
Aelian, Varia historia 13.15 51

Calder’s interpretation is fresh, but not likely enough to me. 
For if both Polyoros (who believed his skin no dart could pierce) and 
Koikylion (who used to count the waves) are lunatics for showing 
a concrete behavior or action of theirs, why the third of them, Sanny- 
rion, should be different while seeking his ladder in a lekythos?

Now Koikylion’s counting the waves is a well known adynaton : 
'counting the countless’. Compare Theocritus 16.60 κύματα μετρεΐν 
(and A.S.F. Gow ad loc.); Phrynichus trag. ap. Plutarch Quaest. conviv. 
8, 732 F; Apollonius Rhodius 4.214— 17; Anacreontea 13,3 f.; Lucian 
Amoves 2; Hennotim. 84, etc.2 I think Sannyrion is engaged in another 
adynaton: 'seeking a huge object in a smallest one’. He is looking for 
his lost household-ladder in a small oil-flask — an impossible and 
absurd task. The closest parallel for this motif which I could find would 
be Stith Thompson, Motif-Index H1023.il, 'Putting a large squash 
whole into a narrow-necked ja r’.

Thus I would suggest to take Sannyrion’s action in its literal 
sense. Concrete is also the action of the lunatic described by Eusta
thius (ad Odyssey, p. 1669.56): he takes to bed an empty pitcher to 
serve him as pillow, then he stuffs it with chaff to make it softer (καί τον 
έν τώ καθεύδειν θέμενον υδρίαν κενήν ύγροΰ προς τη κεφαλή, καί θλι- 
βόμενον τή σκληρότητι, καί διά τούτο άχυρα παραβύσαντα καί το σκεύος 
πλήσαντα, ίνα οι δήθεν μαλακόν εΐη προσκεφάλαιον) .
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. . .  ό δε φιλ]όλογος ώς τύπω περιλαβεΐν τοιούτός τις οίος των δή 
κάρη κομοώντων Αχαιών τρόπω καί τον Μομμσήνιον μιμούμενος αύτός 
μεν την κεφαλήν κομψοτέρως κομάν, τούς δε μαθητάς αύτοΰ ομοίως 
κομάν πειρωμένους εκ τού διδασκαλείου έκβάλλειν καί σκορακίζειν ώς 
άν άσεβούντας καί νεωτερίζοντας καί τή πατρίω πολιτεία έπιβουλεύον- 
τας. Καί περί τού ΤΕ συνδέσμου υπόμνημά τι πέντε βιβλίων συγγράψας 
βούν Διί θΰσαι καί θριαμβεύσας κεκραγέναι „Ώ ς ουδέποτε ό Ούιλαμώ- 
βιτς.“ Άμέλει δεινός δε καί τήν γαμετήν άποπέμψασθαι διά το αυτήν 
τά Κατούλλου ποιήματα κρύβδην άναγινώσκουσαν έφευρηκέναι, καί ταύτα 
μή κατά τήν ύπο τού Φώρδυσε τεθειωμένην καί εκλεκτήν άλλά κατά τήν 
τού Μύνωρς άκάθαρτον εκδοσιν. Δυνατός δε καί έν τή κατ’ ενιαυτόν 
συνόδω των συμφιλολογούντων καί παιδαγωγών άναστάς τά Νόννου έπη 
ραψωδών διατελεΐν, ώστε πάντας τούς παρόντας χρόνω καταλιπόντας 
άπαλλάττεσθαι. Καί τό 'Ομήρου ονομα συνεχώς „όμηρός“ γράφειν, καί 
ποτέ μέν διδάσκειν τά 'Ομήρου επη υπό τών τεσσαράκοντα 'Ομηριδών 
συνερραμμένα ύπάρχειν, ποτέ δε δηλούν αυτά υπό τών έν τοΐς Ίλλυρίοις

2 Compare Ε. Dutoit, Le thème de Vadynaton dans la poésie antique (Paris, 
1936) pp. 30; 34; 46.
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άοιδών πεποιήσθαι, καί την μέν Ίλιάδα ύπο του ούτω καλούμένου Κιώρ 
Ούσηίν (Cor Huso), την δέ ’Οδύσσειαν ήδη ύπο του διαδόχου αυτού, 
τού καλουμένου ’Άβδω ό τού ’Άρκτου (Avdo Medjedovic). Καί τοΐς 
μαθηταΐς αυτού έν τή μεταφραστική έξεταζομένοις άεί την Λυκόφρονος 
Αλεξάνδραν μεταφράζει διδόναι ύμνούντα ,,Πάθει μάθος.“ Άμέλει δυ
νατός δέ καί διισχυρίζεσθαι την μέν δημοκρατίαν μόνοις τοΐς παλαιοΐς 
'Έλλησι προσηρμοκέναι, τοΐς δέ νυν ούκέτι, διά το μή έν καιρώ άλλ5 
οψέ γενέσθαι. Καί τό δλον δεινός τώ τοιούτω τρόπω τού λόγου χρή- 
σθαι. ,,Ταΰτα φλυαρία καί μωρολογία“ καί ,,Αηρεΐ ό Μπαύρα (Bowra)“ 
καί ,,Ούδέν λέγει ό δείνα“ καί „Άνάγνωθι μόνον ά περί αύτών τούτων 
νεωστί συνέγραψα σαφέστερον καί έντελέστερον καί κομψότερον.“ Καί 
τίνος των συνεργών νέον τι ύποθεμένου έν τή των φιλολόγων συνόδω ή 
διαλέξει παραυτίκα ύπο βάλει ν έρωτήσαντα* „Πού κεΐται;“ Καί άποκρι- 
ναμένου τού ήρωτημένου καί τον άκριβή τού συγγράμματος τόπον δει- 
ξαντός μεγάλη τή φωνή άναβοάν* ,,Τουτί τοι έμβόλιμον καί κίβδηλου 
καί άκυρον.“ Καί πάντων των πτεροέντων έπών τοιαΰτα μόνα διαθρυ- 
λεΐν „Εις κοίρανος έστω“ καί „Εις έμοί μύριοι“ καί „Πόλεμος πάντων 
μέν πατήρ, πάντων δέ βασιλεύς.“ Καί των μαθητών ποτέ νυκτός έν τή 
άγορα τού έν τή ’Ασία πολέμου καταγορευοντών καί μέγα βοώντων 
αύτόν άλαλάζοντα „Εις οιωνός άριστος9 άμύνεσθαι περί πάτρης“ έκ τής 
οικίας γυμνόν έπεσσυμένως έκδραμεΐν μαχησόμενον, καί εις βόρβορον 
βαθύτερου έμπεσεΐν, ώστε την πυγήν αυτού μόνην εναργή άναφαίν[εσθαι. . .

C O M M E N T

I was surprised but delighted to find printed in Antiquité Vivante 
(24, 1974, 132) the text of the Thirty-first Character of Theophrastus, 
dealing with Classical Philologist, as discovered by C. Cichorius in 
the famous Nirgendländische Stadtsbibliothek and added to Theo
phrastus’ Characters (Leipzig, 1897).

However, a careful, computer-assisted word-by-word analysis 
of Cichorius’ discovery revealed that this character cannot be by Theo
phrastus, but is probably a later, Hellenistic addition. Now I am happy 
to report that the genuine text of Theophrastus’ character Classical 
Philologist was recently discovered in a new papyrus from Lychnopo- 
lis (Upper Egypt), now in a private collection. I am indebted to the 
editors of Antiquité Vivante for their willingness to print a first edi
tion of the new papyrus, which only proves how much actual and 
vivant today are Theophrastus and his nephew La Bruyère indeed. 
Unfortunately, the papyrus is incomplete, but the general picture, 
I trust, is clear enough.
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