MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Face à la pauvreté, Chrémyle, assisté de Blepsidème, entreprend de montrer que
le retour de la richesse permettra d’enrichir les justes.

ΠΕΝΙΑ





Καὶμὴνπερὶτούτουσφῷνἐθέλωδοῦναιλόγον
τὸπρῶτοναὐτοῦ‧κἂνμὲνἀποφήνωμόνην
ἀγαθῶνἁπάντωνοὖσαναἰτίανἐμὲ
ὑμῖνδι᾿ἐμέτεζῶνταςὑμᾶς‧εἰδὲμή
ποιεῖτονἤδητοῦθ᾿ὅτιἂνὑμῖνδοκῇ

ΧΡΕΜΥΛΟΣ

Ταυτὶσὺτολμᾷς, ὦμιαρωτάτη λέγειν ;

ΠΕ.



Καὶσύγε διδάσκου‧πάνυ γὰρ οἶμαι ῥᾳδίως
ἅπανθ᾿ἁμαρτάνοντά σ᾿ἀποδείξειν ἐγώ,
εἰτοὺς δικαίους φῇς ποιήσειν πλουσίους.

ΧΡ.

Ὦτύμπανα καὶκύφωνες, οὐκ ἀρήξετε ;

ΠΕ.

Οὐδεῖσχετλιάζειν καὶβοᾶν πρὶν ἂν μάθῃς.

ΧΡ.


Καὶτίς δύναιτ᾿ἂν μὴβοᾶν ΄ἰοὺἰοὺ΄ 
τοιαῦτ᾿ἀκούων ;

ΠΕ.

Ὅστις ἐστὶν εὖφρονῶν.

ΧΡ.


Τί δῆτά σοι τίμημ᾿ἐπιγράψω τῇδίκῃ
ἐὰν ἁλῷς ;

ΠΕ.

Ὅτι σοι δοκεῖ

ΧΡ.

Καλῶς λέγεις.

ΠΕ.

Τὸγὰρ αὔτ᾿ἐὰν ἡττᾶσθε, καὶσφὼδεῖπαθεῖν.

ΧΡ.

Ἱκανοὺς νομίζεις δῆτα θανάτους εἴκοσιν ;

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ

Ταύτῃγε‧νῷν δὲδύ᾿ἀποχρήσουσιν μόνω.

ΠΕ.


Οὐκ ἂν φθάνοιτε τοῦτο πράττοντες‧τί γὰρ
ἔχοι τις ἂν δίκαιον ἀντειπεῖν ἔτι ;

ΧΟΡΟΣ




Ἀλλ᾿ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν ᾧνικήσετε τηνδὶ
ἐν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες, μαλακὸν δ᾿ἐνδώσετε μηδέν.


‒2‒







ΧΡ.










Φανερὸν μὲν ἔγωγ᾿οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾿εἶναι πᾶσιν ὁμοίως
ὅτι τοὺς χρηστοὺς τῶν ἀνθρώπων εὖπράττειν ἐστὶδίκαιον,
τοὺς δὲπονηροὺς καὶτοὺς ἀθέους τούτων τἀναντία δήπου.
Τοῦτ᾿οὖν ἡμεῖς ἐπιθυμοῦντες μόλις ηὕρομεν ὥστε γενέσθαι
βούλευμα καλὸν καὶγενναῖον καὶχρήσιμον εἰς ἅπαν ἔργον.
Ἤν γὰρ ὁΠλοῦτος νυνὶβλέψῃκαὶμὴτυφλὸς ὢν περινοστῇ
ὡς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνθρώπων βαδιεῖται κοὐκ ἀπολείψει,
τοὺς δὲπονηροὺς καὶτοὺς ἀθέους φευξεῖται‧κᾆταποιήσει
πάντας χρηστοὺς καὶπλουτοῦντας δήπου τά τε θεῖα σέϐοντας.
Καίτοι τούτου τοῖς ἀνθρώποις τίς ἂν ἐξεύροι ποτ᾿ἄμεινον ; 

ΒΛ.

Οὐδείς‧τούτου μάρτυς ἐγώ σοι‧μηδὲν ταύτην γ᾿ἀνερώτα.

ΧΡ.







Ὡςμὲν γὰρ νῦν ἡμῖν ὁβίος τοῖς ἀνθρώποις διάκειται,
τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ᾿εἶναι μανίαν κακοδαιμονίαν τ᾿ἔτι μᾶλλον ;
Πολλοὶμὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὄντες πλουτοῦσι πονηροί,
ἀδίκως αὐτὰξυλλεξάμενοι‧πολλοὶδ᾿ὄντες πάνυ χρηστοὶ
πράττουσι κακῶςκαὶπεινῶσιν μετὰσοῦτε τὰπλεῖστα σύνεισιν.
Οὔκουν εἶναί φημ᾿, εἰπαύσει ταύτην βλέψας ποθ᾿ὁΠλοῦτος,
ὁδὸν ἥντιν᾿ἰὼν τοῖς ἀνθρώποις ἀγάθ᾿ἄν μείζω πορίσειεν.
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Ploutos, atteint de cécité sur l’ordre de Zeus, s’apprête à retrouver la vue pour instaurer un monde nouveau.
Chrémyle s’adresse ici à Pauvreté.
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Tournez la page S.V.P.
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