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SŁOWO I JĘZYK W KOMEDII ARYSTOFANEJSKIEJ

WORD & LANGUAGE IN  ARISTOPHANEAN COMEDY

In this article the author discusses the comic force o f the linguistic and semantic texture in 
the extant plays o f Aristophanes. The main purpose is to present the most significant means of 
comic abuse in the Greek language in order to evoke laughter. In the comedies three basic means 
o f verbal comicality are noticeable: the creation o f funny neologisms, the appearance o f double 
entendre and the use o f non-Athenian dialects and foreign languages.

Kultura słowa

„Kulturze starogreckiej od samego zarania jej dziejów towarzyszy szcze
gólna wiara w moc słowa mówionego. Z tą  wiarą wiąże się ściśle troska 
o umiejętność pięknego i przekonywającego przemawiania”1. Troska ta, od 
początku wyrażająca się u poetów dbałością o wyrafinowaną formę wypowiedzi, 
z czasem mogła przekształcić się w odrębne sztuki — retorykę i erystykę, które 
nabrały szczególnego znaczenia w demokratycznym ustroju polis. Szczególnie 
w Atenach, gdzie obywatele czynnie uczestniczyli w życiu polityczno-spo
łecznym miasta, krasomówstwo stało się sztuką wysoko cenioną oraz poważaną, 
a jej opanowanie stanowiło warunek sine qua non dla osób, które chciały pełnić 
funkcje publiczne: polityków i mówców.

Podobnie rzecz się miała podczas festiwali dionizyjskich. Od poety, nieza
leżnie czy tworzył tragedie, dramaty satyrowe, czy też komedie, publiczność 
oczekiwała umiejętności biegłego i pomysłowego wykorzystywania języka 
greckiego w wystawianej sztuce, na podstawie której najpełniej objawiał się 
talent pisarza.

Niezwykła inwencja oraz swoboda w operowaniu słowem były domeną po
etów komicznych V wieku p.n.e. Komediowe słowo musiało rozśmieszać 
publiczność2. Jak bowiem mówi Arystoteles w Retoryce „ludzie znajdują

1 H . P o d b i e l s k i ,  Wstęp tłumacza, Retoryka, przełożył, wstępem i komentarzem opa
trzył H. Podbielski, [w:] A r y s t o t e l e s ,  Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 266.

2 W przypisywanym Arystotelesowi dziele Περί κωμφδίας (10-11) za matkę komedii uważa 
się śmiech, który wzbudzają słowa i czyny bohaterów (εχει δε μητέρα τόν γέλωτα, γίνεται δε
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przyjemność w tym, co ich zadziwia, a zadziwiają ich rzeczy niespotykane”3. 
Związek komizmu z elementem zaskoczenia jest ścisły, gdyż nie ma śmiechu 
bez zdziwienia, a zdziwienia poza sferą poznawczą4.

Słowo pełni więc ważną funkcję w dramacie5, a jednocześnie stanowi dla 
dramatopisarza fundamentalny i wyjątkowo wdzięczny grunt do pomysłowej 
realizacji warsztatu poetyckiego. Niezaprzeczalne mistrzostwo w posługiwaniu 
się językiem greckim, a przede wszystkim w budowaniu jego komicznego 
potencjału, osiągnął Arystofanes. Nawet w niekompletnie zachowanej twórczo
ści, którą dysponujemy, ujawnia się niezwykle bogaty warsztat językowy poety.

Warsztat językowy

Najprostszą metodą uzyskania efektu komicznego było używanie zabaw
nych nazw i wyrazów. Komediopisarz często nadawał postaciom oryginalne 
imiona6: o wydźwięku metaforycznym7: Δικαιόπολις („Prawogrodziec”8, Ach), 
Πισθέταιρος („Radodaj”, Αν), Εύελπίδης („Dobromysł”, Av); demaskujące 
skłonności postaci: Βδελυκλέων („Mierzikleon”, V). Φιλοκλέων („Lubokleon”, 
V): charakteryzujące dominującą cechę w osobowości lub zachowaniu bohatera:

ό άπό τής λεξεως καί άπό των πραγμάτων. Por. Excerpta ex Aristotelis libro apud Anonymum 
Περί κωμωδίας in cod. Coisliniano 120, [w:] A r i s t o t e l e s ,  De arte poetica, Lipsiae in aedibus 
В. G. Teubneri 1913, s. 42.

3 A r i s t o t e l e s ,  Rhet. III 1404 b. 11-12: θαυμασταί γάρ των άπόντων είσίν, ήδυ δέ το 
θαυμαστόν έστιν.

4,,Źródłem zdziwienia, a wtórnie również śmiechu jest jakiś nagły pomysł, czyli pomyślenie 
czegoś w nowy sposób, spostrzeżenie czegoś nowego lub ujrzenie rzeczy znanej w  nowym 
świetle, znalezienie nie zauważonego dotąd podobieństwa i nagłe skojarzenie w myśli i wyobraźni 
elementów rzeczywistości dotąd nie skojarzonych”: S. S z u m a n ,  O dowcipie i  humorze, [w:] 
Poważne i  pogodne zagadnienia afirmacji życia, Katowice 1947, s. 10.

5 Arystoteles wymienia „warstwę językową” (ή λέξις) pośród pięciu składników jakościo
wych dramatu. Por. A r i s t o t e l e s ,  Poetica, 1450b 13-16.

6 W przeciwieństwie do tragedii, której bohaterowie stanowili postaci z mitologii lub historii, 
komedia głównie przedstawiała plejadę wymyślonych dramatis personae. Por. A n t i p h a n e s  
(fr. 191, 18-20 K):

ήμίν δέ ταότ’ ουκ εστιν, άλλα πάντα δει 
ευρειν, ονόματα καινά, τά διωκημένα 
πρότερον, τά  νήν παρόντα, την καταστροφήν, 
τήν εισβολήν.

7A . Μ . K o m o r n i c k a ,  Métaphores, personnifications et comparaisons dans l ’oeuvre 
d'Aristophane, Wrocław 1964, s. 147.

8 Imiona bohaterów, chyba że podane inaczej, są przedstawiane w przekładzie S. Srebrnego: 
A r y s t o f a n e s ,  Wybór Komedii'. Osy, Pokój, Ptaki, Tesmoforie, przeł. i oprać. S. Srebny, 
Warszawa 1955; A r y s t o f a n e s ,  Komedie wybrane, tłum. A. Sandauer, S. Srebrny, wybrał 
i oprać. R. Turasiewicz, Kraków 1977.
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Στρεψιάδης („Wykrętowicz”9 lub „Kręcioch”, Nu), Πραξαγόρα („Działająca na 
agorze”, Ecc.); określające profesję bohatera: Τρυγαίος („Winobraniec”, Pax); 
podkreślające funkcję postaci w akcji dramatu: Λυσισχράχη („Gromiwoja”10 lub 
„Bojomira”, Lys.)u .

Arystofanes tworzył komiczne imiona także od czasowników jak na przy
kład: Παφλαγών (Eq.) od παφλάζεχν -  „bełkotać”, Ύποδεδχώς, tłumaczony na 
język polski jako „Przestrasznik” lub „Tchórzyk” (Av.). pochodzi od czasownika 
ΰποδείδω, co oznacza „skulić się ze strachu, bać się kogoś”; natomiast Έπικ- 
εχοδώς, o znaczeniu „Fajdaniec” lub „Fajdacz” jest formą imiesłowu (partici
pium perfecti activi) od czasownika επιχέζω -  „załatwiać się” .

Obok figlarnych imion postaci, fantazja Arystofanesa ujawniła się również 
w tworzeniu oryginalnych nazw miejscowości. Najsłynniejsze jest bajeczne 
ptasie-miasto Νεφελοκοκκυγία („Chmurokukułczyn”), ale w Ptakach znajdzie
my także inne ciekawe miejsca (Av.: 1040- 1042):

ΨΗ. ,,Χρήσθαι Νεφελοκοκκυγιεις τοίσδε το ίς μέτροισι 
και σταθμοισι κα ι νομίσμασι καθάπερ Όλοφύξιοι”.

ΠΕΙ. Συ δε у  οισίπερ Ώτοτύξιοι χρήσει τάχα.
SPRZEDAWCA USTAW: Mieszkańcy Chmurokukułczyna mają 

te same miary mieć, wagi i prawa, 
co mieszkańcy Jękowic.

PEJSTEłETAJROS: A ty skorzystasz zaraz z praw Biadolić!12

Pole do zaprezentowania komicznej inwencji stanowią homonimy, czyli 
wyrazy mające jednakowe brzmienie, lecz różniące się pochodzeniem, znacze
niem i często także pisownią. I tak na przykład w Osach występuje gra słów 
pomiędzy δήμος („lud”) i δημός („tłuszcz”) ( V. 39- 41):

ΣΩ. Ε ιθ’ ή μιαρά φάλλαιν’ εχουσα τρυτάνην
ϊστη βόειον δημόν.

ΞΑ. Οιμοι δείλαιος·
τον δήμον ήμων βούλεται διιστάναι.

SOSJASZ: Ten podły potwór wziął do ręki wagę
i tłuszcz wołowy ważył.

KSANTIASZ: O ja  biedny!
On grecką tłuszczę dzieli na połowy!

9 Tłumaczenie J. Ł a w i ń s k i e j - T y s z к o w  s к i e j ,  [w:] A r y s t o f a n e s ,  Komedie, 
t. II, Ptaki, Lizystrata, Thesmoforie, Żaby, Sejm Kobiet, Plutos, Warszawa 2003, s. 335.

10 Tłumaczenie E. Cięglewicza, [w:] A r y s t o f a n e s ,  Gromiwoja, Kraków 1910.
11 Na temat imion postaci arystofanej skich zob. S . D . 0 1 s o n , Names and Naming in Aris

tophanes, „Classical Quarterly”, 42 (1992), s. 304-319; A . B a r t o n ,  The Names o f Comedy, 
Toronto and Buffalo 1990, s. 13-27.

12 Wszelkie cytaty komedii Arystofanesa w języku polskim, chyba że podane inaczej, przyta
czam w przekładzie i opracowaniu J. Ławińskiej-Tyszkowskiej : A r y s t o f a n e s ,  Komedie, t. I, 
Acharnejczycy, Rycerze, Chmury, Osy, Pokój, Warszawa 2001; A r y s t o f a n e s ,  Komedie, t. II, 
Ptaki, Lizystrata, Thesmoforie, Żaby, Sejm Kobiet, Plutos, Warszawa 2003.
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W  ostatniej scenie komedii Plutos, komizm słowny powstał z dwojakiego 
znaczenia wyrazu γραΰς jako „siwa piana” i „stara baba”. Główny bohater 
Chremylos każe Starej Kobiecie nieść dzbany niczym młoda dziewczyna, co, 
z racji wieku „kanefory”, tworzy groteskowy widok (PI. 1204-1207):

Κ αί μην πολ των άλλων χυτρών τάναντία 
αυτα ι ποιοΰσι. Τ αΐς μεν αλλαις γάρ χυτραις 
ή γραΰς επεστ’ άνωτάτη, ταυτης δε νΰν 
τής γραός έπιπολής επεισιν α ί χυτραι 
Te moje dzbanki całkiem niepodobne 
do wszystkich innych, bo w  zwyczajnych dzbankach 
na wierzchu leży siwa piana —  tutaj 
na siwej pianie stoją moje dzbanki.

Ogromną pomysłowością wykazał się Arystofanes w wykorzystywaniu gre
ki do komicznych przekształceń językowych. W  zachowanych komediach 
znajdujemy liczne oryginalne neologizmy, częstokroć wieloczłonowe złożenia.

W  Chmurach Strepsjades poznaje sokratejskie wyjaśnienie mechanizmu 
bzyczenia komara (Nu. 160-164), które zachodzi, kiedy powietrze przechodzi 
do tyłu przez wąskie ciało owada: „a skoro wąskość kończy się otworem, to 
tyłek dźwięczy od siły ciśnienia” (Nu. 163-164). Po usłyszeniu tego rodzaju 
wyjaśnienia, Strepsjades wyraża swój podziw dla Sokratesa za jego zdolność 
badania stanów wewnętrznych (Nu. 166):

"Ω τρισμακάριος τοΰ διεντερευματος.
O trzykroć szczęsny ten badacz wnętrzności!

W  tekście greckim wychwalana jest nie tyle osoba słynnego fdozofa, co je 
go umiejętność określona mianem διεντερεΰμα. stanowiąc złożenie dwóch słów: 
z εντερον, wyrażającego „kiszkę, jelito” oraz przedrostka διά- o znaczeniu 
„przez, aż do” . Z takiego złożenia powstaje zabawny nowotwór językowy, który 
w dosłownym tłumaczeniu brzmi „przechodzenie przez kiszkę do końca”13.

W  komedii arystofanejskiej spotykamy inne osobliwe rzeczowniki: m. in. 
φροντιστήρι,ον („myślamia”, Nu. 94), σφραγιδονυχαργοκομήτης („osoba o dłu
gich paznokciach i włosach”, Nu. 332), χρυσομηλολόνθιον („złoty żuczek”, 
V. 1341), κρομμυοξυρεγμία („cebulowa czkawka”, Pax. 529), πρωκτοπεντετηρίς 
(„dupkopięciolatka”, Pax 876), άπηλιαστής („antysędzia”, Av. 110), πομφολυ
γοπάφλασμα („plusk baniek na wodzie”, Ra. 249). Gdy tytułowa bohaterka

13 Tłumaczenie Y. B. Komizm słowny ma miejsce wyłącznie w kontekście, w  którym wyraz 
występuje, oderwany zaś przestaje być zrozumiały. Termin διεντερεΰμα jest zatem nieprzetłuma
czalny na obce języki, gdyż w przekładzie neologizm traci swój komiczny wydźwięk, jaki był 
oczywisty dla greckiego widza. Por. K . J. D o v e r ,  Aristophanic Comedy, Berkeley and Los 
Angeles 1972, s. 72.
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Lizystraty wzywa na pomoc inne kobiety z Akropolu, używa niecodziennych 
nazw przekupek (Lys. 457-458):

ώ σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες, 
ώ σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες
przekupki z rynku -  od marchwi i rzepy, 
cebuli, czosnku -  szynkarki, piekarki!

Zdumiewająca zaś swoją długością jest nazwa potrawy z zakończenia Sejmu 
Kobiet, która w oryginale składa się z 79 sylab (Ec. 1169-1175):

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-
κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-
σιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο-
κιχλεπικοσσιχοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτ<εγ>κεφαλιοκιχλοπε-
λειλαγωοσιραιοβαφητραγα-
νοπτερυγών.
ostrygo-śledzio-mureno-rekino-resztko-cierpko-kwaśno-
-czarciołajno-miodo-polano-kwiczoło-drozdo-turkawko-
-gołębio-kogucio-pieczono-grzebienio-pliszko-synagarlico-
-zajęczo-winnogotowano-farbo-kozio-skrzydełko.

Oryginalne neologizmy występują także w przymiotnikach: ψαμμακο- 
σιογάργαροι („tacy, ile ziaren piasku”, Ach. 3), κυμινοπριστοκαρδαμογλύφος 
(„taki, co kminek, rzeżuchę przecina na dwoje”, V. 1357), μυριάμφορον ρήμα 
(„słowa tysiąc amforowe”, Pax 521), άθαλάττωτος („nie żeglarski”, Ra. 204), 
άσαλαμίνιος („nie salamiński”, Ra. 204).

Nieobce było również Arystofanesowi krytyczne spojrzenie i komentowanie 
ze sceny bieżących wydarzeń politycznych, jak również wyszydzanie czołowych 
osobistości tamtejszego establishmentu. Z kolegów po piórze najwięcej cięgów 
zebrał na komediowej scenie Arystofanesa Eurypides14. Tylko w Żabach, 
podczas słynnego agonu tragików, Ajschylos ciska w swojego adwersarza 
wyzwiskami, w których odwołuje się do cech typowych dla teatru eurypidej- 
skiego: στωμυλιοσυλλεκτάδης („zbieracz plotek”, Ra. 841), πτωχοποιός 
(„twórca żebraków”, Ra. 842), ρακιοσυρραπτάδης („zszywacz łachmanów”, Ra. 
842), χωλοποιός („twórca kalek”, Ra. 846).

W  komedii arystofanejskiej występują również śmieszne formy czasowni
ków jak μολυνοπραγμονειν („tonąć w brudzie”, Ach. 382), κατασικελίζειν 
(„zsycilić”, V. 910), καταχρέμπτεσθαι („spluwać”, Pax. 815), γνωμοτυπειν 
(„dobierać gnomy”, Th. 55). Ciekawym przykładem oryginalnego czasownika 
odimiennego jest κορυβαντιάν („skorybancieć”) -  metaforyczne określenie

14 Por. R . E . W y c h e r l y ,  Aristophanes and Eurypides, „Greece and Rome” XV (1946), 
s. 98-107; J. C z e r n a t o w i c z ,  Eurypides w komedii attyckiej, „Eos” XLV (1951), s. 55-90.
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„oszaleć”15, którym posługuje się jeden z niewolników w Osach ( V 8). Wyraz 
ten utworzono od nazwy korybantów, kapłanów frygijskiej bogini Kybele, 
którzy wykonywali ekstatyczne, wręcz szalone, tańce, stąd odniesienie do 
obłąkania16:

Ά λλ ’ ή παραφρονείς έτεόν ή κορυβαντιάς;
Czyś ty zwariował, czy też skorybanciał?

Arystofanes tworzy takie i wiele innych oryginalnych form językowych, 
zadziwiających pomysłowym, ale i inteligentnym wykorzystaniem języka 
greckiego.

Obscoena

Niezaprzeczalne mistrzostwo osiągnął Arystofanes w posługiwaniu się 
dwuznacznością wyrazów w odniesieniu do sfery seksualnej17. To właśnie dzięki 
double entendres poeta podbijał i zyskiwał swą publiczność18. Efekt komiczny 
wyrazów dwuznacznych -  jak zauważa Kenneth McLeish -  wynikał z zastąpie
nia w nich agresywnej bezpośredniości wykwintną ironią, czyli z przypisania 
słowu innego znaczenia spoza jego semantyki, a jedynym warunkiem dla 
uzyskania zamierzonego efektu było, żeby widz wychwycił tę zmianę19.

W  zachowanych komediach znajdujemy trzy główne grupy słów o podwój
nej semantyce odnoszącej się do sfery seksualnej: neologizmy, metafory i wy
razy z języka potocznego.

Ekspresyjny przykład dwuznacznego nowotworu językowego możemy zna
leźć pod koniec Rycerzy, kiedy Kiełbaśnik, pokonawszy Paflagona, przedstawia 
odmłodzonemu Ludowi umowę trzydziestoletniego pokoju w postaci trzydziestu 
ponętnych tancerek. Na ich widok Demos reaguje z entuzjazmem rozochocone
go młodzieniaszka (Eq. 1390-1391):

Ω Ζεΰ πολυτίμηθ’, ώς καλαί. Προς των θεων,
εξεστιν αυτών κατατριακοντουτίσαι;
Zeusie czcigodny, przepiękne! N a bogów,
czy je  wypada... potrzydziestolecić?

15 J. T a i l l a r d a t ,  Les images d ’Aristophane. Études de langue et de style, Paris 1962, 
s. 269: “Κορυβατιάν être possédé par les Corybantes, désigne soit un état d ’agitation voisin du 
délire, soit l’état de stupeur qui succède à cette agitation” .

16 Por. H. J e a n m a i r e ,  Dionysos, Paris 1951, s. 131-138.
17 J. Ł a n o w s k i ,  Żart u Arystofanesa, „Meander” 1 (1997), s. 43^19.
18 Por. A. M. K o m o r n i c k a ,  Uwagi o języku erotycznym starej komedii attyckiej, „Eos” 

LXIII (1975), s. 32-35.
19 K. M c L e i s h ,  The Theatre o f Aristophanes, Thames and Eludson 1980, s. 100: „Because 

o f its use o f irony, double entendre very closely concerns the relationship between the performer 
and his audience”.
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Choć samodzielnie występujący wyraz κατατριακυντυυτίσαι („potrzydzie- 
stolecić”) jest niezrozumiały, to nabiera konkretnego znaczenia w kontekście 
sformułowania έξεστιν αύτων. Należy zauważyć, że przy zwrocie „czy je 
w ypada...”, dokończenie zdania jakimkolwiek wyrażeniem w formie czasowni
ka nie zmieniłoby jego wymowy o wyraźnym odniesieniu seksualnym20.

Metafory i wyrażenia alegoryczne stanowią bardziej wyrafinowany od opi
sanego wyżej sposób komediowego wykorzystania tematyki erotycznej. Mecha
nizm obscenicznych skojarzeń polega na wydobywaniu z pozoru niewinnego 
słowa podobieństwa do symboli ze sfery seksualnej (aktów seksualnych: 
kopulacji, masturbacji itp., męskich i żeńskich organów płciowych)21. Przykła
dowo dla zbliżeń seksualnych znajdziemy wyszukane określenia w takich oto 
obrazowych sformułowaniach: ’Ήδη γεωργειν γυμνός άποδύς βούλομαι 
(„Chciałbym rozebrać się i goły -  orać”, Lys. 1173), Έγών δε κοπραγωγήν γα 
πρόκα („Ja bym nawoził do samego świtu”, Lys. 1174); Πως οΰν δικωπειν 
άμφοτέρας δυνήσομαι; („Jak mam wiosłować w dwie strony od razu?”, Ec. 
1091). W  Lizystracie ekstrawaganckie double entendre występują w opisie 
kobiecych „metod” na ucieczkę z Akropolu: „kopanie dziury” (Lys. 720), 
„spuszczanie się na kołowrocie” (Lys. 721), „latanie na wróblu do Orsilocha” 
(Lys. 725); podobnie pobudzające wymowne skojarzenia są motywy dla jakich 
próbują uciec celem „rozłożenia wełny na łóżku” (Lys. 731-732), czy też 
„wymiędlenia lnu” (Lys. 737).

Greka, jak zresztą każdy język, posiadała liczne kolokwialne wyrażenia 
określające organy płciowe. U Arystofanesa znajdujemy dwuznaczne słowa na 
męskie narządy, jak np.: podłużne części ciała ludzkiego: πούς („stopa”, Lys. 
416), δάκτυλος („palec”, Lys. 365); długie ostre przedmioty: όβελός („ruszt”, 
Ach. 796), δόρυ („dzida”, Lys. 985), ξίφος („miecz”, Lys. 632), εμβολος („ko
łek”, Av. 1256); rośliny: συκή „drzewo figowe”, Eq. 708), έρέβινθος („ciecior
ka”, Ra. 545; PI. 1136), κάρυα („kasztany”, Lys. 1059); kulinaria: φά (,jaja” 
Lys. 695), κρέας („mięso”, Eq. 428), κωλή („udziec z kością” N. 989, Th. 130) 
zwierzęta: οφις („wąż”, Eq. 908), ίππος („koń”, Lys. 191), ταύρος („byk”, 
Lys. 81).

Kobiece narządy są kojarzone z naturalnymi krajobrazami: κήπος („ogród”, 
Av. 1100), πέδιον („równina”, A. 160, Lys. 89); z wejściami: θύρα („drzwi”, Eq. 
962, Lys. 309, Th. 424), πύλη („brama”, Lys. 265), Ισθμός („przesmyk”, Th. 647, 
P. 879); z dziurami: βάραθρον („pieczara”, PI. 431), κόλπος (Jaskinia”, Eq. 
964), οπή („mysia nora”, Lys. 720); z roślinami: μύρτον („mirt”, Lys. 1004), 
βλήχων („mięta -  ożanka”, Lys. 89); z plackami: έλατήρ („szeroki, płaski

20 K. J. D o v e r ,  op. cit., s. 73.
21 Obszerne studium wyrazów obscenicznych znajdujemy u J. H e n d e r s o n ,  The Macu

late Muse, New Haven and London 1975. Por. także: J. R o b s o n ,  Humour, Obscenity and 
Aristophanes, Tubingen 2006, s. 70-94; A. W i l l i  (ed.), The Language o f Greek Comedy, 
Oxford 2002, s. 1-32.
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placek”, Ach. 246), μάζα („placek jęczmienny”, Ach. 835), πλακοΰς („płaski 
placek”, Pax 869, Eq. 223, PI. 995); z małymi zwierzętami: άηδών („słowik”, 
Av. 207, 664), χελιδών (Jaskółka”, Lys. 770, 775).

Najzabawniejszy w zachowanej twórczości Arystofanesa przykład wy
korzystania kolokwialnego double entendre ma miejsce w Acharnejczykach, 
w epizodzie z Megarejczykiem, który z głodu usiłuje sprzedać swoje córki 
przebrane za świnki {Ach. 764-796). Komizm tej sceny opiera się nie tylko na 
przebierance i obscenicznych gestach, ale głównie na dowcipie słownym -  na 
dwuznaczności wyrazu χοίρος („świnka”), popularne w języku potocznym 
wyrażenie, oznaczające „cipkę”22 {Ach. 770-774):

ME. Ου δεινά; Θάσδε, τώδε τάς απιστίας·
ου φατι τάνδε χοίρον ειμεν. Ά λλα  μάν, 
α ί λής, περίδου νυν έμοι περί θυμίτων άλών, 
α ί μη στιν ουτος χοίρος Έλλάνων νόμω

ΔΙ. Ά λλ ’ έστιν ανθρώπου γε.
MEGAREJCZYK: Straszne! Popatrz, co za niedowiarek!

Nie świnka -  mówi. Więc dobrze, jeżeli 
chcesz, to się załóż o tymianek z solą, 
że to po grecku nazywa się świnka.

DIKAJOPOLIS: Lecz babska świnka!

Przez cały dialog Dikajopolis i Megarejczyk intensywnie wyzyskują ko
miczny potencjał rzeczownika χοίρος {Ach. 764; 767-769; 771; 773; 781; 789; 
795) i chociaż wielokrotnie ich wypowiedzi ocierają się o bezpośrednią obsce- 
niczność (jak w przytoczonym fragmencie v. 773; 789; 795), to zachowana 
zostaje subtelność słowa „świnka” . Grecki widz dobrze pojmował dwuznacz
ność tej sceny. Im bardziej wyraz sprawiał wrażenie niewinnie użytego, tym 
bardziej widz rozumiał ironię stosowanego double entendre23, doznając tym 
samym większej przyjemności, płynącej z komizmu słownego.

U Arystofanesa znajdujemy także żarty skatologiczne, które należą do tra
dycji Komedii Starej, o czym mowa w pierwszych wersach Żab {Ra. 1-11):

ΞΑ. Εϊπω τι των ειίωθότων, ώ δέσποτα, 
έφ’ ο ις άεί γελώσιν οί θεώμενοι;

ΔΙ.. Νή τόν Δι’ δ τι βούλει γε, πλήν « Π ιέ ζ ο μ α ι.»
Τούτο δε φύλαξαν πάνυ γάρ έστ’ ήδη χολή.

ΞΑ. Μηδ’ έτερον άστειόν τι;
ΔΙ. Πλήν γ’ «  Ώ ς θ λ ίβ ομ α ι» .
ΞΑ. Τί δαί; Τδ πάνυ γέλοιον εϊπω;

22 D. J ę d r z e j c z a k ,  Ο określeniach γυναικειον αίδοΐον u Arystofanesa, [w:] Thaleia. 
Humor w antyku. Księga Pamiątkowa Janinie ŁawińskieJ-TyszkowskieJ w Siedemdziesiątą 
Rocznicę Urodzin Przez Przyjaciół, Kolegów, Uczniów Ofiarowana, Wrocław 2004, s. 49-57.

23 K. J. D o v e r ,  op. cit., s. 64.
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ΔΙ. Νή Δία
θαρρών γε· μόνον έκειν’ όπως μη ρείς.

ΞΑ. Τό τι;
ΔΙ. μεταβαλόμενος τάνάφορον ότι χεζητιάς.
ΞΑ. Μηδ’ ότι τοσούτον άχθος έπ’ έμαυτω φέρων, 

εί μή καθαιρήση τις, άποπαρδήσομαι;
ΔΙ. Μή δήθ’, Ικετεύω, πλήν γ ’ δταν μέλλω ’ξεμειν.
KSANTIASZ: Czy mogę, panie, palnąć zwykły żarcik, 

z jakiego zawsze śmieją się widzowie?
DIONIZOS: Gadaj, co zechcesz, prócz: „Gniecie mnie w brzuchu” !

Dosyć mam tego, całkiem mi obrzydło!
KSANTIASZ: A czego jeszcze mi nie wolno?
DIONIZOS: „Oj, sparło!”
KSANTIASZ: No to, co wolno? Już wiem, świetny dowcip! 
DIONIZOS: Tylko, na Zeusa, nie powiedz...
KSANTIASZ: A czego?
DIONIZOS: ... że chcesz pofajdać i rzucasz tłumoki.
KSANTIASZ: Ani że taki mam ciężar na plecach,

że pierdnę gromko, gdy mi go nie zdejmą? 
DIONIZOS: Nie mów tak, błagam, chyba że mam rzygnąć24.

Zabawne były niedorzeczne sformułowania, które, często po wprowadzeniu 
pewnych modyfikacji, miały postać znanego, tradycyjnego frazesu lub uświęco
nego wyrażenia. W  Pokoju (Pax 42) stały epitet Zeusa καταιβάτης („zstępujący 
na ziemię wśród piorunów”) został przekształcony w σκαταιβάτης („zstępujący 
wśród gnoju”), co w polskim przekładzie Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej 
oddano w skojarzeniu „Gromowładnego” z „Gównowładnym”. Natomiast w Ża
bach przestraszony Dionizos śmieszy, wypowiadając niespotykaną modyfikację 
sakralnego wyrażenia έγκέχυταν κάλει θεόν („Dokonano libacji, wezwij boga”) 
przekształconą w έγκέχοδα· κάλει θεόν („[zrobiłem] kupę, wezwij boga”, Ra. 
479). Osobliwą inwokację do bogini Elejthyji, czyni Blepyros w Sejmie Kobiet, 
wypowiadając niecodzienne życzenie do bóstwa porodów (Ec. 369-371):

"Ω πότνι’ Είλείθυια, μή με περιίδης 
διαρραγέντα μηδε βεβαλανωμένον, 
ινα  μή γένωμαι σκωραμίς κωμωδική.
Ο Ejlejthyjo, chyba nie pozwolisz, 
abym tu pęknął, nie mogąc się wysrać, 
i został jakimś komicznym... sedesem!

Ludyczny, a szczególnie falliczny charakter świąt dionizyjskich, na któ
rych Arystofanes wystawiał swoje dramaty, sankcjonował występowanie wszel

24 Na temat skatologicznych wyrażeń w prologu Żab zob. komentarze K. J. Dover 
( A r i s t o p h a n e s ,  The Frogs, Oxford 1993, s. 191-192) i D. Del Corno ( A r i s t o f a n e ,  
LeRane, a cura di D. Del Corno, Milano 1985, s. 155-156).
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kiego typu „koszarowych dowcipasów”25. Z tego względu nieprzyzwoite sło
wa, wyrażenia (a także gesty), należały do licentia poetica komediopisarza 
V w. p.n.e.

Język ludu

Język komedii arystofanejskiej to przede wszystkim język powszechny i po
toczny26. Postacie często posługują się zdrobnieniami nazw (deminutiva), za 
pomocą których wyrażają swoje emocje (pragnienie, sympatię, ironię, sarkazm) 
do opisywanej osoby: Εύριπίδιον („Eurypidesku”, Ach. 404), Σωκρατίδιον 
(„Sokratesku”, Nu. 223), Ξανθίδιον („Ksantiaszuniu”, Ra. 582); stworzenia: 
νηττάριον („kaczuszka”, Pi. 1011); φάττιον („gołąbka”, Pi. 1011); przedmiotu 
codziennego użytku: ρημάτιον („słówko”, Ach. 447), πιλίδιον („czapeczka”, 
Ach. 439), σπυρίδιον („koszyczek”, Ach. 453), χυτρίδιον („dzbanuszek”, Ach. 
463), δικίδιον („procesik”, V. 511), χιτωνίσκον („chitonik”, Av. 946), ληκύθιον 
(„flakonik”, Ra. 1203)27.

W  komedii również często występują krótkie i treściwe sformułowania, cha
rakterystyczne dla języka potocznego. Umożliwia to pojawienie się w jednym 
wersie kilku kwestii różnych postaci. Dane zjawisko nagromadzenia zwięzłych 
wypowiedzi ożywia warstwę słowną, nadając komedii charakterystyczną 
dynamikę akcji, jak np. w dialogu między Pejsthetajrosem a Euelpidesem 
(Av. 90):

ΕΥ. Μά Δι’ ΟΌΚ εγωγε.
ΠΕΙ. Ποΰ γάρ έστ’;
ΕΥ. Άπέπτατο.

W  innym miejscu w Żabach, podczas dyskusji Dionizosa z Heraklesem, 
nagromadzono w jednym wersie aż pięć kwestii (Ra. 56):

HP. Γυναικός;
ΔΙ. Ου δήτ’.

25 J. Ł a w i ń s k a - T y s z k o w s k a ,  Wstęp, [ w : ] A r y s t o f a n e s ,  Komedie..., 1.1, s. 10.
26 Περί κωμωδίας 25: κωμική έστι λεξις κοινή κα ι δημώδης. Ο języku kolokwialnym 

u Arystofanesa por. A. L ó p e z  E i r e ,  La lengua coloquial de la Comedia aristofânica, Murcia 
1996; i d e m ,  Sobre el âtico coloquial de la comedia aristofânica, [w:] J. A. L ó p e z  F e r e z  
(ed.), La comedia griega y  su influenda en la literatura espanola (Estudios de filologia griega, 3), 
Madrid 1998, s. 137-175.

27 V. Z a n g r a n d o ,  Lingua d ’uso ed evoluzione linguistica: alcune considerazioni sul 
diminutive nella commedia aristofanea, [w:] A. L ó p e z  E i r e  (ed.), Sociedad, Politica y  Lite
ratura Comedia Griega Antigua, Actas del I  Congreso Internacional, Salamanca 1996, Salamanca 
1997, s. 353-360.



Słowo i język w komedii arystofanejskiej 85

HP.
ΔΙ.
HP.

’Αλλά παιδός;
Ουδαμώς.

Α λλ ’ άνδρός;

Komedia arystofanejska nie stroni także od złośliwych wyzwisk, a nawet 
wulgarnych obelg, które, choć stanowią mniej wybredny sposób zabawiania, to 
jednak ateńską publiczność z pewnością bawiły i śmieszyły na zasadzie varietas 
delectat. W  Rycerzach adwersarze czasem oczerniają się zmyślnymi określe
niami: κρουνοχυτροληραιος -  „ględziżłopiwoda” (Eq. 89), βορβοροτάραξ -  
„błotomęt” (Eq. 310), ale nie stronią od najordynarniejszych zwrotów (Eq. 364
365):

ΑΛ. ’Εγώ δε κινήσω γέ σου τον πρωκτόν άντί φυσκης.
ΠΑ. Έγώ δέ γ ’ έξέλξω σε τής πυγής θυραζε κυβδα.
KIEŁBASNIK: A ja  ci w  tyłek farszu natkam, tak jak w  kiszkę!
PAFLAGON: A ja  cię łbem po ziemi wywlokę za dupę!

Komiczna bywa hiperbolizacja w wypowiedzi postaci, jak np. sarkastyczna 
uwaga posła w Acharnejczykach dotycząca króla Persji (Ach. 82): „Osiem 
miesięcy fajdał w Złote Góry”; pytanie Mnesilochosa (Th. 3-4): „Czy mogę, 
zanim pęknie mi śledziona, zapytać, gdzie mnie ciągniesz, Eurypidzie?”. Poeta 
potrafił wyzyskać komizm nawet z kolokwialnego sformułowania „pęknąć” (Eq. 
340-341):

ΠΑ. Οιμοι, διαρραγήσομαι.
ΑΛ. Και μήν έγώ σου παρήσω.
КО. Πάρες πάρες πρός τών θεών αυτώ διαρραγήναι.
PAFLAGON: Ο ja  biedny, bo pęknę!
KIEŁBASNIK: Na to nie pozwolę!
SŁUGA I: Pozwól, pozwól, na bogów, pozwólże mu pęknąć!

W  komediach Arystofanes obdarzał postacie dialektem attyckim. Jednak 
poza mową ojczystą wprowadzał także do swoich komedii inne dialekty28.

W  Acharnejczykach przedstawiono dialekt megarejski w słynnej scenie 
sprzedaży pseudo-świnek (Ach. 729-835). Już w pierwszej wypowiedzi Mega- 
rejczyka występują liczne formy odmienne od tych z dialektu attyckiego (Ach.
729-734):

’Αγορά V Ά θάναις, χαιρε, Μεγαρεόσιν φίλα. 
Έπόθουν τυ ναι τόν Φίλιον απερ ματέρα. 
Α λλ ’, ώ πόνηρα κώρι’ άθλίω πατρός,

28 Por. S. C o l v i n ,  Dialect in Aristophanes and the Politics o f Language in Ancient Greek 
Literature, Oxford 1999; G. K l o s s, Erscheinungsformen komischen Sprechens bei Aristophanes 
(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 59), Berlin and New York 2001.
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άμβατε ποττάν μάδδαν, α ι χ  εύρητέ πα.
’Ακούετε δή, ποτέχετ’ έμιν τάν γαστέρα· 
πάτερα πεπράσθαι χρήδδετ’ ή πεινήν κακώς;

Po odejściu Megarejczyka, wnet pojawia się następny kupiec, chętny do 
targowania ceny -  Tebańczyk, który w swojej scenie (Ach. 860-958) urozmaica 
warstwę językową dialektem beockim (Ach. 905-907):

Νει τώ σιώ, 
λάβοιμι μένταν κέρδος άγαγών καν πολύ, 
απερ πίθακον άλιτρίας πολλάς πλέων.

W  Lizystracie natomiast występuje dialekt lacedemoński u przedstawicielki 
spartańskich kobiet -  Lampito (Lys. 81-246), herolda Lacedemończyków (Lys. 
980-1013) i nieokreślonego, aczkolwiek chętnego do zawarcia pokoju Spartani - 
na (Lys. 1080-1381):

Ά φ α τα . Ti κα λέγοι τις; Ά λλ ’ όπά σέλει 
παντά τις έλσών άμίν είράναν σέτω.

Musimy jednak zauważyć, iż wariacja zastosowanych dialektów nie wpły
wa istotnie na komizm danych scen. Dialekty występują raczej jako element 
realistyczny, mający uwiarygodnić pochodzenie danej postaci (Spartana, Te- 
bańczyka, Megarejczyka). Zróżnicowanie dialektyczne nie pełni zatem konkret
nej funkcji komicznej29.

Niewątpliwie źródłem komizmu była „łamana mowa” cudzoziemców (bro
ken language)30. U Arystofanesa spotykamy się np. z kompletnie niezrozumia
łym językiem pseudoperskim Pseudartabasa (Ach. 100): I αρταμανε Ξαρξασ 
απιαονα σατρα, a następnie jego nieudolną greką (Ach. 104): Ού ληψι χρυσό, 
χαυνόπρωκτ’ Ίαοναυ. („Ty Jon z miękki tyłek”). Niejasne wypowiedzi postaci 
umożliwiały różnoraką ich interpretację przez greckich rozmówców. W  Achar- 
nejczykach słowa Pseudartabasa są odmiennie pojmowane przez Dikajopolisa 
niż skorumpowanego Posłańca (Ach. 98-109). W  Ptakach natomiast jednostron
na interpretacja słów Trybala (boga barbarzyńskiego pochodzenia) wpłynęła na 
ustalenia w negocjacjach ptaków z bogami (Av. 1676-1682):

29 K. J. D o v e r ,  Language and character in Aristophanes, [w:] K. J. D o v e r ,  Greek and 
the Greeks, Oxford 1987, s. 239: ,Дп Acharnians there is no problem o f communication between 
Dikaiopolis and his visitors from Megara and Thebes, nor is there any problem o f  that kind 
between Athenians and Spartans in Lysistrata”.

30 Termin broken language określa stosowanie uproszczonego pod względem gramatycznym 
i fonetycznym języka obcego. Dopóki proces nauki języka nie dobiegnie końca, cudzoziemiec 
posługuje się „łamaną mową” (broken language) w  rozmowie z tubylcem (native speaker). Por. 
A. W i l l i ,  The Language o f Aristophanes, Oxford 2003, s. 199-201.
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ΠΕΙ. Έν τώ Τριβαλλω παν το πράγμα. Τι συ λέγεις;
ΤΡ. Καλαν κοραναν και μεγαλα βασιλινναν

όρνιτο παραδίδωμι.
HP. Παραδοόναι λέγει.
ПО. Μά τον ΔΤ ούχ ουτος γε· παραδοόναι λέγει,

εί μή βαΰζει γ ’ ώσπερ α ί χελιδόνες.
ΠΕΙ. Ούκοόν παραδοόναι τα ις  χελιδόσιν λέγει.
PEJSTHETAJROS: Wszystko zależy od Trybala. Jakże?
TRYBAL: Ładna dziewczyna i wielka Basila

Ptaku na dawam.
HERAKLES: Mówi, że oddaje.
POSEJDON: Na Zeusa, wcale nie mówi, że daje,

Tylko świergocze coś niby jaskółka.
PEJSTHETAJROS: Więc mówi, że ją  jaskółkom oddaje.

Najdłuższy przykład greki w „obcym wydaniu” znajdujemy w Thesmofo- 
riach. W  scenie ratowania uwięzionego krewnego Eurypidesa, ateński widz 
słuchał mowy łucznika scytyjskiego, typowej postaci niecywilizowanego 
barbarzyńcy31. Na przestrzeni 200 wersów mamy do czynienia z „łamaną” greką 
par excellence w stylu: Σκέψαι τό κύστο· μή τι μικκόν παίνεται („Tu patrzy -  
czypek -  ne za mały widżi?”, Th. 1114), albo Ω μιαρό γραο· σύ πότερα τρέξι 
την όδό; Άρταμουξία („O wredny stara! Która biegni droga? Artamuksja!”, Th. 
1222-1223)32. Szczególnie podczas parodii Echa z eurypidejskiej tragedii 
Andromeda, źródłem śmiechu jest nie tyle „co” mówi Scyta, tylko ,jak ” mówi33. 
Dodatkowo zastosowany środek powtórzenia (tj. parodiowane Echo) tylko 
wzmacnia komiczność greki łucznika {Th. 1083-1096):

ΤΟ. Ουτος, τί λαλις; SCYTA: Co gada ty?
ΕΥ. Ουτος, τί λαλις; EURYPIDES: Co gada ty?
ΤΟ. Πρύτανεις καλέσω. SCYTA: Ja prytany woła tu!
ΕΥ. Πρύτανεις καλέσω. EURYPIDES: Ja prytany woła
ΤΟ. Τί κακόν; SCYTA: Co jest?
ΕΥ. Τί κακόν; EURYPIDES: Co jest?
ΤΟ. Πότε τό πωνή; SCYTA: Skąd ta głos?
ΕΥ. Πότε τό πωνή; EURYPIDES: Skąd ta głos?
ΤΟ. Συ λαλις; SCYTA: Gada ty?
ΕΥ. Συ λαλις; EURYPIDES: Gada ty?

31 Postać łucznika scytyjskiego pojawia się w  innych komediach Arystofanesa, ale jako oso
ba niema (Acharnejczycy, Lizystrata). Por. T. L o n g ,  Barbarians in Greek Comedy, Carbondale 
and Edwardsville, 1986, s. 106-107; E. M. H a l l ,  The Archer Scene in Aristophanes’ „Thesmo- 
phoriazusae ”, „Philologus” 133 (1989), s. 52.

32 Na obszerną analizę językoznawczą mowy Scyty w Thesmoforiach patrz: A . Wi l l i ,  op. 
cit., s. 198-220.

33 D. D. С o r n o, La caratterizzazione dei personaggi di Aristofane attraverso i  fatti di 
lingua e di stile, [w:] Aristophane: La Langue, La Scène, La Cité. Actes du colloque de Toulouse 
17-19mars 1994, ed. P. Thiercy, M. Menu, Napoli 1997, s. 245.
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ТО. К λαΰσ α.ρα.
ΕΥ. К λαΰσ α.ρα.
ΤΟ. Κάγκάσκι μοι.
ΕΥ. Κάγκάσκι μοι.
ΚΗ. Μά ΔΤ, άλλά γυνή πλησίον αυτή. 
ΕΥ. Πλησίον αυτή.
ΤΟ. Ποΰ στ’ ή μιαρά;
ΚΗ. Καί δη φεύγει.
ΤΟ. Ποι ποι πεύγεις;
ΕΥ. Π οι ποι πεύγεις;
ΤΟ. Ούκ αίρήσεις.
ΕΥ. Ούκ αίρήσεις.
ΤΟ. Έ τ ι γάρ γρύζεις;
ΕΥ. Έ τ ι γάρ γρύζεις;
ΤΟ. Λαβε τη μιαρά.
ΕΥ. Λαβε τη μιαρά.

SCYTA:
EURYPIDES:
SCYTA:
EURYPIDES:
MNESILOCHOS:
EURYPIDES:
SCYTA:
MNESILOCHOS:
SCYTA:
EURYPIDES:
SCYTA:
EURYPIDES:
SCYTA:
EURYPIDES:
SCYTA:
EURYPIDES:

Bedzie źle!
Bedzie źle!

Szmiei sze mnie?
Szmiei sze mnie? 

Na Zeusa, nie ja , to ta baba, tam! 
Ta baba, tam!
Dże baba, dże?

Już zwiewa, tam! 
Dże wewa, dże?

Dże wewa, dże?
Ne czeszy, ne!

Ne czeszy, ne! 
Ty pyska znów?

Ty pyska znów? 
A masz, ty zbój !

A masz, ty zbój !

Mowa cudzoziemca pełni zatem rolę czysto komiczną, w której nacisk jest po
łożony na formę, a nie treść wypowiedzi postaci34.

Język arystofanejski

Dla Arystofanesa słowo stanowi niezwykle bogaty materiał dla budowania 
komizmu. Stosował go do tworzenia zabawnych neologizmów, kreowania „so
czystych”, nieprzyzwoitych dowcipów oraz posługiwał się dialektami i mową 
cudzoziemców, którzy kaleczyli język grecki. Korzystał z wszystkiego, co greka 
miała mu do zaoferowania: słowa, frazesy, terminy potoczne, wulgaryzmy, 
poddając je najróżniejszym przekształceniom, grom słownym, semantycznym 
zabawom po to, by stworzyć żywotny i przebogaty język komedii. Za swoje 
swobodne „manipulowanie” warstwą językową, poeta bywał niejednokrotnie 
krytykowany, choćby w przypisywanym Plutarchowi dziele, w którym okreś
lono język Arystofanesa za „prostacki, [...] i błazeński, i wulgarny”35. Z tego też

34 Odmienne zdanie przedstawia K. J. Dover. Komicznej funkcji mowy cudzoziemców dopa
truje się tylko w  sytuacjach, kiedy pozostaje ona niezrozumiała dla greckich rozmówców. I d e m,  
op. cit., s. 239: „Nothing ;n the scene depends for its comic effect on the failure o f  the other 
characters to understand him”. I choć nie odmawia scenie w  Thesmoforiach odpowiedniej dozy 
komizmu, to jednak mowę Scyty postrzega jako naturalistyczny element postaci. Ibidem. „[...] the 
humorous potential o f the scene is, from our point o f view, underdeveloped. Aristophanes 
presumably made the Scythian policeman speak the kind o f fractured Greek which in all 
probability Scythian policemen did speak”.

35 Pl u t . ,  Moralia, 853 b 1-2: τό φορτικόν [...] έν λόγοις κα ί θυμελικόν κα ί βάναυσον ώς 
έστιν Άριστοφάνει. Polskie tłumaczenie z Comparationis Aristophanis et Menandri Compendium 
podane za A. Swiderkówna, [w:] P l u t a r c h ,  Moralia I, tłum. A. Swiderkówna, BN seria II, 
Wrocław 1954.
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powodu autor dalej twierdził, że tylko „człowiek niewykształcony i prosty daje 
się porwać temu pierwszemu [tj. Arystofanesowi -  przyp. Y. B.], a człowiekowi 
kulturalnemu on zmierzi -  mam tu na myśli te jego antytezy i rymowanki, 
i przekręcenia wyrazów”36. Jednakże to właśnie za sprawą tego „ludowego” 
warsztatu językowego, w późniejszych wiekach podziwianego jako wzór 
dialektu attyckiego, dzieła Arystofanesa przetrwały po dzień dzisiejszy. Siła 
słowa, na której poeta oparł znaczną część swojej vis comica, przysporzyła mu 
sławę za życia i po śmierci. Jednak siła ta mogła zaistnieć wyłącznie dzięki 
sprzyjającym warunkom, jakie wystąpiły w V w. p.n.e. w epoce demokratycznej 
wolności wypowiedzi, dionizyj skiej swobody świąt, a przede wszystkim ateń
skiego umiłowania dla sztuki wysławiania się.

36 Ibidem, 853b 3-6: καί, γάρ ό μεν απαίδευτος κα ί ιδιώτης, ο ις εκείνος λέγει, άλίσκεται · ό 
δε πεπαιδευμένος δυσχερανει · λέγω δε τα αντίθετα κα ί ομοιόπτωτα κα ί παρωνυμίας.


