingen zijn op metrisch gebied
gelijk, zodat dit vers in de zuiver Attische vorm ook in de Sapphische strofe past.
ˬ_ _

_
Fr. 31.6

|_ ˬ ˬ _|ˬ _ ˬ

-

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·

-

ˬ_ _ | _ ˬ ˬ _ | _ _ ˬ

_

×

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν·

De persoonsvorm komt in beide versies van een ander werkwoord. In het Lesbisch komt het van
πτόαμι en in het Attisch van πτοέω. Dat verklaart ook de andere vormen, die tot stand zijn gekomen
door andere samentrekkingen. In de status quaestionis is vermeld dat de Lesbische tweeklank αι in het
Attisch een η is geworden. De andere vormen zijn metrisch ook verschillend.
ˬ _

_
Fr. 31.7

ˬ| _

ˬ ˬ _ |ˬ

_ _

-

ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿, ὤς με φώναι- -

_

ˬ _

ˬ| _

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βραχύ, ὣς με φώνη-

Het partikel ὠς heeft in het Attisch een spiritus asper. In de status quaestionis is besproken dat de ο
een α wordt in het Attisch, zeker na een ρ. Dat is hier ook het geval bij βρόχεα. Dit adverbium is in het
Attisch anders gevormd: de accusativus neutrum is βραχύ. Het tweede partikel ὡς heeft weer de
spiritus asper in het Attisch en net als bij het vorige vers is te zien dat de Lesbische tweeklank αι in het
Attisch een η is geworden. Dat verklaart ook de andere infinitivus φώναισαι versus φώνησαι. Al met
al blijft dit vers in de zuiver Attische versie metrisch gelijk.

_
Fr. 31.8

ˬ ˬ

_ _

σ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει,

-

_

ˬ ˬ ˬ_ ˬ

σ’ οὐδ᾿ ἓν ἔτ᾿ ἔοικε,

Het verbum ἔοικε heeft in het Attisch een korte persoonsuitgang, omdat dit verbum een perfectum
tantum is. Daarom ook de reduplicatie van het perfectum, ϝἔϝοικα, waarbij de ϝ verdwenen is.
Hierdoor is er een lettergreep meer en past dit vers niet in de Sapphische strofe.
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×

ˬ

_
Fr. 31.9

_

_

|_

ˬ

ˬ _| ˬ

_ _ -

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσά <μ᾿> ἔαγε, λέπτον -

ˬ

_

_ ˬ|_

_

ˬ

ˬ_| ˬ

_ _

×

ἀλλὰ κατὰ μὲν γλῶσσα <μ’> ἐάγε, λεπτὸν

Het voorzetsel κατά wordt in het Lesbisch κάμ wanneer er een woord dat begint met een μ volgt.
Hierdoor is er in de Attische versie een lettergreep meer en past de Sapphische strofe niet op dit vers.
In de Lesbische perfectumvorm ἔαγε is enkel het accent anders dan in de Attische versie (ἐάγε),
evenals bij het adiectivum λέπτον.
_ ˬ _

_ |_

ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

_ ˬ _

-

Fr. 31.10 δ᾿ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,

-

_ ˬ|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

×

δ᾿ αὐτίκα χρωτί πῦρ ὑποδεδράμηκεν,

In het partikel αὔτικα is enkel het accent anders, maar dit maakt metrisch geen verschil. De dativus
van het woord ‘huid’ is in het Attisch χρωτί, met één lettergreep meer dan die vorm in het Lesbisch.
Het verbum ὐπαδεδρόμηκεν heeft in het Attisch een spiritus asper en het verbum bevat een Lesbisch
voorzetsel ὐπα, dat in het Attisch ὑπο is.
ˬ _ ˬ

_

|_

ˬ ˬ _

|ˬ _ ˬ

-

Fr. 31.11 ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿, ἐπιρρόμ- -

ˬ ˬ

_

|_

ˬ ˬ _| ˬ _ ˬ

×

ὄμμασι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμ-

De Lesbische dativus pluralis van ‘oog’, ὀππάτεσσι, heeft een lettergreep meer dan de Attische vorm,
ὄμμασι. Zo ook bij het verbum ὄρημμι, in vergelijking met het Attische ὁρῶ. Het verbum
ἐπιρρόμ[βεισι is door de dubbele ρ metrisch gelijk aan het Attische ἐπιβρέμ[ουσι. Het enige metrische
probleem zit in de uitgang van de dativus pluralis.
_ ˬ

ˬ

__

-

Fr. 31.12 βεισι δ᾿ ἄκουαι,

-

_ ˬ

ˬ ˬ_

×

ουσι δ᾿ ἀκοαί,

In het Attisch heeft het woord ἀκουα de kortere vorm ἀκοή, dat ook een andere metriek kent. Hierdoor
is dit vers niet passend voor de Sapphische strofe.
ˬ

-

Fr. 31.13 κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ

-

_

ˬ

_

_ |_

ˬˬ _ | ˬ _

_ ˬ ˬ

_|_

ˬ ˬ _ _ |ˬ _ ˬ

κατὰ δέ μ᾿ ἱδρὼς καταχεῖται, τρόμος δὲ

In de status quaestionis is aangegeven dat bij voorzetsels de laatste klinker in het Lesbisch vaak is
weggevallen. Dit is ook te zien bij het eerste woord in dit vers, waarbij de dentaal stemhebbend is
geworden door de δ die erop volgt. Het substantivum voor ‘zweet’ (ἴδρως) heeft in het Attisch een
spiritus asper en een niet-regressief accent (ἱδρώς). In het verbum κακχέεται, dat is opgebouwd uit
onder anderen een voorzetsel, is de laatste α weer weggevallen in het Lesbisch. In het Attisch heeft er
een samentrekking van twee keer de ε plaatsgevonden, waardoor het aantal lettergrepen in dit verbum
toch gelijk is gebleven. Echter, door de samentrekking van de dubbele ε tot εῖ, is er metrisch wel een
verschil opgetreden en past dit vers niet in de Sapphische strofe.
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×

_ ˬ _

| _ ˬ ˬ _| ˬ

_

_ _

-

Fr. 31.14 παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας

-

_ ˬ _ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ

ˬ_

πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ πόας

Het Lesbische αις in παῖσαν is in het Attisch ασ, wat samengetrokken is van ανσ, zie status
quaestionis. Het Attische werkwoord αἱρέω heeft een spiritus asper, en Attische werkwoorden op -έω
zijn dezelfde als de Lesbische op –(μ)μι. Behalve het accent is het adiectivum χλωροτέρα in het
Attisch en Lesbisch gelijk aan elkaar. Het vers klopt metrisch niet met de Sapphische strofe door het
laatste woord: waar ποίας in het Lesbisch gevormd wordt door twee lange klanken, vindt er in het
Attische πόας epische correptie plaats waardoor de metriek kort-lang is.

_

ˬ _ _| _

ˬ ˬ _ |ˬ __

Fr. 31.15 ἔμμι, τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης

-

_ ˬ _ _| _

ˬ ˬ _ |ˬ __

-

εἰμί, τεθνάναι δ᾿ ὀλίγου ᾿πιδευὴς

In het Lesbisch en Attisch zijn andere vormen voor de werkwoordsvorm ‘ik ben’, ἔμμι en εἰμί. In het
Lesbisch is de ε lang door de dubbele μ die volgt, in het Attisch is de tweeklank ει sowieso lang. De
infinitivi perfecti τεθνάκην en τεθνάναι zijn anders, maar metrisch gelijk. De Lesbische ω in ὀλίγω is,
zoals besproken in de status quaestionis, gelijk aan de Attische tweeklank ου. Enkel het accent is
verschillend in het adiectivum ‘behoeftig’, ‘πιδεύης en ‘πιδευής. Metrisch past dit vers in de
Sapphische strofe.
_ ˬ

ˬ

_

_

Fr. 31.16 φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ[αι.

_ ˬ

-

ˬ

_ _

φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὐτ[ῆι.

De lange α is, zoals hierboven al genoemd, in het Attisch een η geworden. Beide zijn lang en dus
metrisch gelijk aan elkaar.
‘Nieuwe’, metrisch kloppende versie (Saveur)
Bij de gescandeerde versie van het gedicht in zuiver Attisch staat er een kruisje (×) naast de versregels
die metrisch niet kloppen met de Sapphische strofe. Ik ga, net als bij de fragmenten 1, 5 en 16, de
versregels aanpassen zodat ze wel in de Sapphische strofe passen. Hiervoor gebruik ik epische
vormen, tragische vormen of synoniemen.

Fr. 31.1

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν

-

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖς

Dit vers komt één lettergreep te kort om in de Sapphische strofe te passen. Dit wordt veroorzaakt door
de Attische dativus pluralis, θεοῖς, die heeft namelijk één lettergreep minder dan de Lesbische,
θέοισιν. Dit is op te lossen met de epische vorm die gelijk is aan de Lesbische, met de uitgang -οισι(ν).
Dit verschijnsel is al uitgelegd bij fr. 1.3, fr. 5.6, fr. 5.7, fr. 5.11 en fr. 16.19. Met deze epische vorm,
die ook in de tragedie wordt gevonden, past het vers wel in de Sapphische strofe:
_ ˬ _ _

|_ ˬ ˬ _ |ˬ_ ˬ

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖσιν

121

×

Fr. 31.2

ἔμμεν᾿ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιος τοι

-

εἶναι ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι

In dit vers is er wel hetzelfde aantal lettergrepen, doch het past niet in de Sapphische strofe omdat de
tweede lettergreep in de eerste voet (εἶναι) lang is waar die kort hoort te zijn. Dit is op te lossen door
de epische vorm van de infinitivus, die gelijk is aan de Lesbische, op te nemen, net als in fr. 16.3:
ˬ

_

_ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ_

_

ἔμμεν’ ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι

Fr. 31.3

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-

-

ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδέως φωνοῦ-

Dit vers heeft in het Attisch één lettergreep te veel, en die zit in het adverbium ‘lieflijk’. In het
Lesbisch is dit ἆδυ, in het Attisch ἡδέως. Het Attisch kan ook het neutrum van het adiectivum als
bijwoord gebruiken. Dit zou dan ἡδύ zijn. Het vers wordt dan als volgt:
_ˬ _ _

| _ ˬˬ _ | ˬ

_ _

ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδύ φωνοῦ-

Fr. 31.6

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·

-

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν·

De laatste voet van de Sapphische strofe hoort ˘ ¯ × te zijn, kort-lang-anceps. In het Lesbische vers
klopt dit. In de Attische versie zou de tweeklank οι kort moeten zijn in ἐπτοίησεν om aan de
Sapphische strofe te voldoen, maar een tweeklank is per definitie lang. De vorm πτοέω met korte ο
wordt echter gevonden in de Attische tragedie:
Eur., Tro. 557-559.
… βρέφη δὲ φίλια περὶ πέπλους ἔβαλλε ματρὶ χεῖρας ἐπτοημένας.
… en geliefde jonge kinderen gooiden opgeschrokken armen om de vrouwengewaden bij hun
moeder heen.
Met dit werkwoord dat in de Attische tragedie wordt gevonden, is het metrisch kloppende vers:
_

ˬ_ _

|_ ˬ ˬ _|ˬ_ ˬ

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοήσεν·

Fr. 31.8

σ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει,

-

σ’ οὐδ᾿ ἓν ἔτ᾿ ἔοικε,

Het telwoord ἔν heeft in het Attisch een spiritus asper. In het Lesbisch is ‘lijken op’ een werkwoord
dat in het praesens voorkomt maar in het Attisch is het een perfectum tantum. Hierdoor is de laatste
lettergreep kort in het Attische vers. Doordat het in het Attisch een perfectumvorm is, is er ook een
lettergreep meer. Dit is hierboven uitgelegd in de analyse. Die lettergreep extra kan worden opgelost
door het partikel ἔτι, ‘meer’, weg te halen. Dan past het vers weer precies in de Sapphische strofe:
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ˬ ˬ _ _

_

σ’ οὐδ᾿ ἓν ἔοικε,

Fr. 31.9

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσά <μ᾿> ἔαγε, λέπτον -

ἀλλὰ κατὰ μὲν γλῶσσα <μ’> ἐάγε, λεπτὸν

In de status quaestionis is behandeld dat bij voorzetsels in het Lesbisch de laatste klinker vaak is
weggevallen. Hier blijft dus κατ over. Er treedt ook regressieve assimilatie op: wanneer het volgende
woord met een μ begint, assimileert de medeklinker ervoor, hier de τ, tot een μ. Dan wordt het
voorzetsel κάμ, met een regressief accent en een totaal tot μ geassimileerde τ. Bij het verbum ἔαγε is
alleen het accent anders in het Attisch, evenals bij het adiectivum ‘fijn’, λέπτον/λεπτόν. Het Attische
voorzetsel κατά geeft in dit vers het probleem voor behoud van de Sapphische strofe: dit heeft twee
lettergrepen, terwijl het Lesbische κάμ uit maar één lettergreep bestaat. Door transpositie van de
woorden in het Attische vers past het wel in de Sapphische strofe:
_

ˬ

_

_ |_

ˬ ˬ_| ˬ

_ _

ἀλλὰ γλῶσσα μὲν κατἐάγε, λεπτὸν
Fr. 31.10 δ᾿ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,

-

δ᾿ αὐτίκα χρωτί πῦρ ὑποδεδράμηκεν

Door de dativusvorm van het woord ‘huid’ (in het Attisch χρωτί) heeft het Attisch een lettergreep te
veel om in de Sapphische strofe te passen. De rest van het vers levert geen problemen op. In de
determinatie werd al genoemd dat de Lesbische vorm χρῶι ook een poëtische vorm is. Deze zou in het
Attisch ook gebruikt kunnen worden, waardoor het vers past in de Sapphische strofe:
_ ˬ _

_ |_

ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

δ᾿ αὐτίκα χρῶι πῦρ ὑποδεδράμηκεν
Fr. 31.11 ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿, ἐπιρρόμ- -

ὄμμασι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμ-

Dit vers heeft in de Attische versie maar tien lettergrepen, terwijl er elf nodig zijn voor de Sapphische
strofe. Het werkwoord ὄρημμι heeft na elisie van de ι evenveel lettergrepen als de Attische versie ὁρῶ.
Ook het ‘ruisen’ (ἐπιρρόμ[βεισι/ἐπιρέμ[ουσι) levert geen problemen op voor de metriek. De
verschillende vormen van het werkwoord hebben evenveel lettergrepen en ook de kwaliteit van deze is
gelijk, kort-lang-kort. Het probleem zit in de dativus pluralis van ‘ogen’. In het Lesbisch is dat
ὀππάτεσσι, in het Attisch ὄμμασι. Er zijn geen Attische vormen van ‘oog’ waarbij de dativuspluralis
bestaat uit vier lettergrepen. ὄμμασι bestaat uit drie lettergrepen. Daarbij heb ik het partikel μέν
geplaatst, dat geeft een kleine nadruk aan het woord ervoor. Ik heb dit vers dus als volgt opgelost:
_

ˬ _

ˬ |_

ˬ ˬ _|ˬ _ ˬ

ὄμμασιν μὲν οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμ-
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Fr. 31.12 βεισι δ᾿ ἄκουαι,

-

ουσι δ᾿ ἀκοαὶ,

In dit vers is wel het goede aantal lettergrepen, maar de metrische lengte is niet juist voor de
Sapphische strofe. Het Lesbische woord voor ‘oor’ in de nominativus pluralis (ἄκουαι) heeft als
metriek kort-lang-lang, terwijl de Attische vorm (ἀκοαί) als metriek kort-kort-lang heeft. De Lesbische
vorm komt echter ook voor in de epiek bij Homerus:
Hom., Od. 14.179-180.
… ὁ δ᾿ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἐς Πύλον ἠγαθέην· …
… en hij ging naar het heilige Pylos na nieuws van zijn vader: …
Met deze epische vorm met in het midden een lange klank is het vers als volgt:
_ ˬ

ˬ

__

ουσι δ᾿ ἀκουαὶ,
Fr. 31.13 κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ

-

κατὰ δέ μ᾿ ἱδρὼς καταχεῖται, τρόμος δὲ

Er is één lettergreep te veel in de Attische versie van dit vers. Dat komt door het eerste woord, het
Attische voorzetsel κατά dat in het Lesbisch κάδ is. Het voorzetsel κατά wordt in de epiek verkort tot
κάτ. Wanneer dit verkorte voorzetsel voor een δ staat, assimileert het tot κάδ:
Hom., Il. 7.56-60.
… οἱ δ᾿ ἱδρύνθησαν ἅπαντες,
κὰδ δ᾿ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς.
κὰδ δ᾿ ἄρ᾿ Ἀθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι
φηγῷ ἐφ᾿ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,
… en allen zetten zich neer, en Agamemnon zette de Achaiers met sterke scheenbedekking
neer. En zowel de Atheense als Apollo met zilveren boog zaten, gelijkend op vogels,
lammergieren, op een hoog gelegen eik van vader Zeus, de aegisdrager,
Dan is er nog een probleem met het werkwoord καταχεῖται. Een werkwoordsvorm moet in dit geval de
hele tweede voet vullen en qua metriek dus lang-kort-kort-lang zijn. Dit is niet mogelijk en ook het
epische voorzetsel κάδ past niet goed. Er moet dus een transpositie plaatsvinden waardoor de vertaling
van het vers enigszins verandert, maar de betekenis niet totaal anders wordt.
In deze strofe wordt verteld wat Sappho overkomt. Een vers later, fr. 31.14, wordt gezegd dat
schrik haar grijpt (Lesbisch: τρόμος … ἄγρει, Attisch: τρόμος … αἱρεῖ) door de personificatie van
τρόμος, ‘schrik’. Bij ‘het zweet stroomt van me af’ kan er ook een personificatie van een soortgelijk
gevoel als schrik als agens worden geplaatst. Hierbij wordt ‘zweet’ dan een lijdend voorwerp en
bestaat dan uit drie lettergrepen, ἱδρῶτα. Een soortgelijk gevoel als ‘schrik’ is ‘angst’ (δέος), en
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wanneer dat gepersonifieerd wordt, wordt de vertaling ‘en angst giet zweet over mij’. Het partikel δέ
moet plaatsmaken voor die angst (δέος), maar een soortgelijk partikel (καί) neemt de plek in van het
(overbodige) voorzetsel κατά. Dit ziet er zo uit en bevat dertien lettergrepen:
καὶ δέος μ’ ἱδρῶτα καταχεῖται, τρόμος δὲ
Twee lettergrepen blijven te veel in deze Attische versie. Wanneer het werkwoord van de diathese
medium naar activum verandert, heeft deze vorm één lettergreep minder. De vertaling van καταχέω is
‘ik giet op’. Het onderwerp van dit werkwoord is nu ‘angst’ en de angst giet het zweet. Het ‘zweet’
heeft in de epiek een accusativus van maar twee lettergrepen. In de Ilias van Homerus komt deze vorm
voor:
Hom., Il. 10.572-573.
αὐτοὶ δ᾿ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ
ἐσβάντες κνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς.

Maar zijzelf wasten het vele zweet van zich af toen ze de zee in waren gegaan, rondom zowel
hun schenen en de nek als hun bovenbenen.
Het metrisch kloppende vers wordt dan als volgt:
_

ˬ_

_ |_ ˬ ˬ _

|ˬ _ ˬ

καὶ δἐος μ’ ἱδρῶ καταχεῖ τρόμος δὲ
Fr. 31.14 παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας

-

πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ πόας

Dit vers klopt niet met de Sapphische strofe in de laatste voet. Het Lesbisch heeft als laatste woord
ποίας, waarbij twee lange klanken zijn. In het Attisch is het πόας en wordt de ο voor de α metrisch
kort. Het ‘gras’ heeft hier de genitivus omdat het als vergelijking dient, genitivus comparationis. Het
gaat om ‘groener dan gras’. Dit zou ook kunnen zijn ‘groener dan een boom’, dan zou dit kunnen in
het Attisch in de Sapphische strofe:
_ ˬ _ _

| _ ˬ ˬ _| ˬ _

_

πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ δένδρου
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Sappho, fr. 31.1-16 (Loeb)

Sappho, fr. 31.1-16 (Attisch)

4

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾿ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιος τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει

4

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖς
εἶναι ὡνήρ, ὅσις ἐναντίος σοι
ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδέως φωνοῦσης ὑπακούει

8

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾿ ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·
ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿, ὤς με φώναισ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει,

8

καὶ γελῶσης ἱμέροεν, ὅ μ’ ἦ μὴν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοίησεν·
ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βραχύ, ὣς με φώνησ’ οὐδ᾿ ἓν ἔτ᾿ ἔοικε,

12

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσά <μ᾿> ἔαγε, λέπτον
δ᾿ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿, ἐπιρρόμβεισι δ᾿ ἄκουαι,
12

ἀλλὰ κατὰ μὲν γλῶσσα <μ’> ἐάγε, λεπτὸν
δ᾿ αὐτίκα χρωτί πῦρ ὑποδεδράμηκεν,
ὄμμασι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμουσι δ᾿ ἀκοαὶ,

16

κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ[αι.

κατὰ δέ μ᾿ ἱδρὼς καταχεῖται, τρόμος δὲ
πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ πόας
εἰμί, τεθνάναι δ᾿ ὀλίγου ᾿πιδευὴς
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὐτ[ῆι.

16
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Sappho, fr. 31.1-16 (Saveur)

4

φαίνεταί μοι ’κεῖνος ἴσος θεοῖσιν
ἔμμεν’ ὡνήρ, ὅστις ἐναντίος σοι
ἱζάνει καὶ πλησίον ἡδύ φωνοῦσης ὑπακούει

8

καὶ γελῶσης ἱμέροεν, ὅ μ’ ἦ μὴν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτοήσεν·
ὡς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βραχύ, ὣς με φώνησ’ οὐδ᾿ ἓν ἔοικε,

12

ἀλλὰ γλῶσσα μὲν κατἐάγε, λεπτὸν
δ᾿ αὐτίκα χρῶι πῦρ ὑποδεδράμηκεν,
ὄμμασιν μὲν οὐδ᾿ ἒν ὁρῶ, ἐπιβρέμουσι δ᾿ ἀκουαὶ,

16

καὶ δἐος μ’ ἱδρῶ καταχεῖ τρόμος δὲ
πᾶσαν αἱρεῖ, χλωρότερα δὲ δένδρου
εἰμί, τεθνάναι δ᾿ ὀλίγου ᾿πιδευὴς
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὐτῆι.

Sappho, fr. 31.1-16 (vertaling Saveur)

4

Die man schijnt mij gelijk aan de goden
te zijn, wie ook maar tegenover jou zit
en dichtbij luistert naar je terwijl je
lieflijk spreekt

8

en bekoorlijk lacht, wat mij waarlijk het
hart in de borstkas doet opschrikken:
want telkens als ik jou kort aankijk, dan lijkt het
dat ik geen een ding meer kan zeggen

12

maar mijn tong is gebroken, en er is een fijn
vuur direct onder de huid gelopen,
en geen een ding zie ik heus met mijn ogen, en
mijn oren ruisen,

16

en angst giet zweet op mij, en schrik grijpt me
helemaal, ik ben groener dan
een boom, en ik schijn mijzelf dat ik aan weinig
behoeftig ben om te sterven.
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Sappho, fr. 58 (West) – inleiding
In 2004 werd een nieuwe papyrus door onderzoekers uit Keulen gepubliceerd.1 Voor de nieuwe
ontdekking in Keulen was er alleen een fragment gevonden te Oxyrhynchos. Er was al een aantal
vermoedens gedaan over het onderwerp, dat ouderdom zou zijn geweest. De nieuwe papyrus bevestigt
dit. Het gedicht behandelt de mythe over Tithonos, die onsterfelijk was, maar niet eeuwig jong. De
kwellingen van de leeftijd knagen aan hem en met deze mythe wordt uitgelegd dat niemand aan de
ouderdom ontkomt.2

Nu volgt een zuiver Attische versie van fragment 58 en daarna is er weer een determinatie per woord.
Ik heb ook het originele en zuiver Attische versie gescandeerd om naar het metrum te kijken.
Vervolgens is er een analyse waarin wordt besproken wat ik precies heb aangepast om het zuiver
Attisch te maken. Dan volgt de ‘nieuwe’, metrische kloppende versie (Saveur) die ik heb gemaakt
door passende woorden te gebruiken uit het Attisch of uit Atheense poëtische teksten, zoals de
tragedie, zodat de verzen metrisch kloppen met de Sapphische strofe. Deze nieuwe vormen worden
aangegeven in de tekst of vertaling met een blauwgekleurde tekst.

1
2

Lardinois (2014), p. 118.
Boehringer (2013), pp. 23-30.
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ὑμεῖς μετὰ Μουσῶν ἰ]οκ[ό]λπων καλὰ δῶρα, παῖδες,
σπουδάζετε καὶ τὴ]ν φιλάοιδον λιγυρὴν χελώνην·

Sappho, fr. 58 (Attisch)

Sappho, fr. 58 (vertaling)

Jullie, kinderen, bekommer je om de mooie geschenken
van de Muzen met viooltjes rond het decolleté en de
lieflijk zangerige, heldere lier:
ἔμοι δ’ ἄπαλον πρίν] ποτ’ [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
ἐμοὶ δ’ ἁπαλὸν πρίν] ποτ’ ὄντα χρῶτα γῆρας ἤδη
maar de ouderdom tastte voor mij de huid aan, die ooit
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ’ ἐγ]ένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν·
ἐπέλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγ]ένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·
hiervoor jong was, en m’n haren werden wit vanuit
zwart:
5 βάρυς δέ μ’ ὀ [θ]ῦμος πεπόηται, γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι, 5 βαρὺς δέ μ’ ὁ [θ]υμὸς πεποίηται, γόνατα δ’ [ο]ὐ φέρουσι, 5
en het gemoed is me zwaar gemaakt, mijn knieën dragen
τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι.
ἃ δή ποτε λαιψήρ’ ἦν ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις.
me niet, die waren ooit snel om te dansen, gelijk
jonge hertjes.
Ik beklaag deze dingen veelvuldig: maar wat kan ik
τὰ ⟨μὲν⟩ στεναχίσδω θαμέως· ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ταῦτα ⟨μὲν⟩ στεναχίζω θαμά· ἀλλὰ τί ἄν ποιοίην;
doen? Het is niet mogelijk dat een mens niet oud
ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ’ οὐ δύνατον γένεσθαι.
ἀγήρων ἄνθρωπον ὄντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.
wordt.
Want ze zeiden dat Eos eens met rozenrode armen
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
καὶ γάρ π[ο]τε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἕων
10 door liefde overmand naar de uiteinden der aarde ging,
10 ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,
10 ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,
terwijl ze Tithonos meedroeg,
terwijl hij knap en jong was, maar de grijze ouderdom
ἔοντα [κ]άλον καὶ νέον, ἀλλ’ αὖτον ὔμως ἔμαρψε
ὄντα [κ]αλὸν καὶ νέον, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε
bereikte hem mettertijd toch, hoewel hij een
χρόνωι πόλιον γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάταν ἄκοιτιν.
χρόνωι πολιὸν γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάτην ἄκοιτιν.
onsterfelijke vrouw had.

ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰ]οκ[ό]λπων κάλα δῶρα, παῖδες,
σπουδάσδετε καὶ τὰ]ν φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν·

Sappho, fr. 58 (West)
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Sappho, fr. 58 (West) – determinatie

1

ὔμμες
pronomen personale
vocativus – pluralis – masculinum/feminina - ὔμμες – ‘jullie’
Attisch: ὑμεῖς < ὑμεῖς
πεδά
voorzetsel
Attisch: μετά
Μοίσαν
nomen personale
genitivus – pluralis – feminina – Μοῖσα – ‘Muze’
Attisch: Μουσῶν < Μοῦσα
ἰοκόλπων
adiectivum
genitivus – pluralis – feminina – ἰόκολπος – ‘met viooltjes rond het decolleté’
Poëtisch
κάλα
adiectivum
accusativus – pluralis – neutrum – κάλος – ‘mooi’
Attisch: καλά < καλός
δῶρα
substantivum
accusativus – pluralis – neutrum – δῶρον – ‘geschenk’
Algemeen Grieks
παῖδες
substantivum
vocativus – pluralis – masculinum/feminina – παῖς – ‘kind’
Algemeen Grieks
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2

σπουδάσδετε
verbum
2 – pluralis – praesens – imperativus – activum – σπουδάσδω – ‘ik beijver’
Attisch: σπουδάζετε < σπουδάζω
καὶ
partikel
Algemeen Grieks
τάν
lidwoord
accusativus – singularis – feminina – ὀ – ‘de, het’
Attisch: τήν < ὁ
φιλάοιδον
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – φιλάοιδος – ‘lieflijk zangerig’
Poëtisch
λιγύραν
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – λιγύρος – ‘helder’
Attisch: λιγυρήν < λιγυρός
χελύνναν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – χελύννα – ‘lier’
Attisch: χελώνην < χελώνη

3

ἔμοι
pronomen personale
dativus – singularis – masculinum/feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: ἐμοί < ἐγώ
δ’ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
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ἄπαλον
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – ἄπαλος – ‘jong’
Attisch: ἁπαλόν < ἁπαλός
πρίν
voorzetsel
Algemeen Grieks
ποτ’ = πότα
partikel
Attisch: ποτέ
ἔοντα
verbum
accusativus – singularis – masculinum – praesens – participium – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: ὄντα < εἰμί
χρόα
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – χρῶς – ‘huid’
Attisch: χρῶτα < χρώς
γῆρας
substantivum
nominativus – singularis – masculinum – γῆρας – ‘ouderdom’
Algemeen Grieks
ἤδη
partikel
Algemeen Grieks

4

ἐπέλλαβε
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – ἐπιλαμβάνω – ‘ik tast aan’
Attisch: ἐπέλαβε < ἐπιλαμβάνω
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λεῦκαι
adiectivum
nominativus – pluralis – feminina – λεῦκος – ‘wit’
Attisch: λευκαί < λευκός
δ’ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
ἐγένοντο
verbum
3 – pluralis – aoristus – indicativus – medium – γίνομαι – ‘ik word’
Attisch: ἐγένοντο < γίγνομαι
τρίχες
substantivum
nominativus – pluralis – feminina – θρίξ – ‘haar’
Attisch: τριχές < θρίξ
ἐκ
voorzetsel
Algemeen Grieks
μελαίναν
adiectivum
genitivus – pluralis – feminina – μέλαις – ‘zwart’
Attisch: μελαινῶν < μέλας

5

βάρυς
adiectivum
nominativus – singularis – masculinum – βάρυς – ‘zwaar’
Attisch: βαρύς
δέ
partikel
Algemeen Grieks
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μ’ = μοί
pronomen personale
dativus – singularis – masculinum/feminina – ἔγω – ‘ik’
Attisch: μ’ = μοί < ἐγώ
ὀ
lidwoord
nominativus – singularis – masculinum – ὀ - ‘de, het’
Attisch: ὁ
θῦμος
substantivum
nominativus – singularis – masculinum – θῦμος – ‘gemoed’
Attisch: θυμός
πεπόηται
verbum
3 – singularis – perfectum – indicativus – medium – πόημι – ‘ik maak’
Attisch: πεποίηται < ποιέω
γόνα
substantivum
nominativus – pluralis – neutrum – γόνυ – ‘knie’
Attisch: γόνατα < γόνυ
δ’ = δέ
partikel
Algemeen Grieks
οὐ
negatie
Algemeen Grieks
φέροισι
verbum
3 – pluralis – praesens – indicativus – activum – φέρω – ‘ik draag’
Attisch: φέρουσι < φέρω
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6

τά
pronomen relativum
nominativus – pluralis – neutrum – ὄ – ‘die, dat’
Attisch: ἅ < ὅς
δή
partikel
Algemeen Grieks
πότα
partikel
Attisch: ποτέ
λαίψηρ’ = λαίψηρα
adiectivum
nominativus – pluralis – neutrum – λαίψηρος – ‘snel’
Attisch: λαιψήρ’ = λαιψηρά < λαιψηρός
ἔον
verbum
3 – singularis – imperfectum – indicativus – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: ἦν < εἰμί
ὄρχησθ’ = ὄρχησθαι
verbum
praesens – infinitivus – medium – ὄρχημαι – ‘ik dans’
Attisch: ὀρχεῖσθ’ = ὀρχεῖσθαι < ὀρχέομαι
ἴσα
adiectivum
nominativus – pluralis – neutrum – ἴσος – ‘gelijk’
Algemeen Grieks
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νεβρίοισι
substantivum, diminutivum van νέβρος
dativus – pluralis – neutrum – νέβριον – ‘kleine hinde’
Episch
Attisch: νεβρίοις < νέβριον

7

τά
pronomen demonstrativum
accusativus – pluralis – neutrum – ὄ – ‘die, dat’
Attisch: ταῦτα < οὗτος
μέν
partikel
Algemeen Grieks
στεναχίσδω
verbum
1 – singularis – praesens – indicativus – activum – στεναχίσδω – ‘ik weeklaag’
Attisch: στεναχίζω
θαμέως
adverbium
Attisch: θαμά
ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
τί
pronomen interrogativum
nominativus – singularis – neutrum – τίς – ‘wie, wat’
Algemeen Grieks
κεν
partikel
Attisch: ἄν

138

ποείην
verbum
1 – singularis – praesens – optativus – activum – πόημι – ‘ik doe’
Attisch: ποιοίην of ποιοῖμι < ποιέω

8

ἀγήραον
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – ἀγήραος – ‘onvergankelijk’
Attisch: ἀγήρων < ἀγήρως
ἄνθρωπον
substantivum
accusativus – singularis – masculinum – ἄνθρωπος – ‘mens’
Algemeen Grieks
ἔοντ’ = ἔοντα
verbum
accusativus – singularis – masculinum – praesens – participium – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: ὄντ’ = ὄντα < εἰμί
οὐ
negatie
Algemeen Grieks
δύνατον
adiectivum
nominativus – singularis – neutrum – δύνατος – ‘mogelijk’
Attisch: δυνατόν < δυνατός
γένεσθαι
verbum
aoristus – infinitivus – medium – γίνομαι – ‘ik ben’
Attisch: γενέσθαι < γίγνομαι

9

καί
partikel
Algemeen Grieks
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γάρ
partikel
Algemeen Grieks
πότα
partikel
Attisch: ποτέ
Τίθωνον
nomen personale
accusativus – singularis – masculinum – Τίθωνος – ‘Tithonos’
Attisch: Τιθωνόν < Τιθωνός
ἔφαντο
verbum
3 – pluralis – imperfectum – indicativus – medium – φαῖμι – ‘ik meld’
Attisch: ἔφασαν < φημί
βροδόπαχυν
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – βροδόπαχυς – ‘met rozenrode armen’
Attisch: ῥοδόπηχυν < ῥοδόπηχυς
Αὔων
nomen personale
accusativus – singularis – feminina – Αὔως – ‘Eos’
Attisch: Ἕων < Ἕως

10

ἔρωι
substantivum
dativus – singularis – masculinum – ἔρος – ‘liefde’
Attisch: ἔρωτι < ἔρως
βάμεν’ = βάμεναι
verbum
aoristus – infinitivus – activum – βαίνω – ‘ik ga’
Attisch: βῆναι < βαίνω
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εἰς
voorzetsel
Algemeen Grieks
ἔσχατα
adiectivum pro substantivo
accusativus – pluralis – neutrum – ἔσχατος – ‘uiterste
Algemeen Grieks
γᾶς
substantivum
genitivus – singularis – feminina – γᾶ - ‘aarde’
Attisch: γῆς < γῆ
φέροισαν
verbum
accusativus – singularis – feminina – praesens – participium – activum – φέρω – ‘ik draag’
Attisch: φέρουσαν < φέρω

11

ἔοντα
verbum
accusativus – singularis – masculinum – praesens – participium – activum – ἔμμι – ‘ik ben’
Attisch: ὄντα < εἰμί
κάλον
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – κάλος – ‘knap’
Attisch: καλόν < καλός
καί
partikel
Algemeen Grieks
νέον
adiectivum
accusativus – singularis – masculinum – νέος – ‘jong’
Algemeen Grieks
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ἀλλ’ = ἀλλά
partikel
Algemeen Grieks
αὖτον
pronomen personale
accusativus – singularis – masculinum – αὖτος - ‘hij’
Attisch: αὐτόν < αὐτός
ὔμως
adverbium
Attisch: ὅμως
ἔμαρψε
verbum
3 – singularis – aoristus – indicativus – activum – μάρπτω – ‘ik bereik’
Algemeen Grieks

12

χρόνωι
substantivum
dativus – singularis – masculinum – χρόνος – ‘tijd’ / ‘mettertijd’
Algemeen Grieks
πόλιον
adiectivum
nominativus – singularis – neutrum – πόλιος – ‘grijs’
Attisch: πολιόν < πολιός
γῆρας
substantivum
nominativus – singularis – neutrum – γῆρας – ‘ouderdom’
Algemeen Grieks
ἔχοντ’ = ἔχοντα
verbum
accusativus – singularis – masculinum – praesens – participium – activum – ἔχω – ‘ik heb’
Algemeen Grieks
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ἀθανάταν
adiectivum
accusativus – singularis – feminina – ἀθάνατος – ‘onsterfelijk’
Attisch: ἀθανάτην < ἀθάνατος
ἄκοιτιν
substantivum
accusativus – singularis – feminina – ἄκοιτις – ‘vrouw’
Algemeen Grieks
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12

8

4

_ ˬ
ˬ _ | _ ˬˬ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
ὄντα [κ]αλὸν καὶ νέον, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε
ˬ _ ˬ ˬ_ | _ ˬ ˬ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ ˬ
χρόνωι πολιὸν γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάτην ἄκοιτιν.

ˬ_ ˬ
ˬ _ | _ ˬˬ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ _
ἔοντα [κ]άλον καὶ νέον, ἀλλ’ αὖτον ὔμως ἔμαρψε
ˬ _ ˬ ˬ_ | _ ˬ ˬ _ | _ ˬ ˬ _ | ˬ _ ˬ
χρόνωι πόλιον γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάταν ἄκοιτιν.

12

_ _
ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ _ | ˬ ˬ _
καὶ γάρ π[ο]τε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἕων
ˬ _ˬ ˬ _|_ _ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,

_ _
ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ _ | _ ˬ ˬ _| ˬ _ _
καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ˬ _ ˬˬ _|_ ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ
ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,

_ ˬ _
ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ | _ ˬ ˬ _ | _ _ _
ταῦτα ⟨μὲν⟩ στεναχίζω θαμά· ἀλλὰ τί ἄν ποιοίην;
ˬ _ _ _ |_ ˬ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἀγήρων ἄνθρωπον ὄντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.

ˬ _
ˬ ˬ _ |_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ__
τὰ ⟨μὲν⟩ στεναχίσδω θαμέως· ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ˬ _ ˬˬ _ |_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ’ οὐ δύνατον γένεσθαι.
8

ˬ _ ˬ ˬ
_ | _ ˬ _ _| _ ˬ ˬ ˬ
_ |ˬ _ ˬ
βαρὺς δέ μ’ ὀ [θ]υμὸς πεποίηται, γόνατα δ’ [ο]ὐ φέρουσι,
ˬ _ ˬ ˬ _ |_ _ _ |_
ˬˬ _ |ˬ_
ἃ δή ποτε λαιψήρ’ ἦν ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις.

ˬ _ ˬ ˬ
_ | _ ˬ ˬ_ | _ ˬ ˬ
_ |ˬ _ ˬ
βάρυς δέ μ’ ὀ [θ]ῦμος πεπόηται, γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι,
ˬ _ ˬ ˬ _ | _ ˬˬ _ | _
ˬ ˬ _ | ˬ_ ˬ
τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι.

ˬ _ ˬ ˬ _ |_ ˬ _|_
_ ˬ _|ˬ __
ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν] ποτ’ ὄντα χρῶτα γῆρας ἤδη
ˬ ˬ ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἐπέλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγ]ένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·

ˬ _ ˬ ˬ _ |_
ˬ ˬ_|_
ˬˬ _|ˬ __
ἔμοι δ’ ἄπαλον πρίν] ποτ’ [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
ˬ _ ˬ ˬ _ |_
ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ’ ἐγ]ένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν·
4

_ _ ˬ ˬ _ |_ ˬˬ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ _ _
ὑμεῖς μετὰ Μουσῶν ἰ]οκ[ό]λπων καλὰ δῶρα, παῖδες,
_ _ ˬ ˬ _|_
ˬ ˬ_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
σπουδάζετε καὶ τὴ]ν φιλάοιδον λιγυρὴν χελώνην·

Sappho, fr. 58 (Attisch) – metrum

_ _ ˬ ˬ _|_ ˬˬ _ |_ ˬ ˬ _|ˬ _ _
ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰ]οκ[ό]λπων κάλα δῶρα, παῖδες,
_ _ ˬ ˬ _|_
ˬ ˬ_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
σπουδάσδετε καὶ τὰ]ν φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν·

Sappho, fr. 58 (West) – metrum

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Sappho, fr. 58 (West) – analyse

Dit fragment heb ik omgezet naar zuiver Attisch met als doel om te kijken of het fragment in het
Attisch metrisch ook klopt. Als het metrum niet meer klopt met de Lesbisch versie, is er een kruisje
(×) naast het metrum gezet. Per vers is het volgende veranderd:

_
Fr. 58.1

_

ˬ ˬ

_|_ ˬˬ _

|_

ˬ ˬ _|ˬ

_ _

ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰ]οκ[ό]λπων κάλα δῶρα, παῖδες,

-_ _

ˬ ˬ

_ |_ ˬˬ _

|_

ˬ ˬ _|ˬ

_ _

- ὑμεῖς μετὰ Μουσῶν ἰ]οκ[ό]λπων καλὰ δῶρα, παῖδες,

Het eerste woord van het vers, ὔμμες, heeft in het Attisch een spiritus asper en een enkele μ en de
vocativus pluralis heeft een andere uitgang, -εις. Die tweeklank is lang maar de Lesbische uitgang -ες
is eveneens lang door de medeklinker die erop volgt. Het voorzetsel πεδά is in het Attisch μετά zoals
behandeld in de status quaestionis. De Lesbische tweeklank οι is in het Attisch ου, wat het verschil
tussen het Lesbische Μοῖσα en het Attische Μοῦσα verklaart. Het Lesbisch heeft als uitgang van de
genitivus pluralis feminina -αν met een lange α, het Attisch -ων. De uitgangen zijn dus beide lang. Het
adiectivum κάλος heeft in het Attisch alleen een ander accent. Metrisch klopt deze regel in het Attisch.
_ _ ˬ ˬ _|_
Fr. 58.2

ˬ ˬ_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

σπουδάσδετε καὶ τὰ]ν φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν·

-

_ _ ˬ ˬ _|_

ˬ ˬ_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

σπουδάζετε καὶ τὴ]ν φιλάοιδον λιγυρὴν χελώνην·

In de status quaestionis is al behandeld dat de Lesbische lettercombinatie σδ in het Attisch de ζ is. Ook
is daar behandeld dat de originele lange α in het Lesbisch is behouden, waar deze in het Attisch een η
is geworden. Dat is te zien aan het lidwoord τάν/τήν, het adiectivum λιγύραν/λιγυρήν en het
substantivum χελύνναν/χελώνην. De lange υ in het Lesbische woord χελύνναν is in het Attisch een
(lange) ω geworden. De accenten op de Lesbische woorden zijn regressief, maar dit maakt metrisch
geen verschil.
ˬ _
Fr. 58.3

ˬ ˬ _

|_

ˬ

ˬ_|_

ˬˬ _|ˬ __

-

ˬ _

ˬ ˬ _

|_

ˬ _|_

_ ˬ _|ˬ __ ×

ἔμοι δ’ ἄπαλον πρίν] ποτ’ [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη

-

ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν] ποτ’ ὄντα χρῶτα γῆρας ἤδη

Op het pronomen personale ἔμοι staat in het Attisch alleen het accent anders. Desgelijks is het geval
bij het adiectivum ἄπαλον. Het participium is in het Attisch anders gevormd en heeft hierdoor een
lettergreep minder: ὄντα versus het Lesbische ἔοντα. De Lesbische accusativus singularis van ‘huid’
(χρόα) heeft eerst een korte ο. In het Attisch is deze accusativus χρῶτα, met een lange ω. Door de
lettergreep minder in het Attische vers en de lange klank bij ‘huid’ klopt dit vers niet met de
Sapphische strofe.

146

ˬ _ ˬ ˬ _ |_
Fr. 58.4

ˬ ˬ _|_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ’ ἐγ]ένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν·

-

ˬ ˬ ˬ ˬ

_|_

ˬ ˬ _|_

ˬ ˬ _ |ˬ _ _

-

ἐπέλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγ]ένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·

×

Het verbum ἐπέλλαβε heeft in Sappho’s fragment 58 een dubbele λ en in het Attisch een enkele.
Hierdoor in de tweede ε in de Attische vorm ἐπέλαβε kort waar voor de Sapphische strofe een lange
klank hoort te staan. Het adiectivum ‘wit’ heeft slechts een accentverschil, evenals het substantivum
‘haar’. Beide hebben een regressief accent in het Lesbisch. De uitgang van de genitivus pluralis is in
het Lesbisch -αν en in het Attisch -ων: μελαίναν/μελαινῶν.
ˬ _ ˬ
Fr. 58.5

ˬ

_ | _ ˬ ˬ_ | _ ˬ ˬ

_ |ˬ _ ˬ

- ˬ _

ˬ

ˬ

_|_

ˬ _ _| _ ˬ ˬ ˬ

_ |ˬ _ ˬ ×

βάρυς δέ μ’ ὀ [θ]ῦμος πεπόηται, γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι, - βαρὺς δέ μ’ ὀ [θ]υμὸς πεποίηται, γόνατα δ’ [ο]ὐ φέρουσι,
Het eerste woord van dit vers, het adiectivum βάρυς, verschilt alleen op het accent met het Attisch.
Het heeft in het Lesbisch een regressief accent. Het substantivum θῦμος heeft ook een regressief
accent in het Lesbisch, in het Attisch is dit θυμός. De werkwoordsvorm πεπόηται heeft in het Attisch
een ι na de ο, waardoor de lange tweeklank οι wordt gevormd en deze lang is. In de Sapphische strofe
hoort hier een korte klank te staan. Verder is de Lesbische nominativus pluralis γόνα een lettergreep
minder rijk dan de Attische vorm γόνατα. Hierdoor klopt de Sapphische strofe nogmaals niet in het
Attisch. In het verbum heeft een andere samentrekking plaatsgevonden waardoor er in het Lesbisch
φέροισι is ontstaan maar in het Attisch φέρουσι. De klanken οι en ου zijn beide lang, dus dit maakt
metrisch geen verschil. Dit vers past niet in de Sapphische strofe door de extra lettergrepen van de
werkwoordsvorm πεποίηται en het substantivum γόνατα. Hiervoor zal dus een oplossing moeten
worden gezocht.
ˬ _ ˬ ˬ _|_

Fr. 58.6

ˬˬ _ | _

ˬ ˬ _ | ˬ_ ˬ

τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι.

-

ˬ _ ˬ ˬ _ |_

_ _ |_

ˬˬ _ |ˬ_

-

ἃ δή ποτε λαιψήρ’ ἦν ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις.

×

Het pronomen relativum wordt in het Lesbisch zo gevormd dat de vorm van het neutrum pluralis τά is,
maar in het Attisch ἅ, met een spiritus asper in plaats van de τ. Metrisch is er echter geen verschil. De
Lesbische persoonsvorm ἔον heeft een lettergreep meer dan de Attische ἦν en vormt metrisch twee
korte lettergrepen in plaats van één lange. In de infinitivus ὄρχησθ[αι is in het Lesbisch een η ontstaan,
waar de Attische vorm een ει heeft, ὀρχεῖσθ[αι. Metrische maakt deze vorm geen verschil. De uitgang
van de dativus pluralis is in het Lesbisch anders, zoals ook al besproken in de vorige fragmenten. De
metriek in het Attisch komt twee lettergrepen tekort om een hipponactean, uitgebreid met twee
choriamben en een opmaat te vormen.
ˬ
Fr. 58.7

_

ˬ ˬ _ |_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ__

-

τὰ ⟨μὲν⟩ στεναχίσδω θαμέως· ἀλλὰ τί κεν ποείην;

-

_

ˬ _

ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ | _ ˬ ˬ _ | _ _ _

ταῦτα ⟨μὲν⟩ στεναχίζω θαμά· ἀλλὰ τί ἄν ποιοίην;

Het pronomen demonstrativum τά heeft in het Attisch de vorm ταῦτα, dus een lettergreep meer. Het
verbum στεναχίσδω is in het Attisch met een ζ in plaats van de lettercombinatie σδ, zoals reeds
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×

benoemd in de status quaestionis. Verder is het adverbium θαμέως in het Attisch θαμά en het partikel
κε(ν) dat de optativus inleidt, is in het Attisch ἄν. De optativus wordt anders gevormd en gescandeerd
door een ι in het Attische werkwoord ποιέω. Door deze ι in het Attische werkwoord is de metriek ook
lang-lang-lang, omdat er de tweeklank οι wordt gevormd, die lang is.

Fr. 58.8

ˬ _ ˬˬ _ |_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

-

ˬ _ _ _

|_ ˬ _

|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ’ οὐ δύνατον γένεσθαι.

-

ἀγήρων ἄνθρωπον ὄντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.

×

Door de samentrekking van αο in het Attische adverbium ontstaat er een lange ω. De accusativus van
het woord voor ‘mens’, ἄνθρωπον, is in het Lesbisch en Attisch gelijk. Het participium ἔοντ[α heeft in
het Lesbisch een lettergreep meer dan hetzelfde participium in het Attisch. Op het adiectivum voor
‘moeilijk’ staat alleen het accent anders, tevens op de infinitivus ‘zijn’. Dit vers past zo niet in het
metrum.

_
Fr. 58.9

_

ˬ ˬ

_| _ ˬ

ˬ _ |_

ˬ ˬ _| ˬ

_ _

καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων

-

_ _

ˬ ˬ _| _ ˬ ˬ _| _

ˬ ˬ _|ˬ

ˬ_ ×

καὶ γάρ π[ο]τε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἕων

Het Lesbische partikel πότα is in het Attisch ποτέ maar dit maakt metrisch geen verschil. Het nomen
personale van Tithonos heeft een ander accent in het Attisch. De werkwoordsvorm ἔφαντο komt van
φαῖμι en dat is anders gevormd dan ἔφασαν van φημί. Het adiectivum βροδόπαχυν heeft in het
Lesbisch een β voor de ρ, die is ontstaan uit een ϝ. In het Attisch levert dit een geaspireerde ρ op
(ῥοδόπηχυν), zoals besproken in de status quaestionis. Ten slotte wordt het nomen personale van
Dageraad ook anders gevormd. In het Lesbisch is de accusativus Αὔων, met twee lange klanken, maar
in het Attisch is deze Ἕων, waar de ε geaspireerd is en kort is.
ˬ _ ˬˬ _|_

ˬ ˬ

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

Fr. 58.10 ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,

-

ˬ _ˬ

-

ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,

_|_

_ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ ×

Het eerste woord in dit vers is de dativus singularis van ‘liefde’ en die is in het Attisch met een τ
gevormd omdat de stam daar ἔρωτ- is. In het Lesbisch is dit een mannelijk woord op -ος van de
tweede declinatie. De infinitivus aoristus βάμεν[αι heeft in het Lesbisch na elisie twee korte
lettergrepen, maar de Attische infinitivus βῆναι heeft twee lange. De ‘aarde’ heeft in het Lesbisch een
lange α waar die in het Attisch een η is geworden, zoals ook al benoemd is in de status quaestionis.
Het participium waarmee het vers sluit, heeft in het Lesbisch de tweeklank οι maar in het Attisch is dit
ου. Beide zijn lang.
ˬ_ ˬ

ˬ _ | _ ˬˬ

_

|_ ˬ

ˬ _|ˬ _ _

-

_ ˬ

ˬ _ |_

ˬˬ

_

|_ ˬ ˬ _ |ˬ _

Fr. 58.11 ἔοντα [κ]άλον καὶ νέον, ἀλλ’ αὖτον ὔμως ἔμαρψε

-

ὄντα [κ]αλὸν καὶ νέον, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε

De accusativus singularis masculinum van het participium van ‘zijn’ heeft in het Lesbisch drie
lettergrepen maar in het Attisch twee. Dit komt door de ε aan het begin, ἔοντα in het Lesbisch en ὄντα
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_ ×

in het Attisch. Het adiectivum κάλον heeft slechts een ander accent, alsook het pronomen personale
αὖτον. Het adverbium ὔμως heeft in het Attisch een geaspireerde ο. De korte υ in het Lesbisch wordt
een ο in het Attisch, zoals behandeld in de status quaestionis.
ˬ _ ˬ ˬ_ | _ ˬ

ˬ _

|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

-

Fr. 58.12 χρόνωι πόλιον γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάταν ἄκοιτιν.

-

ˬ _ ˬ ˬ_ | _ ˬ

ˬ _

|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

χρόνωι πολιὸν γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάτην ἄκοιτιν.

Het adiectivum πόλιον heeft in het Lesbisch een regressief accent, maar in het Attisch staat dit verder
naar voren (πολιόν). In de accusativusuitgang van het adiectivum ἀθανάταν is de lange α in het
Lesbisch behouden maar in het Attisch is deze een η geworden, ἀθανάτην. Metrisch klopt deze regel
wel.
‘Nieuwe’, metrisch kloppende versie (Saveur)
Er staan kruisjes (×) bij het gescandeerde fragment en bij de analyse hierboven waar de verzen niet
kloppen met het metrum. Ik zal ik in het vervolg proberen deze regels aan te passen zodat ze wel in het
metrum passen. Ik ga de verzen metrisch laten kloppen door andere vormen te gebruiken die in het
Attisch of in Atheense poëtische teksten ook gewoon waren gebruikt te worden.

Fr. 58.3

ἔμοι δ’ ἄπαλον πρίν] ποτ’ [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη

-

ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν] ποτ’ ὄντα χρῶτα γῆρας ἤδη

Het Attische vers komt een lettergreep tekort in de tweede voet hetgeen te wijten is aan de andere
vorm van het participium ἔοντα. In het Attisch is het ὄντα zonder initiële ε. De Lesbische vorm van
het participium wordt ook in de epiek gebruikt:
Hom., Od. 17.301.
… ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
… toen hij bedacht dat Odysseus dichtbij was,
Deze epische vorm voelde misschien raar voor de toehoorders, dus het is beter om die lettergreep toe
te voegen met het partikel γέ, ‘inderdaad’.
Dan zijn er genoeg lettergrepen, maar klopt de derde voet nog niet. Die hoort lang-kort-kortlang te zijn, maar de lange ω in χρῶτα is een lange klank waar een korte moet zijn. De vorm χρόα,
zoals die bij Sappho wordt gevonden, werd ook in de Attische tragedie gebruikt:
Eur., Hel. 1419.
μή νυν ἄγαν σὸν δάκρυσιν ἐκτήξῃς χρόα.

Maak jouw huid nu niet zeer zwak met tranen.
Met het epische participium voor en de accusativus voor ‘huid’ die ook in de Attische tragedie werd
gebruikt, is het metrisch kloppende vers:
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ˬ _

ˬ ˬ _

|_ ˬ ˬ

_|_ ˬˬ _|ˬ __

ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν γέ ποτ’ ὄντα χρόα γῆρας ἤδη

Fr. 58.4

ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ’ ἐγ]ένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν·

-

ἐπέλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγ]ένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·

Dit vers past niet in de Sapphische strofe door de enkele λ in het Attische verbum ἐπέλαβε, waardoor
de ε die ervoor staat, kort is. Het Lesbische werkwoord waarvan de persoonsvorm ἐπέλλαβε komt,
heeft maar een enkele λ, ἐπιλαμβάνω. Het kan dus zijn dat de extra λ metri causa is. Dit is dan ook
mogelijk in het Attisch, waardoor het vers metrisch wel klopt:
ˬ _ ˬ ˬ _ |_

ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _

ἐπέλλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·

Fr. 58.5

βάρυς δέ μ’ ὀ [θ]ῦμος πεπόηται, γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι, - βαρὺς δέ μ’ ὀ [θ]υμὸς πεποίηται, γόνατα δ’ [ο]ὐ φέρουσι,
Zoals hierboven in de analyse al is gezegd, past dit Attische vers niet in de Sapphische strofe door de
werkwoordsvorm πεποίηται. In fragment 5 vers 9 is al met een voorbeeld van Sophocles getoond dat
het poëtisch geaccepteerd werd om de vormen van ποιέω zonder ι te schrijven. Dan zou er dezelfde
vorm ontstaan als in het Lesbisch. Het woord ‘knie’ heeft in het Attisch de pluralisvorm γόνατα en
past niet door de extra lettergreep. Ook de dualisvorm γόνατε heeft hetzelfde aantal lettergrepen en
past niet. De tekst ‘mijn knieën dragen me niet’ geeft aan dat het lichaam te oud wordt. Knieën dragen
het lichaam, maar ook de voeten doen dat, ‘πόδες’. Deze pluralisvorm past metrisch ook niet door het
woord δ]έ dat erna staat. Doordat er twee medeklinkers volgen, zou de ε in πόδες metrisch lang
worden. De dualisvorm (πόδε) zou hier wel perfect passen:
ˬ _ ˬ

ˬ _ | _ ˬ ˬ_ | _ ˬ ˬ

_ |ˬ _ ˬ

βαρὺς δέ μ’ ὀ θυμὸς πεπόηται, πόδε δ’ οὐ φέρουσι,

Fr. 58.6

τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι.

-

ἃ δή ποτε λαιψήρ’ ἦν ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις.

Dit vers komt twee lettergrepen tekort. Dat ligt aan de vormen ἦν (Lesbisch ἔον) en νεβρίοις (Lesbisch
νεβρίοισι). Hier zou de epische niet gecontraheerde vorm van het werkwoord, ἔον, het eerste probleem
kunnen oplossen. Echter, aangezien ik probeer om zo min mogelijk epische vormen te gebruiken om
de tekst om te zetten naar zuiver Attisch, biedt dit geen soelaas. Waar de Attische lange klank ἦν staat,
horen twee korte klanken te staan in het metrum dat Sappho hier gebruikt. In het Attisch staat meestal
het werkwoord achteraan, dus daarom verplaats ik de Attische vorm ἦν naar achteren zodat ik twee
korte lettergrepen kan inpassen. Als het adiectivum λαιψήρ’ in de superlativus wordt geplaatst, ‘zeer
snel’ in plaats van ‘snel’, gevolgd door het partikel γέ, klopt dit vers wel in de metriek:
ˬ _ ˬ ˬ _|_ ˬ ˬ

_ |_

ˬ ˬ _ |ˬ_ _

ἃ δή ποτε λαιψήρατα γ’ ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις ἦν.
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Fr. 58.7

τὰ ⟨μὲν⟩ στεναχίσδω θαμέως· ἀλλὰ τί κεν ποείην;

-

ταῦτα ⟨μὲν⟩ στεναχίζω θαμά· ἀλλὰ τί ἄν ποιοίην;

Eerst is er een lettergreep teveel bij het Attische pronomen demonstrativum ταῦτα. Het Attische
lidwoord kan met accent ook als demonstrativum gebruikt worden, dan wordt het dus hetzelfde als in
het Lesbisch, τά. Om nog dichter bij het zuiver Attisch te blijven, zou ταῦτα kunnen blijven staan en
zou partikel μέν weggelaten kunnen worden. Het Attische adverbium θαμά, ‘vaak’, past metrisch niet
in de Sapphische strofe. Hiervoor heb ik gezocht naar synoniemen die metrisch gelijk zijn. συνεχῶς,
‘voortdurend’, is metrisch gelijk aan het Lesbische θαμέως. Het laatste woord van het vers, ποείην, is
metrisch kort-lang-lang. De ο wordt verkort doordat er een klinker direct volgt. Het Attisch heeft daar
de lange tweeklank οι, ποιοίην. In vers 5 van dit fragment en in vers 9 van fragment 5 is aangetoond
dat Sophocles in de Attische tragedie ook vormen van ποιέω schreef zonder ι. Dat zou het hier
oplossen:
_ _

ˬ ˬ _| _

ˬ ˬ _ |_ ˬ ˬ _ |ˬ__

ταῦτα στεναχίζω συνεχῶς· ἀλλὰ τί ἄν ποείην;

Fr. 58.8

ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ’ οὐ δύνατον γένεσθαι.

-

ἀγήρων ἄνθρωπον ὄντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.

Het adiectivum ‘onvergankelijk’ is in het Lesbisch niet gecontraheerd, ἀγήραον, en in het Attisch wel,
ἀγήρων. Hierdoor klopt de eerste voet niet, want door de verschenen ω is er een lange klank, waar er
eigenlijk twee korte zouden moeten zijn, zoals in het Lesbisch, αο. Deze niet gecontraheerde vorm
vinden we echter ook in de epiek:
Hom., Od. 23.335-336.
… ἠδὲ ἔφασκε
θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα
… en ze zei dat ze hem alle dagen onsterfelijk en onvergankelijk zou maken
Het volgende woord dat een probleem oplevert voor de navolging van de Sapphische strofe is het
Attische participium ὄντ[α. In vers 3 van dit fragment is uitgelegd dat de niet gecontraheerde vorm,
dezelfde als in het Lesbisch, ook in de epiek werd gebruikt. Met deze twee epische vormen wordt het
metrisch kloppende vers als volgt:
ˬ _ ˬˬ _ |_ ˬ ˬ_ |_ ˬ ˬ _ |ˬ _ _
ἀγήραον ἄνθρωπον ἐόντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.

Fr. 58.9

καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων

-

καὶ γάρ π[ο]τε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἕων

Het enige probleem met het navolgen van de Sapphische strofe is de Attische eigennaam Ἕων. In het
Lesbisch is deze naam Αὔων opgebouwd uit een tweeklank en een ω, beide lang. In het Attisch staat er
een enkele ε voor de ω waardoor deze ε wordt verkort. In de Attische tragedie wordt echter ook
dageraad met een η geschreven:
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Eur., IA 156-158.
… λευκαίνει
τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾿ ἠὼς
πῦρ τε τεθρίππων τῶν Ἀελίου·
… de reeds licht schijnende dageraad en het vuur van de vierspannen van Helios worden wit:
Hier werd de dageraad als substantivum gebruikt, maar ook als godin wordt Eos geschreven met een η.
Met deze andere schrijfwijze en daardoor ook andere uitspraak wordt het metrisch kloppende vers:
_

ˬ ˬ _| _ ˬ

_

ˬ _| _

ˬ ˬ _| ˬ

_ _

καὶ γάρ ποτε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἠών
Fr. 58.10 ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,

-

ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,

Van dit vers is een deel niet overgeleverd. De eerste voet van de Sapphische strofe is anceps-lang-kortkort-lang. In het Lesbische vers is de dativus van ‘liefde’ een woord van twee lettergrepen, ἔρωι.
Hierdoor blijven er drie lettergrepen over voor de rest van de eerste voet:
ˬ _ ˬˬ _|_

ˬ ˬ

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,
Het is op te maken dat dit woord een participium feminina accusativus singularis is door de uitgang
-σαν en door het andere participium op het einde van dit vers, φέροισαν. Een participium dat begint
met een φ, dan twee lettergrepen en dan de uitgang -θεισαν zou kunnen.
In het Attisch is de dativus ‘liefde’ een woord van drie lettergrepen, ἔρωτι. Door deze langere
vorm blijven er nog maar twee lettergrepen over voor het eind van de eerste voet:
ˬ _ˬ ˬ

_|_

_ _ _|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,
Dan zou het volgende woord op de missende plek maar één korte lettergreep hebben. Er zijn geen
Attische woorden die als begin φαθ- hebben, dus daar moet iets anders voor gevonden worden.
In de Attische tragedie wordt ἔρωι ook gebruikt:
Eur., IA 77-78.
… ὁ δὲ καθ᾿ Ἑλλάδ᾿ οἰστρήσας ἔρωι
ὅρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται,
… hij, nadat hij razend is geworden door liefde, bezweert oude eden van Tyndareos verspreid
over Griekenland,
De uitgang -θεισαν zou bij een participium aoristus passivum kunnen horen.
In de tweede voet zijn er twee lange klanken door de Attische infinitivus βῆναι, maar volgens
de Sapphische strofe moeten daar twee korte klanken zijn. De Lesbische infinitivus βαμεναι wordt
helaas niet in de epiek teruggevonden. De infinitivus van het perfectum geeft, net als de infinitivus
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aoristus gebruikt in het Lesbische vers, geen informatie over de tijd. De infinitivus perfectum heeft in
het Attisch vier lettergrepen, βεβηκέναι, dus dat zouden er te veel zijn. Er werden in de tragedie ook
anders gevormde infinitivi van het perfectum gebruikt, βεβάμεν en βεβάναι. Voor het voorzetsel εἰς
wordt -αι geëlideerd, en dan blijven er twee korte klanken over, βεβάν’. Euripides gebruikte deze
vorm van de infinitivus ook, met een voorzetsel ervoor:
Eur., Heraclid. 608-611.
… φημι …
…
οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ ᾿μβεβάναι δόμον
εὐτυχίᾳ· …
ik zeg dat … en niet altijd hetzelfde huis met voorspoed begint: …
Alleen het tweede woord is niet overgeleverd, maar overgeleverde deel van het vers zou in het Attisch
zijn:
ˬ _ ˬˬ _|_

ˬ ˬ

_|_ ˬ ˬ _ |ˬ _ ˬ

ἔρωι φ..αθεισαν βεβάν’ εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσαν,
Fr. 58.11 ἔοντα [κ]άλον καὶ νέον, ἀλλ’ αὖτον ὔμως ἔμαρψε

-

ὄντα [κ]αλὸν καὶ νέον, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε

In dit Attische vers geeft het participium ὄντα het probleem voor het metrisch kloppen van de
Sapphische strofe. Bij het omzetten naar het Attisch is bij de verzen 3 en 8 van dit fragment ook
beargumenteerd dat de epische vorm ἔοντα ook gebruikt kan worden. In plaats van een participium
kan er ook een betrekkelijk voornaamwoord gebruikt worden met een persoonsvorm, ὅς ἦν. Dan mist
er nog één lettergreep om dit vers metrisch te laten kloppen. Een synoniem van het Lesbische κάλος,
‘knap’, is ἀπαλός, ‘teer’. Tithonos wordt in dit vers ‘knap en jong’ genoemd om zijn jeugdigheid te
benadrukken. Het synoniem ἀπαλός past hier goed, omdat met dit woord ook de jeugdigheid wordt
verduidelijkt. De adiectiva ‘teer’ en ‘jong’ krijgen dan de uitgang -ος van de nominativus. Het
metrisch kloppende vers wordt dan:
ˬ _ ˬ ˬ _ | _ ˬˬ

_

|_ ˬ

ˬ _|ˬ _ _

ὅς ἦν ἀπαλὸς καὶ νέος, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε
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Sappho, fr. 58 (West)

Sappho, fr. 58 (Attisch)

ὔμμες πεδὰ Μοίσαν ἰ]οκ[ό]λπων κάλα δῶρα, παῖδες,
σπουδάσδετε καὶ τὰ]ν φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν·

ὑμεῖς μετὰ Μουσῶν ἰ]οκ[ό]λπων καλὰ δῶρα, παῖδες,
σπουδάζετε καὶ τὴ]ν φιλάοιδον λιγυρὴν χελώνην·

ἔμοι δ’ ἄπαλον πρίν] ποτ’ [ἔ]οντα χρόα γῆρας ἤδη
ἐπέλλαβε, λεῦκαι δ’ ἐγ]ένοντο τρίχες ἐκ μελαίναν·

ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν] ποτ’ ὄντα χρῶτα γῆρας ἤδη
ἐπέλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγ]ένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·

5 βάρυς δέ μ’ ὀ [θ]ῦμος πεπόηται, γόνα δ’ [ο]ὐ φέροισι,
τὰ δή ποτα λαίψηρ’ ἔον ὄρχησθ’ ἴσα νεβρίοισι.
τὰ ⟨μὲν⟩ στεναχίσδω θαμέως· ἀλλὰ τί κεν ποείην;
ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ’ οὐ δύνατον γένεσθαι.

5 βαρὺς δέ μ’ ὀ [θ]υμὸς πεποίηται, γόνατα δ’ [ο]ὐ φέρουσι,
ἃ δή ποτε λαιψήρ’ ἦν ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις.
ταῦτα ⟨μὲν⟩ στεναχίζω θαμά· ἀλλὰ τί ἄν ποιοίην;
ἀγήρων ἄνθρωπον ὄντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.

καὶ γάρ π[ο]τα Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
10 ἔρωι φ..αθεισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,

καὶ γάρ π[ο]τε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἕων
10 ἔρωτι φ..αθεισαν βῆναι εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσα[ν,

ἔοντα [κ]άλον καὶ νέον, ἀλλ’ αὖτον ὔμως ἔμαρψε
χρόνωι πόλιον γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάταν ἄκοιτιν.

ὄντα [κ]αλὸν καὶ νέον, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε
χρόνωι πολιὸν γῆρας, ἔχ[ο]ντ’ ἀθανάτην ἄκοιτιν.

155

Sappho, fr. 58 (Saveur)

Sappho, fr. 58 (vertaling Saveur)

ὑμεῖς μετὰ Μουσῶν ἰοκόλπων καλὰ δῶρα, παῖδες,
σπουδάζετε καὶ τὴν φιλάοιδον λιγυρὴν χελώνην·

Jullie, kinderen, bekommer je om de mooie geschenken
van de Muzen met viooltjes rond het decolleté en de
lieflijk zangerige, heldere lier:
maar de ouderdom tastte voor mij de huid aan, die
inderdaad ooit hiervoor jong was, en m’n haren werden
wit vanuit zwart:
5
en het gemoed is me zwaar gemaakt, mijn voeten dragen
me niet, die waren ooit zeer snel om te dansen, gelijk
jonge hertjes.
Ik beklaag deze dingen voortdurend: maar wat kan ik
doen? Het is niet mogelijk dat een mens onvergankelijk
is.
Want ze zeiden dat Eos eens met rozenrode armen
10 door liefde overmand naar de uiteinden der aarde ging,
terwijl ze Tithonos meedroeg,
die teer en jong was, maar de grijze ouderdom
bereikte hem mettertijd toch, hoewel hij een
onsterfelijke vrouw had.

ἐμοί δ’ ἁπαλὸν πρίν γέ ποτ’ ὄντα χρόα γῆρας ἤδη
ἐπέλλαβε, λευκαὶ δ’ ἐγένοντο τριχὲς ἐκ μελαινῶν·
5 βαρὺς δέ μ’ ὀ θυμὸς πεπόηται, πόδε δ’οὐ φέρουσι,
ἃ δή ποτε λαιψήρατα γ’ ὀρχεῖσθ’ ἴσα νεβρίοις ἦν.
ταῦτα στεναχίζω συνεχῶς· ἀλλὰ τί ἄν ποείην;
ἀγήραον ἄνθρωπον ἐόντ’ οὐ δυνατὸν γενέσθαι.
καὶ γάρ ποτε Τιθωνὸν ἔφασαν ῥοδόπηχυν Ἠών
10 ἔρωι φ..αθεισαν βεβάν’ εἰς ἔσχατα γῆς φέρουσαν,
ὅς ἦν ἀπαλὸς καὶ νέος, ἀλλ’ αὐτὸν ὅμως ἔμαρψε
χρόνωι πολιὸν γῆρας, ἔχοντ’ ἀθανάτην ἄκοιτιν.
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Conclusie

Het taaleigen in verschillende talen heeft mij altijd zeer aangesproken. Deze interesse begon bij mij al
vroeg, toen ik met mijn ouders en zusje naar de camping in Spanje ging. Er stonden veel Nederlanders,
dus je zou denken dat communicatie geen probleem zou zijn. Echter, we verstonden elkaar niet.
Sommige woorden werden alleen ‘bij ons thuis’ gebruikt en begrepen. Zou dit dan ook zo zijn in het
Oudgrieks? Waren er toen al dialecten en waren die zo verschillend, dat je kon spreken van een
taalbarrière tussen gebieden?
In de colleges Griekse taalkunde van dr. Willeon Slenders maakte ik voor het eerst echt kennis
met andere Griekse dialecten. In het MA specialisatiecollege Grieks van professor André Lardinois las
ik vervolgens fragmenten van Sappho en hoewel die gedichten niet heel lastig waren, was het toch af
en toe wel even puzzelen wat er nou stond in ‘normaal Grieks’. Hoe zijn die gedichten tot ons
overgeleverd? Als het dialect maar in een relatief klein gebied werd gesproken, hoe kwam het dan dat
de naam Sappho tot in alle uithoeken van het oude Griekenland gekend werd? Recent is door Gregory
Nagy beweerd dat de gedichten van Sappho en Alcaeus wellicht in het Attische dialect uitgevoerd
werden in het Athene van de vijfde eeuw voor Christus. In deze scriptie ben ik nagegaan of dit
mogelijk zou zijn in het geval van de gedichten van Sappho met behoud van het metrum waarin de
gedichten zijn geschreven.

Ik ben begonnen met vijf gedichten van Sappho die relatief goed zijn overgeleverd (frr. 1, 5, 16, 31 en
58) om te zetten naar het zuiver Attisch. Daarbij heb ik Attische woorden gekozen die qua vorm en
betekenis het dichtst bij de Lesbische woorden liggen. Daarna heb ik een metrische analyse gemaakt
van de gedichten van Sappho en de zuiver Attische gedichten, om te kijken of deze nog klopten met
het metrum waarin Sappho schreef. Veel verzen klopten nog wel, maar er waren ook verzen die op
meerdere punten niet klopten. Hiervoor ben ik gaan zoeken naar vormen die in poëtische teksten uit
het klassieke Athene gebruikt werden, zoals de Griekse tragedie. Vaak betrof dit epische vormen die
ook bij Homerus te vinden zijn. Wanneer ik er niet uit kwam met enkel woorden vervangen, heb ik
overbodige woorden weggehaald of een transpositie toegepast. Er bleven een paar verzen over, die
niet klopten met het metrum en moeilijk op te lossen waren. Hierbij heb ik hulp gekregen van
professor Lardinois. Tenslotte heb ik een nieuwe Attische versie gemaakt van de vijf gedichten
(Saveur).

In Sappho fr. 1 klopten acht van de achtentwintig verzen metrisch niet in de zuiver Attische vorm (frr.
1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.20, 1.25). Dit is bijna een derde deel van het gedicht. Van deze acht
verzen kunnen frr. 1.3 en 1.12 kunnen worden opgelost met epische/tragische vormen van woorden.
Fr. 1.8 worden opgelost met een niet gecontraheerd woord dat ook in de tragedie voorkomt. Een
episch woord en een ander, gelijkwaardig voorzetsel zijn de oplossing voor fr. 1.10. In de verzen frr.
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1.15 en 1.26 wordt met het gebruik van epische worden voldaan aan de Sapphische strofe en in de
verzen frr. 1.16 en 1.20 zorgt een diathesewissel van het werkwoord voor de goede metriek.
Tien van de zestien verzen van Sappho fr. 5 kloppen metrisch niet met de Sapphische strofe in
de zuiver Attische vorm (frr. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13, 5.15). Dit is meer dan de helft.
Fr. 5.3 kan metrisch kloppend met de Sapphische strofe gemaakt worden door een tragische en epische
vorm te gebruiken. Het volgende vers, fr. 5.4, klopt met een tragische vorm en een Attisch synoniem.
In fr. 5.5 bieden twee epische vormen de oplossing. De verzen frr. 5.6, 5.7, 5.11 en 5.13 passen in
(Saveur) in de Sapphische strofe door er een epische/tragisch vorm in te voegen, en bij fr. 5.6 moet er
ook nog een epische vorm worden gebruikt. Tragische vormen lossen het op in frr. 5.8 en 5.9 en ten
slotte is er één vers waarvoor een andere tekst wordt gesuggereerd door Joel Lidov voor het gedicht
van Sappho, waarmee dit vers wel in de Sapphische strofe past.
Sappho fr. 16 heeft tien verzen van de twintig die in de Attische versie niet kloppen met de
Sapphische strofen (frr. 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.14, 16.16, 16.17, 16.19). Bij frr. 16.2,
16.3, 16.10 en 16.16 klopt de metriek weer door verschillende epische vormen in te voegen. Een vorm
die in de komedie voorkomt, maakt fr. 16.5 passend in de teksteditie (Saveur). In fr. 16.6 volstaat een
synoniem. Fr. 16.9 heeft een epische en een tragische vorm nodig om in de metriek te passen.
Tragische vormen maken frr. 16.14 en 16.17 metrisch correct met de Sapphische strofe. Een
Lesbische/epische uitgang van een zelfstandig naamwoord in de dativus pluralis maakt het laatste vers,
fr. 16.19, ook kloppend.
In Sappho fr. 31 komen elf van de zestien verzen in de zuiver Attische versie niet overeen met
de Sapphische strofe (frr. 31.1, 31.2, 31.3, 31.6, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14). Dit is
meer dan twee derde. Drie van de niet met de Sapphische strofe kloppende verzen (frr. 31.1, 31.2,
31.12) kunnen kloppend gemaakt worden met een epische vorm, waarvan er één vorm ook in het
Lesbische dialect voorkwam. Twee verzen (frr. 31.3 en 31.14) kloppen door het gebruik ven een
synoniem. In fr. 31.6 past een tragische vorm die het Atheense publiek gewoon was te horen. Van fr.
31.8 wordt een partikel onttrokken, aan fr. 31.11 wordt een partikel toegevoegd. Er wordt transpositie
toegepast in fr. 31.9. Voor fr. 31.10 maakt een poëtische vorm het vers passend in de Sapphische
strofe. Fr. 31.13 was zeer lastig, want de Attische vorm van het werkwoord paste niet in het metrum.
Professor Lardinois heeft uiteindelijk een zuiver Attisch vers kunnen creëren door transpositie, een
wisseling in diathese van het verbum, een epische accusativusvorm en de invoeging van een partikel
voor een overbodig voorzetsel.
Negen van de twaalf verzen van fr. 58 van Sappho kloppen metrisch niet in het zuiver Attisch
(frr. 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 58.10, 58.11). In het eerste geval (fr. 58.3) is dit op te
lossen door epische en ook Lesbische vorm te gebruiken en een vorm die ook wordt teruggevonden in
de tragedie. In fr. 58.4 staat in Sappho’s versie een extra λ in een verbum, in de zuiver Attische vorm
staat hier een enkele λ. Metri causa kan hier ook een extra λ worden toegevoegd zodat dit vers
metrisch klopt. Een andere schrijfwijze van een werkwoord die ook in de tragedie wordt gebruikt en

159

aanpassing van het getal, wordt fr. 58.5 metrisch kloppend met de Sapphische strofe. De pluralisvorm
van ‘voeten’ past niet, maar de dualisvorm wel. Bij fr. 58.6 heeft professor Lardinois me geholpen en
heb ik een transpositie toegepast en een superlativus in plaats van een positivus geplaatst. Een
synoniem lost het eerst probleem op in fr. 58.7. Het volgende probleem in dit vers is op te lossen met
een tragische vorm, die ook een oplossing biedt in frr. 58.9 en 58.10. In fr. 58.9 gaat het om een naam
die in de epiek anders wordt geschreven en dus uitgesproken en in fr. 58.10 maken twee tragische
vormen dit vers passend. Twee epische niet gecontraheerde vormen maken fr. 58.8 geschikt voor de
Sapphische strofe. Het laatste vers dat niet past in de Sapphische strofe (fr. 58.11) wordt passend
gemaakt door het gebruik van een synoniem van een woord dat anders niet past.

Na veel zoeken en proberen, ben ik tot de conclusie gekomen dat het daadwerkelijk mogelijk was dat
de gedichten van Sappho in het Attisch werden uitgevoerd in het vijfde-eeuwse Athene. De
aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn niet erg ingrijpend.
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