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Reading 526: Making a tortoise sing 

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,  

Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου,  

ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,  

νύμφη ἐυπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,  

αἰδοίη· μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον,  5 

ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων  

νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ μισγέσκετο νυκτὸς ἀμολγῷ,  

ὄφρα κατὰ γλυκὺς ὕπνος ἔχοι λευκώλενον Ἥρην,  

λήθων ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μεγάλοιο Διὸς νόος ἐξετελεῖτο,  10 

τῇ δ᾽ ἤδη δέκατος μεὶς οὐρανῷ ἐστήρικτο,  

εἴς τε φόως ἄγαγεν ἀρίσημά τε ἔργα τέτυκτο·  

καὶ τότ᾽ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην,  

ληιστῆρ᾽, ἐλατῆρα βοῶν, ἡγήτορ᾽ ὀνείρων,  

νυκτὸς ὀπωπητῆρα, πυληδόκον, ὃς τάχ᾽ ἔμελλεν  15 

ἀμφανέειν κλυτὰ ἔργα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.  

ἠῷος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν,  

ἑσπέριος βοῦς κλέψεν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος  

τετράδι τῇ προτέρῃ, τῇ μιν τέκε πότνια Μαῖα.  

ὃς καί, ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτων θόρε γυίων,  20 

οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ,  

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἀναΐξας ζήτει βόας Ἀπόλλωνος  

οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο.  

ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον·  

Ἑρμῆς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ᾽ ἀοιδόν·  25 

ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι  

βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην,  

σαῦλα ποσὶν βαίνουσα· Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς  
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ἀθρήσας ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μῦθον ἔειπε·  

σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμον· οὐκ ὀνοτάζω.  30 

χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροιτύπε, δαιτὸς ἑταίρη,  

ἀσπασίη προφανεῖσα· πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα  

αἰόλον ὄστρακον ἕσσο χέλυς ὄρεσι ζώουσα;  

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ ἐς δῶμα λαβών· ὄφελός τι μοι ἔσσῃ,  

οὐδ᾽ ἀποτιμήσω· σὺ δέ με πρώτιστον ὀνήσεις  35 

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν·  

ἦ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα  

ζώουσ᾽· ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις.  

ὣς ἂρ᾽ ἔφη· καὶ χερσὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας  

ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα.  40 

ἔνθ᾽ ἀναπηρώσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου  

αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης.  

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ  

ἀνέρος, ὅν τε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι,  

ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί,  45 

ὣς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς.  

πῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο  

πειρήνας διὰ νῶτα διὰ ῥινοῖο χελώνης.  

ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῇσι  

καὶ πήχεις ἐνέθηκ᾽, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν,  50 

ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων ὀίων ἐτανύσσατο χορδάς.  

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε, φέρων, ἐρατεινὸν ἄθυρμα,  

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος· ἣ δ᾽ ὑπὸ χειρὸς  

σμερδαλέον κονάβησε· θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν  

ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠύτε κοῦροι  55 

ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν,  

ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον,  
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ὡς πάρος ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι,  

ἥν τ᾽ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων·  

ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφης  60 

καὶ τρίποδας κατὰ οἶκον ἐπηετανούς τε λέβητας.  

καὶ τὰ μὲν οὖν ἤειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα.  

καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ,  

φόρμιγγα γλαφυρήν· ὃ δ᾽ ἄρα κρειῶν ἐρατίζων  

ἆλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο  65 

ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν, οἶά τε φῶτες  

φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ.  

[Hymn to Hermes 1-67] 

 

Wooden lyre with a tortoise shell sound-box; restored from remains 

5thC BC-4thC BC (probably) 

 

  

https://britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_object_details/beta_collection_image_gallery.aspx?assetId=256226001&objectId=463837&partId=1
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Exercise 526: Soothing the savage breast 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην, 

τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ 

καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν, 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας· 

τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 5 

Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, 

δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων, 

τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς, 

στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο· ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν. 10 

ὣς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 

ἄρετο 3 s. aor. mid. < αἴρω;        ἔναρα spoils;       ὁπότε until;       λήξειεν < λήγω; 

βάτην 3 dual aor. < βαίνω;     ταφὼν aor. part. < τέθηπα to be amazed;     θαάσσω sit 

 

Reading 527: How to make a tortoise sing sweetly 

βουφόνε, μηχανιῶτα, πονεύμενε, δαιτὸς ἑταῖρε,  

πεντήκοντα βοῶν ἀντάξια ταῦτα μέμηλας.  

ἡσυχίως καὶ ἔπειτα διακρινέεσθαι ὀίω·  

νῦν δ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, πολύτροπε Μαιάδος υἱέ,  

ἦ σοί γ᾽ ἐκ γενετῆς τάδ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο θαυματὰ ἔργα  440 

ἠέ τις ἀθανάτων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων  

δῶρον ἀγαυὸν ἔδωκε καὶ ἔφρασε θέσπιν ἀοιδήν;  

θαυμασίην γὰρ τήνδε νεήφατον ὄσσαν ἀκούω,  

ἣν οὐ πώ ποτέ φημι δαήμεναι οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν  

οὔτε τιν᾽ ἀθανάτων, οἳ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσι,  445 

νόσφι σέθεν, φηλῆτα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱέ.  

τίς τέχνη, τίς μοῦσα ἀμηχανέων μελεδώνων,  

τίς τρίβος; ἀτρεκέως γὰρ ἅμα τρία πάντα πάρεστιν,  
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εὐφροσύνην καὶ ἔρωτα καὶ ἥδυμον ὕπνον ἑλέσθαι.  

καὶ γὰρ ἐγὼ Μούσῃσιν Ὀλυμπιάδεσσιν ὀπηδός,  450 

τῇσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμος ἀοιδῆς  

καὶ μολπὴ τεθαλυῖα καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐλῶν·  

ἀλλ᾽ οὔ πω τί μοι ὧδε μετὰ φρεσὶν ἄλλο μέλησεν,  

οἷα νέων θαλίῃς ἐνδέξια ἔργα πέλονται.  

θαυμάζω, Διὸς υἱέ, τάδ᾽, ὡς ἐρατὸν κιθαρίζεις.  455 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὀλίγος περ ἐὼν κλυτὰ μήδεα οἶδας,  

ἷζε, πέπον, καὶ μῦθον ἐπαίνει πρεσβυτέροισι·  

νῦν γάρ τοι κλέος ἔσται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι  

σοί τ᾽ αὐτῷ καὶ μητρί· τὸ δ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω·  

ναὶ μὰ τόδε κρανέινον ἀκόντιον, ἦ μὲν ἐγώ σε  460 

κυδρὸν ἐν ἀθανάτοισι καὶ ὄλβιον ἡγεμόν᾽ εἵσω  

δώσω τ᾽ ἀγλαὰ δῶρα καὶ ἐς τέλος οὐκ ἀπατήσω.  

τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισιν·  

εἰρωτᾷς μ᾽, Ἐκάεργε, περιφραδές· αὐτὰρ ἐγώ σοι  

τέχνης ἡμετέρης ἐπιβήμεναι οὔ τι μεγαίρω.  465 

σήμερον εἰδήσεις· ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι  

βουλῇ καὶ μύθοισι. σὺ δὲ φρεσὶ πάντ᾽ εὖ οἶδας·  

πρῶτος γάρ, Διὸς υἱέ, μετ᾽ ἀθανάτοισι θαάσσεις,  

ἠύς τε κρατερός τε· φιλεῖ δέ σε μητίετα Ζεὺς  

ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα.  470 

καὶ τιμάς σέ γέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς  

μαντείας θ᾽ Ἐκάεργε, Διὸς παρά, θέσφατα πάντα  

τῶν νῦν αὐτὸς ἐγώ σε μαλ᾽ ἀφνειὸν δεδάηκα·  

σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷς.  

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τοι θυμὸς ἐπιθύει κιθαρίζειν,  475 

μέλπεο καὶ κιθάριζε καὶ ἀγλαίας ἀλέγυνε  

δέγμενος ἐξ ἐμέθεν· σὺ δέ μοι, φίλε, κῦδος ὄπαζε.  
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εὐμόλπει μετὰ χερσὶν ἔχων λιγύφωνον ἑταίρην,  

καλὰ καὶ εὖ κατὰ κόσμον ἐπιστάμενος ἀγορεύειν.  

εὔκηλος μὲν ἔπειτα φέρειν ἐς δαῖτα θάλειαν  480 

καὶ χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα κῶμον  

εὐφροσύνην νυκτός τε καὶ ἤματος. ὅς τις ἂν αὐτὴν  

τέχνῃ καὶ σοφίῃ δεδαημένος ἐξερεείνῃ,  

φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει  

ῥεῖα συνηθείῃσιν ἀθυρομένη μαλακῇσιν,  485 

ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον· ὃς δέ κεν αὐτὴν  

νῆις ἐὼν τὸ πρῶτον ἐπιζαφελῶς ἐρεείνῃ,  

μὰψ αὔτως κεν ἔπειτα μετήορά τε θρυλλίζοι.  

σοὶ δ᾽ αὐτάγρετόν ἐστι δαήμεναι, ὅττι μενοινᾷς.  

καὶ τοι ἐγὼ δώσω ταύτην, Διὸς ἀγλαὲ κοῦρε·  490 

ἡμεῖς δ᾽ αὖτ᾽ ὄρεός τε καὶ ἱπποβότου πεδίοιο  

βουσὶ νομούς, Ἐκάεργε, νομεύσομεν ἀγραύλοισιν.  

ἔνθεν ἅλις τέξουσι βόες ταύροις·, μιγεῖσαι  

μίγδην θηλείας τε καὶ ἄρσενας· οὐδέ τί σε χρὴ  

κερδαλέον περ ἐόντα περιζαμενῶς κεχολῶσθαι. 495 

ὣς εἰπὼν ὤρεξ᾽· ὃ δ᾽ ἐδέξατο Φοῖβος Ἀπόλλων,  

Ἐρμῇ δ᾽ ἐγγυάλιξεν ἑκὼν μάστιγα φαεινήν,  

βουκολίας τ᾽ ἐπέτελλεν· ἔδεκτο δὲ Μαιάδος υἱὸς  

γηθήσας· κίθαριν δὲ λαβὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς  

Λητοῦς ἀγλαὸς υἱός, ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων,  500 

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μένος· ἣ δ᾽ ὑπένερθε  

σμερδαλέον κονάβησε· θεὸς δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισεν.  

[Hymn to Hermes 436-502] 
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Exercise 527: Dancing to the music 

‘Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν 

οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.’  

ὣς ἔφατ᾽ Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ 

οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος. 

αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν 5 

δήμιοι, οἳ κατ᾽ ἀγῶνας ἐὺ πρήσσεσκον ἕκαστα, 

λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ᾽ εὔρυναν ἀγῶνα. 

κῆρυξ δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν 

Δημοδόκῳ· ὁ δ᾽ ἔπειτα κί᾽ ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι 

πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο, 10 

πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ. 

οἴσων fut. part. < φέρω;      αἰσυμνήτης umpire;     κριτός picked, chosen;  

πρήσσεσκον 3 pl. imperf. < πρήσσω accomplish, manage; 

λείηναν 3 pl. aor. < λεαίνω smooth, polish;   εὔρυναν 3 pl. aor. < εὐρύνω make wide; 

πρωθήβης in the prime of youth;     δαήμων knowing, experienced in;     ὀρχηθμός dance; 

πέπληγον 3 pl. aor. < πλήσσω strike;     μαρμαρυγή flashing 

 

 

Reading 528: What the aulos was invented for 

ΜΙΔΑΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΥΛΗΤΗΙ 

αἰτέω σε, φιλάγλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων,  

Φερσεφόνας ἕδος, ἅ τ᾽ ὄχθαις ἔπι μηλοβότου  

ναίεις Ἀκράγαντος ἐΰδματον κολώναν, ὦ ἄνα,  

ἵλαος ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ  

[10] δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ,  5 

αὐτόν τέ νιν Ἑλλάδα νικάσαντα τέχνᾳ, τάν ποτε  

Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν Γοργόνων  

οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ᾽ Ἀθάνα·  
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τὸν παρθενίοις ὑπό τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς  

ἄϊε λειβόμενον δυσπενθέϊ σὺν καμάτῳ,  10 

[20] Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄνυσσεν κασιγνητᾶν μέρος,  

εἰναλίᾳ τε Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων.  

ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοιο μαύρωσεν γένος,  

λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ ἔμπεδον  

δουλοσύναν τό τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος,  15 

εὐπαράου κρᾶτα συλάσαις Μεδοίσας  

[30] υἱὸς Δανάας· τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμεν αὐτορύτου  

ἔμμεναι. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων  

ἐρρύσατο, παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος,  

ὄφρα τὸν Εὐρυάλας ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων  20 

χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον.  

[40] εὗρεν θεός· ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν,  

ὠνόμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον,  

εὐκλεᾶ λαοσσόων μναστῆρ᾽ ἀγώνων,  

λεπτοῦ διανισσόμενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων,  25 

τοὶ παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι πόλει Χαρίτων.  

Καφισίδος ἐν τεμένει, πιστοὶ χορευτᾶν μάρτυρες.  

[50] εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου  

οὐ φαίνεται· ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον  

δαίμων—τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν,—ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος  30 

οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ βαλὼν  

ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω. 

[Pindar Pythian 12] 
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Exercise 528: Singing to lyre and aulos 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ  

θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν.  

καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν  

ὑμνέων παῖδ᾽ Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν, Ῥόδον,  

εὐθυμάχαν ὄφρα πελώριον ἄνδρα παρ᾽ Ἀλφεῷ στεφανωσάμενον  5 

αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα  

καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ,  

Ἀσίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας  

ἐμβόλῳ ναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ. 

ἐποπτεύω overlook, watch;       ζωθάλμιος giving the bloom and freshness of life; 

ἁδυμελεῖ dat. s. < ἁδυμελής = ἡδυμελής sweet-singing; 

ἔντεσιν dat. pl. <  ἔντεα tackle, appliances (ἔντεα αὐλῶν periphr. for αὐλοί); 

εὐθυμάχης fighting openly;     αἰνέσω fut. < αἰνέω approve, praise;     πυγμή fist; 

ἄποινα ransom, compensation;        νᾶσον = νῆσον;          πέλας near, hard by; 

ἔμβολος ram (of a warship): referring to the “ship's beak” headland, Κυνὸς σῆμα in Karia.  

 

 

Reading 529: Good old-fashioned musical education 

Δίκαιος Λόγος λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν ὡς διέκειτο,  

ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνθουν καὶ σωφροσύνη 'νενόμιστο.  

πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδὲν ἀκοῦσαι·  

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως ἐς κιθαριστοῦ  965 

τοὺς κωμήτας γυμνοὺς ἁθρόους, κεἰ κριμνώδη κατανείφοι.  

εἶτ᾽ αὖ προμαθεῖν ᾆσμ᾽ ἐδίδασκεν τὼ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας,  

ἢ ‘Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν’ ἢ ‘τηλέπορόν τι βόαμα,’  

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οἱ πατέρες παρέδωκαν.  

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽ ἢ κάμψειέν τινα καμπήν,     970 

οἵας οἱ νῦν τὰς κατὰ Φρῦνιν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπτους,  

ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλὰς ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζων.  

ἐν παιδοτρίβου δὲ καθίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει προβαλέσθαι  
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τοὺς παῖδας, ὅπως τοῖς ἔξωθεν μηδὲν δείξειαν ἀπηνές·  

εἶτ᾽ αὖ πάλιν αὖθις ἀνιστάμενον συμψῆσαι, καὶ προνοεῖσθαι  975 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλείπειν.  

ἠλείψατο δ᾽ ἂν τοὐμφαλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπένερθεν τότ᾽ ἄν, ὥστε  

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος καὶ χνοῦς ὥσπερ μήλοισιν ἐπήνθει·  

οὐδ᾽ ἂν μαλακὴν φυρασάμενος τὴν φωνὴν πρὸς τὸν ἐραστὴν  

αὐτὸς ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐβάδιζεν,  980 

οὐδ᾽ ἀνελέσθαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν καὶ κεφάλαιον ῥαφανῖδος,  

οὐδ᾽ ἄννηθον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ σέλινον,  

οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν οὐδὲ κιχλίζειν οὐδ᾽ ἴσχειν τὼ πόδ᾽ ἐναλλάξ. 

Ἄδικος Λόγος ἀρχαῖά γε καὶ Διιπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα  

Δίκαιος Λόγος ἀλλ᾽ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνα,  985 

ἐξ ὧν ἄνδρας Μαραθωνομάχας ἡμὴ παίδευσις ἔθρεψεν.  

σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοισι διδάσκεις ἐντετυλίχθαι·  

ὥστε μ᾽ ἀπάγχεσθ᾽, ὅταν ὀρχεῖσθαι Παναθηναίοις δέον αὐτοὺς  

τὴν ἀσπίδα τῆς κωλῆς προέχων ἀμελῇ τῆς Τριτογενείας.  

πρὸς ταῦτ᾽ ὦ μειράκιον θαρρῶν ἐμὲ τὸν κρείττω λόγον αἱροῦ· 990 

κἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν καὶ βαλανείων ἀπέχεσθαι,  

καὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι, κἂν σκώπτῃ τίς σε φλέγεσθαι·  

καὶ τῶν θάκων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασθαι προσιοῦσιν,  

καὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν, ἄλλο τε μηδὲν  

αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅτι τῆς αἰδοῦς μέλλεις τἄγαλμ᾽ ἀναπλάττειν· 995 

μηδ᾽ εἰς ὀρχηστρίδος εἰσᾴττειν, ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα κεχηνὼς  

μήλῳ βληθεὶς ὑπὸ πορνιδίου τῆς εὐκλείας ἀποθραυσθῇς·  

μηδ᾽ ἀντειπεῖν τῷ πατρὶ μηδέν, μηδ᾽ Ἰαπετὸν καλέσαντα  

μνησικακῆσαι τὴν ἡλικίαν ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήθης. 

Ἄδικος Λόγος εἰ ταῦτ᾽ ὦ μειράκιον πείσει τούτῳ, νὴ τὸν Διόνυσον  1000 

 τοῖς Ἱπποκράτους υἱέσιν εἴξεις καὶ σε καλοῦσι βλιτομάμμαν. 

Δίκαιος Λόγος ἀλλ᾽ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανθὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψεις,  
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οὐ στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεκτράπελ᾽ οἷάπερ οἱ νῦν,  

οὐδ᾽ ἑλκόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξεπιτρίπτου·  

ἀλλ᾽ εἰς Ἀκαδήμειαν κατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις ἀποθρέξει  1005 

στεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ μετὰ σώφρονος ἡλικιώτου,  

μίλακος ὄζων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύκης φυλλοβολούσης,  

ἦρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψιθυρίζῃ. 

[Aristophanes Clouds 962-1008] 

 

 

 

 

 

A 

Red-figure ca. 490 by Douris. Boys at school with their teachers.  

A. Bearded barbiton player seated on a stool with a boy playing his; a cup and barbiton hang above. 

Bearded man holding a book roll open so that we can read it is joined by another, seated frontally 

with legs crossed, and a standing boy. Basket, pipes case, barbiton and cup hang above. 
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B 

B. Seated older boy shows a younger how to play the pipe, another shows his charge how to hold the 

writing kit, and an older seated man turns around to watch. Barbiton, writing case, etc., hang above. 

Around the rim on each side Hippodamos is called kalos. 

 

Exercise 529: A poor student 

ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἔγωγε θαυμάζω  

τῆς ὑομουσίας  

αὐτοῦ· φασὶ γὰρ αὐτὸν οἱ  

παῖδες οἳ ξυνεφοίτων,  

τὴν Δωριστὶ μόνην ἂν ἁρμόττεσθαι  5 

θαμὰ τὴν λύραν,  

ἄλλην δ᾽ οὐκ ἐθέλειν μαθεῖν·  

κᾆτα τὸν κιθαριστὴν  

ὀργισθέντ᾽ ἀπάγειν κελεύειν,  

ὡς ἁρμονίαν ὁ παῖς  10 

οὗτος οὐ δύναται μαθεῖν  

ἢν μὴ Δωροδοκιστί. 

ὑομουσία swine's music, swinish taste in music;   κᾆτα = καὶ εἶτα;    Δωριστὶ adv. in Dorian 

fashion;   Δωροδοκιστί adv. in bribe-fashion  (δωρο-δοκιστί with a play on Δωριστί). 
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Reading 530: Music censorship 

οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ περὶ ᾠδῆς τρόπου καὶ μελῶν λοιπόν; 

δῆλα δή. 

ἆρ᾽ οὖν οὐ πᾶς ἤδη ἂν εὕροι ἃ ἡμῖν λεκτέον περὶ αὐτῶν οἷα δεῖ εἶναι, εἴπερ 

μέλλομεν τοῖς προειρημένοις συμφωνήσειν; 

καὶ ὁ Γλαύκων ἐπιγελάσας, ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύω ἐκτὸς τῶν 

πάντων εἶναι· οὔκουν ἱκανῶς γε ἔχω ἐν τῷ παρόντι συμβαλέσθαι ποῖα ἄττα δεῖ 

ἡμᾶς λέγειν· ὑποπτεύω μέντοι. 

πάντως δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν τόδε ἱκανῶς ἔχεις [398d] λέγειν, ὅτι τὸ 

μέλος ἐκ τριῶν ἐστιν συγκείμενον, λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ. 

ναί, ἔφη, τοῦτό γε. 

οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος ἐστίν, οὐδὲν δήπου διαφέρει τοῦ μὴ ᾀδομένου λόγου 

πρὸς τὸ ἐν τοῖς αὐτοῖς δεῖν τύποις λέγεσθαι οἷς ἄρτι προείπομεν καὶ ὡσαύτως; 

ἀληθῆ, ἔφη. 

καὶ μὴν τήν γε ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἀκολουθεῖν δεῖ τῷ λόγῳ. 

πῶς δ᾽ οὔ; 

ἀλλὰ μέντοι θρήνων γε καὶ ὀδυρμῶν ἔφαμεν ἐν λόγοις οὐδὲν προσδεῖσθαι. 

οὐ γὰρ οὖν. [398e]  

τίνες οὖν θρηνώδεις ἁρμονίαι; λέγε μοι· σὺ γὰρ μουσικός. 

μειξολυδιστί, ἔφη, καὶ συντονολυδιστὶ καὶ τοιαῦταί τινες. 

οὐκοῦν αὗται, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀφαιρετέαι; ἄχρηστοι γὰρ καὶ γυναιξὶν ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς 

εἶναι, μὴ ὅτι ἀνδράσι. 

πάνυ γε. 

ἀλλὰ μὴν μέθη γε φύλαξιν ἀπρεπέστατον καὶ μαλακία καὶ ἀργία. 

πῶς γὰρ οὔ; 

τίνες οὖν μαλακαί τε καὶ συμποτικαὶ τῶν ἁρμονιῶν; 

ἰαστί, ἦ δ᾽ ὅς, καὶ λυδιστὶ αὖ τινες χαλαραὶ καλοῦνται. 
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[399a] ταύταις οὖν, ὦ φίλε, ἐπὶ πολεμικῶν ἀνδρῶν ἔσθ᾽ ὅτι χρήσῃ; 

οὐδαμῶς, ἔφη· ἀλλὰ κινδυνεύει σοι δωριστὶ λείπεσθαι καὶ φρυγιστί. 

οὐκ οἶδα, ἔφην ἐγώ, τὰς ἁρμονίας, ἀλλὰ κατάλειπε ἐκείνην τὴν ἁρμονίαν, ἣ ἔν τε 

πολεμικῇ πράξει ὄντος ἀνδρείου καὶ ἐν πάσῃ βιαίῳ ἐργασίᾳ πρεπόντως ἂν 

μιμήσαιτο φθόγγους τε καὶ προσῳδίας, καὶ ἀποτυχόντος ἢ εἰς τραύματα ἢ εἰς 

[399b] θανάτους ἰόντος ἢ εἴς τινα ἄλλην συμφορὰν πεσόντος, ἐν πᾶσι τούτοις 

παρατεταγμένως καὶ καρτερούντως ἀμυνομένου τὴν τύχην· καὶ ἄλλην αὖ ἐν 

εἰρηνικῇ τε καὶ μὴ βιαίῳ ἀλλ᾽ ἐν ἑκουσίᾳ πράξει ὄντος, ἢ τινά τι πείθοντός τε καὶ 

δεομένου, ἢ εὐχῇ θεὸν ἢ διδαχῇ καὶ νουθετήσει ἄνθρωπον, ἢ τοὐναντίον ἄλλῳ 

δεομένῳ ἢ διδάσκοντι ἢ μεταπείθοντι ἑαυτὸν ἐπέχοντα, καὶ ἐκ τούτων πράξαντα 

κατὰ νοῦν, καὶ μὴ ὑπερηφάνως ἔχοντα, ἀλλὰ σωφρόνως τε καὶ μετρίως ἐν πᾶσι 

τούτοις [399c] πράττοντά τε καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἀγαπῶντα. ταύτας δύο 

ἁρμονίας, βίαιον, ἑκούσιον, δυστυχούντων, εὐτυχούντων, σωφρόνων, ἀνδρείων 

ἁρμονίας αἵτινες φθόγγους μιμήσονται κάλλιστα, ταύτας λεῖπε. 

ἀλλ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, οὐκ ἄλλας αἰτεῖς λείπειν ἢ ἃς νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον. 

οὐκ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολυχορδίας γε οὐδὲ παναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ᾠδαῖς 

τε καὶ μέλεσιν. 

οὔ μοι, ἔφη, φαίνεται. 

τριγώνων ἄρα καὶ πηκτίδων καὶ πάντων ὀργάνων ὅσα [399d] πολύχορδα καὶ 

πολυαρμόνια, δημιουργοὺς οὐ θρέψομεν. 

οὐ φαινόμεθα. 

τί δέ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξῃ εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο 

πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα; 

δῆλα δή, ἦ δ᾽ ὅς. 

λύρα δή σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ κιθάρα λείπεται καὶ κατὰ πόλιν χρήσιμα· καὶ αὖ κατ᾽ 

ἀγροὺς τοῖς νομεῦσι σῦριγξ ἄν τις εἴη. 

ὡς γοῦν, ἔφη, ὁ λόγος ἡμῖν σημαίνει. [399e]  

οὐδέν γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, κρίνοντες τὸν Ἀπόλλω καὶ τὰ τοῦ 

Ἀπόλλωνος ὄργανα πρὸ Μαρσύου τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. 
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μὰ Δία, ἦ δ᾽ ὅς, οὔ μοι φαινόμεθα. 

καὶ νὴ τὸν κύνα, εἶπον, λελήθαμέν γε διακαθαίροντες πάλιν ἣν ἄρτι τρυφᾶν 

ἔφαμεν πόλιν. 

σωφρονοῦντές γε ἡμεῖς, ἦ δ᾽ ὅς.                                [Plato Republic 398c-399e] 

 

Exercise 530: Instruments unsuitable for a gentleman 

οὔτε γὰρ αὐλοὺς εἰς παιδείαν ἀκτέον οὔτ᾽ ἄλλο τι τεχνικὸν ὄργανον, οἷον 

κιθάραν κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅσα ποιήσει αὐτῶν ἀκροατὰς 

ἀγαθοὺς ἢ τῆς μουσικῆς παιδείας ἢ τῆς ἄλλης· ἔτι δὲ οὐκ ἔστιν ὁ αὐλὸς ἠθικὸν 

ἀλλὰ μᾶλλον ὀργιαστικόν, ὥστε πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ καιροὺς χρηστέον ἐν 

οἷς ἡ θεωρία κάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἢ μάθησιν. προσθῶμεν δὲ ὅτι 

συμβέβηκεν ἐναντίον αὐτῷ πρὸς παιδείαν καὶ τὸ κωλύειν τῷ λόγῳ χρῆσθαι τὴν 

αὔλησιν. διὸ καλῶς ἀπεδοκίμασαν αὐτοῦ οἱ πρότερον τὴν χρῆσιν ἐκ τῶν νέων 

καὶ τῶν ἐλευθέρων, καίπερ χρησάμενοι τὸ πρῶτον αὐτῷ. 

ἀκτέον verbal adj. < ἄγω one must bring;                    τεχνικός requiring technical skill; 

ἀκροατής listener;                                   ἠθικός showing or expressing moral character;  

ὀργιαστικός of or for ὄργια, exciting;                   καιρός time, season, opportunity; 

χρηστέον verbal adj. < χράομαι one must use (+ dat.);                   θεωρία viewing 

δύναμαι avail to produce;                            προσθῶμεν aor. subj. < προστίθημι add; 

συμβέβηκεν 3 s. perf. < συμβαίνω happen;                    αὔλησις playing of the aulos; 

ἀποδοκιμάζω reject as unfit;                  χρῆσις employment, use;           τὸ πρῶτον at first. 
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Reading 531: Some technicalities 

 

 

Terracotta bell-krater Attributed to the Danaë Painter   ca. 460 B.C.  

The scene here has an intimacy that is exceptional in Greek vase-painting. In an indoor setting, a 

seated woman plays the lyre. Before her stand two women, one of whom rests her chin and hands 

on the shoulder of the other. The listeners are enraptured by what they hear. All of the elements in 

the representation reflect daily life in mid-fifth century B.C. Athens. It is nonetheless tempting to see 

the subject in more specific terms. One scholar has suggested that the women might be muses. 

Another possibility is that the performer is the poetess Sappho, who appears on several black-figured 

and red-figured vases.  
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1 ὑπάτη e  

2 παρυπάτη f  

3 λιχανός g  

4 μέση a  

5 παραμέση b  

6 Τρίτη c  

7 παρανήτη  d  

8 νήτη e (octave) 
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[Aristoxenus Elements of Harmony II. 46-8] 
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Exercise 531: Telling the dancer from the dance 

οὐ κακῶς δὲ λέγουσιν οἱ περὶ Δάμωνα τὸν Ἀθηναῖον ὅτι καὶ τὰς ᾠδὰς καὶ τὰς 

ὀρχήσεις ἀνάγκη γίνεσθαι κινουμένης πως τῆς ψυχῆς· καὶ αἱ μὲν ἐλευθέριοι καὶ 

καλαὶ ποιοῦσι τοιαύτας, αἱ δ᾽ ἐναντίαι τὰς ἐναντίας, ὅθεν καὶ τὸ Κλεοσθένους 

τοῦ Σικυωνίων τυράννου χαρίεν καὶ σημεῖον διανοίας πεπαιδευμένης. ἰδὼν γάρ, 

ὣς φασι, φορτικῶς ὀρχησάμενον ἕνα τῶν τῆς θυγατρὸς μνηστήρων 

(Ἱπποκλείδης δ᾽ ἦν ὁ ' Ἀθηναῖος) ἀπωρχῆσθαι τὸν γάμον αὐτὸν ἔφησεν, νομίζων 

ὡς ἔοικεν καὶ τὴν ψυχὴν τἀνδρὸς εἶναι τοιαύτην. καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ πορείᾳ 

καλὸν μὲν εὐσχημοσύνη καὶ κόσμος, αἰσχρὸν δὲ ἀταξία καὶ τὸ φορτικόν. 

ὄρχησις dancing;                                  αἱ μὲν ἐλευθέριοι καὶ καλαὶ sc. ψυχαί;      

ποιοῦσι τοιαύτας sc. ᾠδὰς καὶ ὀρχήσεις;                

τὸ Κλεοσθένους ‘the thing of Cleosthenes’ i.e. what he said;         χαρίεις elegant, clever;         

φορτικός vulgar;           ὀρχέομαι dance;            ἀπορχέομαι dance away, lose by dancing;        

πορεία mode of walking, gait;          εὐσχημοσύνη elegance;              ἀταξία indiscipline, disorder. 

 

Reading 532: Educated dinner conversation about music 

14.22. ‘οὐ παραληπτέον δὲ τὴν μουσικήν,’ φησὶν Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης, ‘ὡς 

Ἔφορος ἱστορεῖ, ἐπὶ ἀπάτῃ καὶ γοητείᾳ παρεισῆχθαι τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ τοὺς 

παλαιοὺς Κρητῶν καὶ Λακεδαιμονίων αὐλὸν καὶ ῥυθμὸν εἰς τὸν πόλεμον ἀντὶ 

σάλπιγγος εἰκῇ νομιστέον εἰσαγαγεῖν, οὐδὲ τοὺς πρώτους Ἀρκάδων εἰς τὴν ὅλην 

πολιτείαν τὴν μουσικὴν παραλαβεῖν, ὥστε μὴ μόνον παισὶν ἀλλὰ καὶ νεανίσκοις 

γενομένοις ἕως λ᾽ ἐτῶν κατ᾽ ἀνάγκην σύντροφον ποιεῖν αὐτήν, τἄλλα τοῖς βίοις 

ὄντας αὐστηροτάτους, παρὰ γοῦν μόνοις Ἀρκάσιν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾁδειν 

ἐθίζονται κατὰ νόμον τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς 

ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι. μετὰ [p. 376] δὲ ταῦτα τοὺς Τιμοθέου καὶ 

Φιλοξένου νόμους μανθάνοντες χορεύουσι κατ᾽ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς 

αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις, οἱ μὲν παῖδες τοὺς παιδικοὺς ἀγῶνας, οἱ δὲ νεανίσκοι 

τοὺς τῶν ἀνδρῶν. καὶ παρ᾽ ὅλον δὲ τὸν βίον ἐν ταῖς συνουσίαις ταῖς κοιναῖς οὐχ 

οὕτω ποιοῦνται τὰς ἀγωγὰς διὰ τῶν ἐπεισάκτων ἀκροαμάτων ὡς δι᾽ αὑτῶν, ἀνὰ 

μέρος ᾁδειν ἀλλήλοις προστάττοντες. καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων 
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ἀρνηθῆναί τι μὴ εἰδέναι οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν, τὸ δὲ ᾁδειν ἀποτρίβεσθαι αἰσχρὸν 

παρ᾽ αὐτοῖς νομίζεται. 

--------------------------------------------- 

14.31. τὸ δὲ παλαιὸν ἐτηρεῖτο περὶ τὴν μουσικὴν τὸ καλὸν καὶ πάντ᾽ εἶχε κατὰ 

τὴν τέχνην τὸν οἰκεῖον αὑτοῖς κόσμον. διόπερ ἦσαν ἴδιοι καθ᾽ ἑκάστην ἁρμονίαν 

αὐλοὶ καὶ ἑκάστοις αὐλητῶν ὑπῆρχον αὐλοὶ ἑκάστῃ ἁρμονίᾳ πρόσφοροι ἐν τοῖς 

ἀγῶσι Πρόνομος δ᾽ ὁ Θηβαῖος πρῶτος ηὔλησεν ἀπὸ τῶν αὐτῶν αὐλῶν πάσας τὰς 

ἁρμονίας, νῦν δὲ εἰκῇ καὶ ἀλόγως ἅπτονται τῆς μουσικῆς, καὶ πάλαι μὲν τὸ παρὰ 

τοῖς ὄχλοις εὐδοκιμεῖν σημεῖον ἦν κακοτεχνίας· ὅθεν καὶ Ἀσωπόδωρος ὁ 

Φλιάσιος κροταλιζομένου ποτέ τινος τῶν αὐλητῶν διατρίβων αὐτὸς ἔτι ἐν τῷ 

ὑποσκηνίῳ ‘τί τοῦτ᾽; εἶπεν, δῆλον ὅτι μέγα κακόν γέγονεν,’ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἐν 

τοῖς πολλοῖς εὐδοκιμήσαντος. οἶδα δέ τινας τοῦθ᾽ ἱστορήσαντας ὡς Ἀντιγενείδου 

εἰπόντος.᾿ καίτοι οἱ καθ᾽ ἡμᾶς γε τέλος ποιοῦνται τῆς τέχνης τὴν παρὰ τοῖς 

θεάτροις εὐημερίαν. διόπερ Ἀριστόξενος ἐν τοῖς Συμμίκτοις Συμποτικοῖς, ὅμοιον, 

[p. 410] φησί, ποιοῦμεν Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τῷ Τυρσηνικῷ κόλπῳ 

κατοικοῦσιν. οἷς συνέβη τὰ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβεβαρβαρῶσθαι 

Τυρρηνοῖς ἢ Ῥωμαίοις γεγονόσι, καὶ τήν τε φωνὴν μεταβεβληκέναι τά τε λοιπὰ 

τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν δὲ μίαν τινὰ αὐτοὺς τῶν ἑορτῶν τῶν Ἑλληνικῶν ἔτι 

καὶ νῦν, ἐν ᾗ συνιόντες ἀναμιμνήσκονται τῶν ἀρχαίων ἐκείνων ὀνομάτων τε καὶ 

νομίμων καὶ ἀπολοφυράμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀποδακρύσαντες ἀπέρχονται, 

οὕτω δὴ οὖν, φησί, καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ καὶ τὰ θέατρα ἐκβεβαρβάρωται καὶ εἰς 

μεγάλην διαφθορὰν προελήλυθεν ἡ πάνδημος αὕτη μουσική, καθ᾽ αὑτοὺς 

γενόμενοι ὀλίγοι ἀναμιμνησκόμεθα οἵα ἦν ἡ μουσική.’ 
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Exercise 532: Soothing the civilised breast too 

Κλεινίας γοῦν ὁ Πυθαγόρειος, ὡς Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ, καὶ τῷ βίῳ καὶ 

τοῖς ἤθεσιν διαφέρων, εἴ ποτε συνέβαινεν χαλεπαίνειν αὐτὸν δι᾽ ὀργήν, 

ἀναλαμβάνων τὴν λύραν ἐκιθάριζεν. πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας τὴν αἰτίαν 

ἔλεγεν ‘ πραύνομαι.’ καὶ ὁ Ὁμηρικὸς δὲ Ἀχιλλεὺς τῇ κιθάρᾳ κατεπραύνετο, ἣν 

αὐτῷ ἐκ τῶν Ἠετίωνος λαφύρων μόνην Ὅμηρος χαρίζεται, καταστέλλειν τὸ 

πυρῶδες αὐτοῦ δυναμένην. μόνος γοῦν ἐν Ἰλιάδι ταύτῃ χρῆται τῇ μουσικῇ. 

διαφέρω differ; surpass, excel;     πραύνω sooth, calm;             καταπραύνω soften down;      

χαρίζω give X (acc.) to Y (dat.);    καταστέλλω lower, repress, restrain;           πυρώδης fiery. 

 

Reading 533: The three species of music 

11. Ὄλυμπος δὲ, ὡς Ἀριστόξενός φησιν, ὑπολαμβάνεται ὑπὸ τῶν μουσικῶν τοῦ 

ἐναρμονίου γένους εὑρετὴς γεγενῆσθαι· τὰ γὰρ πρὸ ἐκείνου πάντα διάτονα καὶ 

χρωματικὰ ἦν. ὑπονοοῦσι δὲ τὴν εὕρεσιν τοιαύτην τινὰ γενέσθαι· 

ἀναστρεφόμενον τὸν Ὄλυμπον ἐν τῷ διατόνῳ καὶ διαβιβάζοντα τὸ μέλος 

πολλάκις ἐπὶ τὴν διάτονον παρυπάτην, τοτὲ μὲν ἀπὸ τῆς παραμέσης τοτὲ δ᾽ ἀπὸ 

τῆς μέσης, καὶ παραβαίνοντα τὴν διάτονον λιχανὸν καταμαθεῖν τὸ κάλλος τοῦ 

ἤθους, καὶ οὕτω τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας συνεστηκὸς σύστημα θαυμάσαντα καὶ 

ἀποδεξάμενον ἐν τούτῳ ποιεῖν ἐπὶ τοῦ Δωρίου τόνου· οὔτε γὰρ τῶν τοῦ διατόνου 

ἰδίων οὔτε τῶν τοῦ χρώματος ἅπτεσθαι ἀλλ᾽ ἤδη τῶν τῆς ἁρμονίας. εἶναι δ᾽ αὐτῷ 

τὰ πρῶτα τῶν ἐναρμονίων τοιαῦτα. τιθέασι γὰρ τούτων πρῶτον τὸν Σπονδεῖον, 

ἐν ᾧ οὐδεμία τῶν διαιρέσεων τὸ ἴδιον ἐμφαίνει, εἰ μή τις εἰς τὸν συντονώτερον 

σπονδειασμὸν βλέπων αὐτὸ τοῦτο διάτονον εἶναι ἀπεικάσει. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ 

ψεῦδος καὶ θήσει ὁ τοιοῦτο τιθείς ψεῦδος μέν, ὅτι διέσει ἔλαττόν ἐστι τόνου τοῦ 

περὶ τὸν ἡγεμόνα κειμένου· ἐκμελὲς δέ, ὅτι, καὶ εἴ τις ἐν τῇ τοῦ τονιαίου [p. 498] 

δυνάμει τιθείη τὸ τοῦ συντονωτέρου σπονδειασμοῦ ἴδιον, συμβαίνοι ἂν δύο ἑξῆς 

τίθεσθαι δίτονα, τὸ μὲν ἀσύνθετον τὸ δὲ σύνθετον· τὸ γὰρ ἐν ταῖς μέσαις 

ἐναρμόνιον πυκνὸν, ᾧ νῦν χρῶνται, οὐ δοκεῖ τοῦ ποιητοῦ εἶναι. ῥᾴδιον δ᾽ ἐστὶ 

συνιδεῖν, ἐάν τις ἀρχαϊκῶς τινος αὐλοῦντος ἀκούσῃ ἀσύνθετον γὰρ βούλεται 

εἶναι καὶ τὸ ἐν ταῖς μέσαις ἡμιτόνιον. τὰ μὲν οὖν πρῶτα τῶν ἐναρμονίων 



23 
 

τοιαῦτα· ὕστερον δὲ τὸ ἡμιτόνιον διῃρέθη ἔν τε τοῖς Λυδίοις καὶ ἐν τοῖς Φρυγίοις. 

φαίνεται δ᾽ Ὄλυμπος αὐξήσας μουσικὴν τῷ ἀγένητόν τι καὶ ἀγνοούμενον ὑπὸ 

τῶν ἔμπροσθεν εἰσαγαγεῖν, καὶ ἀρχηγὸς γενέσθαι τῆς Ἑλληνικῆς καὶ καλῆς 

μουσικῆς. 

----------------------------------------- 

20 οἷόν τι καὶ ἐπὶ τῶν τῆς τραγῳδίας ποιητῶν· τῷ γὰρ χρωματικῷ γένει καὶ τῷ 

ῥυθμῷ τραγῳδία μὲν οὐδέπω καὶ τήμερον κέχρηται, κιθάρα δέ, πολλαῖς γενεαῖς 

πρεσβυτέρα τραγῳδίας οὖσα, ἐξ ἀρχῆς [p. 505] ἐχρήσατο. τὸ δὲ χρῶμα ὅτι 

πρεσβύτερόν ἐστι τῆς ἁρμονίας, σαφές. δεῖ γὰρ δηλονότι κατὰ τὴν τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως ἔντευξιν καὶ χρῆσιν τὸ πρεσβύτερον λέγειν· κατὰ γὰρ αὐτὴν 

τὴν τῶν γενῶν φύσιν οὐκ ἔστιν ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον. εἰ οὖν τις Αἰσχύλον 

ἢ Φρύνιχον φαίη ἄγνοιαν ἀπεσχῆσθαι τοῦ χρώματος, ἆρά γ̓ οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη; ὁ 

γὰρ αὐτὸς καὶ Παγκράτην ἂν εἴποι ἀγνοεῖν τὸ χρωματικὸν γένος· ἀπείχετο γὰρ 

καὶ οὗτος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τούτου, ἐχρήσατο δ᾽ ἔν τισιν· οὐ δι᾽ ἄγνοιαν οὖν 

δηλονότι, ἀλλὰ διὰ τὴν προαίρεσιν ἀπείχετο· ἐζήλου γοῦν, ὡς αὐτὸς ἔφη, τὸν 

Πινδάρειόν τε καὶ Σιμωνίδειον τρόπον καὶ καθόλου τὸ ἀρχαῖον καλούμενον ὑπὸ 

τῶν νῦν. [Ps.-Plutarch On Music 11, 20] 

Exercise 533: A musician’s education 

εἰ οὖν τις βούλεται μουσικῇ καλῶς καὶ κεκριμένως χρῆσθαι, τὸν ἀρχαῖον 

ἀπομιμείσθω τρόπον· ἀλλὰ μὴν καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτὴν μαθήμασιν ἀναπληρούτω 

καὶ φιλοσοφίαν ἐπιστησάτω παιδαγωγόν· αὕτη γὰρ ἱκανὴ κρῖναι τὸ μουσικῇ 

πρέπον μέτρον καὶ τὸ χρήσιμον. τριῶν γὰρ ὄντων μερῶν, εἰς ἃ διῄρηται τὴν 

καθόλου διαίρεσιν ἡ πᾶσα μουσική, διατόνου χρώματος ἁρμονίας, ἐπιστήμονα 

χρὴ εἶναι τῆς τούτοις χρωμένης ποιήσεως τὸν μουσικῇ προσιόντα. 

κεκριμένως judicially;            ἀπομιμείσθω 3 s. imperative mid. < ἀπομιμέομαι copy; 

ἀναπληρούτω 3 s. pres. imperative act. < ἀναπληρόω fill up;      ἐπιστησάτω 3 s. aor. 

imperat. act. < ἐφίστημι set over;      κρῖναι aor. inf. < κρίνω;    διῄρηται 3 s. perf. pass. < 

διαιρέω divide;             τὴν καθόλου διαίρεσιν ‘as regards the general division’;          

διάτονος diatonic;   χρῶμα chromatic;   ἁρμονία enharmonic;   ἐπιστήμων knowing, wise. 
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Reading 534: Some numbers and a complaint 

23 ‘ὅτι δὲ σεμνὴ ἡ ἁρμονία καὶ θεῖόν τι καὶ μέγα, Ἀριστοτέλης ὁ Πλάτωνος ταυτὶ 

λέγει· ‘ἡ δ᾽ ἁρμονία ἐστὶν οὐρανία, τὴν φύσιν ἔχουσα θείαν καὶ καλὴν καὶ 

δαιμονίαν τετραμερὴς δὲ τῇ δυνάμει πεφυκυῖα δύο μεσότητας ἔχει, ἀριθμητικήν 

τε καὶ ἁρμονικὴν φαίνεταί τε τὰ μέρη αὐτῆς καὶ τὰ μεγέθη καὶ αἱ ὑπεροχαὶ κατ᾽ 

ἀριθμὸν καὶ ἰσομετρίαν· ἐν γὰρ δυσὶ τετραχόρδοις ῥυθμίζεται τὰ μέλη. ’ ταῦτα 

μὲν τὰ ῥητά. συνεστάναι δ᾽ αὐτῆς τὸ σῶμα ἔλεγεν ἐκ μερῶν ἀνομοίων, 

συμφωνούντων μέντοι πρὸς ἄλληλα· ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς μεσότητας αὐτῆς κατὰ 

τὸν ἀριθμητικὸν λόγον συμφωνεῖν. τὸν γὰρ νέατον πρὸς τὸν ὕπατον ἐκ 

διπλασίου λόγου ἡρμοσμένον τὴν διὰ πασῶν συμφωνίαν ἀποτελεῖν. ἔχει γάρ, ὡς 

προείπομεν, τὸν νέατον δώδεκα μονάδων τὸν δ᾽ ὕπατον ἕξ τὴν δὲ παραμέσην 

συμφωνοῦσαν πρὸς ὑπάτην καθ᾽ ἡμιόλιον λόγον ἐννέα μονάδων· τῆς δὲ μέσης 

ὀκτὼ εἶναι μονάδας ἐλέγομεν. συγκεῖσθαι δὲ διὰ τούτων τῆς μουσικῆς τὰ 

κυριώτατα διαστήματα συμβαίνει, τό τε διὰ τεσσάρων ὅ ἐστι κατὰ τὸν ἐπίτριτον 

λόγον, καὶ τὸ διὰ πέντε ὅ ἐστι κατὰ τὸν ἡμιόλιον λόγον, καὶ τὸ διὰ πασῶν ὅ ἐστι 

κατὰ τὸν διπλάσιον· ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸν ἐπόγδοον σῴζεσθαι, ὅς ἐστι κατὰ τὸν 

τονιαῖον λόγον. ταῖς αὐταῖς δ᾽ ὑπεροχαῖς ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσθαι τῆς 

ἁρμονίας τὰ μέρη ὑπὸ τῶν μερῶν καὶ τὰς μεσότητας ὑπὸ τῶν μεσοτήτων κατά τε 

τὴν ἐν ἀριθμοῖς ὑπεροχὴν καὶ κατὰ τὴν γεωμετρικὴν δύναμιν συμβαίνει. 

ἀποφαίνει γοῦν αὐτὰς Ἀριστοτέλης τὰς δυνάμεις ἐχούσας τοιαύτας, τὴν μὲν 

νεάτην τῆς μέσης τῷ τρίτῳ μέρει τῷ αὑτῆς ὑπερέχουσαν, τὴν δ᾽ ὑπάτην ὑπὸ τῆς 

παραμέσης ὑπερεχομένην ὁμοίως· ὡς γίγνεσθαι τὰς ὑπεροχὰς τῶν πρός τι· τοῖς 

γὰρ αὐτοῖς μέρεσιν ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται· τοῖς γοῦν αὐτοῖς λόγοις οἱ ἄκροι 

τῆς μέσης καὶ παραμέσης ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται, ἐπιτρίτῳ καὶ ἡμιολίῳ. 

τοιαύτη δὴ ὑπεροχή ἐστιν ἡ ἁρμονική. ἡ δὲ τῆς νεάτης ὑπεροχὴ καὶ τῆς μέσης 

κατ᾽ ἀριθμητικὸν λόγον ἴσῳ μέρει τὰς ὑπεροχὰς ἐμφαίνουσιν, ὡσαύτως καὶ ἡ 

παραμέση τῆς ὑπάτης· τῆς γὰρ μέσης ἡ παραμέση κατὰ τὸν ἐπόγδοον λόγον 

ὑπερέχει, πάλιν ἡ νεάτη τῆς ὑπάτης διπλασία ἐστίν ἡ δὲ παραμέση τῆς ὑπάτης 
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ἡμιόλιος, ἡ δὲ μέση ἐπίτριτος πρὸς ὑπάτην ἥρμοσται. καὶ τοῖς μὲν μέρεσι καὶ τοῖς 

πλήθεσι καὶ κατ᾽ Ἀριστοτέλην ἡ ἁρμονία οὕτως ἔχουσα πέφυκε.’ 

-------------------------------------- 

30 τὸ γὰρ παλαιόν, ἕως εἰς Μελανιππίδην τὸν τῶν διθυράμβων ποιητήν, 

συμβεβήκει τοὺς αὐλητὰς παρὰ τῶν ποιητῶν λαμβάνειν τοὺς μισθούς, 

πρωταγωνιστούσης δηλονότι τῆς ποιήσεως, τῶν δ᾽ αὐλητῶν ὑπηρετούντων τοῖς 

διδασκάλοις· ὕστερον δὲ καὶ τοῦτο διεφθάρη, ὡς καὶ Φερεκράτη τὸν κωμικὸν 

εἰσαγαγεῖν τὴν Μουσικὴν ἐν γυναικείῳ σχήματι, ὅλην κατῃκισμένην τὸ σῶμα· 

ποιεῖ δὲ τὴν Δικαιοσύνην διαπυνθανομένην τὴν αἰτίαν τῆς λώβης καὶ τὴν 

Ποίησιν λέγουσαν·  

ΜΟΥΣ. λέξω μὲν οὐκ ἄκουσα· σοί τε γὰρ κλύειν  

 ἐμοί τε λέξαι θυμὸς ἡδονὴν ἔχει.  

 ἐμοὶ γὰρ ἦρξε τῶν κακῶν Μελανιππίδης,  

 ἐν τοῖσι πρῶτος ὃς λαβὼν ἀνῆκέ με  

 χαλαρωτέραν τ᾽ ἐποίησε χορδαῖς δώδεκα.  

 ἀλλ᾽ οὖν ὅμως οὗτος μὲν ἦν ἀποχρῶν ἀνὴρ  

 ἔμοιγε ... πρὸς τὰ νῦν κακά.  

 Κινησίας δὲ μ᾽ ὁ κατάρατος Ἀττικός,  

 ἐξαρμονίους καμπὰς ποιῶν ἐν ταῖς στροφαῖς  

 ἀπολώλεχ᾽ οὕτως, ὥστε τῆς ποιήσεως  

 τῶν διθυράμβων, καθάπερ ἐν ταῖς ἀσπίσιν,  

 ἀριστέρ᾽ αὐτοῦ φαίνεται τὰ δεξιά.  

 ἀλλ᾽ οὖν ἀνεκτὸς οὗτος ἦν ὅμως ἐμοί.  

 Φρῦνις δ᾽ ἴδιον στρόβιλον ἐμβαλών τινα  

 κάμπτων με καὶ στρέφων ὅλην διέφθορεν,  

 ἐν πέντε χορδαῖς δώδεχ᾽ ἁρμονίας ἔχων.  

 ἀλλ᾽ οὖν ἔμοιγε χοὖτος ἦν ἀποχρῶν ἀνήρ·  

 εἰ γάρ τι κἀξήμαρτεν, αὖθις ἀνέλαβεν.  

 ὁ δὲ Τιμόθεὸς μ᾽, ὦ φιλτάτη,  
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 κατορώρυχε καὶ διακέκναικ᾽ αἴσχιστα.  

ΔΙΚ.  ποῖος οὑτοσὶ ὁ Τιμόθεος;  

ΜΟΥΣ.  Μιλήσιός τις πυρρίας κακά μοι παρέσ- 

 χεν οὗτος, ἅπαντας οὓς λέγω παρελήλυθ᾽  

 ᾄδων ἐκτραπέλους μυρμηκιάς.  

 κἂν ἐντύχῃ πού μοι βαδιζούσῃ μόνῃ,  

 ἀπέδυσε κἀνέδυσε χορδαῖς δώδεκα.’       [Ps.-Plutarch On Music 23, 30] 

 

Reading 535: Athenaeus Paean to Apollo 

 
1 [ἄσμα μετὰ κιθάρας(?) ε]ἰς τὸν θεὸν ὃ ἐ̣[πόησε ․․5․․ Ἀθ]ηναῖος  

I.1  

[․․․․․․ Ἑλικ]ῶ̣ν̣α βαθύδενδρον αἳ λά-  

[χετε, Διὸς] ἐ[ρι]βρόμουου θύγατρες εὐώλε̣[νοι],  
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μόλε[τ]ε, συνόμαιμον ἵνα Φοιοῖβον ὠιδαε[ῖ]-  

σι μέλψητε χρυσεοκόμαν, ὃς ἀνὰ δικόρυν-  

βα Παρνασσίδος ταᾶσδε πετέρας ἕδραν’ ἅμ’ [ἀ]-  5 

γακλυταιεῖς Δεελφίσιιν Κασταλίδος  

εοὐύδρου νάματ’ ἐπινίσεται, Δελφὸν ἀνὰ  

[πρ]ωῶνα μααντειεῖον ἐφέπων πάγον.  

[ἢν] κλυτὰ μεγαλόπολις Ἀθθὶς, ἐχαιεῖ-  

[․σ]ι φερόπλοιο ναίουσα Τριτωωνίδος δά[πε]-  10 

δ̣ον ἔθραυστον· ἁγίοις δὲ βωμοιοῖσιν Ἅ-  

φαῖστος αἰείθε<ι> νέων μῆρα ταούρων· ὁμου-  

οῦ δέ νιν Ἄραψ ἀτμὸς ἐς <Ὄ>λ<υ>μπον ἀνακίδν[α]-  

ται· λιγὺ δὲ λωτοὸς βρέμων αεἰόλοιοις μ̣[έ]-  

λεσιν ὠιδαὰν κρέκει· χρυσέα δ’ ἀδύθρου̣[ς κί]-  15 

θαρις ὕμνοισιν ἀναμέλπεται. ὁ δὲ [τεχνι]-  

[τ]ωῶν πρόπας ἐσμὸς Ἀθθίδα λαχ[ὼν τὸν κιθα]-  

[ρί]σ̣ει κλυτὸν παῖδα μεγάλου [Διὸς ὑμνοῦσί σε]  II.18  

[πα]ρ’ ἀκρονιφῆ τόνδε πάγον, αἄμ[βροτ’ ἀψευδέ’]  

[ὃς] πᾶσι θνατοιοῖς προφαίνει[εις λόγια],  20 

[τρ]ίποδα μαντειεῖον ὡς ειε[ἴλες, ἐχθρὸς ὃν ἐ]-  

[φρ]ουούρειει δράκων, ὅτε τ[εοῖσι βέλεσιν ἔ]-  

[τρ]ηησας αἰόλον ἑλικτὰν [φυάν, ἔσθ’ ὁ θὴρ, συχ]-  

[νὰ] συυρίγμαθ’ ιἱεὶς, ἀθώπε[υτ’, ἀπέπνευσ’ ὁμῶς]·  

[ὡς] δὲ Γαλαταᾶν ἄρης [․․․]  25 

[․․]ν ἐπέραασ’ ἄσεπτ[ος ․․․]  

[․․]ς. ἄλλ’ ἰὼ γεένναν [․․․]  

[․․]#⁷ θάλος φιλόμ[αχον? ․․]  

[․․]ε δαάμοιο λο[․․]  
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[․․]ρων ἐφορ[․․․]  30 

[․․]τεον κ[․․․]  

[․․]εναι κ[․․]  

[․․]θη[․․]  

 

 

For a performance go to https://www.youtube.com/watch?v=4hOK7bU0S1Y&t=5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4hOK7bU0S1Y&t=5s
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Appendix: Some technicalities 

The most ancient scale is said to have had only four notes, corresponding to the four strings 

of the tetrachord. But before Terpander’s time two forms of the heptachord (with seven 

strings) were already in use. One of these was enlarged to an octachord (with eight strings) 

by adding the octave (called νήτη). This addition is ascribed to Terpander by Plutarch (§28); 

but he is said to have been unwilling to increase the number of strings permanently to eight, 

and to have therefore omitted the string called Τρίτη, thus reducing the octachord again to a 

heptachord. The notes of the full octachord in this form, in the ordinary diatonic scale, are as 

follows:—  

1 ὑπάτη e  

2 παρυπάτη f  

3 λιχανός g  

4 μέση a  

5 παραμέση b  

6 Τρίτη c  

7 παρανήτη  d  

8 νήτη e (octave) 

 

The note called ὑπάτη (hypate, or highest) is the lowest in tone, being named from its 

position. So νήτη or νεάτη or lowest) is the highest in tone. 

The other of the two heptachords mentioned above contained the octave, but omitted the 

παραμέση and had other changes in the higher notes. The scale is as follows:-  

1 ὑπάτη  e  

2 παρυπάτη  f  

3 λιχανός g  

4 μέση   a  

5 Τρίτη b  

6 παρανήτη c  

7 νήτη d  

 

This is not to be confounded with the reduced octachord of Terpander. This heptachord 

includes two tetrachords so united that the lowest note of one is identical with the highest 

note of the other; while the octachord includes two tetrachords entirely separated, with 

each note distinct. The former connection is called κατὰ συναφήν, the latter κατὰ διάζευξιν. 

Of the eight notes of the octachord, the first four (counting from the lowest), ὑπάτη, 

παρυπάτη, λιχανός and μέση, are the same in the heptachord; παραμέση is omitted in the 

heptachord; while Τρίτη, παρανήτη, and νήτη in the heptachord are designated as Τρίτη 
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συνημμένων, παρανήτη συνημμένων, and νήτη συνημμένων, to distinguish them from the 

notes of the same name in the octachord, which sometimes have the designation 

διεζευγμένων, but generally are written simply Τρίτη, &c. 

These simple scales were enlarged by the addition of higher and lower notes, four at the 

bottom of the scale (i.e. before ὑπάτη), called προσλαμβανόμενος, ὑπάτη ὑπατῶν, 

παρυπάτη ὑπατῶν, λιχανός ὑπατῶν; and three at the top (above νήτη), called νήτη, 

παρανήτη, Τρίτη, each with the designation ὑπερβολαίων. The lowest three notes of the 

ordinary octachord are here designated by μέσων, when the simple names are not used. 

Thus a scale of fifteen notes was made; and we have one of eighteen by including the two 

classes of Τρίτη, παρανήτη, and νήτη designated by συνημμένων and διεζευγμένων.  

The harmonic intervals, discovered by Pythagoras, are the Octave (διὰ πασῶν,) with its ratio 

of 2:1; the Fifth (διὰ πέντε), with its ratio of 3: 2 (λόγος ἡμιόλιος or Sesquialter); the Fourth 

(διὰ τεσσάρων), with its ratio of 4: 3 (λόγος ἐπίτριτος or Sesquiterce); and the Tone (τόνος), 

with its ratio of 9: 8 (λόγος ἐπόγδοος or Sesquioctave). 

 

 

480-470 BCE red-figured hydria: Music lesson. The Pig Painter 

Music lesson. In centre, a group of wreathed, bearded man (instructor) seated on chair to right 

playing chelys, confronted by boy seated on diphros playing chelys; each chelys has a taenia 

attached. Beneath the chair a dog lies to left looking round, wearing a collar. 


