
AD Ε Ξ Ω Π Ι Ο Υ Ι  Ε Μ Π Ρ ΙΛ Α Σ(Argumentum anonymum Aristophanis Lysistratae)Bo анонимниот аргумент (Ύπόθεδις) на Аристофановата комедија Лисистрата се среќава еден збор кој што не е за- бележен во ниеден речник на грчкиот јазик, а го немаат за- бележено, се разбира, ни старите глосографи. Тоа е зборот έμπριλή, употребен во акузативот на плуралот έμπριλάς, со атрибутот έΕωπίους.Целото место во аргументот, кој што се состои од 256 зборови, гласи:Λυδιδτράτη τις Ά θή νηδι των κολιτίδων χαί των' ΓΙελοποννη- δίων, ετι δε χαΐ Βοιωτίων γυναιχω ν δύλλογον έποιήδατο, διαλ- λα.γάς μηχανωμένη τοϊς Έ λ λ η σ ιν  όμόδαι δε άναπείδαδα μή πρότερον τοϊς άνδράδι δυνουδιάΐ,ειν, πριν αν πολέμουντες άλλή- λοις παύδωνται, τάς μέν έ ί ω π ί ο υ ς  έ μ π ρ ι λ ά ς  χαταλιποΰδα όπίδω, αύτή δέ προς τάς χατειληφυίας την άχρόπολιν μετά των οϊχείων άπαντάι.Вака ова место гласи во ракописите Ravennas и (Monacensis) Augustanus и така, неизменето, го наогаме во изданието на Лисистрата од Р. Енгер1), како и во изданијата на Т. Берк2) и А. Мајнеке3).Kora за прв пат се запознавме со Аристофановата Ли- систрата во спомнатото издание на Т. Берк, не се запревме кај текстот на аргументот. Но во 1942 го зедовме аргумен- тот во анализа и сметавме дека έμπριλάς е очигледно неав-*) Полниот наслов на неговото издание гласи: Aristophanis Lysi- strata cum scholiis. Ex recensione Roberti Enger. Bonnae 1844. Ha стр. 3 го има следното: „έμπριλάς. Hanc vocem tacite omisit Kusterus, praebent R. Aug. In ep tu m  est quod Bothius έμστεδάς et quod Dindorfius bv ττύλαις coniecerunt. Dindorfius etiam verbum finitum desiderat respondens proximo 
αυτή δέ — owravrui. —■ καΓαλυτοΰσα: καταλειπουαα R. καταλευίοΰσα Aug. sed. hic ει corr. а pr. m.2) Aristophanis Comoedias edidit Theodorus Bergk. Vol. I—II. Lipsiae, sumptibus et typis W. G. Teubneri, MDCCCLII. За вопросното место го наоѓаме во критичниот апарат на ова издание следното: Argum. I. τάςμέν έ^ωχίους έμχριλάς καταλυτοΰσα ornato fort. cum Dubnei'O Γας μ εν ΐ%ω dm ου σας εις ^αυρίδας καταλ.3) Aristophanis Comoedias edidit Augustus Meineke. Vol. I—II. (Editio stereotypa). Ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae M DCCCLX.



A d  έ^ωπίους έμπριλάς 111тентичен збор и дека на негово место стоело или έμπυλίσς или έν πύλαις. Таа конјектура е навистина подобра одошто бесмисленото έμπριλάς, оти за неа како да говорат овие места од самата комедија каде што се спомнуваат зборо- вите πύλαι, προπύλαια, ·θύρα:СТИХ 248 ИДр. . . .  ού γάρ τοσαύΓας οντ ΰ.τειλάς οντε :τύρ ήξουσ’ έχοντες ώσλ d v o tja t τάς πτύλας ταύτας, εάν )ΐή ’φ’ οίσιν ί,μείς ε'άτωμεν.
СТИХ 263 идр. Kara δ ’ άκρόττολιν έμ ν  λα^είν, μοχλοίς δε κα κληθροισι ra л ρ ο λ ύ λ  a ι α ΛακΓοΰν;СТИХ 281 ИДр. ούτως έστολιόρκησ’ εγώ τον ανδρ’ εκείνον ώμώςέφ’ ύστακαΐδεκ’ ασπίδας πτρός rate π ύ λ  α χς καθεύδων.СТИХ 309 идр. αψανΓες str’ εις την  θ ύ ρ α ν  κριηδόν έμπύσοιμεν;καν μτ; καλού vteov τούς μοχλονς χαλώ σι ν αί γυναίκες, έμπιμπράναι χρή τάς θ ό ρ α ς καί  riči καπνώι πιέλειν.СТИХ 353 ύσμός γυναικών ούτοσί ί > ύ ρ α σ ι ν  αύ j-ίοηθεί.СТИХ 423 ύπό τώγ  γυναικώ ν άποκύκλημαι rate π ύ λ α ι ς .СТИХ 428 ИДр. ούχ ύπο|-ίαλόν:ες rou; μοχλούς υπό τάς π ύ λ α ς  εντεύθεν έκμοχλεύ σ ελ;Подоцна, кога ни дојде в раце изданието на Р. Енгер, на- учивме дека конјектурата ε ν  πύλαις била направена уште од Диндорф, која Енгер, како и конјектурата на Боте — έμπε- δάς, ја сметаше за неприемлива со овие зборови: „Ineptum est quod Bothius έμπεδάς et quod Dindorfius έν πύλαις conjecerunt . . . etc.“ (види ја белешката № 1 од претходната страна).Минатата и оваа година повторно се зафативме со овој текст, сега и во изданието на В. Кулон1). Кулон во кри- тичниот апарат под текстот ги цитира направените конјек- тури за вопросното место од порано, но не ја цитира кон- јектурата на Диндорф.И В. Кулон не можеше да остане кај стариот текст од спомнатите ракописи, каде што έμπριλάς ништо не значи, и ни дава една конјектура за вопросното место вака констру- ирана . . . τάς μεν έίωτικάς όμηρίδας παταλιπούδας <Υ αποπέμπει όπίδω. Со конјектурата έΕωτοιάς сака да го избегне зборотq Collection des Universites de France publiee sous le patronage de 1'Association Guillaume Bude Aristophane, tome III (Les Oiseaux — Lysistrata). Texte etabh par Victor Coulon et traduit par Hilaire van Daele. Paris, Societe d edition „ le s  Belles Lettres“ , 1928.



112 М. Д. Петрушевски
έξωπίους од ракописите, кој и по значење и на контекстот не одговара наполно, а за έμπριλάς е, колку смело толку и ду- ховито, реконструиран еден нов збор, до денес незабележен во грчките речници и глосари и во литературата во таа форма — όμηρίς. Во забелешките под текстот за овој збор го читаме следното: , ,έ ξ .ό μ . Coulon; ad formam όμηρίς confirmandam cf. αιχμάλωτος, αίχμαλωτίς . . Духовита но смела е и емендацијата на καταλειπουόα (од ракописите) во κατα- λιπούόας, како и прибавката на еден verbum finitum αποπέμπει, за кој што уште Диндорф сметаше дека е потребен.Во сушност пак целата оваа конјектура на В. Кулон не е ништо друго до вешта комбинација на емендации и конјектури, направени порано од разни филолози, познати испитувачи и издавачи на Аристофана.Така на пр. за зборот έξωπίους уште Боте имаше прет- положено εξωτικούς (кај овега наместо έμπριλάς стои εύπα- τρίδας), а кај В. Кулон поради όμηρίδας мораше да дојде έξωτικάς. За зборот έμπριλάς уште Боасонад, а по него и Фан Левен, имаше претположено όμηρους (вопросното место кај Фан Левен гласи τάς μέν έξω θεν παρούόας ομήρους τινός καταλιπούόας αποπέμπει), а кај Кулон наместо познатиот збор όμηρος смело е реконструирана нова форма за женскиот род, еден претположен άπαξ είρημένον — *όμηρίς, по аналогија на αίχμαλωτίς од αιχμάλω τος. Акузативот на плуралот καταλι- πουΒας како и прибавката αποπέμπει ги најдуваме уште кај Фан Левен. Значи од целата конјектура на В. Кулон нова е само формата όμηρίδας, инаку непозната во грчкиот јазик, нам. познатото όμηρους.За да ја потполниме сликата на дадените поправки и конјектури, ќе додадеме дека Л. Кистер го беше испуштил зборот έμπριλάς без коментар, според Р. Енгер („hanc vocem tacite omisit Kusterus . . . “), додека Дибнер го конјектирал MeCTOTO вака τάς μέν έξω άπιούόας εις πατρίδας καταλιποΰόα . . ., што γ ο  проследува Τ. Берк во своите белешки под текстот со зборовите „fortasse cum Diibnero", но дека Берк не бил убеден во оваа конјектура, се гледа од фактот што конјек- турата не ја ставил во текстот но во забелешка под текс- тот, а текстот го задр кал како што е во ракописите.Ако напр виме една анализа на текстот, како ни го даваат ракописите, и на конјектурите и еиендациите на текс- тот, направени од разните фи.10Л03и-издавачи, ќе дојлеме до следното закључение: Текстот на ракописите Ravennas и (Monacensis) Augustanus — τάς μεν έξωπίους έμπρι/.άς — не може да биде автентичен, оти зборот *έμπριλή ѕс. έμπριλάς не по- стои и во сушност е коруптела одн. конјектура за некој лруг збор, а и зборот έξωπίους не изгледа веројатен според кон- текстот. Тоа го увидоа скоро сите издавачи на Аристофа- новата Лисистрата, а повеќето од нив се обидоа да го из-



Ad έϊ,ωΛίονς έμτριλάς 113најдат и да ни го предадат автентичниот текст, емендирајќи го и предлагајќи разни конјектури од кои ниедна наполно не не задоволува. A priori се за отфрлање предложените конјектури од Кистер и Боте. Од останатите конјектури освен онаа што ја дава Диндорф (έν πύλαις), сите други предлагаат големи измени на предадениот текст. Мегу овие последните најверојатна е конјектурата или, поточно, комбинацијата што ја направи В. Кулон, иако зборот όμηρίδας, како е предложен од него, до денес не е забележен во грчкиот јазик. Конјек- турата на Кулон би одговарала на текстот од Лисистрата стих 242 идр.:
. . . ά λ λ ’ ώ Άαμττιτοΐ,
αν μ έν  βάδιζε και τα лгар’ ύμϊν εύ τίδ-ει, 
τ α ο δ ι  δ ’ ο μ ή ρ ο υ ς  κ α τ ά λ ι φ ’ ήμΐν ένθαδί· 
ήμεΐς δ » ταϊς άλλα ιο ι ταΐοιν έν  .τόλει 
ζυνβμβάλω μεν εΐοιούσαι τούς μοχλούς.Дека и конјектурата на Диндорф έν πύλαις, до која имавме дојдено и ние независно од него, има потврда во текстот на самата драма и дека не е лшвена од секоја ве- ројатност, видовме погоре стр. 111.Но при една построга анализа на самиот текст од гра- матичка и логичка страна ни една од овие конјектури не може да се одржи и прашањето останува да се реши поинаку.Кога се работи за емендирање на текстот, најарна е онаа конјектура која најмалку го изменува предадениот текст и која наполно, и формално и содржајно, одговара на кон- текстот (под формално го разбираме самиот облик на ѕбо- рот, гледан од граматичка и палеографска страна, — а под 

содржајно — значењето на зборот и логичната врска со контекстот, како и со подалечниот текст).Со емендирањето на текстот не секогаш се разрешува некој важен проблем; но и најневажните неизјаснети места претставуваат интерес за филологијата и филолозите им пристапуваат со полна сериозност, не потценувајќи ни нај- незнатни ситници и гледајќи да го изнајдат автентичниот текст или збор, да го предадат текстот беспрекорно. И на- шиов текст спаѓа во оние не многу важни проблеми, но ние веќе му пријдовме и време е да го изнесеме и нашето ми- слење, како ние го решаваме ова спорно место.Во нашиов текст имаме два дела на реченицата, еден на друг противпоставени, првиот τάς μέν έίωπίους έμπριλός χ,αταλείπουδσ όπίόω и другиот αύτή δέ πρός τάς κατειληφυίας την άχρόπολιν μετά των οικείων άπαντάι. За да ја решиме загонет- ката, не можеме да се задржиме само на првиот дел, оти во вториот имаме некои зборови кои можат да ни помогнат во разрешувањето на загонетното έμπριλάς. Граматички и логички двата дела се во тесна врска и едниот го допол-Živa antika 8



114 М. Д. Петрушевскинува и разрешува другиот. Вториот дел за никого не е спо- рен, оти е наполно јасен, и може да ни послужи за разјасну- вањето и на првиот. Αυτή бе се однесува на Лисистрата, а од μετά των οικείων се гледа дека Лисистрата не е сама, но „со домашните“ или „нејзините" (се разбира „Атињанки“ т. е. „атински жени“), и ова се јавува како антитеза на τάς μέν έξωπίους έμπριλάς. Значи, овдека ќе имаме зборови со кои ќе се означат туѓате жени т. е. дојдените од culpam — од друште грчки градови. Тоа го искажува зборот έξω - πίους (зборот έξώπιος заправо значи оној што не се 
што е далеку, надвор од нашите погледи или очи — од έ£ и ώψ· αϊτός (а не значи баш Шуѓ, надворешен. — барем не во прозен стил), кој што се обидуваа другите да го заменат со еден збор што ќе се приближи сосема до значењето 
туѓ, надворешен, дојден од страна, но измената на текстот е доста голема. Мене ми се чини дека и έξωτικοός одн. εξω τικός не го погоди автентичниот збор и дека наместо έξω - πίους по секоја веројатност стоел во првобитниот текст по- блискиот и позгодниот збор έκτοπίους, како антитеза на εντοπίους = οικείους (cf. οικείων од вториот дел) со минимална измена на предадениот текст.Во двата дела зборовите έκτοπίους и οικείων се адјек- тиви т. е. атрибути, а именката ја нема, иако во таква кон- струкција треба или во првиот или во вториот дел да се спомене. Како тоа не може да биде во вториот, оти е овој наполно јасен, а во првиот баш останува неизјаснет зборот έμπριλάς, се разбира дека тука може да се крие тој збор кој се однесува и на έκτοπίους и на οικείων.Kora ќе го поставиме прашањето вака, решението на ова место само се наметнува. Заедничка именка и на έκτοπίους и на οικείων, т. е. и на туѓите и на е збо-рот жени — γυναίκες. Значи наместо έμπριλάς во прво- битниот текст би требало да стои γυναίκας. Конјектурата γυναίκας за έμπριλάς на прв поглед изгледа доста смела. И навистина таа нема ништо заедничко со предлаганите досега конјектури. Од друга пак страна таа е најпроста и наполно одговара на контекстот, оти е реконструирана от- кога беше извршена потребната граматичка и логичка ана- лиза на целиот контекст.Конјектурата γυναίκας, гледана од формална страна, е навистина блиска до предаденото έμπριλάς и по просторот што го завзема кога ќе се напише (го има истиот број букви — 8) и по изгледот на буквите: некои букви заед- нички — како -i-, -ας, а другите блиски на соодветните од предадениот збор — έμ- на γυ - (долгата црта од γ  ja имаме во μ), πρ на να и λ  на κ.Целиот спорен текст, според нашето мислење, би тре- бало да гласи:



Ad εξωττίους έμπριλάς 115
τός μ ίν  έ χ τ ο π ί ο υ ς  γ υ ν α ϊ χ α ς  χαταλείπουό« όπίδω, αύτή δέ πρός τάς χατειληφυίας την άχρύπολιν μετά των οίχείω ν άπαντάι.На оние што сметаа дека е потребен verbum finitum и во првиот дел, треба да им се одговори дека ние не мо- жеме тоа да го бараме од секој стилист, та иако можеме да го дотераме текстот без големо натегање од χαταλείπουδα на καταλείπει одн. καταπέμπει, сепак тоа не е потребно.Ако го сравниме cera овој текст со текстот на другиот аргумент во стихови, кој е многу веројатно составен, како што мислеше и Диндорф, од граматичарот Аристофан, ќе видиме дека и двата наполно си одговараат. Соодветното место од другиот аргумент гласи:

πνβς μέν αυτών ryv άκρό?τολιν διεκράτουν', ηνβς δ ’ ά ^ ε χ ώ ρ ο υ ν .  αϊ τ’ απτό Σπάρτης πάλιν  
ταύτόν διεβουλεύοντο . . .Но нас Ηέ интересира како можел да настане зборот έμπριλάς, пак дури и да се задржи од разни издавачи, иако таков збор не суштествува во грчкиот јазик. — Веројатно како грешка при препишување на нечитлив текст под вли- јание на глаголот έμπί(μ)πρημι со кој што можел зборот έμπριλάς да се доведе во врска, оти во текстот на самата комедија има ослон за тоа. Ние баш цитиравме едно место напред стр. 111 (стих 311, в. стих 309 идр.) каде се јавува од тој глагол формата έμπιμπράναι, кога мажите (старците) се обидуваат да ги запалат градските порти (сравни го и напред цитираниот стих 248). Тука има цела една сцена во која палење и пожар често се спомнуваат (в. од стих 248 до 386). Веројатно ова спомогна да настане и да се задржи инаку бесмислениот збор έμπριλάς.

Скоије. М. Д . Пешрушевски.
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RBSUNI B

М. D. Petruševski: AD ΕΞΩ ΠΙΟΥΣ ΕΜΠΡΙΛΑΣLes premieres lignes de 1’argument (Ύπόδ-εσις) anonyme en prose de Lysistrata d’Aristophane nous sont transmis ainsi: Λυσιστράτη τις ΆΑήνησι 
τω ν κολιτίδω ν κα* τω ν Π ελο:ΐοννησ 'ω ν, έπ  δε και Βοιωτιών γυνα ικώ ν σ ύλλογον  
έποιήσατο, δ ια λλα γά ς μηχανω μένη τοίς Έ λ λ η  σι ν  όμόσαι δε άνα^είσασα ]ΐή ττρό- 
τερον τοϊς άνδράσι συνουσιάξειν, πτρίν ά ν  ?τολεμοΰνΓες άλλήλοις Λαύσωνται, τάς 
μ έν  έ5ω?τΐους έμΛΓριλάς καταλυτούσα ό.τΐσω, αυτή δε ττρός τάς κατειληφυίας την  
άκρόπΌλιν μετά τω ν οικείων άΛαντάι. Les mots έ^ω^τίους έμττριλάς font une difficulte et les divers editeurs — philologues se sont donne la peine de Ia surmonter differemment. Le mot έμ:φ ιλή (έμίτριλάς) ne se trouve dans aucun dictionnaire ou glossaire grec etil n’est pas employe ailleurs. Din- dorf croyait qu’au Heu de έμπριλάς le texte primitif en avait έν  Λύλαις, Van Leeuwen proposait 1’emendation suivante du texte en vue τάς μεν  
έξω θεν  παρούσας όμηρους καταλυτούσας αΛο^έμ^ει, et Diibner а ЅОП tour le changea en τάς μ εν  έξω άταούσας εις πατρίδας καταλυτοϋσα. R. Enger et Th. Bergk preferaient donner le texte des manuscrits.Apres la conjecture de Dindorf (έν ίτύλαις), Ia plus vraisemblable est la combinaison faite par V. Coulon dans le Ille tome de 1 'Aristophane (ed. „Les Belles Lettresu — Paris, 1928) p. 116: τάς μ έν  έξωτικάς όμηρΐδας 
καταλυτούσας άττοττέμ^ει ό?π'σω, mais ei le aussi ne satisfait tout a fait.D ’apres une analyse du texte, donnee dans Tarticle ci-dessus, l auteur est arrivć a Ia conclusion suivante: Le texte έξω μους έμ^ριλάς n’est pas authentique; le texte originaire de l’argument devait avoir ίκτοττίους γυ 
ναίκας. La presente conjecture est obtenue par un changement du texte insignifiant — le mot έκτο^ίους pour έξω μ ους comme antithese a οικείων de la partie suivante, et γυνα ίκας pour 1’absurde έμ?τριλάς, qui s’impose comme une solution naturelle, se rapportant de la meme man ere a έκτο- 
?τΐους et a οικείων. Du point de vue formel γυνα ίκας pouvait etre faci!ement remplacee par έμ?τριλάς parce qu’il avait le meme nombre de lettres et, par consequent, la meme etendue, puis la meme terminaison -ας, un ca- ractere commun -i, le groupe des consonnes γυ- proche a έμ- (la longue ligne de γ  dans μ), v  a л et к a λ.Selon Ia conjecture, donnee ci-dessus, le commencement de 1’argu- ment en question serait comme suit: Λυσιστράτη τις Ά θ ή ν η σ ι. . . σ ίλ λ ο γ ο ν  
έ?τοιήσατο . . . τάς μ έν  έ κ τ ο Λ ί ο υ ς  γ υ ν α ί κ α ς  καταλεθτουσα όττίσω, αύτή δε 
?τρος τάς κατειληφυίας τή ν  άκρόττολιν μετά τω ν οικείων άτταντάι.


