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PRAEFATIO 

Ioannis Philoponi in Aristotelis libros De generatione animalium com- 

mentaria non eius auctoris esse, cuius nomen prae se ferant, primus vidit 

Valentinus Rose, vir doctissimus et de Aristotelicis studiis optime meritus. 

is in commentatione sua De Aristotelis librorum ordine et auctoritate, quae 

Berolini a. MDCCCLIV edita est, p. 148 , Michaelis, inquit, Ephesii scholia 

in l. De generatione animalium sub falso Philoponi nomine male edita. esse 

omnis eorum ratio evincit, quae ut plane eadem cum. scholiorum 4n l. de 

partibus anim. auctore Ephesio (ed. P. Victorius Flor. 1548), ita ἃ proliais 

lo. Philoponi commentariis plane aliena est, et vel hoc et diligentiae et doc- 

trinae specie multo inferior — ——- Ceterum auctoris, qui Athenis scri- 

psisse videtur (de gen. f. 14 b) [p. 23,6 sqq. ἢ. ed.] patriam Ephesum mani- 

festo ostendunt verba de gen. f. 72 [p. 149,19. 20] ἔστι δὲ ἢ ὕλινα ζῷον ὅμοιον 

λύχῳ, ὅπερ ἐν 'Exísm νῦν ὃ πολὺς dvyÜüpemos γάννον Ovoudte.* 

Philoponi nomen, quod editor Venetus titulo libri adseripsit, codicum 

auctoritate prorsus caret; hi enim seriptorem omnino non nominant. 

Michaelem autem profecto commentaria in l. de generatione scripsisse ipsius 

scholiis in l. de vita et morte (ed. Venet. 1521) f. 115* [cf. Rose p. 141] 

edocemur. porro quae p. 2,12 sqq. h. ed. leguntur ἰστέον δὲ ὅτι ἐπειδὴ σύνηϑές 

ἐστιν ἡμῖν ἐν τοῖς πάμπαν σαφέσι xai μηδεμιᾶς δεομένοις ἐπιστάσεως ἐπιλέγειν 

τὸ “σαφῆ ὃὲ τὰ StX χαὶ οὕτω μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ δεόμενα σαφηνείας, ἐπὶ τῆς 

παρηύσης πραγματείας τοῦτο οὐ ποιήσομεν χτὰ. cum Michaelis comment. in libros 

de partibus animalium p. 121,16 et sententia et verbis ita congruunt, ut 

vel ex eo recte colligi possit scholia in hoc volumine edita eiusdem inter- 

pretis esse [cf. Rose p. 148]. neque illud praetermittam, quamquam for- 

tasse levioris momenti esse videbitur, quod in excerptis cod. Oxoniensis 

Coll. Corp. Chr. 108 saec. XII. (de quo cf. Supplementum Praef.) ad unum 

certe locum (de ceteris enim nihil compertum habeo) p. 141,33— 142,5 h. ed. 

οὔτε μὴν ὕστερον — ταῖς ἀχάνϑαις eadem manu, quae illa scripsit, vv. οὕτως 

6 ' Ecos; addita sunt. o e(3 [0] 
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IN PRAEFATIO 

Quod autem interpres p. 95,1 sqq. a se ipso ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ ΠΕρὶ 

Ψυχῆς exposita esse dieit, quae eadem apud Philoponum (comm. in 1. II 

de anima p. 335,14 sqq.) invenimus, eo adduci non possum, ut haec scholia 

Philoponi esse existimem, sed potius crediderim Michaelem illis verbis ali- 

quod suum in librum B de anima commentarium, quod nobis sane ignotum 

est, significare. 

Edidit haee De generatione animalium commentaria primus Io. Anto- 

nius de Camera Venetiis MDXXVI, codice ille usus non prorsus contem- 

nendo, quamquam extrema eius verba (cf. p. 249 h. ed.) mutila et mendosa 

erant; at lpse in eo negotio parum accurate versatus est ita ut verba libri 

manu scripti multis passim typographorum erroribus depravata sint. 

Nobis hanc editionem parantibus tres codices praesto fuerunt; qui sunt 

I PanisiNUS 1921 (L) chartaceus, forma maxima, foliorum 288, saec. XIV 

(Omont nv. somm. II p. 164). folia 202r — 255" continent scholia in libros 

Περὶ ζῴων γενέσεως ipsis philosophi verbis ita adscripta, ut ea media circum- 

cludant. menda librarii nonnumquam correxit manus recentior; quod ubi 

factum est, primam manum et alteram correctricem siglis Α΄ et A? distinxi. 

II PanrsiNus 1923 (D) membraneus, forma maxima, saec. XIV (Jmv. 

somm. 11 164). folia 115r — 223* exhibent scholia in libros De generatione 

animalium. verba τὸ ἐξ ἵππου---τρέπεται εἰς (p. 124,15 —132,14 h. ed.) omittit; 

ceterum summus ubique cum codice L consensus apparet. 

ΠῚ PAnzsINUs 1925 (K) bombycinus forma maxima, saec. XIV. folia 42* 

—]124* scholia in libros de generatione exhibent. 

Ad hos codices accedit ea quam supra tetigi editio Veneta (a), cuius 

titulus est hic: ᾿Αριστοτέλους περὶ ζώων γενέσεως μετὰ τῆς τοῦ Φιλοπόνου 

ἐξηγήσεως βιβλία πέντε. — Aristotelis de Animalium. generatione libri quinque 

cum. Philoponi commentarbWs. in exitu totius libri fol. 120" addita sunt 

haec: Fenetéis per loan. Antonium : et fratres de Sabio. MDXXVI. Mense - 

Februarii, — praemissa est editioni epistula Graece scripta Nicolai Petri 

Corcyraei ad Andream Matthaeum Aquivivum, ducem Hadriae. 

Etsi cod. K et editio Antonii paulo longius quam cod. I a Parisino 

1921 distant, tamen omnes quos dixi libros ab uno vetusto exemplo pendere 

ex communibus eorum mendis scripturae apparet. quae menda, ubi in 

promptu res erat, adhibitis plerumque Aristotelis De generatione animalium 

libris in contextu correxi; ubl aliqua suberat dubitatio, satis habui quae 

sententia requireret in adnotatione subicere. 

Scr. Berolini 

Mense Maio MCMIII MicuaAEL Havpuck. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

Conspectus codicum ad recensionem non adhibitorum. 

ManoraNus 234 bombyeinus forma maxima, saec. NIV inde a f. 98" 
scholia in libros de generatione animalium exhibet. 

MancriANUS 288 membraneus forma maxima, saec. XV: scholia in libros 

de generatione incipiunt fol. 99. 

In extremis verbis libri V hi codices eadem quae editio Antonii scrip- 
turae vitia habent. 

AwxmnosiANUS E 6 sup. bombycinus forma maxima, saec. NIV. spe- 
cimen lectionis, quod eius codicis nullum ostendit usum esse, dedit 
J. Tschiedel. 

p.1,5 ὑλιχὸν] eiótxóv || 6 τοῦ yàp οὗ ἕνεχα || 11 et 12 éxet || 18 ὄρνιϑες---ἐχτός (19) 
om. || 19 ὑστέραι in lae. om. || τε om. || 22 τῶν τε μερῶν ἐκ πάντων ἑκάστου ζώου || 
p. 2,1 δὲ om. || γίνεται || 2 τὸ om. || ἀποδειχνύει || 4 γένησις || ὅ γινομένων γένεσιν || 8.9 

ἐπιγράψειεν ἐνεργείας coll. || 9 ἐστὶ τὸ || συντάττει---ξηρῶν (p. 3,18) om. || p. 3,20 xai τὸ 
τῶν ψυλλῶν---γένος] ταῦτα || 24 "Ev δὲ -- οὕτως (29) om. || p. 4,1 δὴ] οὖν | 

9 ὁμοειδὲς || γεννήσει || 9 γεννᾶν || 11. 12 ἔχειν ἄρρεν καὶ 970 || 18 ἀνομοιοειδῇ || 15 xai 
om. || 21 λέγει δὲ --- σπέρμα (32) om. ]| 34 ἡ δὲ --- ἐχχριϑῇ (p. 5,2) om. || p. 5,2 μένειν || 

.4 xai τὸ μὲν---εἰς ἑαυτό (5) om. || 5 μέχρις ἂν || 1 "Exei—pópta (13) om. || 16 χρείᾳ o. || 
- 17 xei τῇ τοῦ || ταύτην -- ὑποζώματι (26) om. || 26 δὲ ante καὶ om. || 28 ὑπόζωμα--- βέλτιον 

(30) om. — quae sequuntur etiam magis a codd. IKL lectionibus differunt. 

9 ἐστὶν αὐτοῖς || 

PanisiINUS 2066 chartaceus forma quadrata, saec. XV. (Omont /nv. somm. 
€) II 186): scholia in libros de generatione foliis 3'—175' continentur. 

OxowiENsis Collegii Novi 232 chartaceus forma maxima, saec. XVI: 
scholia f. 229v incipiunt. 

Horum codicum nonnulla lectionis specimina Adolfus Torstrik in eo 

quo usus sum editionis exemplo ad prima et extrema librorum verba ad- 
scripsit. ea plerumque cum IKL et maxime cum K concinunt; quae ab 
his diserepant, aut falsa sunt aut levia, praeterquam quod Parisinus in 
extremo libro IV p. 210,11. 18 post σελήνης exhibet xoi ἕχαστα τε αὖ 
χαὶ φυτὰ ἀνϑεῖ xai ζῷα $04, et in exitu scholiorum p. 249,9 falso additum 

v. ὀδόντων in his duobus codicibus non legitur. 

e 
264 
QT. - 



VIII SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

OxowiENSIS Collegii Corporis Christi. 108 membraneus forma quadrata, 

saec. XII inde a f. 13. Aristotelis libros de generatione cum scholiis in mar- 

gine adscriptis exhibet; quorum scholiorum magna, ut videtur, pars ex 
Michaelis commentariis excerpta est. nonnulla eorum specimina, quae cum 
comment. p. 2,2—8. p. 16,11—13. p. 139,7—10. p. 141,93—142,5. p. 161, 
13 sqq. magis minusve consentiunt, dedit Adolfus Torstrik, sed idem recte 

iudicavit illum codicem ceteris omnibus aetate superiorem nullam ad com- 
mentaria edenda utilitatem habere. 



IOANNIS PHILOPONI (MICHAELIS EPHESII) 

EN LIBROS 

DE GENERATIONE ANIMALIUM 

LUN M EGIT XJIA 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen, anim. B 





XXOAIA ΕἸΣ TO ΠΡΩ͂ΤΟΝ THX ΠΕΡῚ ZOQN l'ENEXEQX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ 

IIPATMATEIAX. 

Ed. Antonii 
- Venet. 1526 

Ἢ παροῦσα πραγματεία, ὡς χαὶ αὐτός 
L 

’ 5 “. A ησι, συνεχής ἐστι τῇ Περὶ 3r 
di y , B a ζητῶ. δὴν “εἰ Ως τῶν TW y Ba ue ^ («v μορίων, ἐν ἢ ζητῶν διὰ τί Éxaotov τῶν μορίων οὕτως ἔχει ὥσπερ 
» , ΄Ν , ΤῸΝ e ' ' M , e Ν * - e ^ 

ἔχει, ἀπεδίδου αἰτίας τὸ ὑλιχὸν xal τὸ τελιχόν, ὅπερ τελιχὸν ἐν τοῖς ὑπὸ 

( 

Q 

A - ΓῚ 2-5 3 ra" ^ m: ' *'d , a , 

γένεσιν πᾶσιϑ ταὐτόν ἐστι τῷ εἰδιχῷ τὸ γὰρ οὗ ἕνεχα γίνεται τὸ γινόμενον 10 

ἐπὶ τῶν φυσιχῶν χαὶ τὸ εἶδος ταὐτόν ἐστιν. ἀπεδίδου οὖν ἐν ἐχείνοις 
7 3I. ' ' ' , "EE. ef - E * 5^ , NAA αἰτίας τὸ ὑλιχὸν xal τὸ τελιχόν, xai διὰ τοῦτο xal τὸ εἰδιχόν, τὸ δὲ ποιη- 15 

EROR Ὁ λ s M DÀ - it 1 AT ENT. y E [ PAD a Ὁ M UA DH τιχὸν τὸ χινοῦν τὴν ὕλην πρὸς τὴν λῆψιν τοῦ εἴδους, ὥστε ἐξ αὐτῆς xal 

10 τοῦ τοιοῦδε εἴδους γενέσϑαι ῥύγχος xai αἴμα χαὶ πιμελὴν xai τὰ ἄλλα 20 

ὧν ἐχεῖσε ἐμνήσϑη. παραλιμπάνων. ἀλλὰ xai τὰ περὶ τὴν γένεσιν συν- 

τελοῦντα μόρια“ οὔτε γὰρ τὴν ποιητιχὴν αἰτίαν, ὡς λέγομεν, ἐχεῖσε ἀπέ- 
ὃδωχεν οὔτε περὶ τῶν πρὸς γένεσιν συντελούντων μορίων, οἷον ὄρχεων χαὶ 90 
e nd N m - ^ , , δὶ ? * »Ἥ ' ᾿ , 

ὑστερῶν xut τῶν λοιπῶν, διωρίσατο τι, ἀλλ ἐφυλάζατο τὴν περὶ τούτων 
, - , / ᾿ Β ΄ 2 , , 

15 ϑεωρίαν τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ [Περὶ ζῳων γενέσεως ἐπιγραφομένῃ. πρό- 
χειται οὖν αὐτῷ ἐνταῦϑα εἰπεῖν περὶ τῶν πρὸς τὴν γένεσιν συντελούντων 

μορίων, οἷον διὰ τί τὰ μὲν ἔχει ὄρχεις τὰ δ᾽ οὐχ ἔχει, χαὶ τῶν ἐχόντων 
ΝΟΣ , a 5 M A s m— " "MH 26 In n ἢ ὃες A. A JJ 2 -c , PT ^N 

διὰ τί τὰ μὲν ἐντὸς ἔχει τὰ ἐχτός (όρνιϑες μὲν γὰρ ἐντός, πρόβατα δὲ 
^ , , ᾿ A , e [d , M 5 , M , ^ 

xai χάπροι ἐχτός), xal διὰ τί at ὑστέραι πᾶσιν ἐντός, τί τε τὸ σπέρμα xai 30 

40 τίς ἢ γονή, καὶ ἀπὸ ποίγυ μέρους αὕτη stut* χαὶ ἵνα 
T , ) — ^ —— 

ut χαϑ᾽ ἕχαστον λέγοντες τῆς γενέσεως χαὶ τοῦ 
ι 

ποιητιχοῦ αἰτίου τῶν τε μερῶν ἐχάστου Ca 

l. 2 Tit. Σχόλια---πραγματείας IKL: ᾿Αριστοτέλους περὶ ζώων γενέσεως μετὰ τῶν τοῦ Φιλο- 
πόνου σχολίων βιβλίον ἃ ἃ 5 post τελιχόν add. xal εἰδιχὸν K, xal ταύτη xal τὸ 
εἰδιχὸν ἃ ὅπερ] ὅτι τὸ Κα 6 τῶ γὰρ o9 IL ( post φυσιχῶν add. 

δὲ τὸ τέλος a ἐν ἐχείνοις οὖν coll. IL 8 αἴτιον ἃ τὸ ante ceÀtxóv om. IKL 

xai ante διὰ om. Καὶ δὲ om. Καὶ 9 post ποιητιχὸν add. ἐστι ἃ 10 ῥύγχος] 
σάρχα à 11 fort. παραλιμπάνει περὶ] fort. πρὸς ἄλλα καὶ La 
18 γέννησιν Καὶ post οἷον add. τῶν τε IL 16 γοῦν IL περί τε τῶν IL 

2] τῆς om. Ka 22 ἁπάντων ἑχάστου ζώου coll. Ka 23 τὴν om. IL 

post σχέψιν add. ἑκάστου IL τῇ τῷ Καὶ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 1 



9 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. A 1 (Arist. p. 71522] 

ON , [t4 A - ῇ " e Á , A ^C ^' ^ , ' y- 

διὰ ποίαν ὕλην x«t τίνος ἔνεχα γεγόνασιν, ἐνταῦθα OS πῶς γίνονται xoi τί 9r 

c ὃ ποιοῦν ἕχαστον αὐτῶν xai δημιουργοῦν ζητεῖ τε xai ἀποδείχνυσιν. ἐπεὶ 

ἢ ἐνέργεια τοῦ ποιητιχοῦ ἢ χινοῦσα τὴν ὕλην πρὸς λῆψιν τοῦ εἴδους 35 e? 

o 

0. (0. C» (Q^ 

o2 (0^ y ἄλλο ἐστὶν T, f, Ἰένεσις τοῦ γινομένου, ὃ περὶ τοῦ ποιητιχοῦ αἰτίου 

ων τρόπον τινὰ περὶ τῆς ἑχάστου τῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ γινομένων γενέσεως 

λέγει. | ὥστε χαλῶς περὶ ζῴων γενέσεως ἐπιγέγραπται ἢ παροῦσα πραγμα- 3v 

τεία. τὸ γὰρ περὶ ζῴων γενέσεως ἐπιγράφειν ἴσον ἐστὶ τῷ περὶ τῆς τοῦ 

ποιητιχοῦ αἰτίου ἐνεργείας, χἂν περὶ τῆς τοῦ ποιητιχοῦ αἰτίου ἐνεργείας ἐπι- 
γράψειεν, ἴσον ἐστὶ τῷ περὶ ζῴων γενέσεως ἐπιγράφειν. συντάττει δὲ xol 

10 περιχλείξι τὴν παροῦσαν πραγματείαν ἐν πέντε βιβλίοις. ὁ μὲν οὖν σχοπὸς 

χαὶ δι᾿ ἣν οὕτως ἐπιγέγραπται αἰτίαν ἢ προχειμένη πραγματεία εἴρηται. 
ἰστέον δὲ ὅτι ἐπειδὴ σύνηϑές ἐστιν ἡμῖν ἐν τοῖς πάμπαν σαφέσι xol μιηδε- 

μιᾶς δεομένοις ἐπιστάσεως ἐπιλέγειν τὸ σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς χαὶ οὕτω μετα- 

ex 

βαίνειν ἐπὶ τὰ δεόμενα σαφηνείας, ἐπὶ τῆς παρούσης πραγματείας τοῦτο οὐ 
΄ , - , ΄ ^N 

15 ποιήσομεν, ἀλλὰ τοῖς μὲν χρῃζουσι σαφηνείας ἐπιστήσομεν, τὰ δὲ λίαν 

σαφὴ σιγῇ παραδραμοῦμεν μὴ ἐπιφωνοῦντες τὸ cag, δὲ τὰ ἑξῆς. χαὶ περὶ 
' , [r4 »^ 3 e. S9 e , - ΄ ΄ LEES ' - 

μὲν τούτων ἅλις: ἤδη δὲ ὑφ᾽ ἡγεμόνι τῶν λόγων λόγῳ ἐπὶ τὴν τῶν λεγο- 10 

μένων βαδιστέον σαφήνειαν. « 
, - 7 € , 

"Exe, φησί, περὶ τῶν ἄλλων μορίων εἴρηται ἐν τῇ Περὶ ζῴων 
m M m ^ , “4 Ll 

20 μορίων τῶν τε χοινῇ πᾶσι τοῖς ζῴοις ὑπαρχόντων xal τῶν ἰδίων xa 

ἔχαστον γένος χωρίς (ὅσα μὲν γὰρ χοινῶς πᾶσιν 7| τοῖς πλείοσιν ὑπῆρχε, 

χοινῶς περὶ τούτων ἐν ἐχείνοις τὸν λόγον ἐποιήσατο" ὅσα δὲ χωρὶς ἑχάστῳ 

γένει ἣ εἴδει ὑπῆρχε, ταῦτα χωρίσας ἰδίως περὶ τούτων τοὺς λόγους 

ἀπεδίδου) ἐπειδὴ οὖν περὶ τούτων ἐν ἐχξίνοις διώρισται, τίνα τρόπον διὰ 1ὅ 
΄ 1 yy σ , , ^ 3 UN N σ ' ΄ DN 

25 ταύτην τὴν αἰτίαν ἔχαστόν ἐστι τοιοῦτον (εἰπὼν ὃξ ὅτι διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν σαφηνίζων τοῦτο ἐπήγαγε λέγω δὲ ταύτην τὴν Évexd του" ὑπό- 
M ) / , , P ' - gd e , » NA χεινται γὰρ αἰτίαι τέσσαρες, μία μὲν τὸ οὗ Évexa ὡς τέλος, ἄλλη ὃξε ὁ 

λόγος τῆς οὐσίας, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἶδος, τὸ δὲ τέλος xol τὸ εἶδος ὡς ἕν τι 
σχεδὸν ὑπολαβεῖν δεῖ, τρίτη δὲ χαὶ (pv ἢ ὕλη xol τὸ ποιητικόν) ἐπεὶ χ εῖν δεῖ, τρίτη δὲ xal τετάρτη ἢ ὕλη x 

80 οὖν τέτταρα τὰ αἴτια, περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, τοῦ τε εἴδους χαὶ τοῦ 
τέλους χαὶ τῆς ὕλης εἴρηται. τὸ γὰρ τέλος χαὶ τὸ εἶδος ταὐτόν, ὥστε τὸ 50 

τέλος ἀποδιδόντες ἐν ἐχείνοις χαὶ τὸ εἶδος ἀπεδίδομεν χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. 
5 ΑἹ ^ ' ' , e 9 € - , ' » , — (ny SN 
ἀλλὰ μὴν xai τὰ μέρη ὕλη εἰσὶ τοῖς ζῴοις" τὰ μὲν ἀνομοιομερῇ ὕλη εἰσὶ 

παντὶ τῷ ὅλῳ, οἷον τῷ Σωχράτει, τοῖς δ᾽ ἀνομοιομερέσιν εἰσὶν ὕλη τὰ 

35 ὁμοιομερῇ χαὶ τοῖς ὁμοιομερέσι τὰ στοιχεῖα: ὥστε xol περὶ τῶν μερῶν 
, M - e , ' M Ν , , , - ἔγοντες περὶ τῆς ὕλης ἐλέγομεν. ἐπεὶ οὖν περὶ τούτων πάντων ἐχεῖσε 

2 δημιουργὸν ἃ ll οὗτος I αἰτίαν ἐπιγέγραπται coll. Ka 18 ἐπιστασίας Καὶ 

ἐπισάγειν a σαφῇ χαὶ τὰ ἃ 14 ἐπὶ (ante τῆς)}}] ἐν K post ἐπὶ add. 

δὲ ἃ τῇ παρούση πραγματεία Ka 15 ποιήσωμεν ἃ ἐπιστήσωμεν ἃ 
δὲ] μὲν ἃ 10 παραδράμωμεν IL νὴ] μόνον ἃ δὲ om. ἃ 
δὲ χαὶ τὰ Κα 19 τῇ] τῷ 1 20 post x«i add. περὶ Ka 29 τούτον 
(sic) K 24 post τὸ add. ye K, τε ἃ 90 οὖν xal τέτταρα IL 92 ἀπο- 

δίδομεν ἃ τὸ ante ἀνάπαλιν om. Ka 99 post μὲν add. γὰρ a 94 σωχράτη à 

ἂν ὁμοιομερέσι La ἐστὶν K 
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εἴρηται, λοιπόν ἐστι περί τε τῶν μορίων τῶν πρὸς τὴν γένεσιν συντελούν- ὃν 
των εἰπεῖν (οὐδὲν 1 ὰρ 1 περὶ τούτων ἐν ἐχείνοις διώρισται) xal περὶ τῆς χι- 25 

γούσης αἰτίας, τίς αὕτη. τὸ δὲ περὶ τῆς χινούσης xal ποιητιχῇς αἰτίας 
χέγειν ταὐτόν ἐστι τρόπον τινὰ τῷ σχοπεῖν xal περὶ τῆς ἑχάστου γενέσεως. 

5 διὰ ὃξ τὸ εἶναι τὴν παροῦσαν πραγματείαν συνεχῇ χατὰ φύσιν τῇ Περὶ 

ζῴων μορίων, εἰς ἕν ταύτας ὁ λόγος συνήγαγε, τελευταῖα μὲν χαὶ δεύτερα 

τῶν Περὶ ζῴων μορίων ταῦτα τὰ προχείμενα πέντε βιβλία τάξας, π πρῶτα 
A δ᾽ ἐχεῖνα. ἀλλ᾽ εἰ xal τελευταῖα τῶν Περὶ ζῴων μορίων ἐτάχϑησαν, ὅμως 80 

ἐχόμενα τούτων εἰσίν: ἔχεται γάρ, ὡς εἴρηται, xai συνήνωται χατὰ φύσιν 
JJ M , ΄ E. - ' , , - * , ^ 

10 τὰ [leot ζῴων γενέσεως τοῖς [Περὶ ζῴων μορίων. ταῦτα εἰπὼν εἰσβάλλει 
πρὸς τὰ προχείμενα αὐτῷ. 

LI - , - v ^ “Ὁ , 

E» δὲ τῇ λέξει τῇ τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ ϑῆλυ πρόσχειται τὸ τε- 
Ὰ Ν 

λειωϑέν ἐστιν ἀχριβῶς" τινὰ γὰρ πρὸ τοῦ τελειωϑῆναι οὐ φαίνεται εἴτε 35 
D 

2k w 

ἄρρενα ἐστιν εἴτε ϑήλεα, ὡς ὁρῶμεν ἐπὶ τῶν χηνῶν x«l ἄλλων τινῶν, τε- 
, Y 7 NL JU Ἂν M VP ' M T M - 15 λειωϑέντα δὲ φαίνεται. τὰ ὃ ἔχοντα τὸ ἄρρεν xai τὸ UÜTAO xol γεννῶντα 40 

΄ — x x. us ET ' $^ - - Ὁ 7 

uiv, uy ὁμογενῇ δέ, τουτέστι μὴ δυοειδῇ, ἀλλ΄ ἀνομοειδῆ, ταῦτα δή ἐστιν 
Li ) — , [4 - "m ὅσα γίνεται μὴ ἐχ ζῳων, ἀλλ ἐχ γῆς σηπομένης xal περιττωμάτων ὑγρῶν 45 

xai ξηρῶν, οἷον at τε μυῖαι xai ψύλλαι xol χανϑαρίδες xol ἄλλα πολλά" ταῦτα 
A Α͂ , e » ^N ? A ^ , A 

γὰρ ἐχ σαπείσης γεγονότα ὕλης, ἔχουσι δὲ ἄρρεν xai ÜTÀo. φαίνεται γὰρ 
, - ^ M - Le ^ w , 

20 συνδυαζόμενα x«i τὸ τῶν ψυλλῶν xai τῶν μυιῶν xal τὸ τῶν ἄλλων γένος. 

χαὶ γεννῶσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοειδῆ, | at μὲν οὖν ψύλλαι μιχρά τινα σχωλήχια 4r 
λευχότατα xai ἄποδα, αὐταὶ δὲ μέλαιναι x«i ὑπόποδές εἰσι' χαὶ τὰ ἄλλα 
δμοίως ταῖς ψύλλαις. 

9 - M - ᾽ 

E» δὲ τῇ λέξει τῇ xal τούτων γὰρ τοῖς μὲν χαϑ᾽ ὅλον τὸ 
25 qyévoc, οἷον τοῖς μαλαχίοις τὸ τούτων pen τῶν ἀναίμων εἴρηται" 5 

χαὶ τούτων γὰρ τῶν ἀναίμων. εἰπὼν γὰρ ὅτι ὅσα ἐχ σηπομένης ὕλης 

γίνεται xal ἔχει τὸ ἄρρεν xai ϑῆλυ, γεννᾷ μέν, ἀνομοειδῆ δέ, xoi τὰ 10 
Ω 7 » » RE » ΄ va? σ΄ Αγ’. 5... Ra 

γεννηϑέντα οὔτε ἄρρενά ἐστιν οὔτε ϑήλεα οὐϑ᾽ ὅλως γεννᾷ ἕτερα, ἀλλ 
ἄγονα διατελεῖ, δείχνυσιν ὅτι οὐ γεννῶσιν οὕτως" ἔστω δὲ 0 λόγος ἐπὶ τῶν 

^ Ll , - Li - ^ * , ^ , 2 

30 Ψυλλῶν xal τῶν τέχνων αὐτῶν. αἱ Ψύλλαι αἱ γεγονυῖαι μὴ ἐχ ζῴων, ἀλλ᾽ 15 

ἐχ σαπείσης ὕλης, αὗται οὖν γεγεννήχασι μιχρά τινα σχωλήχια xai λευχά. 
, ^- LZ » » , d ^^ YQ? 

λέγομεν οὖν ὅτι τὰ τοιαῦτα σχωλήχια οὔτε ἄρρενά ἐστιν οὔτε ϑήλεα o0U 30 
^ [14 - DIA S22 WS 9 

ὅλως (evvav οὐνανται. δὶ OC τοῦτο ψεῦ δος, d, ες ἄρα τὸ ἀντιχείμε νον. 

2 εἰπεῖν post ἐστι (1) ponunt Ka οὐδὲ γὰρ 11, τούτου Καὶ 9 διὰ τὸ 
εἶναι δὲ coll. Ka 6 ταύτας] ἐνταῦϑα ἃ δεύτερα] ὕστερα ἃ 1 τῶν om. K 
πρῶτον à 9 «al συνήνωται ὡς εἴρηται coll. a 11 πρὸς] εἰς L 13 ἐστιν 
om. Ka post τελειωϑῆναι add. δὲ Ka 14. 15 τελεωϑέντα I 15 &" 
om. K 16 δέ om. ILa ἀνομοιοειδῇ Καὶ 18 ἢ ξηρῶν Ka μυῖαι 

χαὶ om. Ka xai ai χανϑαρίδες Καὶ 19 δὲ om. Ka τὸ ἄρρεν Ka 
τὸ ϑῆλυ ἃ 20 συνδυαζόμενον Καὶ χαὶ τὸ τῶν μυιῶν Ka 21 ἀλλ᾽ om. Καὶ 
post ὁμοειδῇῃ add. ἀλλ᾽ ἀνομοειδῇ la, ἀλλ᾽ ἀνομοιοειδῆ Καὶ 22 αὐταὶ scripsi: αὗται libri 
$8] γὰρ ἃ μέλανα xal ὑπόποδα Καὶ 24 γὰρ libri et Arist. S: om. Arist. vulg. 

26 γὰρ (post εἰπὼν) δὲ a ὅσα om. Καὶ ὕλης corr. ex γῆς 21 «xai τὸ 959 ἃ 

post ϑήλυ add. χαὶ Καὶ 28 ϑήλεια L 29 γεννᾶ a 3l γεγενήχασι ] 
1 
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Y ^N ^ - y , ' » M - * N É ἔστω δὴ ἐν τοῖς τοιούτοις σχωληχίοις τὸ ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ χαὶ τὸ ἑπόμενον 4r 

αὐτοῖν, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ συνδυάζεσϑαι. εἰ οὖν συνδυαζομένων τῶν σχωλη- 95 

χίων γίνεται ἐξ αὐτῶν ζῷα, T| διμοειδῇ αὐτοῖς ἔσται τὰ γεννηϑέντα ἢ dvo- 

μοειδῇ. εἰ μὲν οὖν ὁμοειδῆ, ἔδει χαὶ τὰς ψύλλαάς ἐξ ὁμοειδῶν γενέσϑαι " 20 
ὡς γὰρ ὃ Σωχράτης δμοειδῇ Saut γεννήσας χαὶ ὃ Σωφρονίσχος 6 Σω- 

χράτους πατὴρ ἐξ ὁμοειδῶν γέγονεν, οὕτως, ἐπειδὴ τὰ σχωλήχια ὁμοειδῇ 
EU PET lj y [4 0 AN 3 ;| ΝᾺ ICT SS. A 2^ o£ γεγέννηχς χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν, &O0st xal τὰς γεγεννηχυίας αὐτὰ ψύλλας ἐξ 35 

΄ Ὁ mw ELT , - , , 94 , ? , e [d 

ὁμοειδῶν γενέσϑαι αὐταῖς. οὐ γεγόνασι δέ, ἀλλ΄ ἐχ σαπείσης ὕλης.  Opo- 

σι 

^, κω ειδῇ μὲν οὖν διὰ ταῦτα οὐ δύνανται γεννῆσαι" εἰ ὃὲ ἀνομοειδῇ, πότερον 

10 δυνάμενα συνδυάζεσϑαι (τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστί τῷ πότερον ἔχουσι τὸ ἄρρεν 

χαὶ τὸ ϑῆλυ) ἣ οὖ; εἰ μὲν οὖν μὴ δύνανται συνδυάζεσϑαι μηδ᾽ ἔχειν τὸ 
Ὑ 1 ' - y^ ^N 3 2 ΨΥ ' » M i1 m 

ἄρρεν xal τὸ ÜTÀo, &O0st μηδὲ τὰ σχωλήχια ἔχειν τὸ ἄρρεν xal τὸ ÜTu- 

διὰ τίνα γὰρ αἰτίαν τὰ υὲν τῶν σχωληχίων ἔχγονα ἀνομοειδῇ ὄντα τοῖς 40 
, b] Y» ^ Mw ' A] ^ A] AN , , -- 

σχωληχίοις οὐχ ἔχουσι τὸ ἄρρεν xai τὸ ϑῆλυ, τὰ δὲ σχωλήχια ἀνομοειδῆ 

15 ὄντα ταῖς ψύλλαις ἕξουσιν ; εἰ δὲ ἕξουσι χαὶ τὰ τῶν σχωληχίων ἔχγονα τὸ 

ἄρρεν xai τὸ λυ xoi δύνανται xoi συνδυάζεσϑαι xoi γεννᾶν, ὁμοειδῆ 

μὲν οὐχ ἂν γεννήσαιεν: ἔδει γὰρ xal τὰ σχωλήχια ἐξ ὁμοειδῶν γενέσϑαι" 

γεννήσουσιν ἄρα ἀνομοειδῇ, χἀχεῖνα πάλιν ἕτερα ἀνομοειδῇ διὰ τὰς αὐτὰς 
, , ^ ) - -»ἢ , » o ἀνάγχας, xal οὕτω προβήσεται ἣ τῶν ἀνομοειδῶν φύσις εἰς ἄπειρον, ὅπερ 

90 ἀδύνατον. 

Λέγει δὲ ἐν τοῖς φυτοῖς λέγεσϑαι τὸ ἄρρεν xal ÜTAo xaÜ' ὁμοιότητα 40 
Ν 5 , ' A ' ΄ » Ὁ ἣ, ΟἾΔ ut b! I -“ 

χαὶ ἀναλογίαν. τὰ μὲν γὰρ χαρποφόρα ϑήλεα" τῶν γὰρ ϑη λέων τὸ γεννᾶν 4ν 
ἐν ἑαυτοῖς: τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα ἄρρενα. ὃ δὲ ἰξὸς χαϑ᾽ αὑτὸν μὲν οὐ γίνεται, 

ἀλλ ἐν τῇ üpo(* ἔστι γὰρ 6 ἰξὸς ἐν τῇ δρυὶ ἔτι ὧν ὅμοιος τοῖς φύλλοις 5 (Λ τῇ op εστι γὰρ (coc τ op ( $ $9 $ 

τοῦ χισσοῦ. τοῦτον οὖν συναγαγόντες οἱ ἰξευταὶ χαὶ ἐν χύτρᾳ χαινῇ ἐναπο- 

τιϑέντες χατορύττουσιν αὐτὸν μετὰ τῆς χύτρας ἐν τῇ χόπρῳ, χαὶ ἐν ταύτῃ 10 

σαπείς, εἶτα ἐλαίῳ μαλαχϑεὶς ἀποτελεῖται ὃ ἐπαλειφόμενος ἰξὸς ἐν τοῖς 

τῷ σι 

χλαδίοις πρὸς τὴν τῶν στρουϑῶν ϑήραν. 

Ἐπιβάλλοντα δὲ λόγον λέγει τὸν ἁρμόδιον xoi προσήχοντα. ἐν δὲ 1ὅ 

80 τῇ λέξει τῇ ἀπὸ τῶν εἰρημένων συνείροντας εἰρημένα λέγει τὸ ἄρρεν 

xai τὸ ϑῆλυ. ἐν δὲ τῇ μετ᾽ αὐτὴν πάλιν λέξει τῇ τοῦτο δὲ μάλιστ᾽ 

ἄν τις πιστεύσειε ϑεωρῶν πῶς γίνεται τὸ σπέρμα τὸ τοῦτο δηλω- 30 

τιχόν ἐστι τοῦ ὅτι δὲ τῆς γενέσεως ἀρχαὶ τὸ ἄρρεν ἐστὶ xal τὸ ϑῆλυ" 
τοῦτο πιστεύσΞξιεν ἄν τις ϑεωρῶν πῶς γίνεται τὸ σπέρμα, xal πόϑεν. ἢ δὲ 95 

35 τοῦ σπέρματος ἀπόχρισις (λεγέσϑω γὰρ νῦν σπέρμα xal τὸ χαταμήνιον) 

1 χαὶ τὸ ὃ. Καὶ 2 αὐτοῖς Καὶ 1 αὐτὰς ψύλλας ἃ ὃ ἑαυταῖς Ka 

9 δύναται IL 9 et 10 πρότερον IL 12 μηδὲ] καὶ IL post σχωλήχια 
add. μὴ 1, τὸ ϑήλυ καὶ τὸ ἄρρεν coll. I 13 σχωλήχων I 14 τὸ ante 
“ϑηλυ om. a 16 xoi post δύνανται om. Ka 21 λέγεσϑαι] γίνεσϑαι IL 

22 ἀναλογείαν ἃ 22. 23 τῶν γὰρ-- ἑαυτοῖς] τὸ γὰρ γεννᾶν δὴ ἐν ἑαυταῖς Κα 

24 ἐν τῇ Oput (post ἰξὸς) om. IL ἔτι] ἐστὶ ἃ 20 συσχόντες K: συνάγοντες ἃ 

26 τῆς] τὰς ἃ . τῷ κόπρω ἃ xai om. I 90 συνεγείροντα a 
91 τὸ, om. I 92 τὸ ante τοῦτο om. K 90 ἀρχὴ Καὶ ἐστὶ om, K 

0 ἀπόχρισις post χαταμήνιον ponunt Ka 
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35 
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xai ἐν τῷ ϑήλει ἐστὶ xai ἄρρενι xal ἐχ τούτων ἐξέρχεται. ὅταν μὲν γὰρ 
ἐχχριϑῇ ἀπὸ τοῦ λεπτοτάτου αἵματος τοῦ τρέφοντος τὸ σῶμα xal μένῃ ἐ 

vois σπερματιχοῖς πόροις, πάντως ἐστὶν ἐν τούτοις, ἐξέρχεται δὲ ἐχ τοῦ 
ἄρρενος ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ συνδυασμοῦ, xal τὸ μὲν ἄρρεν γεννᾷ εἰς 

ϑῆλυ, τὸ δὲ ϑῆλυ εἰς ἑαυτό: ἐν ἑαυτῷ γὰρ φέρει τὸ ἔμβρυον, ἕως ἂν τε- 

λειωϑῇ, τελειωϑὲν Oi γεννᾷ. 

᾿Επεὶ δὲ δυνάμει τινὶ xal ἔργῳ διώρισται τὸ ἄρρεν xol ϑῆλυ, τῶν δὲ 

διαφόρων δυνάμεων χαὶ τὰ ὄργανα διάφορα, ἀναγχαῖον χαὶ τὰ πρὸς τὴν 

τέχνωσιν xal τὸν συνδυασμὸν μόρια xoi ὄργανα διαφέρειν ἀλλήλων, xod 

ἃ ὄργανα xal μορία διαφέρουσι τὸ ἄρρεν xol ϑῆλυ. εἰ γὰρ xal χαϑόλου 

τοῦ Σωχράτους χατηγορεῖται τὸ ἄρρεν χαὶ τῆς Ξανϑίππης τὸ ϑῆλυ, dA 
οὐ xal χατὰ τὰς χεῖρας xai τοὺς ὀφθαλμοὺς 6 μὲν ἄρρην f, δὲ ϑήλειά 

ἐστιν, ἀλλὰ χατά τινα δύναμιν χαὶ χατά τινα μόρια. περινέους δὲ λέγει 

τοὺς φλεβώδεις πόρους, οἵτινες ἐπὶ μὲν τῶν ἐχόντων αἰδοῖον εἰς αὐτὸ τὸ 
αἰδοῖον Eon τὸ Nena ix δὲ τούτων διαδεξάμενον τὸ αἰδοῖον ἀφίησιν 
εἰς τὸ ϑῆλυ, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ἐχόντων αἰδοῖον αὐτοὶ πρὸς τῇ οἰχείαᾳ χρείᾳ 

ἀποπληροῦσι χαὶ τὴν τοῦ αἰδοίου. ταύτην δὲ ἐναντίωσιν εἶπε τὸ ἄρρεν 

χαὶ θῆλυ. 

Λέγει δὲ ὅτι τὰ ζῳοτόχα πάντα εἰς τὸ πρόσϑεν ἔχει τοὺς ὄρχεις, ἀλλὰ 
τὰ μὲν ἐχτός, ὥσπερ ἀνῦϑρωποι, τὰ δ᾽ ἐντὸς πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστρός: 

ἐν ᾧ γὰρ τόπῳ πληροῦται 7, τῆς γαστρὸς ϑέσις, ἐν τούτῳ ἔχουσιν αὐτοὺς 
, 1 e 6 - : »y b M1 * , - ^; 5 ^ 

χειμένους, ὥσπερ οἱ δελφῖνες: ἔχουσιν ὃὲ xol οὗτοι αἰδοῖον, οἷόν ἐστι τὸ 

τῶν βοῶν. | 
' mu ub c * (c 2 M e ). ἂν ' N L4 M - 

Τὰς δὲ ὑστέρας, αἱ xal μῆτραι χαλοῦνται, τὰ μὲν ἔχει πρὸς τοῖς ἀρ- 

ϑροις, ὥσπερ αἱ γυναῖχες, λέγων appa αὐτὰ τὰ τῶν γυναιχῶν αἰδοῖα, 

δὲ ἔχουσιν αὐτὰς πρὸς τῷ ὑποζώματι. ζῳοτοχοῦσι δὲ χαὶ ἐν ἑαυτοῖς χαὶ 
, Y» , PA M ^ eo , í M , 

ϑύραζε ἀνϑρωποι, βόες, ἵπποι xal τὰ ὅμοια: θύραζε δὲ μόνον ζῳοτο- 

χοῦσιν ὅσα ὠοτοχοῦσιν, ἐχτὸς ὃὲ γίνονται τὰ τοιαῦτα ὠὰ ζῷα. ὑπόζωμα 

δὲ λέγει τὸ διάφραγμα, ὅπερ xal φρένες χαλεῖται. τὰ δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως 
γινόμενα τὰ μὲν γίνεται διὰ τὸ ἀναγχαῖον, τὰ δὲ διὰ τὸ βέλτιον. ἀναγχαῖον 

δὲ λέγεται τὸ ἐν ἅπαντι τῷ γένει: εὑρισχόμενον, xai οὗ ἄνευ οὐχ ἐνδέχεται 
, , ^N Ά, UJ -" | MP Y £ ΓΞ » ) m 

γενέσϑαι τι, βέλτιόν 0& τὸ μὴ τοιοῦτον. ἐπεὶ δὲ οἱ ὀρχεις οὐτε ἐν ἅπαντι 

τῷ τῶν ἀρρένων εὑρίσχονται γένει, γίνεται δὲ γένεσις χαὶ χωρὶς αὐτῶν, 

οὔχ εἰσι διὰ τὸ ἀναγχαῖον, ἀλλὰ διὰ τὸ βέλτιον. | 

Ἁ ' , 

p. 717493 "Qgmep δὲ ἐν τοῖς περὶ τροφὴν τὰ εὐϑυέντερα λαβρότερα. 
) - L] SpA , , - 2) n ' » » ' A 1 

Εντεῦϑεν τὰς αἰτίας ἐχτίϑεται, ὃι ἃς τὰ ἔχοντα ὄρχεις xal τὰ μὴ 

1 95)» ἃ μὲν γὰρ om. IL 2 μένει ILa 2. 9 ἐν τοῖς---εἰς ἑαυτό 

om. K 

o 

ἥν 

y 0 

40 

10 

15 

20 

25 

10 

20 

(9) 
9 πάντως ἃ 5.6 τελειωϑῇ] τελειωϑέν Ka 6 ante δὲ add. μὲν ἃ 

12 χκαϑὰ ἃ ϑήλη ἃ 13 περινέους K Arist. vulg.: περιναίους ILa Arist. PS 

14 πόρους] τόπους IL 
21 xai om. I 28 post φοτοχοῦσιν add. ἐντὸς Ka 29 λέγεται Ka 

€ 

82 τι γενέσϑαι Καὶ οἱ om. La 94 διὰ post ἀλλὰ om. Ka 9D περὶ 
τροφὴν Arist. 96 τὰ post xdi om. Κα 

18 «di τὸ ϑῆλυ Καὶ 21 τρόπῳ Καὶ 24 δι᾽ ὑστέρας a 

τὴ Ἢ 
i 
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ἔχοντα τὰ μὲν ἔχει, τὰ δ᾽ οὐχ ἔχει, wal τῶν ἐχόντων τὰ μὲν ἐντὸς ἔχει, 6r 
ὥσπερ οἱ ὄρνιϑες, τὰ δ᾽ ἐχτός. φησὶν οὖν ὅτι, ὥσπερ τὰ εὐθϑυέντερα λα- 5 

βρότερά ἐστι πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς τροφῆς διὰ τὸ ϑᾶττον ἐξέρχεσϑαι τὸ 

περίττωμα διὰ τὴν εὐϑυεντερίαν, τὰ δὲ μὴ εὐθυέντερα σωφρονέστερα χαὶ 10 

ὀλιγοτροφώτερα, οὕτω xai τὰ uT ἔχοντα ὄρχεις, πόρους δὲ μόνον, ὡς oí σι 

ἰχϑύες, 7j, ἔχοντα μὲν ἐντὸς δέ, ὡς οἱ ὀρνιϑες’ τὰ μὲν οὖν μηδ᾽ ὅλως 
ἔχοντα ὄρχεις εἰσὶ πρὸς τὴν ἐργασίαν τοῦ συνδυασμοῦ ταχύτερα πάντων, 
ANO DUM N 5 A δὲ δύ A s ^ y » "P H - U τὰ 0 ἔχοντα μὲν ἐντὸς ὃξ βραδύτερα πρὸς τὴν τοιαύτην ἐργασίαν τῶν μὴ 

ἐχόντων ὄρχεις xal σωφρονέστερα, λαβρότερα δὲ xai ταχύτερα τῶν αὐτοὺς 15 
5 , 5 , ς , b) d δ᾽» - , , σ - , 

10 ἐχόντων ἐχτός. ῥητέον δ᾽ οὖν ἡμῖν πρῶτον μέν, τίνος ἕνεχεν τῇ φύσει πε- 

φρόντισται τοῦ τὰ μὲν εἶναι σώφρονα χαὶ πεποίηχε τῶν τοιούτων τοὺς 
v 5 , ' NN , ». 5 , Ὁ N ; t Ld 

ὄρχεις ἐχτός, τὰ ὃὲ λαβρότερα xal ἐντός, τῶν δὲ x«i παντελῶς χατωλι- 

γώρηχε χαὶ οὐχ ἀπέδωχεν ὄρχεις, xol διὰ τοῦτό εἰσι xal πάντων λαβρότατα. 
e , ^N * — , e δον , , 5 3 | 

ῥητέον ὃξ πρὸς τοῦτο συντόμως ὅτι οὐδὲ τούτων χατωλιγώρησεν, ἀλλὰ xal 
" - 1 ' ΄ P ^S ' 5 σ᾿ » 5 τῶν , 

15 μᾶλλον χατὰ πολὺ πεφρόντιχεν" ἐπειδὴ γὰρ ἐν ὕδατι ὄντα οὐ δύνανται ἐπὶ 
1 $^ / e τ sc ΑΔΕ τὰ ἃ , - CALME *, 4: b E πολὺ ἐνδιατρίβειν, ὡς xat αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ, τῇ ἁφῇ, οὐ δέδωχε πρὸς 90 

- γὴν - , , , M , » 5 ' - » 

τοῖς ἄλλοις οἷς μέλλει λέγειν λόγοις περὶ τούτων ὄρχεις" ἐν γὰρ τοῖς ἐχουσιν 
, - ) ^ 

ὄρχεις βραδεῖα δι ἃς μαϑησόμεϑα αἰτίας T, πρόεσις τοῦ σπέρματος γίνεται. 
ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὕτως προλελέχϑω: ἡμῖν δὲ τὰ εἰρημένα ῥητέον xal ἔτι 

, 1 Sy. (9 α 7 , Χ , ^ Ra» S 90 τὴν αἰτίαν χαῦ ἣν συμβαίνει πρώτως xal μάλιστα σώφρονα εἶναι τὰ ἐχτὸς 
y N » / N A οὐ MN, 5 , ^ M , , 

ἔχοντα τοὺς ὄρχεις, δευτέρως δὲ xal ἧττον τὰ ἐντός, πάντων δὲ ἀχολαστό- 
TX) , * -— 

τατα τὰ υηὸ ὅλως τούτους ἔχοντα" xal οὕτως τὴν ᾿Αριστοτέλους ῥῆσιν 
, , , & d e b] ' id 4 “ὔ QN * d ^ A » - 

uetttéov. ἰστέον οὖν ὡς ἐπειδὴ ἣ φύσις τοῦ ἀεὶ elvat ζῷα xoi τὰ ἄλλα 95 
΄ 5 ors e ' , ὡς ee e *, . 5... fr À m QN A 

πάντα ἐφίεται xai τούτου στοχάζεται, ὅσα οὐχ ἠδυνήϑη φυλάξαι ἀεὶ τὰ 

25 αὐτὰ τῷ ἀριϑυῷ, τούτοις ἐπρυτάνευσε τὴν ἀιδιότητα διὰ τοῦ ἀεὶ ἄλλα ἐξ 
Y 5 ) - 

ἄλλων γίνεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ συνδυασμὸς ὃ συνεχὴς ἔχλυσιν τοῦ σώματος 
3 EN 3 107 a9 , fT 9] € , : λί [sd 8 “Ὁ ΄ 
ἐμποιεῖ ὃι ἃς ἐρεῖ αἰτίας ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, ὅταν περὶ τῆς φύσεως 

τοῦ σπέρματος λέγῃ τίς ἐστιν, ἐπεὶ οὖν ἔχλυσιν ἐμποιεῖ, τῇ ἐχλύσει δὲ 
φιλεῖ ὡς τὰ πολλὰ παρέπεσϑαι ϑάνατον, ὅσα τῶν ζῴων ὀλιγοτόχα πέφυχεν 80 

5 -- —— M , , , hi τον. » — , , M 

30 (ἐρεῖ δὲ xai τῆς τούτων ὀλιγοτοχίας τὰς αἰτίας ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ xai 
- 

M 

L 
5 *5 »-" 

εν TOlg ἐφεξῃ, € τούτου) ὅσα οὖν πέφυχεν ὀλιγοτόχα, γέγονε σωφρονέστερα 
τῶν ἄλλων πρ 

, , [rd 1 * , ἀεὶ ec "4 “ 

ονοίχᾳ φύσεως, ὅπως μὴ πολλάκις τῆς ἡμέρας συνδυαζόμενα 

ἐχλύηται χαὶ φϑείρηται xal τάχιον ἐχποδὼν γένηται τὸ τοιοῦτον γένος. 
σ ^N , , * A , A] - -] , 5 , CN Ἁ N 

ὅσα δὲ τίχτει μέν, ἀλλὰ πλείω μὲν τῶν ὀλιγοτόχων, ἐλάττω δὲ χατὰ πολὺ 

35 τῶν πάνυ πολλὰ τιχτόντων, ἧττόν ἐστι σωφρονέστερα τῶν ὀλιγοτόχων᾽ εἰ 8ῦ 
- - ΄ ΄ ' Ἁ ^ γὰρ χαὶ συμβαίη αὐτοῖς φϑορὰ &x τοῦ πολλάχις συνδυάζεσϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ 

2 ante ot add. «xai IL ὅτι om. IL 6 ἔχοντες Καὶ 8 δὲ post ἐντὸς 

0m: ἃ 9 ὄρχεις om. ἃ 9. 10 ἐχόντων αὐτοὺς coll. Ka 10 ἕνεχα Ka 

11 τοῦ] τὸ K τῶν τοιούτων] τούτων K 19 τοῦτό ἐστι Ka λαμπρό- 

τατα L 14 χατολιγώρηχεν Ka. χαὶ om. à 16 διατρίβειν ILa 

18 πρόεσις Ka corr. L: προαίρεσις, ut vid. 1 19 προλελέχϑη a 21. 22 dxo- 
λαστότερα à 22 τὴν τοῦ ᾿ΔΑριστοτέλους K 29 ζῷα om. K 21 ποιεῖ L 

ἐρεῖ] Α 18 ὅτε Ka 28 λέγει Ka 80 τούτου Κα 91 τοῦτο IL 

89 γίνηται Ka 94 ἐλάττων ἃ 90 συμβαίνει ἃ post αὐτοῖς add. ἴσως Ka 

/——— — 
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πλείω τοῖν δυοῖν xal τριῶν τίχτειν, ἔστι δ᾽ ὅτε xal τῶν ἑπτὰ xol δέχα, 0r 
οὐχ ἐπιλείψει τὸ τοιοῦτον γένος ἐχ τοῦ παντός. διὰ τοῦτο οὖν ἧττον 
ἐφρόντισε τοῦ σώφρονα εἶναι ταῦτα. τῶν δὲ πάμπαν πολλὰ τιχτόντων τίς 
ἣ ἀνάγχη τούτων φροντίσαι; δῆλον γὰρ ὡς οὐχ ἐπιλείψουσι σωρηδὸν γινό- 

D Y T »-2 - ' Y Y , - DJ 4. * ' 
5 psva. 1, μὲν οὖν αἰτία τοῦ τὰ μὲν εἶναι σώφρονα μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον τὰ 

δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως αὕτη. 
Συμβάλλονται δὲ οἱ ὄρχεις οἱ μὲν ἐχτὸς πρὸς σωφρονισμὸν μᾶλλον, 40 

οἱ δ᾽ ἐντὸς ἧττον διὰ τάδε. ἴσμεν ἐχ τῆς Περὶ ζῴων ἱστορίας xoi | 
τῶν ἀνατομῶν ὡς φλεβώδεις εἰσὶ πόροι ἐν οἷς συνάγεται τὸ σπέρμα χαὶ 6v 

E] * , i , e ^ , LE RA 

10 δι ὧν ἐξέρχεται, xal τούτων ἕνεχα τῶν πόρων μεμηχανῆσϑαι τοὺς ὄρχεις, 5 

ἵνα ὥσπερ ἐν χραββάτῳ ἐν αὐτοῖς ἐπαναπαύωνται. χεῖνται δὲ By) τοῖς 
, — 

ὄρχεσιν ἐπαναδεδιπλωμένοι oi τοιοῦτοι πόροι ὡς εἰπεῖν, ὥσπερ ἢ ABT 
A E γραμμή. ἀλλ᾽ ὅσων μὲν ἐχτός εἰσιν οἱ ὄρχεις, ἀνάγχη xol τὴν τῶν 10 

-— , , Ad * , Ἁ - »v e , »€ - 

φλεβῶν ἐπαναδίπλωσιν ἐχτὸς εἶναι" μέχρι γὰρ τῶν ὄρχεων οἱ πόροι εὐϑεῖς 

15 εἰσιν, ἐν αὐτοῖς δὲ ἐπαναδιπλοῦνται. ἐχτὸς 0E ὄντων τῶν ὄρχεων x«l διὰ 1Ὁ 

τὸ περιέχον ψυχομένων ἐξ ἀνάγχης ψύχονται οἱ πόροι xal στενοῦνται" 
Ψνυχομένων δὲ xal στενουμένων χρεία ϑερμότητος, ἥτις εὐρυνεῖ αὐτοὺς xai 

ποιήσει ἐπιτηδείους πρὸς ὑποδοχὴν ἅμα χαὶ ἄφεσιν τοῦ σπέρματος: ἣ δὲ 

ϑερμότης αὕτη γίνεται βραδέως διὰ τὸ ἐχ τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν αἰδοίων 

20 τοῦ ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος γίνεσϑαι παρατρίψεως. ἐν ταῖς ὀχείχλις. ὥστε 

τρία εἰσὶ τὰ συντείνοντα πρὸς τὸ μὴ ταχεῖαν γίνεσϑαι τὴν τοῦ σπέρματος 90 
» L δ΄ P. € ΠΕ * A tS N - , 
ἄφεσιν, τό τε xav' ὀλίγον συναϑροίζεσϑαι τὸ σπέρμα" ἐν γὰρ τοῖς πλεί: 

στοις, ὡς μαϑησόμεϑα, ὅταν λέγῃ περὶ τῆς τοῦ σπέρματος φύσεως τίς 

ἐστιν, οὐ προύπάρχει τὸ σπέρμα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χαιρῷ τῆς ὀχείας wai γίνεται 
95 xal ἀποχρίνεται. ἢ γὰρ ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ συνδυασμοῦ γενομένη ϑερμότης 

ἅμα τε τὸ σπέρμα οὐσιοῖ χαὶ συνίστησι χαὶ τοὺς πόρους εὐρύνει χαὶ περὶ 
» κα / 2333? , Mac x , - or - , , » αὐτοὺς συναϑροίζει. ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἔστιν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἀνϑρώπων 25 

^ ^ » , , , Y - e 

xai τῶν ἄλλων ζῳων ἐνεργείᾳ τὸ σπέρμα, ἀλλὰ χατὰ τὸν χαιρὸν τῆς Out- 

λίας γίνεται, τί τὸ διερεϑίζον χαὶ χινοῦν τὰ τοιαῦτα πρὸς τὴν τοιαύτην ἡδονήν: 

80 χινοῦνται γὰρ χαὶ πρὸ τῆς ὁμιλίας. ἢ χινοῦνται μέν, ἀλλ᾽ ἔχ τινος φυσι- 

χῇς δυνάμεως, ἣν χαλοῦμεν γεννητιχὴν ψυχήν, xai οὐχ ὑπὸ τοῦ σπέρματος. 

τρία οὖν εἰσιν, ὡς εἴρηται, τὰ συντείνοντα, τό τε χατὰ βραχὺ τὸ σπέρμα 
ὃ P s ὃ ὃ , ^91 e 5 δίπλ P λύε * 3 . M *: AN AN 3 

συναϑροίζεσϑαι, δεύτερον ὃὲ T, ἐπαναδίπλωσις (χωλύει γὰρ xol αὐτὴν τὴν 
ἔξοδον διὰ τὸ σχολιὸν τῆς ϑέσεως) xal τρίτον ἢ Ψῦξις ἢ πυχνοῦσα χαὶ 80 

35 στενοῦσα τοὺς πόρους. ἐπὶ δὲ τῶν ὀρνίϑων xai πάντων τῶν ἐχόντων ἐντὸς 
e 5 ' » , Y ^, - , , 1 QUA ^ 2 

τοὺς ὀρχεις χωλύει μὲν f$ ἐπαναδίπλωσις τῶν πόρων, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐντὸς 

2 τοιούτων I: τούτων Ka 4 τούτων] τοσοῦτον Ka 9 μᾶλλον om. ILa 
8 ἐχ τῆς Περὶ ζῴων ἱστορίας] [ 1 9 ἐν οἷς ---πόροι (12) om. K 12 ἐπανα- 
διπλωμένοι Ka οἱ τοιοῦτοι πόροι post χεῖνται δὲ (11) ponunt Ka 15 ὄρχεων scripsi: 

πόρων libri 15. 16 διὰ τὸν La 16 post ψύχονται add. xoi Ka 11 εὐρυνοῖ 

1: εὐρύνει ἃ 18 post πρὸς add. τὴν K 19 διὰ; τῆς éx a 20 mept- 
τρίψεως a 28 ὅτε λέγει a 29 γινομένη Ka 21 μὴ ἔνεστιν Ka 
28 τὸν om. IL 29 χινοῦν αὐτὰ πρὸς Ka 80 πρὸς ἃ 92 εἰσιν om. Καὶ 

99 αὐτῇ ἃ 96 τοὺς om. Ka τὸν πόρον Καὶ 
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"v ' » ^ EN ^N ^ € Ἁ ' | OW. ^ , 5 

εἶναι τοὺς ὄρχεις xal διὰ τοῦτο ϑερμοὺς xal διὰ τὴν ϑερμότητα ἀνεῳ- 6v 

γμένους τοὺς πόρους ἀεὶ γίνεται xal ἢ συνάϑροισις xai T, ἄφεσις τοῦ σπέρ- 
- 4 * - 

ματος πολὺ ταχυτέρα τῶν ἐχόντων ἐχτὸς τοὺς ὄρχεις xoi τοὺς ἐν αὐτοῖς 
^ ^ e » [d 

πόρους, χαί εἰσιν διὰ τοῦτο λαβρότεροι οἱ ὄρνιϑες χαὶ τὰ ὁμοίως ἔχοντα 

ὃ τούτοις. τὰ δὲ μὴ ἔχοντα ὄρχεις λαβρύτερα πάντων’ τάχιον γὰρ ἐξέρχεται 5 

τὸ σπέρμα χαὶ συναϑροίζεται. τάχιον μὲν συναϑροίζεται διὰ τὴν ϑερμότητα, 
, , QN M A ^ , , : og xi , e ' ^ , 

ἐξέρχεται δὲ xal διὰ τὸ ἀνεῳγμένους εἶναι τοὺς πόρους ὑπὸ τῆς ϑερμό- 
M lj ^ Ej - * C EP ^.^ 7 5 - » 

τητος χαὶ διὰ τὸ εὐϑεῖς εἶναι xal μὴ ἐπαναδεδιπλωμένους ἐν τοῖς ὄρχεσι 
e - e ^ y Ἁ γὰρ ἢ ἐπαναδίπλωσις δρᾶται. ἔχουσιν οὖν τὰ μὲν ἐχτὸς τοὺς ὄρχεις τὰ 

10 δ᾽ ἐντὸς τὰ δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως διὰ μίαν μὲν αἰτίαν τὴν εὖ χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα" 
, , ^N “ p - Y» , , ^ 5, ^ ET e 

ἀποδώσει δὲ τῆς τοιαύτης τῶν ὄρχεων ϑέσεως αἰτίας xal ἀπὸ τῆς ὕλης, 40 
5 , CN Ἁ 5 » 5 -" 3. Ἀ d ^ M - " VO *, ' M 

o0 uÓvoy ὃξ τὴν εἰρημένην ἐρεῖ dO τοῦ εὖ χαϊ τοῦ οὗ ἕνεχα, ἀλλὰ xat 

ἄλλας πλείονας. xoi ταῦτα μὲν οὕτως προλελέχϑω:" τὴν δὲ λέξιν μετιτέον. 

ἃ δεῖ, φησί, τῶν ζῴων σωφρονέστερα εἶναι, τούτων τῶν ζῴων ἔχουσιν 

15 ot πόροι ἕλιχας χαὶ ἐπαναδιπλώσεις" ποιοῦσι γὰρ στασιυωτέραν xat βραδυτέραν 
AJ , A * ye — , e e ^ T ^ , 

τὴν χίνησιν xai τὴν ἔξοδον τοῦ σπέρματος at ἕλιχες xal ἐπαναδιπλώσεις- 
, ΡΞ ^N A 2: ^ , Sf ec » * [4] N , » " i ταύτας δὲ τὰς ἐπαναδιπλώσεις σώζουσιν ot ὄρχεις. ὃν δὲ τρόπον ἔχει ἣ 46 

ἐπαναδίπλωσις, δεῖ ϑεωρεῖν ἐχ τῆς llept τὰ ζῷα ἱστορίας" ὅτι δὲ διὰ τ 

σώζεσϑαι τὰς τοιαύτας ἐπαναδιπλώσεις γεγόνασιν οἱ ὄρχεις, δῆλον" οὐδὲ 

90 γάρ εἰσι μόριον τῶν πόρων, ἀλλὰ πρόσχεινται μόνον, ὥσπερ xal αἱ λαιαὶ 
- - e - $5^* Mj -* , 3... - ς - 5 iJ , 

[χεῖρες] τοῖς ἱστοῖς" οὐδὲ γὰρ αὗται μέρος εἰσὶ τῶν ἱστῶν, ἀλλὰ μόνον 

πρόσχεινται. ὅτι δὲ πρὸς ἀνάπαυσιν τῶν πόρων χαὶ τὰς ἐπαναδιπλώδεις 
γεγόνασιν ot. ὄρ, γεις xal &x τῶνδε δῆλον: ἀφαιρουμένων γὰρ xal ἀποτε- qr 
j í i i ὶ 

υνουένων τῶν ὄρχεων ἀνασπῶνται οἱ πόροι xai εἰσέρχονται ἐγγὺς πρὸς 
^ , Ne K A B 'N 2 * , , N 2 ^ , 

τὸν ϑώραχα διὰ τὸ μὴ εἶναι τοὺς ἐν ot; ἀναπαύσονται xal ἐπαναδιπλωϑή- U» σι 

σονται ὄρχεις. ἀνασπωμένων ὃξ τούτων ἐντὸς συμβαίνει uy) γεννᾶν τὰ 
N 2 f ? E in Vix aba DO : watdiisd Z ἐχτεμνόμενα᾽ εἰσερχομένων γὰρ ἐντὸς xal ἐμφραττομένων, xaü ὅ τι μέρο [2] 

N , 
Ἰέγονεν ἢ τομή, συμφύεται τοῦτο τὸ μέρος τῶν πόρων xai οὐ δύναται ἐξελ- 5 

Üsiv τὸ σπέομα, ἐπεὶ εἴπερ ἦσαν ἐχτὸς xal ἀνεῳγμένα τὰ πέρατα αὐτῶν 
ὟΝ N 1 , 5 , Ἃ AN 5 !d - m ^ " A - 

30 ἀλλὰ μὴ συμπεφυχότα, ἐγέννα dy τὰ ἐχτμηϑέντα. σημεῖον δέ" xal γὰρ ταῦ- 

ρός τις ἅμα τῷ ἐχτυηϑῆναι πρὸ τοῦ ἀνασπασϑῆναι τοὺς πόρους xai ἐμφρα- 
ET 5 , ? p » » 5 F 1 , [v4 ^ 

Ἰῆναι ὀχεύσας ἐπλήρωσεν, ἤτοι ἔγχυον ἐποίησε τὴν ϑήλειαν. ὥστε δῆλον 

ὅτι οὔτε μόριόν εἰσι τῶν πόρων οἱ ὄρχεις οὔτε πρὸς τὸ γεννᾶν συμβάλλονται. 

ἔστι υὲν οὖν βραδεῖα ἢ ἔξοδος τοῦ σπέρματος τοῖς ἔχουσιν ἐχτὸς τοὺς 

1. 2 ἠνεωγμένους libri 2 αἰεὶ Καὶ 9 πολλῶ Καὶ ταχυτέρως IK 
exspectas 7| ἐπὶ τῶν ἐχόντων ὃ λαυρότερα Καὶ 8 ἀναδεδιπλωμένους K: ἐπαναδιπλω 
pévouc ἃ 9 γὰρ post ἐν (8) ponunt Ka ἐπαναδεδίπλωσις IL ἔχουσι δὲ IL 

τὰ μὲν ἐντὸς IL 9. 10 «à 9" ἐκτὸς IL 10 χαὶ τοῦ οὗ K 12 χαὶ τὸ οὗ ἃ 
16 «ai αἱ ἐπαναδιπλώσεις Ka 1" ante σώζουσιν add. δὲ ἃ 18 éx τῆς Περὶ τὰ ζῷα 

ἱστορίας) I' 1 19 οὐδὲν Ka ᾿ς 21 χεῖρες delevi αὐταὶ Καὶ μόνων ἃ 

24 ἐγγὺς] ἐντὸς Ka 26 ante ὄρχεις add. οἱ I τούτων ἐχτὸς ]La 21 ὅ τι] 
ὃ Κα 28 post συμφύεται add. γὰρ Κα xxi om. Ka . 299 ἠνεωγμένα Ia 

91 post πόρους add. ἐντὸς Ka 91. 32 ἐκφραγῆναι KLa 92 πεποίηχε Ka 

ϑήλην ἃ 

nT—.——————————————— ————— ila———————Sn!ncohnme—,swdd s.m a A A CC UCM 
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ὄρχεις διά τε τὰς ἐπαναδιπλώσεις xal τὴν χατάψυξιν xai τὴν ἐχ ταύτης ττ 

τῶν πόρων πύχνωσιν. 10 
, Y εν , e 5 , - , MU. - 

Δέχονται δὲ οἵ ὄρχεις, τουτέστιν οἵ ἐν αὐτοῖς πόροι, xol ἐν τοῖς 
ὄρνισιν xal τοῖς ὠοτόχοις τῶν τετραπόδων τὴν σπερματιχὴν περίττωσιν, 

5 ὥστε βραδυτέραν εἶναι τὴν ἔξοδον διὰ τὰς ἐπαναδιπλώσεις T, τοῖς ἰχϑύσι, 15 
: , Y "A - 2 , M πρὸ Fr , ^N ^ ' € ταχυτέραν δὲ ἣ τοῖς ἀνθρώποις xal τοῖς ἵπποις, ταχυτέραν δὲ διὰ τὴν ὃερ- 
υύτητα xal τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς γινομένην τοῖς πόροις εὐρύτητα. ὅτι δὲ xoi οἱ 30 

τῶν ὀρνίϑων ὄρχεις δέχονται τὸ περίττωμα, ἐπὶ μὲν τῶν ἀλεχτρυύνων χαὶ 
περιστερῶν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν χατὰ πᾶσαν ὥραν ἤγουν χαὶ χειμῶνα χαὶ 

10 ἔαρ xal μετόπωρον xai ϑέρος ὀχευόντων xai πρὸς τούτῳ xal πολλάχις τῆς 25 
e , b] v» m" X 1 , 2m X ^N - 3 / * [d e£ 

ἡμέρας οὐχ ἔστι δῆλον ἐπὶ τούτων: ἐπὶ ὃὲ τῶν ὀρνίϑων, otov ἱεράχων, 
- " - " - - - » - - 

στρουϑῶν,, τῶν ἄλλων τῶν ἐν μιᾷ ὥρᾳ τοῦ ἔτους οἷον τῷ ἔαρι μόνον 
ὄγχευό δγλον γίν ὅτι δέχονται τὸ σπέρμα οἵ ὄρχεις [xai τῶν ἀλλ ἠχευόντων δῆλον γίνεται ὅτι δέχ ὃ σπέρμα οἵ ὄρχεις [xai τῶν ἄλλων 
ὀρνίϑων]" περὶ γὰρ τὸν χαιρὸν τῆς ὀχείας πολλῷ μείζους ἔχουσι τοὺς 

15 ὄρχεις, ὡς πεπληρωμένων ὄντων ὑπὸ τοῦ σπέρματος" ὅταν δὲ ὁ χρόνος τῆς 
ὀχείας παρέλϑῃ xai ἐχχενώσωσι τὸ σπέρμα, σχεδὸν ἀδηλοί εἰσιν. ϑᾶττον 30 

μὲν οὖν ὀχεύουσι τὰ ἐντὸς ἔχοντα τοὺς ὄρχεις διὰ τὴν ϑερμότητα᾽ xol 
ἡὰρ xal τὰ ἐχτὸς ἔχοντα οὐ πρότερον ἀφίησι τὸ σπέρμα, πρὶν 
*, , ' ν A i Ἁ , Ls Y E δ Es 

ἀνασπάσαι τοὺς ὄρχεις" χατὰ βραχὺ γὰρ ϑερμαινόμενοι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ 
— , ^ * 

20 συνδυασιμῷ γενομένης ϑερμότητος χουφότεροηι γίνονται xal dvípyovvat. τότε 
"᾽ν 1 e , , *, , ANE, ᾿ , 

δὲ ἤδη xai ot πόροι τέλεον ἀνοιχϑέντες ἀφίενται τὸ σπέρμα. (07 

Μετὰ ταῦτα λέγεται χαὶ διὰ τί τὰ μὲν τετράποδα τὸ πρὸς τὸν συν- 8 

δυασμὸν ὄργανον (τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰδοῖον) ἔχουσιν, οἱ δὲ ὄρνιϑες οὐχ 
Y» »^* Y AC OX , id v 1 » Y ^N ^ - , , 

ἔχουσιν, οὐδὲ μὴν τὰ ἄποδα. λέγει οὖν μὴ ἔχειν αὐτοὺς διὰ τὸ τῶν ὀρνίϑων 

95 .τὰ σχέλη ὑπὸ μέσην εἶναι τὴν γαστέρα, τοὺς δ᾽ ἰχϑύας ὅλως εἶναι ἀσχε- 40 

λεῖς, τὴν δὲ τοῦ αἰδοίου φύσιν ἠρτῆσϑαι ἐντεῦϑεν, ἤτοι ἀπὸ τῶν σχε- 
λῶν. χαὶ τὴν ϑέσιν ἐν τούτοις ἔχειν’ ὥστε ἐπειδὴ ἤρτηντα: τὰ αἰδοῖα ἀπὸ τῶν 45 

σχελᾶ ῦτα δ᾽ ἔχουσιν οἱ ὄρνιϑες ὑπὸ μέσην τὴν γαστέρα, εἴπερ ciyn χελῶν, ταῦ χ pytüec ὑπὸ μέσην τὴν γαστέρα, εἴπερ εἴχον | 

αἰδοῖον, ὑπὸ μέσην dv εἶχον αὐτὸ τὴν γαστέρα’ εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν ἠδύναντο 1v 

80 συνδυάζεσϑαι. πῶς γάρ; οἵτινες διὰ τῶν πόρων δι᾿ ὧν ἐξέρχεται τῆς 

ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις συνδυαζόμενοι οὐδὲ οὕτω ῥαδίως συνδυάζονται 

ἀλλὰ πίπτουσι τὰ πλεῖστα ἐχ τῶν ϑηλειῶν μὴ ὀχεύσαντες" εἰ δὲ xal διὰ 

τῶν τοιούτων πόρων ὀχεύοντες δυσχολαίνουσι περὶ τὴν ὀχείαν, εἴπερ ὑπὸ 
᾿ * 1 3 ΄ ' δ ὦ 5 Ὁ - ^ N/ , ΄ σ ω μέσην εἶχον τὴν γαστέρα τὸ αἰδοῖον, οὐδαμῶς dy ἠδύναντο ὀχεύειν. ὅτι 5 

35 ὃὲ ἀναγχαῖόν ἐστι τὸ αἰδοῖον ix τῶν σχελῶν ἠρτῆσϑαι, σημεῖόν φησι τὸ 
γίνεσϑαι τὴν τῶν σχελῶν σύντασιν ἐν τῇ ὁμιλία“ τείνονται γὰρ τὰ σχέλη, 

4 τὴν om. K 11 ἐπεὶ δὲ a 11. 12 ἱεράχων xai στρουϑῶν IL 12 post στρουϑῶν 
add. «al a μόνω Ka 18 ante σπέρμα add. σπόρημον (sic) a καὶ---ὀρνίϑων (14) 

delevi 14 πολλοῦ KLa 16 παρέλϑοι I 19 ἀνασπάσαι Arist. vulg.: ἀνασπάσει 
Ka ex ἀναπαύσει corr. L: ἀναπαύσει I 20 γινομένης Ka χουφότερα Καὶ 21 δὲ] 
δὴ 1, οἱ---ὠἀνοιχ)έντες] τῶν πόρων τέλος ἀνοιχϑέντων Ka ἀφίενται scripsi: 

ἀφίεται libri 22 λέγει Ka 24 αὐτὸ ἃ 21 ἐπεὶ Ka τῶν Om. ἃ 

28 οἱ om. IL 29 τούτω a 90 τὸν πόρον δι᾽ ὃν IL!, sed corr. L? 9l ῥᾳδίως 
seripsi (sed ef. p. 18,95 n): ῥάδιον libri 92 τὰς πλείστας ILa 96. σύστασιν IL! 
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xoi μάλιστα πρὸς τῷ τέλει τῆς ὁμιλίας, ὥσπερ ἢ τοῦ τόξου νευρά, πρὸ 7" 

τῆς ὁμιλίας χεχαλασμένα ὄντα. εἰπὼν δὲ ὅτι τείνονται ἐν τῇ ὁμιλία τὰ 
d ^ νι, ἡ, , BE Cen , ^ , P. 27 rte 2: € 

σχέλη τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπὼν τό τε γὰρ ὄργανον νευρῶδες 
A e d nd ^ - ^ 

x«i ἢ τῶν σχελῶν φύσις νευρώδης" ὥστ᾽ ἐπεὶ τῆς αὐτῆς εἰσι φύσεως, / 

| 
b] , , e ^.) ^ ^ ' 

5 ἀνάγχη συμπάσχειν Om ἀλλήλων. τείνεται δὲ τὸ ὄργανον ἐν τῇ ὁμιλίᾳ" 10 | 
PAP LN » 1 1 JN , - ΄ , σ , 5 ἀνάγχη (ἄρα) χαὶ τὰ σχέλη αὐτοῦ συντείνεσϑαι τότε. ὥστ᾽ ἐπεὶ οὐχ | 

, JAM ἈΠ ΕΣ " ^ ' 3 Qu y ὦ ' ' » ^ 5 ἐνδέχεται τοὺς ὀρνιϑας χαὶ τοὺς ἰχϑύας ἔχειν αἰδοῖον, τοὺς μὲν ὄρνιϑας διὰ 
» ^ 

τὸ ὑπὸ μέσην ἔχειν τὴν γαστέρα τὰ σχέλη, τοὺς δ᾽ ἰἐχϑύας διὰ τὸ ὅλως 

ἀσχελεῖς εἶναι, ἀνάγχη χαὶ ὄρχεις T, μὴ ἔχειν ἣ μὴ ἐν τοῖς σχέλεσιν" $ | 
δ 

10 γὰρ αὐτὴ ϑέσις ἀμφοτέρων αὐτῶν, τουτέστιν ἐν ᾧ χεῖται τὸ αἰδοῖον, 
i 

ἐνταῦϑα xol ot ὄρχεις. ἔχομεν οὖν xal ἄλλην αἰτίαν διὰ τί τὰ μὲν ἐχτὰὸς 15 
dl dil. d 

» ' Y M ) , ^ S. mw »^) o 

ἔχει τοὺς Opystc τὰ ὃ ἐντὸς tà ὃ 000 ὅλως. 
Nor mFN oU037 ^N EU Y Y » » 1 ^ FK 

Τὸ δὲ ἔτι δὲ τοῖς γε τοὺς ὄρχεις ἔχουσιν ἔξω διὰ τῆς χινήσεως 
ϑερμαινομένου τοῦ αἰδοίου προέρχεται τὸ σπέρμα συναϑροισϑὲν 20 | 

15 δηλωτιχόν ἐστι τοῦ πολλάχις ἡμῖν εἰρημένου ἐλέγομεν γὰρ ὅτι ἐχτὸς ὄντων τῶν 

ud c. δι bs 

ὄρχεων xai χατεψυγμένων αὐτῶν τε xai τῶν πόρων, διὰ τῆς χινήσεως Üspuatyo- 95 

μένου τοῦ αἰδοίου xai χατὰ βραχὺ συναϑροιζομένου τοῦ σπέρματος βραδεῖα γίνε- ἶ 

ται f; τούτου συνάϑροισις. ἐπειδὰν οὖν πάλιν ἐξέλϑῃ, πάλιν χρεία πλείονος χρό- | 
νου, ἵνα γένηται συνάϑροισις, διὰ τὸ &x πολλῆς εὐχρήστου τροφῆς ὀλίγον πάνυ 30 

42 e 5 - 5 — , , e , M “Ὁ “Ὁ 

90 συναϑροίζεσϑαι, ὡς ἐρεῖ ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ, ὅταν λέγῃ περὶ τῆς τοῦ 

σπέρματος φύσεως, τίς ἐστὶ xal πόϑεν συνίσταται. οἱ δ᾽ ἰχϑύες διὰ τὸ 
ϑερμοὺς ἔχειν τοὺς πόρους xal διὰ τὴν ϑερμότητα συνηγμένον xol ἕτοιμον 
ji ΄ CIN Ὁ , 7 - ΄ ΄ . M 3 8 , τὸ σπέρμα ἣ Ot ἀδυναμίαν τοῦ πέττειν (γίνεται γὰρ xai Ot ἀδυναμίαν 

τὸ σπέρμα, ὁμοίως δὲ xal διὰ δύναμιν, ὡς ἐρεῖ, ὅτε περὶ τῆς φύσεως 

ιῷ Ct 

, d y 3 E d Χ ΄ WEN ἐς , ἊΝ » . 5. , Ὕ 

αὐτοῦ λέγει) ἔχοντες οὖν τὸ σπέρμα διὰ ϑερμότητα T, δι’ ἀδυναμίαν συνη- 
, Ν᾿ icA e ie ^- m (aA PE Ld 3 .-— ' M Α - γαένον xal ἕτοιμον ἅμα τῷ ϑίξαι τοῦ ϑήλεος ἐξέρχεται. αὐτὸς O& xal τὴν 35 

αἰτίαν ἅμα εἴρηχε τοῦ συνηγμένον ἔχειν xal ἕτοιμον τὸ σπέρμα xal πρὸ 
I. bea cw. SUPE 1 SCC τ ς VM $5 4 /Qs 1 - 
ἧς Uicsez* διὰ γὰρ τὸ μὴ δύνασϑαι, φησίν, ἐνδιατρίβειν xal χρονοτριβεῖν 

y τῷ συνδυασμῷ ἐν ὕδατι ὄντα μηδ᾽ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὰ πρανῇ τοῦ ϑήλεος 
dle demnach cede dicli ienudiuin. AE.LAME Aube ἐν. MM S 

t 

E 
e 

30 ὥσπερ τὰ τετράποδα, ἔχουσι συνηγμένον xal οἱονεὶ προαποτεϑησαυρισμένον 

τὸ σπέρμα χαὶ ἅμα τῷ ϑίξαι προΐενται αὐτό, ὥσπερ συμβέβηχε xal τοῖς 
5 , $5 Ὁ Aj , 3 , 3. 1N x -— ' Ἁ , ἐχίνοις: οὐδὲ οὗτοι γὰρ δύνανται ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὰ πρανῆ διὰ τὸ ἀχαν- 
ϑῶδες αὐτῶν τῆς φύσεως. ὥστε εἰ δεῖ ταχεῖαν ἐπὶ τῶν ἰχϑύων τὴν τοῦ 40 

, » / A » te , [4 "^ 9» ^ pt » 

σπέρματος ἔχχρισιν γίνεσϑαι διὰ τὰ ρηϑέντα, ot OE Opyste πρὸς τοῦτο £umo- 

35 δίζουσιν, εἰχότως οὐχ ἔχουσιν ὄρχεις. 

1 τέλει] χείλει Καὶ 2 post ὅτι add. τὸ IL ὃ τούτων IK 6 ἄρα addidi 
τὰ om. ἃ συντείνεσϑαι αὐτοῦ coll. K: c. αὐτῶ ἃ 14 ϑερμαινομένης IL 
18 ἐπειδὰν — συνάϑροισις (19) om. IL πάλιν post οὖν om. a ἐξέλϑει Ka 
20 et 24 ἐρεῖ] A 18 20 λέγει. ἃ 24 τὸ om. a «al om. ἃ 
20 1] xc K 21 τὸ σπέρμα «ei ἕτοιμον coll. Ka 28 χρονοτροβεῖν I 

29 ὄντι ἃ τῶν ϑηλέων Ka 90 προαποϑησαυρισμένον ἃ 91 ὅπερ Ka 

καὶ om. Καὶ 92 ἐπὶ] πρὸς Ka ἀπρανῇ I 80 εἰ] xal ἃ 

204 τούτου à 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. A 6 (Arist. p. 7170 33] 

p.717»33 "Oca δὲ μὴ ἔχει ὄρχεις, διὰ τὸ μὴ εὖ ἀλλὰ τὸ ἀναγχαῖον 
υόνον οὐχ ἔχει τοῦτο τὸ μόριον. 

» » 

Ve a ὅσα i γκαῖον ἔχει αὐτούς, ἀλλὰ 
(04 ν ἔχει ἐχτὸς αὐτοὺς τὰ δ᾽ 

et τοὺς | ὄρχεις, χαϑάπερ 
3 e | * ri τ τ A X d "^ 

; ὅλως αὐτοὺς ἔχει" el γὰρ εἶχε, διὰ τὸ εὖ ἂν 
) ἐπεὶ δὲ οὐ διὰ τὸ εὖ, παντελῶς ἀφήρηται αὐτούς, xol ὄρχεις μὲ εἶχεν, ἐπεὶ δὲ οὐ διὰ τὸ εὖ, παντελῶς dp, ς, χαὶ ὄρχεις μὲν 

, Y , Χ x L3 - ’ ud y ' FN , 
οὐχ ἔχει, μόνον δὲ τὸ ἀναγχαῖον, λέγων ἀναγχαῖον τοὺς φλεβώδεις πόρους 

δι᾿ ὧν ἔξεισι τὸ σπέρμα" τούτους γὰρ ἐξ ἀνάγχης ἔχει πάντα τὰ ἄρρενα" 

10 χωρὶς γὰρ τούτων ἀδύνατόν ἐστι γένεσιν Ἰενέσϑαι. ἔστι δὲ τὸ ἑξῆς τῆς 
I - e A πὰ X M ' 1 ᾿ Y SA UE - 

λέξεως τοιοῦτον: ὅσα ὃξ μὴ ἔχει ὄρχεις διὰ τὸ ΠΟΥ sxst τοῦτο τὸ 

e ἤτοι τοὺς ὄρχεις, ἀλλὰ τὸ ἀναγχαῖον μόνον ἤγουν τοὺς πύρους. 

οὐχ ἔχουσιν οὖν ὄρχεις τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων διὰ τὸ μὴ χώραν ἔχειν ἐν 

τούτοις τὸ εὖ χαὶ πρὸς τούτοις διὰ τὸ ἀναγχαῖον εἶναι ταχεῖαν γίνεσϑαι 

15 τὴν τοῦ σπέρματος ἔχχρισιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰχϑύων xal τῶν ὄφεων. 

ἀναγχαῖον δὲ μον af ἐπὶ τῶν ἰχϑύων γίνεσϑαι τὴν URL διότι ὥσπερ 

ot "rele xai τὰ λοιπὰ ἐν τῷ τέλει τῆς ὁμιλίας χατέ ones τὸ πνεῦμα 
χαὶ οὐχ ἀναπνέοντες οὕτω τὸ σπέρμα προΐενται, ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων, 
οὕτως ἀνάγχη γίνεσθαι xai ἐν τοῖς ἰχϑύσι xot συγχλείειν τὰ τῶν 151 

90 ἐπιχαλύμματα xoi μὴ εἰσδέχεσϑαι τὴ ϑάλατταν. συμβαίνει γάρ, ὡς ἐρεῖ 

τῷ [Περὶ ἀναπνοῆς, τὸ ἀναπνεῖν τοὺς ἰχϑύας εἰσδεχομένους τὴν ΣΌΝ 

ὥσπερ xal ἡμεῖς τὸν ἀέρα" ὥσπερ γὰρ ὃ εἰσιὼν ἀὴρ ἐν τῇ ἀναπνοῇ χατα- 

Ψύχει τὸν πνεύμονα, οὕτω xal τὰ βράγχια, ἅπερ ἀναλογεῖ πνεύμονι, χατα- 

ψύχει f; εἰσιοῦσα ϑάλασσα. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, ὥσπερ ἡμεῖς ἐν τῇ τοῦ 

25 σπέρματος προέσει χατέχομεν ἐντὸς τὸ πνεῦμα xal οὐχ ἀναπνέομεν, οὕτως 
5 ΄ h! Ἁ 5 , ' ΄ Ὑ gu E » "^ ἀνάγχη͵ χαὶ τοὺς ἰχϑύας τὴν ϑάλατταν — εἴπερ οὖν εἶχον ὄρχεις, βραδεῖα 
- Eae ἐφ it ΄ ΄ T. e. e ΣΎ iux T cpi di dy ἐγίνετο ἣ πρόεσις τῆς γονῆς, ὥσπερ xat ἐφ᾽ ἡμῖν" εἰ δὲ τοῦτο, ἀπεπνί 

^ N ΄ 22s τὰ hi N » T , 1 , » iE D A pes οὐτῶν διὰ τὸ εὔφϑαρτον εἶναι’ οὐ γὰρ δύναται ἐπὶ 
πολὺν "ed χατέχειν τὸ ὅδωῤ ἐντός, ὥσπερ ^pste τὸν ἀέρα, ἀλλ᾽ ὅσον 

D 

^ 30 ὡς εἰπεῖν τὰ Po TupC pücat* πλείονα δὲ χρόνον εἴπερ χατάσχῃ, πνί- 
, γεται, ὥστε xal διὰ τοῦτο οὐ δέδονται τοῖς ἰχϑύσιν ὄρχεις. οὐ δεῖ 

zy ΄ -“ - , 

οὖν διὰ τὸ εὐφϑάρτους εἶναι ἐν τῷ συνδυασμῷ συμπέττειν τὸ σπέρμα 
ὥσπερ τὰ πεζά, ἀλλ ὑπὸ τῆς ὥρας, λέγων ὥραν τὸ ἔαρ’ τότε 

γὰρ οὗτοι συνδυάζονται. πεττόμενον οὖν ὑπὸ τῆς ὥρας διὰ τὸ εὔχρατον 
9 ΒΕ τ » *, M e * e» - 1 LI "A e , , - 

35 αὐτῆς ἔχουσιν αὐτὸ ἕτοιμον, xal ἅμα τῷ ϑίξαι προΐενται, ὥστε οὐχ ἐν τῷ 
χαιρῷ τῆς συνουσίας γίνεσϑαι αὐτοῖς τὸ σπέρμα, ἀλλὰ προὐπάρχξειν" τοῖς 

FÉ »" ^ - y v 

πλείστοις ὃὲ τῶν ἀνθρώπων xal πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ἐχτὸς τοὺς ὄρχεις ἐν 

l μὴ ἔχει, χαϑάπερ εἴρηται, διά τε τὸ μὴ εὖ Arist. ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον Καὶ 4. 5 ἐχτὸς 

- ἐντὸς] αὐτοὺς ἐντὸς, τὰ δ᾽ ἐχτὸς Ka 7 εἶχον ἃ αὐτὸν Καὶ 

19 συγχλύειν ἃ 20 δέχεσϑαι ἃ 0. 21 ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς] c. 10 

28 βράγχεια ἃ 25 et 29 ἐχτὸς IKL 26 οὖν om. IL 30 μῦσϑαι ἃ 

χατάσχῃ] χατάχυ ἃ 96 γίνεται Ka προὐπάρχει KLa 

t5 

11 

di 

45 

Sr 

[^11 

10 

20 

25 

90 

95 
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^ - - e ΄ e , - ν ὦ. /R “ ^ - , , - ΄ 

τῷ χαιρῷ τῆς ὁμιλίας, ὡς ἐρεῖ χαὶ δείξει, ὅτε περὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ τίς 8r 
ὋΣ ^ 4 Á " P δε Ζ p - M 5 ὐπα , 2d ;(2 74 , 

ἐστι xal γενέσεως λέγει. ἀλλὰ πῶς πρότερον λάβρους λέγοντες πρὸς σὺυν- 40 

ουσίαν τοὺς ἰχϑῦς νῦν εἴπομεν ὅτι ἐν τῷ ἔαρι μόνον συνδυάζονται; T, 
΄ 4 ^ , , * - 

λάβροι λέγονται, ὅτι χατὰ τὸ ἔαρ, ὅταν συνδυάζωνται, πάνυ πολλάχις τῆς 

ἡμέρας ἀλλήλων ϑιγγάνουσι. χαὶ ὄρχεις μὲν οἱ ἰἐχϑῦς οὐχ ἔχουσι, πόρους is p ἡ J V dii 9 5 ργξ b μξ x E εχ ι, opo » [b] 

5 , ὧν fü ' ’ » ^w M , - ' 5 “ ^w , 

ὃξ ἐξ ἀνάγχης, xai τούτους ἁπλοῦς xai εὐϑεῖς χαὶ οὐχ ἐπαναδεδιπλωμένους " 45 

οἱ γὰρ ἐν τοῖς ὄρχεσιν πεφύχασιν ἐπαναδιπλοῦσϑαι. ἔχουσι δέ, φησίν, 
ἁπλοῦς xai εὐϑεῖς τοὺς πόρους, otov μιχρὸν μόριον τοῖς τετράποσι 

* —Ü , »y -" , 

χαὶ τοῖς ἀνθρώποις ὁπάρχει περὶ τοὺς ὄρχεις. τοῖς γὰρ τετράποσι xal 

10 τοῖς ἀνϑρώποις πρῶτον μέν εἶσιν οἱ πόροι εὐϑεῖς ἄχρι τῶν ὄρχεων, ἐν δὲ 

τούτοις γίνεται ἐπαναδίπλωσις" εἶτα πάλιν τὸ ἀπὸ τῶν ὄρχεων εἰς τὸ αἰδοῖον 
5 , b] 4 ΄ » [4 T 9 Y ' , - ἐμβάλλον εὐϑύνεται βραχύτατον ὄν. οἷον οὖν ἐστι τὸ μιχρὸν μόριον τῶν 

ὧι φ 
, ' E - », 2 M 2€ | ΄ y ^N ρ ὦ ' 

πόρων τὸ ἀπὸ τῶν ὄρχεων εἰς τὸ αἰδοῖον ἐμβάλλον (ἔστι δὲ ἁπλοῦν wol: 
5 , " py , e - 5 , ey , , ' ΄ s 

£000) τοιοῦτός ἐστιν ὃ τῶν ἰχϑύων ἅπας πόρος. σαφηνείας δὲ χάριν 8" 

15 ἔστω “ὄρχις ὁ H 0, πόρος 0 ὁ AB IA E Ζ: 6 μὲν οὖν A B, ὅστις ἐστὶ 
πρὸς τὸν ὄσχεον, εὐϑύς ἐστι χαὶ ἁπλοῦς, ὁ δὲ ΒΙ᾽ ΓΔ AE, ὅς ἐστιν ἐν 

m » 2 ^ / , X 96 “Ὁ ' , »y js 

τῷ Opyst, ἐπαναδεδιπλωμένος xs(uevos xal ἑλιχοειδῇ τὴν ϑέσιν ἔχων. ὃ 5 

δὲ E Z ἐστὶ τὸ μιχρὸν μόριον. τοῦ ὅλου τοῦ A B ll AE Z [6 δὴ AE 
Y ἐν » ^ M ' , N ? ' PN BÀ 2] , 5 M ' EZ ἐστὶ τὸ μιχρὸν μόριον] τὸ εἰς τὸ αἰδοῖον εἰσερχόμενον εὐϑὺ xai 

e - ec Y m. - , / , ^s Y 3 ^, 3 “- 

90 ἁπλοῦν. ἣ μὲν οὖν τοῦ πόρου ϑέσις τοιαύτη" T, δὲ ἐπαναδίπλωσις αὐτοῦ 
ἢ μὲν D Τ' [' Δ ἔναιμός ἐστι, τουτέστι πλήρης αἵματος, ἢ δὲ Δ E, ἄναι- 10 

5^ ^ P 2 2 9 “ e M ' - * ' ? - μος" οὐδαμῶς γάρ ἐστιν ἐν αὐτῇ αἷμα. τὸ μὲν οὖν αἷμα τὸ ἐν τῇ BT 

[' A ἐπαναδιπλώσει ὃν xai ἅμα ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ συνδυασμοῦ χαὶ συναϑροι- 

ζόμενον αὐτόϑι xal συμπεττόμενον (ἔστι γὰρ τὸ σπέρμα, ὡς ἐρεῖ, περίττωμα 

25 τῆς ἐσχάτης xai εὐχρήστου τροφῆς, λέγων ἐσχάτην τροφὴν τὸ αἶμα) τὸ 
^N 7 ' 2 - 2 ^ , z] “- » — NC ὰ. -— ^ s δὴ αἷμα τὸ ἐν τῇ D [' Δ ἐπαναδιπλώσει ἐν τῷ αὐτῷ xol ἑνὶ χαιρῷ τοῦ 

συνδυασμοῦ xal συναϑροιζόμενον xai συμπεττόμενον χαὶ εἰς σπέρμα μετα- 15 

βαλλόμενον xai γονὴν δέχεται 6 Δ Εἰ πόρος ἄναιμος ὥν. xai ὥσπερ τὸ 

ἐν τῷ D D Δ πόρῳ συναϑροιζόμενον αἴμα χατὰ βραχὺ xoi συναϑροίζεται 
n , e 1 , - 1 N » , » LP v Y 

30 xai συμπέττεται, οὕτως xal ἐν τῷ Δ E τὸ ἤδη σπέρμα Ov: ἡνίχα δὲ 

πληρωϑῇ. 6 AE πόρος, διὰ τὸ βραχὺ τοῦ E Z πόρου ταχεῖα γίνεται ἢ 
ἀπόλυσις χαὶ πρόεσις τῆς γονῆς. ὥστε, ἐν τῇ λέξει τῆς γὰρ ἐπανα- 

1 ἐρεῖ] B 4 αὐτῆς IL 2 λαύρους K, et sic constanter 

ὃ ἰχϑύας Ka μόνῳ Ka: μὲν I 4 ὅτε συνδυάζονται Ka 9 ἰχϑύες Ka 
6 χαὶ οὐχ --- εὐθεῖς (8) om. K ( oi γὰρ ἐν scripsi: οὐ γὰρ ἐν IKL: ἐν γὰρ a 

πεφύχας ἃ: προσπεφύχασιν IL: fort. πόροι πεφύκασιν 8 μόριον om. IL 

15 ὄρχεις La H om. IL ὁ post δὲ om. Ka οὖν om. L 

16 πρὸς τὸν ὄσ I: πρὸς τὸν ὄρχεα L: πρὸ τοῦ ὄρχεως Ka Γ et Δ semel habet Καὶ 
ὅς ἐστιν] ἐστὶν ὁ Ka 18. 19 ὁ δὴ--- μόριον delevi 18. 19 ὁ δὲ eC Καὶ 
19 ante εὐϑὺ add. καὶ Καὶ 21 ἡ ante μὲν in ras. II litt. IL AE] εξ Καὶ 
22 ἐν αὐτῶ IL τὸ ἐν τῷ IL 23 et 26 ἐπαναδίπλωσις I 29 ἐσχάτου Κα 

26 δὴ] γοῦν K 21. 28 μεταβάλλον Ka 28 ὁ δεΐζ πόρος K 

τὸ om. IL 29 βγὃε [Κ᾿ 90 AE] c£ K 91 πληρωϑεῖ ἃ 
ταχεῖα) βραχεῖα IL 
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διπλώσεως τοῦ πόρου ὃ γαάρ σύνδεσμος χατασχευαστιχός ἐστι τοῦ τίνος 8v 

ἕνεχα βραχύς ἐστιν ὃ E Z πόρος. ἕτερον δὲ μόριον ἐπαναδιπλώσεως χαὶ 30 
εὐθὺ λέγει τὸν Δ E προσνοουμένου xai τοῦ E Z. 

Οἱ μὲν οὖν ἰχϑύες οὐχ ἔχουσιν. ὄρχεις διὰ τὰ εἰρημένα, oi δὲ 
4 ) n , 254 , AN , Ἁ Ἁ [4 

ὄφεις OU ἃς λέγει αἰτίας. πρότερον δὲ προδιοριστέον τινὰ πρὸς σαφή- σι 

γειὰαν ὧν μέλλει λέγειν. εἴρηται ἐν μὲν τοῖς Μετεώροις ὅτι πᾶν τὸ 90 
, € " x ' , 2 ' ^v ^ ! £x ' 

πρότερον ϑερμανϑὲν εἰς ψυχρὸν τόπον ἐμπεσὸν ϑᾶττον xal ψύχεται xai 
ψυχρότερον γίνεται τοῦ μὴ προϑερμανθϑέντος: χαἀνταῦϑα δὲ πρὸ ὀλίγου 30 

ἔλεγεν ὅτι 0 δεχόμενος πόρος τὸ ἤδη ἐχ τῆς πέψεως γεγονὸς σπέρμα ἄναι- 

10 μός ἐστιν. εἰ δὲ ἄναιμος. xoi ψυχρός: ὥστε εἰ Texte xai διὰ τὴν φύσιν 35 
τῶν ὄφεων (ψυχρότας ot γάρ εἰσιν) ἀναγχαῖον ἐν αὐτῷ τὸ σπέρμα ἐμπεσὸν 

xai ϑερμὸν ὃν ϑᾶττον ψύχεσϑαι. εἰ OE xal μαχρότατός ἐστιν ὁ ἄναιμος 40 
, » 2 b , , Pr ME 2 , , M Me - , 

πόρος, ἐπὶ πλέον ψυχϑήσεται διὰ τὸ ἐν πλείονι χρόνῳ τὸ ἰσοταχῶς xwoó- 

usyoy τὴν πλείονα διάστασιν διέρχεσϑαι. ἐπεὶ οὖν ἀνάγχη τὸ προϑεο- 
€ M ' 3 ES "d 2 b! 4 M - 

15 μανϑὲν xai εἰς ψυχρὸν τόπον ἐμπεσὸν ψύχεσϑαι, xal μᾶλλον ψύχεσϑαι 45 

τὸ μᾶλλον ἐν αὐτῷ χρονοτριβῆσαν, | μᾶλλον δὲ χρονοτριβεῖ τὸ ἰσοτα- 9: 
χῶς χινούμενον τὴν πλείονα διάστασιν διιόν, φανερὸν ὅτι τὸ σπέρμα 

τὸ διὰ μαχροῦ πόρου διερχόμενον μᾶλλον ψυχϑήσεται τοῦ διὰ βραχέος 

πόρου διερχομένου" xol Tj μὲν χινεῖται ἐξερχόμενον τὸ σπέρμα ἔδει διὰ 

20 τὴν χίνησιν ϑερμαίνεσϑαι xai ϑερμαίνεται, ἀλλ Mes τῆς τοῦ πόρου 

ψυχρότητος ἐχχρούει xal νιχᾷ τὴν 8 Speo τῷ ϑξέρματι ἐχ τῆς κινήσεως 

ϑερμότητα. ταῦτά τε προειλήφϑω xal ὅτι τὸ ἀχινητίζον xal ἠρεωοῦν 

[211 

ψφυχρότερόν ἐστι τοῦ χινουμένου. τούτων οὕτω προδιορισϑέντων τὴν λέξιν 
^ * gr. 0 ^ ' c M 

usttcíov. φησὶν οὖν οὐχ ἔχουσιν οἱ ὄφεις ὄρχεις διὰ τὸ μῆχος τοῦ σώματος" 
M 

μαχρὸς γὰρ ὧν ὃ ὄφις χαὶ ἐπὶ τούτῳ xal τῶν πόρων τοιούτων ὄντων, τῷ σι 

εἴπερ εἶχον ὄρχεις οἱ ὄφεις, δῆλον ὅτι πρὸς τῇ ὀσφύι ἂν PR αὐτοὺς 
χαὶ τὰς ἐπαναδιπλώσεις ἐν τοῖς ὄρχεσιν" εἰ ὃξ τοῦτο, διχῶς ἂν ἐψύχετο 
τὸ σπέρμα, διά τε τὸ τῶν πόρων ψυχρῶν ὄντων μῆχος xal διὰ τὴν 7jps- 10 

υἵαν, ἣν ἔμελλεν ἠρεμεῖν ἐν τῇ τῶν ὄρχεων ἐπαναδιπλώσει" ἐπίστασιν γὰρ 

30 τὴν ἁονήν φησι xal τὴν ἠρεμίαν. ψυχόμενον δὲ τὸ σπέρμα ἄγονον ἂν 
T», ὅπερ f, φύσις οὐ βούλεται. ὑγρότητα δὲ τῶν ὄφεων τοῦ viis τός φησι 

τὰς χάμψεις" διὰ γὰρ τὸ εἶναι ὑγρὰν τὴν τοῦ σώματος αὐτῶν φύσιν χάμ- 
IH 

, A , , , e , AN M ’ A 

πτονται xai περιπλέχονται ἀλλήλοις. ὁμοίως δὲ xai σχευωρίαν λέγει τὴν 

ἐχ τῶν χάμψεων δυναμένην γίνεσϑαι xal γινομένην περιπλοχήν. i D (op. EYT i 

35 Λέγει δὲ ὅτι τῶν ὠοτοχούντων τὰ μὲν ἀτελῇ προΐεται τὰ (d, ὥσπερ 15 
ὥσπ a 

TO 
τινὲς τῶν ἰχϑύων: οὐ γὰρ ἐν ἑαυτοῖς αὐξηϑέντα xal τελειωϑέντα, 

, 2 post πόρος add. ἵνα ταχεῖα γένηται δηλονότι ἡ πρόεσις τῆς γονῆς a 9 post αἰτίας 

add. ὄρχεις οὐχ ἔχουσιν a προσδιοριστέον Καὶ 6 ἐν τοῖς Μετεώροις} Meteorol. 
Α 12 p. ϑ485υ80 sqq. ( προϑερμανϑὲν a 8 προτεϑερμανϑέντος I 
9 ἐλέγομεν IK 11 ὄρχεων IK 13 τὸ post χρόνῳ om. a 17 post ὅτι 
add. xai Ka 19 ἡ] εἰ IL post χινεῖται add. τὸ Καὶ 20 ἐπιχρατία I 
29 τούτου οὖν προδιορισϑέντος Καὶ 20 ὄντων om. ILa 21 διχῶς] δικαίως Καὶ 
29 ἠρεμεῖν] εὑρεῖν Καὶ 80 μονήν] μορφὴν IL! ἄγονον] ἄ.. ρον Καὶ 
9l τοῦ σώματος τῶν ὄφεών φησι coll. IKa 99 ἀλλήλους ἃ 39 post δὲ add. «ci Ka 
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M - 5 /0 T jJ , lj ) € “ 5 ὯΔ 7 A € 
ἐπὶ τῶν ἀλεχτορίδων: αὗται γὰρ τέλεια τὰ «à προΐενται, οὐ δὴ οὖν ἐν 9r 

- p 3 ^ oM [d , — " 

ἑαυτοῖς τελειωϑέντα προΐενται, ἀλλ᾽ ἀτελῇ ῥίπτουσιν αὐτὰ ἐν τῇ ἰλύι, εἶτα 
tz [X 

, - [4 b “" ^ , τ. . 

ἐπιρραίνουσιν ἐπάνω αὐτῶν, ὡς ἐρεῖ προϊών, δύναμίν τινα οἱ ἄρρενες, ὃφ 
"d 0t 94 * ) δέ Ἀν ιχεν ΟΣ ΔΑ ζῷα: foes ES ΄ RA u^ ἧς αὐξηϑέντα χαὶ τελειωϑέντα προσηχόντως γίνεται ζῷα" αὕτη γὰρ T δύνα- 

pie xol αὐξει xal ζῳοποιεῖ αὐτά. Q1 

Καὶ τὴν αἰτίαν, OU ἣν ἀτελῇ προΐενται, ἐπάγει λέγων πολύγονοι γὰρ 90 

ὄντες οἱ ἰχϑύες, εἴπερ ἐν ἑαυτοῖς ἐτελεσιούργουν τὰ qd, διερρήγνυντο ἂν 
ui, δυνάμενοι χωρεῖν αὐτὰ διὰ τὸ πλῆϑος x«i τὸ μέγεϑος᾽. τοσοῦτον δέ 80 

ἐστι τὸ πλῆϑος τῶν QGv xal συμπεπιλημένα ἕν εἰς τὸ ἄλλο, ὥστε δοχεῖν 

10 τὴν ὑστέραν dv εἶναι" τὸ γὰρ πλῆϑος τῶν ὠῶν οὐ δίδωσι συναίσϑησιν 40 

αὐτῆς. εἰσὶ δὲ τὰ πολύγονα χαὶ ζῷα χαὶ φυτὰ μιχρὰ τὴν φύσιν εὐλόγως" 

ἢ γὰρ μέλλουσα εἰς τὴν αὔξησιν αὐτῶν χαταναλίσχεσϑαι ὕλη τρέπεται εἰς 9" 
τὴν τῶν dv φύσιν. ἔχουσι δὲ τὴν ὑστέραν χάτω τὰ τίχτοντα ἀτελῇ 5 
τὰ qi: οὕτω γὰρ ἔσται πρὸ ὁδοῦ, τουτέστι πρόχειρον xal ῥᾷον προϊέναι 

15 συντόμως τὰ (X χάτω χειμένης αὐτῆς. ἄλλως τε χαὶ πέφυχε μᾶλλον χάτω 
- e e , ὦ σ v4 , » 5 4e , » m a 

χεῖσϑαι ἢ ὑστέρα’ ὅταν δέ τι φύσεως ἔργον ἐμποδίζῃ, πίπτει ἄνω. ὥστε 10 
5 ) o » - e [d , 5 σ / , , -Ὁ- * , ἐφ᾽ ὅσων ἄνω χεῖται ἢ ὑστέρα, οὐχ ὅτι πέφυχεν αὐτόϑι χεῖσϑαι τὴν ϑέσιν 
ἄνω ἔχει (μᾶλλον γὰρ χάτω πέφυχε χεῖσϑαι), ἀλλὰ διὰ τὸ ἐμποδίζειν τὴν 15 

ἐν τῷ χάτω ϑέσιν αὐτῆς ἔργον τι φύσεως. 

20 υἰπὼν δὲ ὅτι τὰ σελάχη ϑύραζε μὲν ζῳοτοχοῦσιν, ἐν ἑαυτοῖς δὲ 

ῳφοτοχοῦσι, προσέϑηχε πάνυ ἀχριβῶς τὸ πρῶτον. οὐ γὰρ ὥσπερ ai ἀλε- 20 

χτορίδες ἐν ἑαυταῖς μὲν ὠοτοχοῦσι, ϑύραζε δὲ ζῳοτοχοῦσιν, οὕτω xol τὰ 
σελάχη, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτοῖς πρῶτον μὲν φοτοχοῦσιν, εἶτα τὸ τοιοῦτον (by 95 

ἔτι ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες ζῷον γεγονὸς οὕτω προΐενται ζῷον, οὐχ ὠόν. διὰ 
25 τοῦτο οὖν πρόσχειται τὸ πρῶτον, δυνάμει λέγων ὅτι μὴ γάρ, ὥσπερ οἵ 80 

ἄνϑρωποι εὐθὺς ζῳοτοχοῦσιν ἐν ἑαυτοῖς, οὕτω xal τὰ σελάχη, ἀλλὰ πρῶ- 
, - 2 e - Ψ - 5 e - 3 - , * " 

toy ὠοτοχεῖ ἐν ἑαυτοῖς, εἶτα ζῳοτοχεῖ ἐν ἑαυτοῖς, εἶτα ζῳοτοχεῖ ϑύραζξ. 35 
5 b] A ' 23 , [9| - i] , , 2 , 3 * 

xai τὴν αἰτίαν, OU ἣν οὐχ «octoxst τὰ σελάχη ϑύραζε, ἐπήγαγεν εἰπὼν 

ἐπεὶ δεῖ τὸ ἔξω τῶν ὠῶν σχληρὸν εἶναι ὥσπερ τὸ τῶν ἀλεχτορίδων, ὃ 
80 χέλυφος χαλεῖται, ἵνα φυλάττῃ αὐτά, τὰ δὲ σελάχη ὀλιγόϑερμα χαὶ ψυχρὰ 

ὄντα οὐ δύνανται ξηρᾶναι αὐτὸ xoi ποιῆσαι οἷον χέλυφος, διὰ τοῦτο οὐχ 
) —- , 3 2 » M αἴ 3.7 ) e 5 ' ' ὠοτοχοῦσι QópaCe. εἶτα ἐπάγει xal τὴν αἰτίαν, Ov ἦν εἰσι ψυχρὰ τὰ 

, , N M * , ΄ ' - A 

σελάχη, xat φησι διὰ τὸ εἶναι μαλαχόδερμα" τάχιστα γὰρ διαπνεῖται xal 40 

ἐξέρχεται ἀπὸ τῶν μαλαχοδέρμων τὸ ἔμφυτον αὐτῶν ϑερμὸν διὰ τὴν τοῦ 

1 ἐν om. IL 2 ἰλλυΐ ἃ 9 ἐρεῖ προϊών] A 21. 5 οἱ ἄρρενες δύναμίν 
τινα coll. Ka 4 αὐξηϑέντα χαὶ om. IL 8 δυνάμενα Καὶ 11 αὐτοῖς ἃ 
post δὲ add. φησι Ka 12. τὴν] τὸ ILa xarà ἀναλίσχεσϑαι ἃ 14 τὰ 
o4] ζῶα IL 15 ἄλλως τε distinxi: ἀλλ᾽ ὥστε libri 16 ὥστε] ὡς IL 17 ἐφ᾽ 
ὅσον IL post ὅτι add. δὲ IL 18 γὰρ] δὲ L 2] post προσέϑηχε add. 
καὶ IL 22 ἑαυτοῖς Καὶ 24 ante οὐχ add. x«i Ka 25 6rt om. IL 
26 εὐϑὺ Ka 27 εἶτα ζῳοτοχεῖ ἐν ἑαυτοῖς om. L, del. I 29 post ἐπεὶ add. 

γὰρ Ka τὸ post ὥσπερ om. IL 90 αὐτὸ ILa 91 αὐτὸ] αὐτὰ L 

52. 33 Ψυγρὰ τὰ σελάγη---μαλαχόδερμα] τὰ cou μαλαχόδερμα" διὰ τὸ (διὰ γὰρ a) εἶναι τὰ di. A X9 I pa. | | 
σελάχη Ψυχρά Ka 90 διαπνεῖται)] ἀναπνεῖ IL 
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δέρματος μανότητα, ἀπὸ δὲ τῶν σχληροδέρμων βραδέως διὰ τὴν πύχνωσιν" 9v 
πᾶντα γὰρ τὰ σχληρὰ πυχνά ἐστιν. ὥστε συλλογιστέον τῇδέ πῃ τὰ 
σελάχη μαλαχόδερμα, τὰ μαλαχόδερμα ὀλιγόϑερμα, τὰ ὀλιγύϑερμα ἀδυνατεῖ 

ξηραίνειν τὸ τῶν Qv ἔσχατον, ἵνα φυλάττῃ αὐτά" τὰ σελάχη ἄρα ἀδυνατεῖ 

ξηραίνειν τὸ τῶν «Gv ἔσχατον, ἵνα φυλαχϑῇ τὰ qu. τούτου δὲ μὴ δυνα- 
μένου ξηραίνεσθαι μένουσιν ἐν τοῖς σελάχεσι xà qd, ἵνα ὑπ᾽ αὐτῶν φυλάτ- 45 

τηται τὴν φυλαχήν, ἣν ἔμελλεν φυλάττεσθαι ὑπὸ τοῦ ἐσχάτου ξηρανϑέντος. 

ἀλλὰ πῶς, εἴπερ ἐχτὸς πίπτοντα τὰ ὠὰ φυλαχῆς δεῖται, ἵνα μὴ φϑείρηται, 

χαὶ διὰ τοῦτο τὰ περιέχοντα τὰ τῶν ἀλεχτορίδων ὠὰ σχληρά ἐστιν, οἱ 
εἰρημένοι υἱχροὶ ἰχϑύες dxeM αὐτὰ προΐενται; ἢ ἀτελῆ μὲν αὐτὰ προΐενται, 

σχληρὰ δὲ xal ϑερμὰ διὰ τὴν τῶν γεννησάντων αὐτὰ | ἰχϑύων ϑερμότητα. 10r 

ὅτι δὲ σχληρά ἐστι, δῆλον xal ἐχ τῆς αἰσϑήσεως" οἷον γὰρ ἀλέαντόν εἰσι 

σίνηπι. ταῦτα μὲν οὕτως. 
Τὸ δὲ ζῷον ἐν τοῖς σελάχεσι γίνεσϑαί φησι τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ 

χαὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς τῶν ὀρνίϑων ᾧοῖς τὸ μὲν λευχὸν 5 
πᾶν γίνεται τὸ ζῷον, τὸ δὲ ὠχρὸν χαταλιμπάνεται εἰς τρυφὴν τοῦ (woo, 

οὕτω χαὶ ἐν τοῖς τῶν σελαχῶν qois μέρος μὲν γάρ τι τοῦ 00 γίνεται 10 

σελάχιον, μέρος δέ τι ἐᾶται πρὸς τροφὴν αὐτοῦ. οὐ γίνεται δὲ τὰ τῶν 

σελαχῶν ὠὰ ζῷα ἄνω, ἀλλ᾽ ἄνω μὲν τελειοῦνται, χάτω δὲ ζῳογονοῦνται, 15 

ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς ζῳοτοχούντων. διὸ χαὶ τὴν ὑστέραν ἀνομοίαν 

ἔχει τὰ σελάχη xai τοῖς ζῳοτοχοῦσι xal τοῖς ὠοτοχοῦσι. τὰ μὲν γὰρ 30 
ῳοτοχοῦντα ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει αὐτήν, τὰ δὲ ζῳοτοχοῦντα 

χάτω πρὸς τοῖς ἄρϑροις" τὸ δὲ σέλαχος xal πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει αὐτὴν 

ὡς φὠοτόχον xol χάτω παρήχουσαν ὡς ζῳοτόχον. διττογονοῦντα δὲ λέγει 25 

τὰ ῳοτοχοῦντα xal ζῳογονοῦντα: ἀμφοτέρων γὰρ μετειλήφασιν, χαὶ τοῦ 
) 
ὠοτοχεῖν χαὶ τοῦ ζῳοτοχεῖν. 

3 SJ p.719314 ΙΙρὸς δὲ τούτοις ἀδύνατον ζῷα γίνεσϑαι ἐν τοῖς ὑὕπο- 
ζώμασιν. 

7 - ET * 

Εἰπὼν τίνος ἕνεχα τὰ ὠοτοχοῦντα πρὸς τοῖς ὑποζώμασιν ἔχουσι τὰς 
e p Ἁ ^N - , M - » , ^ ^N , 

ὑστέρας, τὰ δὲ ζῳοτοχοῦντα χάτω πρὸς τοῖς ἀρὕϑροις λέγει πρὸς δὲ τού- 30 
i 

7 τοις ἀδύνατον ζῷα γίνεσθαι ἐν τοῖς ὑποζώμασι. τὰ μὲν γὰρ 
ἔμβρυα ἀναγχαῖον βάρος ἔχειν (σώματα γάρ εἰσι) xal x(vmotv: 
χινοῦνται γὰρ ἐν ταῖς ὑστέραις ὄντα. ὃ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι τόπος, ἐν 35 

ᾧ αἱ φρένες, ἐπίχαιρος τουτέστιν ἀναγχαῖος ὧν πρὸς τὸ ζῆν, οὐχ ἂν δύναιτο 

2 εἰσιν 11, 9 τὰ δὲ ὑλ. ἃ 4 φυλάττει ἃ αὐτὰ---ὠἡυλαχϑῇ (9) 

om. Ka σελαχώδη L 6 σελάχοις ἃ ἀπ᾿ αὐτῶν ILa 
T ἔμελλον IK 9 post ἐστὶν add. «x«i IL 10 ἡ ---προΐενται om. Καὶ 
12 δῆλον post αἰσϑήσεως ponit Καὶ αἰσϑήσεως] αἰσϑητιχῆς ἃ 17 τι om. Ka 
29 ἄρϑροις ἄχροις Καὶ 6 06 c. 118 24 ὠοτόχος et ζωοτόχος ILa 

λέγεται K: λέγομεν ἃ 25 ζωοτοχοῦντα Ka χατειλήφασι a 21 ἐν τοῖς] 
πρὸς τοῖς Arist. 90 ἄχροις Καὶ λέγει δὲ πρὸς coll. IL 81 ζῶον ἃ 

pev om. K 93 γὰρ] τινὰ Καὶ 
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ὑπενέγχαι τὸ βάρος xai τὴν χίνησιν τοῦ ἐμβρύου: δυσπνοίας γὰρ dv xol 10r 

ὅλως πνιγμοὺς ἐποίει τὸ ἔμβρυον περιχείμενον τὰ ἀναπνευστιχὰ μόρια αὐτόϑι 
χείμενα χαὶ μὴ ἐῶν αὐτὰ ἀνεμποδίστως χαὶ χαλῶς ἀποπληροῦν τὸ οἰχεῖον 

ἔργον. ὥστε ἀναγχαῖόν ἐστι μὴ χεῖσϑαι τὰς τῶν ζῳοτοχούντων ὑστέρας 
πρὸς τῷ ὑποζώματι, ἵνα μὴ πνίγωνται ἐν τῷ τίχτειν. 40 σι 

"Ex δὲ ἄνω χειμένων τῶν ὑστερῶν ἀνάγχη δυστόχους Ἰίνεσϑαι διὰ 
τὸ ἀπόστημα τὸ ἀπ᾽’ ἐχεῖσε ἄχρι τῶν ἄρϑρων, ὅπου xal νῦν πρὸς τοῖς 
ἄρϑροις χειμένων τῶν ὑστερῶν, dv περὶ τὸν τόχον ἀνασπάσωσιν αὐτὰς πρὸς 10v 

τὸ ὑπόζωμα χασμησάμεναι (ἕλκουσι γὰρ αὐτὰς xai ἀνάγουσιν αἱ χάσμαι) 

10 δυστοχηῦσι, xol διὰ τὸ πεφυχέναι τὰς ydopac ἀνάγειν πρὸς τὸ ὑπόζωμα 5 

τὰς ὑστέρας οὐχ ἐῶσιν αἵ μαῖαι τὰς τιχτούσας περὶ τὸν χαιρὸν τοῦ τόχου 

χασμᾶσϑαι, μᾶλλον δὲ πταρμοὺς παρασχευάζουσι διὰ τὸ ἀπωϑεῖν χάτω 10 

τὰς ὑστέρας τοὺς πταρμούς. οὐ μόνον δὲ τῶν ὑστερῶν ἐχουσῶν ἔμβρυον 

χαὶ ἄνω πρὸς τὰς φρένας ἀνασπασϑεισῶν δύσπνοια: γίνονται διὰ τὸ περι- 
15 χεῖσϑαι αὐτὰς, ὡς εἴρηται, τὰ ἀναπνευστιχὰ μόρια xai διὰ τὸ τὰς φρένας 15 

βλάπτεσϑαι ὑπό τε τοῦ βάρους xai τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν ὑγρότητος. xol γὰρ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν, ὅταν ὑπὸ πολλῆς οἰνοποσίας χαὶ τῆς ἀπ᾽ αὐτῆς πλείονος 50 

αἀπογεννωμένης ἀναθυμιάσεως ὑγρανϑῶσιν at φρένες, βλάπτονται xot παρα- 

φρονοῦσιν: ἣ γὰρ μέϑη, ἣν παραφροσύνην χαλεῖν δίχαιόν ἐστι, γίνεται 9 

20 ὑγραινομένων τῶν φρενῶν ὑπὸ τῆς ἀναϑυμιάσεως τῆς γενομένης ἀπὸ τῆς 
- b] lo T 5 ' M f. e y 3 2 m» Il ' F , , 

πολλῆς οἰνοποσίας. ἀλλὰ περὶ τούτων εἰρηται xal ἐν τῷ [lept ζῴων μορίων’ 
e » y » ^ ^— — » , 

ἡμῖν Oi ἐλέγετο ὅτι οὐ μόνον ἐχουσῶν τῶν ὑστερῶν Zufpoov δύσπνοιαι 

χαὶ πνιγμοὶ γίνονται, ἀλλὰ χαὶ χενῶν οὐσῶν χαὶ ἀνασπασϑεισῶν ἄνω 
Ψ' 5 MI R4 » , e 2) , e cc , » * 

πνίγουσιν. ἐπεὶ δέ τις ἤμελλε λέγειν ὡς εἰ πνίγουσιν αἱ ὑστέραι ἄνω ἄνα- 30 

25 σπώμεναι, ἀνάγχη σαρχώδεις αὐτὰς εἶναι (εἰ ὃὲ μὴ σαρχώδεις, δῆλον ὡς 

οὐδὲ ὑγραί: ἀνάγχη οὖν σαρχώδεις εἶναι xal ἰσχυροτέρας τῶν τε φρενῶν 

χαὶ τῶν ἀναπνευστιχῶν μορίων), ὅπερ οὖν ἔμελλέ τις ὡς ἄπορον ἐπάγειν, 
οὗτος ὡς ἀληϑὲς ὃν ὁμολογεῖ. φησὶ γὰρ πνίγουσιν οὖν αἱ ὑστέραι 

ἄνω προσιστάμεναι" χαὶ γὰρ ἀναγχαῖον τὰς μελλούσας ζῷον ἕξειν 

80 ἰσχυροτέρας εἶναι τῶν φρενῶν xai τῶν ἀναπνευστιχῶν μορίων xal σαρχώ- 35 
^ , 1 -Ὁ- ec -« , ΄ e , » T 1 Roe , 
Ost. ἀλλὰ πῶς αἱ τῶν ὀρνίϑων ὑστέραι ἄνω οὖσαι πρὸς τῷ ὑποζώματι 
Pe ΝΣ ' » 9 us. τ , ET x 3, -* ' » quA e» " οὐ πνίγουσι τὰς ὀρνιϑας; T, φησίν, ὑμενώδεις εἰσὶν αὗται xal οὐ σαρχώδεις, 
Y ^ (2 €^ » , , ^) (a3. “δ M M Ἂ e ^ - 

τὸ ὃς ὑμενῶδες οὐτε ἰσχυρόν ἐστιν οὐϑ᾽ ὑγρὸν χαὶ βαρὺ ὡς τὸ σαρχῶδες. 

ἀλλὰ χαὶ ἐπ᾿ αὐτῶν, φησί, τῶν ποιουμένων διγονίαν, τουτέστι τῶν moco- 

ec Qt N o C^ Am c1 cy xai ζῳοτοχούντων, φανερὸν ὅτι πνιγμοὶ γίνονται ἄνω χειμένων τῶν 

1 ὑπενεγχεῖν Ka 2 παραχείμιενον ἃ 9 πνίγονται ἃ 6 δυστοχίαν Ka 

7 μέχρι a 8 ἀναπνεύσωσιν Καὶ 11 τὴν ὑστέραν K .. 14. 15 παρακεῖσϑαι 

αὐταῖς ἃ 15 «ei om. IL 18 ἀπογεννομένοις ἃ βλάπτονταί τε xai Ka 

19 παραφροσύνειν ἃ 20 τῆς alterum om. ἃ γεννωμένης ἃ 2] τούτου à 

ἐν τῷ [lept ζῴων μορίων] T 10 24 ἔμελλε Ka post ὑστέραι add. αἱ a 
25 el γὰρ μὴ Ka 21 ὕπερ οὖν — μορίων (30) om. KL 28 ὁμολογῇ ἃ 

29 προσιστάμεναι Arist. vulg.: προϊστάμεναι Ia. Arist. P 93 ἰσχυρόν] ὑγρὸν IL 

91 ἀπ᾿ αὐτῶν Καὶ 
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ὑστερῶν: τὰ uiv γὰρ à ἄνω xal ἐν τῷ πλαγίῳ ἴσχουσι διὰ τὸ μὴ χινεῖ- 10* 
σϑαι μηδὲ βάρος ποιεῖν, τὰ δὲ ζῷα xt. 

Σαφῶς δὲ χαταλέγει τὰς αἰτίας, Ot ἃς αἱ μὲν ὑστέραι πᾶσαι ἐντός 40 

εἰσι, τῶν δὲ ὄρχεων οἱ μὲν ἐντὸς ot δὲ ἐχτός. χαίτοι εἶπε πεοὶ τῶν ὄρχεων 
ἱχανὰς αἰτίας, ἀλλά, φησί, πρὸς ταῖς εἰρημέναις ἔστωσαν xal αὖται. ἀνα- 45 

σπᾶσϑαι δέ φησι τοὺς ἐχτὸς ὄρχεις ἐν τῇ τῆς γονῆς προέσει, ἵνα γίνωνται Ir 
oi ἐν αὐτοῖς ἐλιχοειδεῖς πόροι ἐν τῇ ἀνασπάσει ἐπ᾽ εὐϑείας τῷ αἰδοίῳ" 

εἰ γὰρ τὸ μέν ἐστιν ἄνω, οἱ δὲ ὄρχεις xoi οἱ ἐν αὐτοῖς πόροι χάτω, οὐχ 5 

ἂν ῥαδίως ἀνέρχοιτο ἀπ᾿ αὐτῶν πρὸς τὸ αἰδοῖον ἢ γονή. ὥστε ἀνάγονται 
^ o» 

uiy χαὶ διὰ τὴν Üspuótrca, ὥσπερ εἴπομεν xal ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦδε .τοῦ 10 
3 

βιβλίου, ἀνάγονται δὲ χαὶ διὰ τὴν λεχϑεῖσαν νῦν αἰτίαν. ἔχουσι δὲ οἱ 

ὄρνιϑες ἐντὸς τοὺς ὄρχεις χαὶ διὰ τὴν τοῦ δέρματος σχληρότητα χαὶ διὰ τὸ 
ἀσύμμετρον εἶναι χατὰ μέγεϑος περιλαβεῖν xai σχέπειν τοὺς ὄρχεις. Ouotov 
ὃέ ἐστι τὸ βἐμημένον, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι ἀσύμμετρον εἶναι τὸν μέδιμνον 15 

χατὰ μέγεθος δύο ἅμα ἀιωρῆσαι μεδίμνους. χαὶ ἔστω, φησί, πρὸς ταῖς 

εἰρημέναις αἰτίχις χαὶ αὕτη τοῦ τὰ μὲν ἔχειν ἐχτὸς τὰ δ᾽ ἐντὸς τοὺς ὄρχεις. 
εἴη δ᾽ ἄν αὕτη ἢ αἰτία ἀπὸ τῆς ὕλης χαὶ ὅλως ὡς ὑλιχή. 

ρ. 71901 Κεῖνται δὲ τῇ ϑέσει αἱ ὑστέραι ὑπεναντίως τοῖς τε 

ζῳοτοχοῦσιν ἐν ἑαυτοῖς. 

Ἐπειδὴ τῶν ϑέσεων ἢ μέν ἐστιν ἄνω xal χάτω, ἢ ὃὲ ἔωπροσϑεν 
χαὶ ὄπισϑεν, ἀποδοὺς τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς τὰ uiv τῶν ζῴων (ταῦτα δὲ ἦσαν 30 

φοτόχα) ἄνω y nd poe τὸ ὑπόζωμα τὰς Senat, τὰ OE χάτω πρὸς 
ἄρϑρα (ταῦτα δ᾽ ἦσαν τὰ ζῳοτόχα), τὰ δὲ τὸ μὲν τῆς ὑστέρας ἄνω τὸ 30 

χάτω (ταῦτα δὲ πάλιν ἦσαν τὰ διγονοῦντα), νῦν ζητεῖ xai τὰς αἰτίας ἀπο- 
? Da n «a 

(p^ ὦ- &g- 

» “ 

Θ o E à τ τοῦ διὰ τί τὰ μὲν ἔμπροσθεν ἔχε: αὐτὰς χαὶ πρὸς τοῖς ἄοϑροις 30 

οὔσας, τὰ ὃὲ ὄπισϑεν πρὸς τῇ ὀσφύι. ἀποδίδωσι δὲ τοῦ τὰ ζῳοτόχα ἐπὶ 
τῆς γαστρὸς xai τῶν ὑπτίων, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἔμπροσϑεν, ἔχειν τὰς 80 

ὑστέρας δύο αἰτίας,. ὧν μία αὕτη ἐπειδὴ τὰ ὕπτια ἤγουν τὰ πρόσϑια 

σαρχώδη xai μαλαχά ἐστι, τὰ δὲ πρανῇ xxi ὄπισϑεν ὀστώδη χαὶ σχληρᾶ, 
αὔξεται ὃὲ τὸ ἔμβρυον χατὰ βραχὺ xai τελΞξιοῦται, εἴπερ ἔχειντο τῶν 40 
ζῳοτοχούντων αἱ ὑστέραι ὄπισϑῦεν πρὸς τοῖς πρανέσι xal τῇ ῥάχει, 

ἐνεποδίζετο ἂν χαὶ ἐχωλύετο ἢ τῶν ἐμβρύων αὔξησις xai σωτηρία ἴγουν 
ἀνάπαυσις διὰ τὴν σχληρότητα. τὸ γὰρ αὐξηϑησόμενον εἰ μὲν ἐν μαλαχῷ 

ἐστι xal ὑπείχοντι T, δυναμένῳ τείνεσϑαί τε xai ἐξαπλοῦσϑαι xal διδόναι 

τόπους τοῦ χωρεῖν, αὔξεται xal ἐπίδοσιν λαμβάνει, εἰ ὃὲ ἐν σχληρῷ 4 

xai μηδ ὅλως αὐτῷ ὑπείκοντι, οὐδαμῶς. διὰ τοῦτο γὰρ xal τὰ ζῷα 
χαὶ τὰ φυτὰ xal πάντα τὰ αὐξανόμενα αὔξει, ὅτι ὁ ἀὴρ ἐν ᾧ ἐσμεν 

LJ 

l. 2 χινεῖσϑαι ex χεῖσϑαι corr. T 10 καὶ διὰ] κατὰ Καὶ 14 τῷ eipruévo T 

εἴποιεν ILa τὸ Καὶ υέδιμνα Καὶ 16 ἐντὸς τὰ δ᾽ ἐχτὸς K 11 ἡ 

om. IL 18 δὲ καὶ τῇ Arist. 20 Ἐπεὶ Καὶ 28 πρόσϑεια ἃ 29 σαρχώδει ἃ 
35 τόπον Ka 36 αὐτῷ] εἰς ἑαυτὸ Ka ' 91 αὐξόμενα Ka 

Comment. in Arist. XIV 8. Philop. (Michael) de gen. anim. - 
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ὑπείχει᾿ τε εἰς ἑαυτὸν xai δίδωσι yd pav ἡμῖν αὐξήσεως" εἰ δέ "e σιδηροῦς 

ἣν τὴν φύσιν T, ὅλως σχληρότατος, οὐδὲν ἄν ὅλως ηὐξήϑη. ἐπεὶ οὖν 
ἀναγχαῖον τὰ ἔμβρυα ἐν ταῖς ὑστέραις αὔξειν xai τελειοῦσϑαι, ὄπισϑεν | 

ó& τῶν ὑστερῶν χειμένων τοῦτο γενέσϑαι οὐχ ἠδύνατο, ὀἠστωδῶν ὄντων χαὶ 1 

σχληρῶν τῶν ὄπισϑεν, διὰ τὸ μᾶλλον βάρος χαὶ ϑλῖψιν προσγίνεσϑαι αὐτοῖς 
y - v» , 2 - , , ΄ ^ P! j Trot τοῖς ἐμβρύοις ἐκ τῆς σχληρότητος (τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 

EY , - , ^ M - [4 , , , * 9 » , ) 

υηδὲν ἐπεῖναι βάρος ἐπὶ ταῖς ὑστέραις) εὐλόγως οὐχ ὄπισϑεν, ἀλλ 

[1| 

2] A m e ^ - Ὑ T A . , E » * ἐπὶ τῇ χοιλία xal τοῖς ἔμπροσϑεν (οὗτος γὰρ ὁ τόπος, ὡς εἴρηται, μαλαχὸς 
xai σαρχώδης) χεῖνται. μία μὲν οὖν αἰτία τοῦ ἔμπροσϑεν χεῖσϑαι Emi τῶν 5 

10 ζῳοτοχούντων τὰς ὑστέρας αὕτη δευτέρα δὲ ὅτι χαὶ ὃ πόρος, Ot οὗ ἣ τῆς 

ὑγρᾶς τροφῇς περίττωσις ἐξέρχεται, ἔμπροσθεν χεῖται. ἐπεὶ οὖν ὃ πόρος 
-T »y - ν᾿ NE) b] fur PENA ' » y » οὗτος ἔμπροσϑεν χεῖται, xal Ot αὐτοῦ ἐξέρχεται τὰ ἔμβρυα, εἴησαν dv 

χαὶ διὰ τοῦτο αἱ ὑστέραι ἔμπροσϑεν. οὗτος δὲ ὁ πόρος, δι᾿ οὗ xal τὰ 
ἔμβρυα xai f$, τῆς ὑγρᾶς τροφῆς ἐξέρχεται περίττωσις, xai ἔμπροσϑέν 

15 ἐστιν, ὡς εἴρηται, xal ἐπάνω χεῖται τοῦ πόρου, δι᾿ οὗ ἐξέρχεται ἢ τῆς 
ad “Ὁ - , δὰ: κα ANDA Ἁ / X f CO sj , MI 2 ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις. δεῖ ὃὲ τὴν λέξιν τὴν οὗτος δὲ ἐπάνω xal ἐν 10 

τοῖς ἐμπροσϑίοις ὑπάρχει ὃ πόρος τῆς ξηρᾶς τροφῆς ὑπερβατῶς 

ἀναγινώσχειν οὕτως οὗτος δὲ ὃ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς πόρος ἐπάνω ὑπάρχει 
τοῦ πόρου τῆς ξηρᾶς τροφῆς. χαὶ ἐν τοῖς ἐμπροσϑίοις. ὅτι δ᾽ ἐπάνω, 

90 δῆλον᾽ μετὰ γὰρ τὴν ἥβην ἐστὶν οὗτος xal μετὰ τοῦτον ὃ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, 
ὥστε ὥσπερ ἢ ἥβη ἐπάνω τούτου, οὕτω xal οὗτος τοῦ τῆς ξηρᾶς τροφῆς 
πόρου. χαὶ εὐλόγως ἐπάνω χεῖται οὗτος εἰ γὰρ ἔχειτο ὑποχάτω, ὃ δὲ τῆς 

ξηρᾶς τροφῆς ἄνω, ἔχειτο ἂν xal τὸ χαλούμενον τυφλόν, ἐν ᾧ ἣ δυσώδης 15 
ἐστὶ χόπρης, ἐπάνω τῆς ὑστέρας" οὕτω δ᾽ ἂν ἀπεπνίγετο τὰ ἔμβρυα. οὐ 

95 uóvoy δὲ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ x«i ἐπὶ τῶν τετραπόδων χατὰ φύσιν 
ἐπάνω χεῖται οὗτος ὃ πόρος τοῦ τῆς ξηρᾶς τροφῆς πόρου. τὰ μὲν οὖν 
ζῳοτοχοῦντα διὰ ταύτας τὰς αἰτίας ἔχει τὰς ὑστέρας ἔμπροσϑεν. 

1 ^N 3 “Ὁ fd 5 N ' ' 95x eO, o £ ? Τὰ δὲ ὠοτοχοῦντα μέν, ἀτελὲς δὲ τὸ ὸν προϊέμενα, ὥσπερ oi εἰρη- 20 

μένοι ἰχϑύες, οὗτοι οὐχ ὑπὸ τῇ γαστρὶ xol ἔμπροσϑεν ἔχουσι τὰς δστέρας, 
80 ἀλλὰ πρὸς τῇ ὀσφύι xal ὄπισϑεν. οὐ γὰρ αὔξεται ἐν αὐτοῖς τὰ ὠὰ χαὶ 90 

-Ὁ- Ω , 5 /, - e , M , » ) Ὁ BA 

τελειοῦται, ἵνα βάρος ἐγγίνηται ταῖς ὑστέραις xal πόνος, ἀλλ᾽ ἔξω προΐεται 
χαὶ τελειοῦται. πρὸς τούτῳ ἐπεὶ οὐχ ἄλλος ἐστὶν ὁ πόρος ἐν τούτοις ὃ 

τῆς ξηρᾶς τροφῆς, ἥτοι ὃ τοῦ περιττώματος τῆς ξηρᾶς τροφῆς, xxi ἄλλος 30 
ὃ τοῦ ὑγροῦ, ἀλλ᾿ 0 αὐτός, οὗτος δὲ ὄπισϑεν χεῖται, xal διὰ τοῦτο ἐν 

τ ΄ ἌΡ , » € - σ PNE οι 5 PU. MR ^ 3, 

35 τούτοις αἱ ὑστέραι ὄπισϑεν χεῖνται, ἵνα ρῥαδίως Ot αὐτοῦ ἐξέρχηται τὰ wd. 
ἐν μὲν οὖν τοῖς ζῳοτόχοις χαὶ διὰ τὸ βάρος χαὶ διὰ τὸ δύο εἶναι τοὺς 

ὅλος IL 9. post. βάρος add. «ei πόνον Ka αὐταῖς ILa 6 τὸ] τοῦ I 2 1 

( ὑπεῖναι Ka ἐπὶ om. Ka 8 ὡς εἴρηται ὃ τόπος coll. Καὶ 14 ὑγρᾶς 

in ras. L 16 ξηρᾶς a ex ὑγρᾶς corr. L: ὑγρᾶς IK 11 ἐμπροσϑίοις libri et Arist. 

P: προσϑίοις Arist. vulg. 2] post οὗτος add. ἐπάνω Καὶ τῆς om. IL 
22 οὗτος] τούτου Ka 90 αὐξάνεται Καὶ 91 ἐγγένηται K 92 ante πρὸς 

add. χαὶ Ka πρὸς τούτοις K ἄλλως ἃ 504 δὲ om. Κα xal διὰ --χεῖνται 

(95)] «al διὰ τοῦτο καὶ αἱ ὑστέραι ὄπισϑεν χεῖνται ἐπήγαγεν K, sed rursus del. 94. 35 

ἐν τούτω ἃ 25 ῥᾳδίως scripsi: ῥάδιον ILa: ῥάδια Καὶ δι᾿ αὐτῶν IL 
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20 
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30 
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» 

πόρους τῶν περιττωμάτων ἔχειντο EumpooUsv ai ὑστέραι" ἐν δὲ τούτοις 11" 
M | BE M T ' , o ὌΨΙ ' ' N - , 

ὄπισϑεν διά τε τὸ εἶναι τὸν πόρον ἕνα xoi διὰ τὸ  υὴἢ ποιεῖν βάρος. 
^ b! e ' M y ^ Ἁ M - » ' o SJ wA “- εἰπὼν δὲ ὅτι διὰ τὸ εἶναι διττοὺς χαὶ χεῖσϑαι ἔμπροσϑεν τὸν ἕνα διὰ τοῦτο 

χαὶ αἱ ὁστέραι ἔμπροσϑεν χεῖνται, ἐπήγαγεν" ἕνεχα γὰρ τῆς γενέσεως γεγόνασι 80 

διττοὶ oi πόροι, ἵνα διὰ τοῦ ἑνὸς εἴσεισιν ἢ γονὴ xal ἔξεισι τὸ ἔμβρυον" 
- * [4 , 

xai ἐπεὶ διὰ τὴν γένεσιν γεγόνασιν, ἀναγχαῖον ἐν « ἐστιν ὁ πόρος, ἐν 

τούτῳ εἶναι xai τὴν ὑστέραν, ἵνα xai f, τῆς γονῆς εἴσοδος xal T, τοῦ 

ἐμβρύου ἔξοδος ῥαδία γίνηται. ἀλλὰ διὰ τ 
' , * “Ὁ , - ' e » , 9*4 ET e & A , 

X00V1O0Vy διὰ τοῦ QUtOU χΧὰὶ δνος ἔξεισι το τε (00v x24 ἢ epo περίττωσις, 

τ 
( οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ᾧοτο- 

οὐ γίνεται τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ζῳοτοχούντων: ἣ εἰ τοῦτο ἦν, ἥπτετο. ἂν 

τῆς ὑστέρας τὸ χαλούμενον τυφλὸν ἔντερον xai ἀπεπνίγετο τὰ &ufpoa ἀπὸ 40 

τῆς δυσώδους ὀσμῆς. 

Τὸ δὲ δῆλον δὲ τοῦτο xal àx τοῦ σπέρμα μὲν πάντα φέρειν 
ταὐτόν ἐστι τῷ οὕτω λεγομένῳ’ ὅτι δὲ ἕνεχα τῆς γενέσεως γέγονεν ὃ 
ἔμπροσθεν πόρος xal οὐ διὰ τὴν ὑγρὰν περίττωσιν, δῆλον τοῦτό ἐστι xol 

ἐχ τοῦ | σπέρμα φέρειν μὲν πάντα τὰ ζῷα, περίττωμα δὲ μὴ πάντα ὥστε I?r 
διὰ τὸ σπέρμα xol ὅλως διὰ τὴν γένεσιν γίνονται οἱ πόροι, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ὃ 

ὑγρὰν περίττωσιν. εἰ γὰρ Ov αὐτὴν ἐγίνοντο, ὅσοις ἔνεισι πόροι, ἀνάγχη 
πᾶσι τούτοις γίνεσϑαι xai περίττωμα ὑγρόν. 

Ὅσα δέ, φησίν, ὠφοτοχήσαντα ἐν ἑαυτοῖς ζῳοτοχεῖ ἐχτός, 

ταῦτα δ᾽ ἀμφοτέρως ἔχει διὰ τὸ μετειληφέναι ἀμφοτέρων, τοῦ 
τε ζῳοτοχεῖν xal τοῦ ᾧοτοχεῖν. ἔστι δὲ ἐλλιπὴς ἣ λέξις, εἴη δ᾽ ἂν τὸ 

πλῆρες αὐτῆς τοιοῦτον. ὅσα δὲ ὠοτυχήσαντα πρῶτον ἐν ἑαυτοῖς χαὶ 1 

ζῳοτοχήσαντα, εἶτα ἐχτὸς ζῳοτοχήσαντα, τούτων τὸ μὲν τῆς ὑστέρας ἄνω 
χαὶ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα χεῖται πρὸς τὰ πρανῇ διὰ τὸ «otoxsiv, τοῦτο δὲ 90 

ταὐτόν ἐστι τῷ ἄνω χαὶ ὄπισϑεν, προϊούσης δέ, τουτέστι τὸ ὃὲ λοιπὸν 

μέρος αὐτῆς, χάτω χαὶ ἐπὶ τῇ γαστρί, ὅπερ πάλιν ταὐτόν ἐστι τῷ 

χάτω χαὶ ἔωυπροσϑεν, διὰ τὸ ζῳοτοχεῖν. ἰδίους δὲ πόρους τῶν ἀρρένων 35 

λέγει τοὺς χωρὶς ὄρχεων xal xaÜ' ἑαυτοὺς ὄντας. ὅτι δὲ ἰδίους τούτους 
εἶπε, δῆλον πεποίηχε διὰ τῆς ἐπαχϑείσης λέξεως τῆς χαὶ τῶν ἐχόντων 80 

ὄρχεις, ὡς τινῶν μὲν πόρων χωρὶς ὄρχεων ὄντων, τινῶν δὲ ἐχόντων 
ὄρχεις xal ἐν αὐτοῖς ἐπαναδεδιπλωμένων ὄντων. τούτους δὲ ἀμφοτέρους, 95 

xal τοὺς ἰδίους xai τοὺς ἔχοντας ὄρχεις, λέγει ἐναντίως ἔχειν ταῖς ὑστέραις. 
τῶν γὰρ ὑστερῶν αἱ μὲν ἔμπροσθεν χεῖνται, at δὲ ὄπισϑεν, οἱ δὲ πόροι 
πάντες xal oi ἴδιοι xal οἱ μὴ τοιοῦτοι. ὄπισϑεν. xai τὴν αἰτίαν τοῦ διὰ τί 

ὄπισϑεν πάντες χεῖνται λέγει" δεῖ γάρ, φησίν, αὐτοὺς μὴ πλανᾶσϑαι 

4 «al om. La 8 γένηται Καὶ 9. χαὶ ἐξ ἑνὸς ἃ 11 ὑπὸ ἃ 

10 

cf. 

μὲν πάντα φέρειν coll. Καὶ 18 ὅσοι 11, 19 τοῦτο K 21 ἕξει K 
22 ἐλλιπὲς a 25 τούτου ἃ 21 αὐτοῦ IL 28 ἰδίους ---λέγει (29)] 

Arist. p. 720428. 26 codd. PSY 28 et 29 ἰδίως IL 29 χαϑ᾽ ἑαυτὸ IL 

τοῦτο IL 32 post «al add. γὰρ IL post ὄντων add. τῶν πόρων Καὶ 

33 ἰδία IL 84 οἱ δὲ πόροι --- τοιοῦτοι ὄπισϑεν (235) primo om. sed in marg. add. L 

99 ἴδιοι] jópot in marg. L οἱ ante μὴ om. ἃ 36 δεῖ] δὴ ἃ 
Q'* 
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0 ^ di] 2 f 

μηδὲ τῇδε xdxsioe φέρεσϑαι, ἀλλ ἐδ ὁραιοὺς εἶναι χαὶ ἐρηρεισμένους 12r 
, χαὶ ἀμεταχινήτους. ὁ OE ὄπισϑεν πᾶς τόπος συνεχὴς Ov xal εἷς διὰ tb 40 

ὀστώδης εἶναι δίδωσιν αὐτοῖς στάσιν χαὶ συνέχειαν, τουτέστι τὸ διόλου 
5 ἅμ M ' -- A , -- ( bd ^) Ὕ ΄ - O0 

ἐρηρεῖσϑαι, xal μὴ τῇ μὲν ἐρηρεῖσθϑαι τῇ ὃ ἀπολελύσϑαι τῆς ἕδρας. 

5 τοῖς μὲν οὖν ἔχουσι τοὺς ὄρχεις. ἐντὸς ἅμα τοῖς ὄρχεσίν εἰσι πόροι πρὸς 
τῇ ὀσφῦν ἐρηρεισμένοι, τοῖς Oi ἐχτὸς Sé τοὺς ὄρχεις οἵ πόροι μόνοι 

εἰσὶν ἐν αὐτῇ ἐρηρεισμένοι. | 

Ψ * 

pi20»59 Τῶν δ᾽ ἄλλων ζῴων τῶν ἀναίμων οὐχ ὃ αὐτὸς τρόπος 12ν 

τῶν μορίων. 

2 b! A - — ἐφ - » , [rd » 

10 Εἰπὼν περὶ τῶν γεννητιχῶν μορίων τῶν ἐναίμων ὅπως ἔχουσι, λέγει 
ὅτι τὰ δὲ ἄναιμα (εἰσὶ δὲ γένη τέτταρα) οὔτε ἑαυτοῖς ἔχουψιῦ ὁμοίως οὔτε ὅ 

τοῖς ἐναίμοις, ἀλλὰ xoi πρὸς τὰ ἔναιμα xot "pus ἑαυτὰ διαφέρουσι. τὸ δὲ 

τούτων περὶ μὲν πάντων ἄδηλον τὸ τούτων περὶ τῶν Spem έρμων 
εἴρηται’ περὶ πάντων γὰρ τῶν ὀστραχοδέρμων ἄδηλον. τὰ ὃὲ μαλα- 10 

15 χύστραχα, φησί, συνδυάζεται, ὥσπερ τὰ ὀπισϑουρητιχά’ ὀπι- 
ἃν ΟΣ , - ΄ ^ , - S τ 2 - ΡΝ "ξ 

σϑουρητιχὰ δέ εἰσιν οἷον λέγω δασύπους. πῶς ὃὲ ὥσπερ ἐχεῖνα συνδυά- 1ὅ 
9 z c i] ' N led * "CN ^ 5 ^ ^ 

erat, ἐπάγει: ὅταν γὰρ τὸ μὲν ὕπτιον τὸ δὲ πρανὲς ἐπαλλάξῃ τὸ 
5 - bi ^ “Ὁ ry , M Ἁ b] , ' , ὑραῖον. τὸ γὰρ ϑῆλυ ὕπτιον χείμενον xai τὴν οἰχείαν χεφαλὴν φέρε 30 

εἰπεῖν ἔχον πρὸς ἄρχτον, τὸ δὲ οὐραῖον πρὸς νότον, τό τε ἄρρεν πάλιν 

e£ 

20 πρανὲς ὃν x«l ἐναντίως τὴν χεφαλὴν ἔχον πρὸς νότον, τὸ δὲ οὐραῖον πρὸς 

ἄρχτον, οὕτω δὴ ἔχοντα τὸν συνδυασμὸν ποιοῦντα!, ὥστε μόνα τὰ οὐραῖα 
ἅπτεσϑαι ἀλλήλων xat τοῦ μὲν ϑήλεος τὸ οὐραῖον χάτω χεῖσθαι πρὸς τῇ 

γῇ. τοῦ ὃὲ ἄρρενος τὸ οὐραῖον χεῖσϑα! ἐπάνω τοῦ τῆς ϑηλείας οὐραίου, τὸ 

δὲ λοιπὸν αὐτῶν σῶμα ἐχτάδην ἡπλωμένον χεῖσϑαι πρὸς τῇ γῇ. 
, 2 ^ - Σ ΄ 1 * ΟΦ Y 

Αντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ὅτι ᾿ἔχουσι δὲ αἱ ϑήλειαι τὰς ὑστέρας ἀνὰ δύο᾽. 25 
ε ἡ » QN Ἁ , » ^ » 5 , o ' πεν ἔχουσι OZ τὰς ὑστέρας ἔνϑεν xai ἔνϑεν ἐσχισμένας, ὥστε τὸ 

σχισμένας ταὐτόν ἐστι τῷ διπλᾶς. τὰ δὲ μαλάχια συμπλέχεται μὲν χατὰ 80 

τὸ στόμα ἀντερείδοντα χαὶ διαπτύσσοντα, τουτέστι συμπλεχόμενα τὰ 
» M M ΄ LE Ἅ 5 ΄ UJ M ΄ ΄ ' 1 *Á ἄρρενα xai τὰ ϑήλεα ὑπ ἀλλήλων xarà τὸς πλεχτάνας. ὡς "yàp γυνὴ 95 

80 τὸν ἄνδρα xai οὗτος αὐτὴν περιπλέχονται διὰ τῶν χειρῶν, οὕτως xal τὰ 

μαλάχια ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ συνδυασμῷ περιπλέχονται ταῖς πλεχτάναις. 

συμπλέχονται δὲ χατὰ τὸ στόμα ἐξ ἀνάγχης" παρὰ τὸ στόμα γὰρ 40 
ΕΑ ᾿ E PI e , h * , ? * RE NA " [4 e - 

συνήνωσε xai συνήγαγεν T, φύσις τὸν πόρον, Ot οὗ ἐξέρχεται ἣ τῆς ξηρᾶς 
“Ὁ , , b ^ M , 

τροφῆς περίττωσις. λέγει δὲ ὅτι xal τὰ μαλαχόστραχα xal τὰ μαλάχια 45 

t» C 

ον. ὦ 

2 «0| πὶ ἃ 8 τοῦ ILa διόλον Καὶ 9 ἐντὸς ex ἐχτὸς corr. I 

4 αὐτοῖς La 11 ὅτι om. ἃ 12 διαφέρ K: διαφέρει ἃ 13 post τούτων 
add. δὲ a, ut Arist. 16 λέγω scripsi: λέγων libri l7 ἐπάγειν a ἐπαναλ- 
λάξη IL 17. 18 τὸ οὐραῖον] sic IKL: τὰ οὐραῖα a, ut Arist. 22 χεῖσϑαι 

χάτω Ka 28 τὸ δὲ τοῦ ἄρρενος οὐραῖον K: τὸ δὲ ἄρρενος obp. ἃ 25 ὅτι 

om. Καὶ 26 ὥς τὸ τὸ I 28 τὸ om. Ka διαπτύοντα ἃ 90 περι- 
πλέχεται K 92 περὶ Ka 925 ἡ φύσις συνήγαγε χαὶ συνήνωσε coll. Ka 
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τὸν αὐτὸν τῆς ὑστέρας πόρον ἔχει xal τῆς ξηρᾶς περιττώσεως: οὐ γὰρ 

ἄλλος μὲν ἐν τούτοις ὃ τοῦ nume πόρος, ἄλλος ὃὲ ὁ τῆς ὑστέρας, 

ἀλλ᾿ ὃ αὐτὸς xai εἷς πρὸς ἀμφότερα λειτουργεῖ, πρός τε τὴν τοῦ ϑοροῦ 18: 
ἄφεσιν χαὶ πρὸς τὴν τῆς ξηρᾶς ir Padi. ἔξοδον: τούτου γάρ ἐστι 

δηλωτιχὸν τὸ ἐστὶ γὰρ ἡ ἀφίησι τὸν ϑορὸν διὰ τοῦ πόρου. ἐλλιπὴς 
δὲ ἢ λέξις ἐστίν, εἴη δ᾽ ἄν τὸ πλῆρες xal τὸ εὐμαρὲς τῆς λέξεως τοιοῦτον" 

διὰ τοῦ πόρου γὰρ Ot οὗ ἀφίησι τὸν ϑορόν, διὰ τούτου ἔξεισι xal τὸ 
περίττωμα. ταῦτα δὲ τὰ μόρια, ἤτοι οἱ πόροι, Ot ὧν ὃ ϑορὸς xai ἣ 

περίττωσις ἐξέρχεται, ἐν τοῖς ὑπτίοις εἰσὶ τοῦ σώματος, ἡ λήγει τὸ ἐν τοῖς 
πρανέσι χέλυφος. ὥσπερ γὰρ οὐ συνάπτουσιν αἱ Osttab τῶν ζῳοτοχούντων 

πλευραὶ πρὸς τὰς ἀριστεράς, dÀX εἰσὶ διεστηχυῖαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, οὕτως 

οὐδὲ τὸ τῶν χαρχίνων χαὶ χαράβων χέλυφος συνάπτει ἐν τοῖς ὑπτίοις. 
Λέγει δὲ xai ϑάλατταν εἰσέρχεσϑαι διὰ τῶν τοιούτων πόρων. ἐπεὶ 

δὲ xarà τὸν χαιρὸν τοῦ συνδυασμοῦ 6 πολύπους ὁ ἄρρην ἐν τῷ αὐλῷ 10 

τοῦ ϑήλεος εἰσάγων τὴν ἕαυτοῦ πλεχτάνην ἔδοξε τοῖς ἁλιεῦσι διὰ τῆς 
πλεχτάνης ποιεῖσθαι τὴν ὀχείαν xal ταύτῃ χρῇῆσϑαι ἀντὶ αἰδοίου, ἐπήγαγεν 15 

ἢ δὲ τῆς πλεχτάνης τοῦ ἄρρενος διὰ τοῦ αὐλοῦ τῆς ϑηλείας δίεσις 

x«i εἰσέλευσις οὐ χάριν ὀχείας γίνεται ἀλλ᾿ ἕνεχα συμπλοχῆς. ἔξω γὰρ 90 
χαὶ πόρρω οὖσα αὕτη ἣ πλεχτάνη τοῦ πόρου, Ot οὗ ἐναφίησι τὴν γονὴν 

πρὸς τὴν ϑήλειαν, πῶς ἂν εἴη ὄργανον χρήσιμον πρὸς τὴν γένεσιν : πόρον 
δὲ xol σῶμα ix παραλλήλου τέϑειχεν. ὅτι δὲ αἱ ἀχρίδες xal συνδυάζονται 
xai ἐξ ἀχρίδων γίνονται, ὁμοίως δὲ xai τὰ λοιπά, ἃ χαταλέγει, πολλάχις 25 

[-1] 

ὦπται. 
- 3 τὶ ΄ , ' - ΡΣ , Y - » ΟῚ 

Τῶν ὃ ἐντόμων, φησί, τὰ πλεῖστα ἐναντίως ἔχουσι τοῖς ἄλλοις. οὐ 
' , » Rex M - $39 5 - γὰρ ἀφίησι τὸ ἄρρεν γονὴν ἐπὶ τούτων εἰς τὸ ὕγλυ, ἀλλ ἔμπαλιν τὸ ϑῆλυ 80 

χάτωϑεν ἄνω πρὸς τὸν ἄρρενα Ot αὐλοῦ: ἐν δὲ τῷ ἄρρενι συστὰν τὸ 
΄ [4 , - 3 - ᾿ - - 

ἐναφεϑὲν πάλιν ὑποστρέφει πρὸς τὸ ϑῆλυ, ἀφ οὗ xat ἐξῆλϑε διὰ τοῦ 
αὐλοῦ. οὐ γὰρ πρότερον ἀπολύονται, πρὶν ἂν πρὸς τὸ ϑῆλυ ὑποστρέψῃ 

A ^ LI i D *, - - ν᾿ M ' - , mE. , , ' τὸ ἐξεληλυϑὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ. τοῦτο οὖν τὸ τὸ ϑῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν ἐναφιέναι τὴν 
(ovv τεϑεωρηχέναι φησὶν ἐπὶ πολλῶν, xai τὸ ἀναβαίνειν μᾶλλον τὸ ϑῆλυ 40 

εἰς τὸ ἄρρεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αὐτὸς ἐρεῖ πρὸς τῷ τέλει γενόμενος 13" 
-" , , 5 -Ὁ σ , e M M] e - , , 

τοῦ παρόντος βιβλίου ἀχριβῶς, ὅπως γίνονται. ἡμεῖς δὲ ὅπερ ἐλέγομεν, 
für Ἁ , b! — 2 ^€( o μ᾿: * , ^ - - p Ἁ , -»" e , μβ 

ταῦτα μὲν ἐπὶ πολλῶν ἐθϑεάϑη, ὥστε δὲ γένει διελεῖν xat εἰπεῖν ὡρισμένως 5 

ὅτι τουτὶ μὲν τὸ γένος ποιεῖ ταῦτα, τουτὶ δὲ οὐ ποιεῖ, οὔπω συνεώραται. 

90 

1 τὸν αὐτὸν om. IL 4 πρὸς τὸν τῆς K 9 τὸν ϑορὸν ἀφίησι coll. Ka 

6 ἐστὶν ἡ λέξις coll. Ka 1 Es om. à . 9 ἡ περίττωσις] τὸ περίττωμα Καὶ 

11 πρὸς om. L 12 τῶν om. I 14 ἄρρης IL 16 πλεχτάν 1 
19 χαὶ om. IL πόρρω] πόρου Καὶ πλεχτάνα [ ἐπαφίησι Καὶ 

21 ai] καὶ IKL χαὶ post ἀχρίδες om. Καὶ 29 γονὴν τὸ ἄρρεν coll K 

26 post τὸ add. ἄνω Ka 21 ἀφεϑὲν Καὶ 28 ἀπολύονται] ἀφίενται Καὶ 

29 ἐληλυϑὸς IL οὖν τὸ ϑήλυ ILa διαφιέναι Κὰ 90 φησὶν---πολλῶν] 

διὰ πολλῶν φησί K 81 τούτου IL ᾿ πρὸς] περὶ Καὶ τέλος 8 

82 ὅπου ἃ 33 δὲ] xai IL 
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Τὸ δὲ σχεδὸν δὲ τοῦτο xal ἐπὶ τῶν φοτόχων ἰχϑύων τῶν I9" 

πλείστων ἐστὶ xal ἐπὶ τῶν τετραπόδων xal φοτόχων δυνεχές ἐστι 10 

τῷ τῶν δὲ συνδυαζομένων ἐν τοῖς πλείστοις τὰ ϑήλεα μείζω 

τῶν ἀρρένων ἐστί. τὸ δὲ τοῖς δὲ ϑήλεσι τὸ ταῖς ὑστέραις αὐτῶν I5 

5 ἀνάλογον μόριον xal τὰ ξξῆς περὶ τῶν ἀναίμων εἴρηται, χαὶ συμπεραίνεται 

λοιπὸν τὸν λόγον. 
Ἐφεξῆς δὲ τούτων λέγει πρῶτον περὶ γονῆς xal ἀπαγγέλλει ταῦτα 20 

λίαν σαφῶς" ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ διὸ τοῦ αὐτοῦ λόγου, πότερον τὸ 

ἄρρεν xal τὸ ϑῆλυ προΐεται ἄμφω ἢ ϑαάτερον μόνον ὕπο- 

10 στιχτέον εἰς τὸ μόνον, εἶτα ἐπαχτέον τὸ xal πότερον ἀπὸ παντὸς 95 

ἀπέρχεται xol τὰ ἑξῆς. εἴη δ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον’ 6 λόγος ὁ 

ζητῶν, πότερον τὸ ϑῆλυ xol τὸ ἄρρεν προΐεται ἄμφω T, ϑάτερον μόνον, 0 80 

αὐτὸς μέλλει ζητῆσαι xol πότερον ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται τοῦ σώματος ἣ 

οὐχ ἀπὸ παντός’ 1j γὰρ ϑατέρου τούτοιν τοῖν προβλημάτοιν εὕρεσις χαὶ 85 

15 τῆς ϑατέρου γνώσεως αἰτία γενήσεται. ἔτι, φησίν, ὥσπερ τοῦ ὅλου ζῴου 
ἐστί τι μόριον, ἐξ οὗ μορίου πρώτου γίνεται σπέρμα, εἴτε ἢ χαρδία τοῦτό 

ἐστι τὸ μόριον εἴτε ὁ desc (ἔτι γὰρ ἀδηλόν ἐστι, diem δὲ γενήσεται 14r 

προϊοῦσιν) ὥσπερ οὖν ἐστιν ἐχ τούτου τοῦ papi σπέρμα, οὕτως dy εἴη 

χαὶ ἐξ ἑχάστου τῶν ἄλλων. στίγμα δὲ λέγει ἐν τῷ βραχίονι, ἅπερ διὰ 5 

20 μέλανος χαὶ τῆς ὑπὸ τῶν βελονῶν χεντήσεως ποιοῦσιν οἱ ναῦται χαὶ ἄλλοι 

πολλοί. εἶναι δέ φησι Καλχηδόνιον τὸν ἔχοντα τὸ στίγμα. | 

ν. 2218. Πρῶτον μὲν οὖν ὅτι οὐδὲν, σημεῖον ἢ. ὁμοιότης τοῦ Μ᾽ 

ἀπιέναι. 

Θεὶς πάνυ σαφῶς τὰ ἐπιχειρήματα τέτταρα ὄντα τὸν ἀριϑμόν, δι᾿ 

25 ὧν ἐδόχουν χατασχευάζειν οἱ τῆς δόξης ταύτης προϊστάμενοι ὅτι ἀπὸ 5 

παντὸς τοῦ σώματος ἀπέρχεται ἣ γονή, ὧν ἕν ἦν ὅτι εἰ μὴ ἀπὸ παντὸς 

τοῦ σώματος ἐξήρχετο, οὐχ ἂν ἦσαν ὅμοιοι τοῖς πατράσιν οἱ παῖδες, 
εὐθὺς ἐνίσταται πρὸς τοῦτο λέγων’ ἐπεὶ γίνεται T; ὁμοιότης οὐ μόνον χατὰ 10 

τὸ πρόσωπον χαὶ τὰς χεῖρας χαὶ τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὴν φωνὴν χαὶ 

80 τὰς τρίχας xoi τὴν βάδισιν (πολλοὶ γὰρ τῶν παίδων ἀπαραλλάχτως βαδ'- 15 

ζουσιν ὥσπερ οἱ γονεῖς) ἐπεὶ οὖν γίνεται καὶ κατὰ τὰς τρίχας xai τοὺς ὄνυχας 
xai τὴν βάδισιν x«i τὴν φωνὴν ὁμοιότης, do ὧν τριχῶν xal ὀνύχων χαὶ 30 

φωνῶν χαὶ βαδίσεων οὐδὲν ἔξεισιν ὅλως σπέρμα, γενήσεται χαὶ χατὰ τὰ λοιπὰ 

ὃ v9] τὸ IL 4 αὐτῶν post ϑήλεσι legitur apud Árist. 9 ἐναίμων IL 

(' τούτοις" Κι; τούτου ἃ 9 post προΐεται add. σπέρμα L 10. χαὶ “τὸ, coll. IL 

12 ἄρρεν «ai τὸ ϑῆλυ coll. Καὶ 12. 18 ὃ αὐτὸς --- ζητῆσαι om. et horum vv. loco 
repetit ὑποστιχτέον εἰς τὸ μόνον εἶτα. ἐπαχτέον τὸ (10) Καὶ 15 τῆς] τὸῦ IL 

Ἱνώμης ἃ τι} εἰ τὶ ἃ 18 ἐστιν om. IK 20 βελῶν L 21 χαλχη- 

δόνιον Ka 21 ἂν εἴησαν 11,ἃ 28 τοῦτον ἃ 29 τὸ om. L 

xai post ἀλλὰ om. Καὶ φωνὴν] κεφαλὴν IL comp. 20 ἀπαραλλά“" πως Καὶ 

92 xai τὴν βάδισιν om. ILa 92. 99 xal φωνῶν καὶ ὀνύχων coll. Ka 
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A , A ^ 

μόρια ὁμοιότης xai γονῆς μὴ ἐξελϑούσης ἀπ᾿ αὐτῶν. xai ἐπὶ τῶν φυτῶν 14» 

δὲ ὃ αὐτὸς λόγος" δῆλον γὰρ ὅτι xai τούτοις ἀπὸ πάντων ἂν τῶν μερῶν 

ἀπήρχετο. ἐὰν γὰρ αἱ ὁμοιότητες τῶν παίδων πρὸς τοὺς γονεῖς γίνωνται 

διὰ τὸ ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῖς ἀπέρχεσϑαι σπέρμα, χαὶ ἐπὶ 
5 τῶν φυτῶν τοῦτ᾽ ἂν γίνοιτο" γεννῶσι γὰρ xal αὐτά" οὐ γίνεται δέ. χαὶ 90 

ϑεωρητέον, ὅπως τοῦτ᾽ ἐπὶ τούτων οὐ γίνεται. τέμνει τις χλάδον ἀπὸ 
τῆσδε τῆς ἐν ᾿Αϑήναις οὔσης χαρέας χαὶ φυτεύσας αὐτὸν ἐν Πάτραις μετὰ 

δύο T, xal τρεῖς χρόνους γεννᾷ χάρυα, πάντῃ πάντως xol τῷ μεγέϑει xai 

τῇ γεύσει xal τῇ χροιᾷ xal τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὅμοια ὄντα τοῖς γεγονόσι 
10 χαρύοις ὑπὸ τῆς ἐν ᾿Αϑήναις χαρέας, ἀφ᾿ ἧς ὁ χλάδος ἐτμήϑη. εἰ οὖν 

τὰ ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Αϑήναις οὔσης χαρέας χάρυα, ἀφ᾽ ἧς ὃ χλάδος ἀφῃρέϑη 
χαὶ ἐν Πάτραις πεφύτευται, εἰ δὴ τὰ ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Αϑήναις χαρέας χάρυα Ξ 

ὅμοιά εἰσιν ἀλλήλοις διὰ τὸ ἀπὰ πάντων τῶν τῆς χαρέας μερῶν ἀπέρχεσϑαι 

πρὸς ἅπαντα τὰ χάρυα σπέρμα, εἰσὶ δὲ xai τὰ ἀπὸ τοῦ ἐν [Πάτραις χλάδου 

15 ὑξταφυτευϑέντος γεγονότα ὅμοια τοῖς ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Αϑήναις χαρέας χαρύοις, 
δῆλον χατὰ τοὺς τούτων λόγους ὅτι ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν τῆς χαρέας 
σπέρυα ἀπύει xol πρὸς τὰ ἐν τῷ χλάδῳ χάρυα χαὶ διὰ τοῦτο γεγόνασιν 

ὅμοια τὰ ἐν τῷ χλάδῳ xdpua τοῖς ἐν τῇ χαρέᾳ χαρύοις, ὅπερ ἐστὶ χατα- 3 

γέλαστον. πῶς γὰρ ἂν ἀπὸ ᾿Αϑηνῶν εἰς Πάτρας ἀπῆλϑε τὸ σπέρμα; χαὶ 

20 ἄλλως, ἐπειδὴ ὅμοιά εἰσι τὰ τοῦ χλάδου xal τῆς χαρέας χάρυα, ἀνάγχη 
χατὰ τοὺς ἐχείνων λόγους. ἐξ ὅσων τῷ ἀριῦμῷ μερῶν ἄπει σπέρμα 
πρὸς τὰ ἐν τῇ χαρέα χάρυα, ix τοσούτων τῷ ἀριϑμῷ ἀπιέναι xol πρὸς 

τὰ ἐν τῷ χλάδῳ χἄρυα: εἰ γὰρ μὴ ἐχ τοσούτων, ἀνόμοια ἂν εἴησαν xai 
χολοβά. ἀλλὰ μὴν τὰ τῆς χαρέας μόρια πάνυ εἰσὶ πολλαπλάσια τῶν τοῦ 

95 χλάδου μερῶν. εἰ δὴ ἐπὶ τῶν φυτῶν αἵ ὁυοιότητες γίνονται οὐ διὰ τὸ 40 

ἀπὸ πάντων, ὡς δέδειχται, τῶν μερῶν ἀπέρχεσϑαι σπέρμα, ἀλλὰ OU ἄλλο 

τι, ὅπερ αὐτὸς τί ποτέ ἐστι προϊὼν ἐρεῖ, xai ἐπὶ τῶν ζῴων ὁμοίως ἕξει. 
ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ πολλὰ δὲ τὰ μὲν οὐχ ἔχει, τὰ δ᾽ ἀφέλοι τις ἂν 
λείπει τὸ μέρη πολλὰ γὰρ τῶν φυτῶν οὐχ ἔχει μέρη, ὥσπερ εἴπομεν 

30 ἐπὶ τοῦ χλάδου, ὅσα ἔχει ἣ xapía: ἀλλὰ xai ἀπὸ τῆς χαρέας ἀφαιρεϑέντος 

τοῦ χλάδου τὰ γεγονότα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν αὐτοῦ ὅμοια εἰσι τοῖς γεγονόσι 
χαὶ πρὸ τῆς ἀφαιρέσεως. ἀλλὰ xal ἐν τῇ γῇ εἴ τις χαταχώσει χάρυον 45 

xai βλαστῆσαν Ἰεννήσει ἢ βλάστη χάρυα, ὅμοια γίνεται τῷ χαταχωσϑέντι 
ἐν τῇ γῇ, οὐ μόνον χατὰ τὸν χαρπόν, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸ περιχάρπιον, ἀφ᾽ 

35 οὗ περιχαρπίου ἐπιδήλως οὐδὲν ἄπεισιν. | 

l μόρια] μέρη Καὶ ἐλϑούσης IL 9 γὰρ om. IL γίνονται a 4 αὐτοῖς 
om. IL: αὐτῶν a ante σπέρμα add. τὸ Ka 9 γεννᾶ IK 6 ἐπὶ τούτοις Καὶ 
οὐ om. IL 1 χαρέας] sic libri, itemque porro 8 xai post ἢ om Ia 10 ὑπὸ] 

ἀπὸ Ka 15 μεταφυτευϑέντα L ἐν ᾿Αϑήναις om. L 19 ἂν om. Κα 20 xai 
tà tfc K 22 τοσούτων τῶν ἀριϑμῶν a 28 τὰ om. a 24 ἀλλὰ μὲν Καὶ 

μόρια] χάρυα Καὶ 29 τὸ μέρος Κ: τὰ μέρη ἃ 80. 31 ἀφαιρεϑεὶς ὁ κλάδος IL 

91 εἰσι] τυγχάνουσι IL 22 πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν IL comp. καταχώσειε ἃ 
39 γεννῆσι ἃ 94 περιχάρδιον 1 95 post ἄπεισιν add. διὰ, τὸ μὴ (μὴ om. a) μετὰ 

τοῦ περιχαρπίου φυτεύεσϑαι Ka 
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) " ^N , 5» ^ , ^ , " , 

p.722316 "Ext δὲ πότερον ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν (μόνον) ἀπέρ- [ὅτ 
᾿ Φ ΄ , 

χεται ἀφ᾽ ἐχάστου. 

1. ^ , * , ^ » - “ ^ * , - 

E διαιρέσεως ἐπάγει τὸν ἐλεγχον τοῖς ἀπὸ παντὸς λέγουσι τοῦ 

[^] σώματος ἐξέρχεσϑαι τὸ σπέρμα. ἐρωτᾷ οὖν, πότερον ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶ" 

Ca μόνον οἷον σαρχὸς xal ὀστοῦ xal νεύρου xal τῶν τοιούτων ἀπέρχεται τὸ 

σπέρμα, ix δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν οἷον προσώπου, χειρὸς xal τῶν ἄλλων 
3 - ^ 5 , , ΟῚ ^ - ΄ - $45 LS ^ asl. 

οὐδαμῶς, ἢ ἐκ τούτων μέν, ἐχ δὲ τῶν ὁμοιομερῶν οὐδὲν ὅλως, T, χαὶ ἐχ 10 
τούτων xal ἐξ ἐχείνων. εἰ μὲν οὖν ἀπ᾽ ἐχείνων μόνων ἤτοι τῶν Ouoto- 

- ^ , ΧΑ * , 

υξρῶν ἀπέρχεται τὸ σπέρμα, ἐοίχασι ὃ υᾶλλον ot παῖδες τοῖς γονεῦσι 16 
- (QD - 

V 

1 A b) Ls , ' ' ' ΄ X ἊἋ i] ΄ 

10 χατὰ τὰ ἀνομοιομερῇ (οὐ γὰρ δὴ χατὰ τὴν σάρχα xal ὅλως τὰ ὁμοιομερῆ 
ἢ δυοιότης γίνεται, ἀλλὰ χατὰ τὸ πρόσωπον χαὶ χατὰ τὰς χεῖρας χαὶ 30 

΄, ' , A »y m ^N Α΄ 5 m Ὃ ΄ 5 A ἀῶ πάντα τὰ ἀνομοιομερῆ) εἴπερ οὖν μηδὲ τὰ ἀνομοιομερῆ ὅμοιά εἰσι διὰ τὸ 
Ἢ ἕω: -- , ) ; κῷ 
ἀπιέναι ἀπ᾿ αὐτῶν σπέρμα, (ὑπόχειται γὰρ μὴ ἀπέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν), 

΄ ' c^ -* , - - 

τί χωλύει xai xà ὁμοιουερῇ ὅμοια εἶναι μηδενὸς ἀπελθόντος dm αὐτῶν, 25 

15 εἶναι OE ὅμοια OU ἄλλην τινὰ αἰτίαν; εἰ δέ φασιν ὅτι ἀπὸ τῶν ἀνομοιο- 
ὧν μόνην ἐξέρχεται τὸ Omépua, πρῶτον μὲν ψεῦδος τὸ λέγειν ὅτι ἀπὸ 80 υερῶν μόνην ἐξζέρχ τὸ σπέρμα, πρῶτον μὲν ψεῦδος τὸ A&T π 

πάντων τῶν μερῶν ἀπέρχεται: ὑπόχειται γὰρ ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν μὴ 

ἀπέργεσϑαι: ἔπειτα ἐπειδὴ τὰ ἀνομοιομερῆ ὕστερα εἰσι τῶν ὁμοιομερῶν, 
’ 3 ^A e ^^ A 5 - , Y * ey , , , M -— 

(σύνϑεσις γὰρ Opotouspiüv τὰ ἀνομοιομερῆ) ἐπεὶ οὖν ὕστερα εἰσιν, εἰ μὴ 35 

90 ἀπὸ τῶν ὁυοιομερῶν ἀπέρχεταί τι, οὐδὲ ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν" εἰ γὰρ 
΄ 5 m Ὁ Σ o A ΄ 5 - , A e $9) 2 - 

υἦτε ἐχ τοῦ οἴνου ἀπέλϑῃ xt μήτε éx τοῦ μέλιτος, δῆλον ὡς οὐδ᾽ ἐχ τοῦ 
, ^w ? / 5 c , e X» VO ESN - e - 

συνθέτου τοῦ οἰνομέλιτος. εἰ οὖν λέγουσιν ὅτι xal ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν 

xdi ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν ἀπέρχεται σπέρμα, εἰπάτωσαν ἡμῖν τὸν τῆς 

ἡξνέσεως τρόπον, πῶς ἐστι δυνατὸν τίνεσϑαι ἄλλο μὲν ἀπὸ τῶν ὁμοιουερῶν 

α, ἄλλο δὲ ἀπ τὸ C Q - zi (0. 
EGY Es 

o^ τῶν ἀνομοιομερῶν, εἴπερ τὰ ἀνομοιουερῇ οὐδὲν ἄλλο 

εἰσὶν 7| σύνϑεσις τῶν ὁμοιομερῶν, T, 0S σύνϑεσις ϑέσις τις xal πάϑος" Ex 40 

δὲ τοῦ πάϑους χαὶ τῆς ϑέσεως πῶς ἂν ἀπέλϑοι σπέρμα: τὸ δὴ λέγειν ὅτι 
ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν ἀπέρχεται σπέρμα ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν ὅτι ἐχ 

τῶν ὁὀυοιουερῶν. ὥσπερ χἂν εἰ ἀπὸ τοῦ γεγραμμένου ὀνόματος (ἀναλογεῖ 

80 γὰρ τοῦτο τοῖς ἀνομοιομερέσιν) ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτου, εἰ ἀπὸ παντὸς 

ἀπήρχετό τι τοῦ Σωχράτους ὀνόματος, δῆλον ὅτι xal ἀπὸ τῆς oc συλλαβῆς 

χαὶ ἀπὸ τῆς xpx xai τῆς της, εἰ δ᾽ ἀπὸ τῶν συλλαβῶν, δῆλον ὡς πολὺ 45 

πρότερον wal ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ σ xal τοῦ « xat τῶν λοιπῶν, 

] ἀνομοιομερῶν L μόνον ex Arist. addidi coll. vv. 5. 8. 16 4 ἐρωτῶ Καὶ 
5 μόνων IKa νεύρων à ἐξέργεται Καὶ ( et 8.9 ἀνομοιομερῶν IL, sed 

corf. L 10 τὰ post «aca om. IL post ὅλως add. κατὰ Ka 11 post ἀλλὰ 
add. «ai I χατὰ ante τὰς om. Ka 12 μηδὲ scripsi coll. Arist. p. 722221: μὴ 

διὰ IL: «καὶ K: om. a post εἰσι add. οὐ K, μὴ a 13 ante σπέρυα add. τὸ Κα 

15 αἰτίαν τινὰ coll. Ka 16 μόνων IK 20 post ἀνομοιομερῶν add. ἀπέλϑοι a 

2] ἀπέλϑοι Ka 22 οὖν om. IL 20 ἀπέλϑη Καὶ δὴ] δὲ IL 

λέγει Καὶ 29 ὁμολογεῖ Καὶ 80 ἐπὶ τούτων La 9l] συλλαβεῖς ἃ 32 ἀπὸ 

ante τῆς om. Ka 80 τοῦ ante « om. IKa 
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οὕτως εἰ ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν, πρότερον ἐχ τῶν ὁμοιομερῶν, si O& ix 

τούτων, πολὺ πρότερον ἀπὸ τῶν στοιχείων, πυρὸς χαὶ τῆς xai τῶν λοιπῶν" 

ἀπὸ γὰρ τούτων σάρχες χαὶ τὰ νεῦρα συνεστήχασι χαὶ τὰ λοιπὰ ὁμοιομερῆ: 
΄ - - 

πολὺ οὖν πρότερον εἰχὸς ἦν ἀπὸ τῶν στοιχείων ἀπέρχεσϑαι σπέρμα" ἀπὸ 
5 γὰρ τῆς συνϑέσεως, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν 7, τῶν ἀνομοιομερῶν, 

- 5 , "P o » 2 ^ €- 5 ᾿ ^, 1 o r 
πῶς ἐνδέχεται; ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ οὐχ ἐνδέχεται" δέδειχται γὰρ ὅτι 15v 

» ^ - M v - ^ 

οὔτε ἀπὸ τῶν ὁυοιουερῶν οὐτε ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν δύναται σπέρμα 

ἀπιέναι. ἴσμεν δὲ xal ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς συνθέσεως T) τῶν ἀνομοιομερῶν 

χενέσϑαι ὁμοιότητα οὐ δυνατόν" εἰ δὲ χωρὶς τῆς συνθέσεως 7, τῶν dvopoto- 
-Ὁ 5 4 , , 3 ^ , DJ AJ [rd $ 8 , , 

10 μερῶν οὐχ ἐνδέχεται γενέσϑαι, ἐχ δὲ τούτων δέδειχται ὅτι οὐδὲν ἀπέρχεται, 

ψεῦδος τὸ λέγειν ὅτι ἢ δυοιότης γίνεται διὰ τὸ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος 5 
b] , , ^ ^ 

ἀπέρχεσϑαί τι: ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστι τ' τὸ δημιουργοῦν τὴν σύνϑεσιν x«i φύσιν 
^ * - - “Ὁ e 

τῶν ἀνομοιομερῶν, ἐχεῖνο ἂν εἴη xal τὸ τῆς ὁμοιότητος αἴτιον. 

y ' b p.7229»3 Ἔτι εἰ μὲν διεσπαρμέ 
15 : τ 

α τὰ μέρη ἐν τῷ σπέρματι, 

Πρὸ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας ἄξιόν ἐστιν ἡμᾶς ἀναυνησϑῆναι τῆς 

δόξης τῶν λεγόντων ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος, οὐ μόνον τοῦ ἄρρενος ἀλλὰ 10 

xai τοῦ ϑήλεος, ἀπέρχεσθαι τὸ σπέρμα, xai τίνα ἔλεγον εἶναι τὴν τοῦ 
σπέρματος φύσιν: οὕτω γὰρ ἂν σαφὴς ἡμῖν ἔσται ἢ τῶν λεγομένων διά- 15 

΄ , 5 * ^ ἴω , M y i] - , 

20 vota. ὁ [ἰλάτων ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος τοῦ τε ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος 
λέγων ἀπέρχεσϑαι τὸ σπέρμα οὐ τοιοῦτόν τι σπέρμα ἀπέρχεσθαι ἔφασχεν, 
e - ey »y » ) σ , M bi M - 

ὁποῖον ἅπαντες ἴσμεν, ἀλλ᾿ ὅτι ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ πατρὸς χεφαλῇς ἔξεισι 20 

ἀπὸ 
Ἁ 

t 

M - 

t 

πάνυ σμιχροτάτη ξοψαλ χαὶ ἀναίσϑητος διὰ ἀμιχρότητα, δυοίως χα 

τῶν χειρῶν χεῖρες xal τῶν ποδῶν πόδες xal τοῦ ἥπατος ἧπαρ χὰ 

25 ἄλλων ὁμοίως, παραπλήσιον δὲ xai e τῆς μητρός, ἐν δὲ τῇ ὑστέρᾳ 
Y» , ' ΄ L e ὧν ον 

αὔξησίν τε χαὶ σύνϑεσιν λαβόντα οὕτως ἐξέρ pss t ϑύραζε. τοῦτό τε ἐλεγξ 30 

χαὶ ὅτι τὸ συνάϑροισμα τῶν Li μερῶν οὐ χαϑ᾽ αὑτὸ ἐξ 
5 Y 

ἀλλὰ xai υετά τινος Dupuis ΚΡ εΙς αὐτὰ τὰ μέρη, ρῶς ἡ ἀυφορ n 35 

τὸν οἶνον" xui χυρίως μέν, φησί, πέρμα xal εἰσὶ χαὶ λέγονται xà εἰρην 
΄ 

80 μόρια" διὰ δὲ ταῦτα λέγεται wai T, περιέχουσα αὑτὰ ὑγρότης ἄχερβα, ὥσπερ 
D X! πολλάχις xai 6 ἀμφορεὺς οἶνος διὰ τὸν περιεχόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ οἶνον. 40 

1 οὕτω xai εἰ Καὶ πρότερον ἀπὸ τῶν Ka 2 xai post πυρὸς om. Καὶ 
9 τουτέστιν] ἤγουν Κα 7 ἀνομοιουερῶν οὔτε ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν K 8 ὅτι xai 

coll. IL ταύτης om. Ka 8 et 9 7, om. L 8 ἢ] ἤτ (vo?) Καὶ 

9 ei δὴ Ka 10 post ἐνδέχεται add. ὁμοιότητα Ka ὅτι om. L 11 ἀπὸ 

om. IL 12 «t post ἐστί om. I 14 διεσπαρμένα IKL Arist. PSYZ: διεσπασμένα 

Arist. vulg. 16 ὑπομνησϑῆναι Ka 18 καὶ τίνα---τὸ σπέρμα (21) om. IL 
χαί τινα à 20 ὁ Πλάτων] cf. Tim. p. 19 Α sqq. 91A sqq. 22 μὲν ἀπὸ coll. a 

25 ὁμοίως om. L 24 “χεῖρε Καὶ χαὶ ἀπὸ τῶν ποδῶν ἃ πόδε Καὶ 

25 δὲ prius om. K 26 ἐξέρχεσϑαι K τε post τοῦτο om. K 

ἔλεγον IL 28 xai om. Καὶ post ὑγρασίας add. xai IL περιεχούσης Ka 

29 φασὶ IL 
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τούτων οὕτως ὑπομνησϑέντων ἐπὶ τὴν τῶν λεγομένων σαφήνειαν ὁρμητέον. 
"^ »» e 5 ^ ' e * ^ 

δείξας ὅτι ἀδύνατόν ἐστι διὰ τὴν ὁμοιότητα λέγειν ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεσθαι 5 
“ - ΄ -. ) [d ^ * τοῦ σώματος σπέρμα, νῦν εὐϑύνει xai xa αὑτὸ τὸ δόγμα. ἐχ | διαιρέσεως 16r 
^ , S9 , ^ Li » T , , NUN. Um ^ ' Q7 U , ^ 

δὲ χανταῦϑα τὸν ἔλεγχον ἐπάγει" διὰ δὲ τὸ μὴ ϑεῖναι τὴν διαίρεσιν, ἀλλὰ 

[1] πρὸς ἕχαστον τῶν τμημάτων αὐτῆς ἐπάγειν τὸν ἔλεγχον ἀσάφειαν πάνυ 
34 , » ^) » ΄ ^ vm AO $ , s F T zZ " 

πολλὴν πεποίηχεν. εἴη δ᾽ ἂν ἢ διαίρεσις τοιαύτη" πότερον f, ἐξερχομένη 
€ , , , , € M - 

ὑγρασία χαὶ σπέρμα λεγομένη περιέχουσά τε ἐν ἑαυτῇ ὥσπερ ἀγγεῖόν τι 
A i , , ^— , e , , » ^ ^ 

χεφαλὴν πάνυ σμιχροτάτην onÀTvd τε ὁμοίως λίαν βραχύτατον xol χεῖρας 
A , Ll , M ^ 

xai τὰ λοιπὰ πάντα μέρη ζῶντά εἰσιν ἐν αὐτῇ, ὥσπερ xai λέγουσιν, xal 5 
- » ' , ^ , ^ 

10 ζῇ £xaotov τούτων xai αἰσϑάνεται, T, vexpd ἐστι; xol ἄρα συνεχῆ εἰσιν 
ἀλλήλοις T, χεχώρισται xal ἀπολέλυται ἀπ᾿ ἀλλήλων; εἰ δὴ ζῶσι χαὶ 

2 , Dux ^N , , 43 , ΄ , ^ [i - - 

αἰσϑάνονται, εἰσὶ δὲ ἀπολελυμένα ἀπ᾿ ἀλλήλων, εἰπάτωσαν ἡμῖν, πῶς 

ζῶσιν; ὥσπερ γὰρ ἣ ἀποχοπεῖσα χεφαλὴ xal χωρὶς οὖσα τοῦ ὅλου οὐ : sp γὰρ ἢ πε φαλὴ χαὶ χωρὶς ὁ τοῦ ὅλου οὐ 
’ ^— ΄ e " " [od [.J 

δύναται ζῆν, ὁμοίως δὲ οὐδὲ T, χεὶρ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδέν, οὕτως οὐδὲ τὰ ἐν 

15 τῷ σπέρματι μέρη χεχωρισμένα χαὶ διεσπαρμένα ὄντα ἀπ᾿ ἀλλήλων δύνανται 
ζῆν. εἰ δέ εἰσι xal ζῶντα xai συνεχῆ. ἔσται τι ζῷον μιχρὸν xal πρὸ τοῦ 10 

γενέσϑαι ζῷον. τὸ γὰρ σπέρμα διὰ τοῦτο εἴσεισιν ἐν τῇ ὑστέρᾳ διὰ τὸ 

γενέσϑαι ἐξ αὐτοῦ ὡς ix μὴ ζῴου ζῷον: ἕχαστον γὰρ τῶν γινομένων ἐχ 

τῆς οἰχείας γίνεται ἀποφάσεως, ὡς ἐν τῷ Α δέδειχται τῆς Φυσιχῇς 

20 ἀχροάσεως. ἔσται ἄρα ζῷον xal πρὸ τοῦ εἰς τὴν ὑστέραν εἰσελϑεῖν xal πρὸ 
- - e 26 A , 1 5» , » ἃ - - ^ 

τοῦ ζῷον ὅλως γενέσϑαι. ἔτι εἰ χεφαλὴ ἀπέρχεται ἀπὸ τῆς τοῦ πατρὸς 

χεφαλῆς xal χεῖρες ἀπὸ τῶν χειρῶν, xai τἄλλα ἀπὸ τῶν ἄλλων, δῆλον 
ὡς χαὶ αἰδοῖον ἄπεισιν ἐχ τοῦ αἰδοίου. ὅταν οὖν τέχῃ ἢ μήτηρ ϑῆλυ, πῶς 15 

, » ' ' PEEL - b d » 2 ». ὋΦ * ^ -Ὁ 

οὐχ ἔχε: τὸ τεχϑὲν αἰδοῖον οἷον τὸ τοῦ πατρός, ἀλλ ἕτερον οἷον τὸ τῆς 

25 μητρός; εἰ δὲ φήσουσιν ὅτι ὅσα ἀπὸ. τοῦ πατρὸς ἀπέρχεται μέρη, τοσαῦτα 

χαὶ ἀπὸ τῆς μητρός, χαὶ ἐπὶ τούτῳ διαφέρει τὸ τοῦ γεννηϑέντος αἰδοῖον 
^ , ΄ ΄ "δ 

πρὸς τὸ τοῦ πατρός, ἀνάγχη δύο τίχτειν ἀεὶ τὴν μητέρα, xal ᾧ μὲν 
, m^ - - 23 i 5, *v ^ ' 

προσήρμοσε τὸ ἀπὸ τοῦ πατρὸς αἰδοῖον, τοῦτ εἶναι ἄρρεν, ᾧ δὲ τὸ ἀπὸ 
[! 

m» , ^ - 5 1 ΄ e , M - Yr τῆς μητρός, τοῦτο ϑῆλυ. εἰ γὰρ πάντα, ὅσα συνίστησι τὸ ζῷον, ἐξεισιν 
80 ἀπὸ τοῦ πατρός, ταὐτὰ δὲ πάντα xal ἀπὸ τῆς μητρός, ἀνάγχη δύο τίχτειν 20 

ἀεί: νῦν δ᾽ οὐχ ὁρῶμεν πάσας οὐδὲ πάντοτε ἀνὰ δύο τιχτούσας τὰς 
- 5 je Asa ^ ῳ ' 5 3 ow 5 ) » e Y 

γυναῖχας, ἀλλ ὀλίγαι διδυμοτοχοῦσι xal οὐκ det. αλλ εἴπερ οὕτω χρὴ 

λέγειν ὅτι ὁμοίως χαὶ ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ πατρὸς χαὶ ἀπὸ πάντων τῶν 
^ Ἁ , » , , , Ἁ (o E4 τς ’ - τῆς μητρὸς μορίων ἐξέρχεται μόρια, εἰ χρὴ οὕτω λέγειν, συμφωνότερα τῷ 

, ᾿ Ἁ e En Γ᾽ ^ ^— ^ 

35 τοιούτῳ χόγῳ xat ὁμολογούμενα μᾶλλον λέγει μπεδοχλῆς. ἀλλ᾽ εἴπερ 

2 τὴν] τὸ ἃ 4 ϑεῖναι] εἶναι La 1 λεγομένη] λέγει IL S λίαν om. K 
9 ἐν αὐτῇ post λέγουσιν Ka . 10 συνεχῆ ἐστιν KLa 14 δὲ om. ILa 

οὐδὲν 1 15 δύναται Ka 17 γὰρ] δὲ IL 19 ἐν τῷ Α--τῆς Φυσιχῆς 
ἀχροάσεως] A 5 20. 21 ὅλως πρὸ τοῦ ζῷον coll. Ka 21 el ἡ χεφαλὴ IL 
24 post οἷον prius add. ἐστὶ Ka . 25 εἰ δὲ --- μητρός (26) om. L, sed in marg. add. 
26 ἐπὶ ex ἐπεὶ corr. L τοῦτο IL 29 εἰ δὲ πάντα IL 90 ταὐτὰ scripsi: 

ταῦτα libri δὲ om. Καὶ τεχεῖν ἃ 88 post ὅτι add. ὅτε IL 

πάντων τῶν et porro πάντων om. Κα τῶν utrumque om. ἃ 99 λέγει μᾶλλον 

coll. Ka 
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d, ? ) 3 L * LH ^ -- , » 

ἕτερα πῃ, τουτέστιν ἀλλ εἴπερ ἕτερά εἰσι τὰ εὔλογα xoi ἀληϑῇ, ἃ μέλλει l6: 
λέγειν αὐτός, πρὸς μὲν τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων λεγόμενα συμφωνότερα τὰ τοῦ 0 

Ἐμπεδοχλέους, πρὸς δὲ τὰ ἀληϑῶς ὑπὸ τούτου λεχϑησόμενα λέγε: οὐ χαλῶς. 
* ^ L] , mM M * , ^ 5 M - i] ' * ^ ^ 

6 γὰρ δὴ Ἐμπεδοχλῇς ἔλεγεν ἀπέρχεσϑαι xal ἀπὸ τοῦ πατρὸς xai ἀπὸ τῆς 

5 μητρὸς μέρη, dÀÀ οὐχ ὥσπερ ἐχεῖνοι" ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ὅτι xal ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς πάντα ὅσα συνίστησι τὸ ζῷον χαὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς ὁμοίως τὰ 
' ^ , * r ^ e ὍΝ. ^ -Ὁ » et Ἁ - Ἁ Ἁ 

αὐτὰ πάντα, 6 δὲ Ἐμπεδοχλῇς ἔλεγεν ὅτι τινὰ μὲν ἀπὸ τοῦ πατρὸς τινὰ 

δὲ ἀπὸ τῆς μητρός, ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ πατρὸς τὰ χυριώτερα, οἷον χεφαλὴ 

χαρδία ἧπαρ xal τὰ ὅμοια, ἀπὸ δὲ τῆς μητρὸς τὰ ἀχυρότερα, οἷον χεῖρες 30 
΄ ; A o -- N - » 213 -Ὁ ' M , 

10 πόδες τὰ ὅμοια. τοῦτό τε οὖν ἔλεγεν 6 ᾿Εἰμπεδοχλῆς xal πρὸς τούτῳ n i : i 
- » ν - - A 

ὅτι xai τὰ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐξερχόμενα ἔτι ὄντα ἐν τῷ πατρὶ ζῇ, xai τὰ 
ἀπὸ τῆς μητρὸς ὁμοίως. ὥστε συμφωνότερα xal τοῖς φαινομένοις λέγει 

Ἐμπεδοχλῆς" οὐ γὰρ ἀναγχάζει ὁ τούτου λόγος δίδυμα τίκτειν πάσας χαὶ 

πάντοτε τὰς γυναῖχας. οἷον οὖν σύμβολον χαὶ συνδρομὴν χαὶ συνέλευσιν 
15 τῶν ἀπὸ τοῦ πατρὸς xai τῆς μητρὸς ἐξελθόντων μορίων ἀπεφαίνετο ὃ 35 

E ^ p Y ἃ 4 * ) » , M * » , - 

ἡμπεδοχλῆς εἶναι τὸ τεχϑέν, ἀλλ᾽ οὔτε μόνου τοῦ πατρὸς οὔτε μόνης τῆς 
, 5 ^ A. (Cc ' 5, $ 9. Ν᾽ ..95 , 3 , M1 e ^N , , 

μητρός. εἰπὼν Os “ἢ μὲν ἐν ἀνδρὸς οὐχ ἀπέδωχε τὸ T, ὃξ ἐν γυναιχός. 

ἔτι εἴπερ xal ἀπὸ τῆς μητρὸς πάντα ἐξέρχεται, ὅσα συνίστησι τὸ ζῷον, 
» ^N La , 3 [4 ^: » , - , τς ας ΄ - ἔχει δὲ ἢ μήτηρ ἐν ἑαυτῇ οὐ μόνον ταῦτα πάντα τὰ δυνάμενα συστῆσαι 

^ - 5 ' Xs € ^ , d mu. 3 C [4 , 2 E d € HT 

20 τὸ ζῷον, ἀλλὰ xal ὑποδοχήν, αὕτη δέ ἐστιν ἢ ὑστέρα, ἐν ἢ συναϑροίζεται 

τὰ τοιαῦτα μέρη. διὰ τί οὐ γεννᾷ ἐξ αὑτῆς xal ἀνδρὶ μὴ πλησιάσασα: τὰ 

μὲν οὖν ἄρρενα ἔστω μὴ γεννᾶν ἐξ αὑτῶν, ὅτι μηδὲ ὑστέραν ἔχει χαὶ 40 

ὑποδοχήν, τὰ δὲ ϑήλεα διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν xoi χωρὶς ἄρρενος οὐ γεννᾷ 
ji “- [td 5 , x Ἁ e 5 , "m. Ἁ Ἃ , £ , xai δῆλον ὅτι οὐχ ἀπὸ παντὸς ἅπαντα ἀπέρχεται. T γὰρ àv ἐγέννα 8 

25 αὑτῶν τὰ ϑήλεα’ ἀλλ εἴπερ ὅλως δοτέον ὅτι ἀπέρχεται, οὕτως ἂν ἀπήρ- 
e ; τὰ ΄ e 1 ' , s X - , D 

χετο, ὥσπερ Ἐϊμπεδοχλῇς λέγει ὅτι τὰ μὲν χυριώτερα ἀπὸ τοῦ πατρός, τὰ 

δὲ μὴ τοιαῦτα ἀπὸ τῆς υητρός" ὥστε xal ἀνάγχη χατὰ τὸν τοῦ Ἐϊμπεῦο- 
χλέους λόγον διμιλίαν γενέσϑαι xal συνδυασωόν, εἰ μέλλει σύλληψις γενέσϑαι. 
εἰ γὰρ μὴ συνέλϑοι ἀμφότερα τό τε ἄρρεν xal τὸ ϑῆλυ, πῶς ἂν τὰ ἀπὸ 45 

30 τοῦ πατρὸς ἐξερχόμενα (ταῦτα δ᾽ ἦν τὰ χυριώτερα) μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς 
υητρὸς ἐξερχομένων ἑνωϑεῖεν;: ἀλλὰ xai τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐϊμπεδοχλέους λεγό- 

μενα ἀδύνατα ἐστι, xdv συμφωνότερα τοῖς φαινομένοις τυγχάνῃ. xal πῶς 

ἀδύνατα, ἐπάγει’ ὥσπερ γάρ, φησί, xal μεγάλα ὄντα τὰ ἀνομοιομερῆ» 

ἡνίχα τὸ νεῖχο: τῆς φιλίας ἐπε[χράτησεν, οὐχ ἠδύνατο ἔμψυχα εἶναι 10» 

35 (ἐμψύχους qàp xai αἴσϑησιν ἐχούσας ἔλεγε τὰς ἀναύχενας χόρσας) ὥσπερ 

1 ἑτέρᾳ Arist. 2 ἄλλων] πολλῶν Καὶ 9 ἀληϑῆ Ka 4 ἀποέρχεσϑαι Κα 8 οὖν 

om. K 8. 9 χεφαλὴν καρδίαν IL χεφαλὴ — οἷον om. K 9 xai om. ἃ 

ἀκηρότερα ἃ 9. 10 χεῖρας πόδας I: πόδες χεῖρες coll. Ka 10 τε] δὲ a 

οὖν om. Ka 11 εἰπὼν δὲ] fr. v. 326 Mullach ὁ μὲν Καὶ ἐξ ἀνδρὸς Καὶ 

ἐχ γυναικὸς Κα 19 πάντα ταῦτα coll. Ka 21 αὐτῆς et 22 αὐτῶν libri 23 Umo- 

δειχήν L: ἀποδοχήν a 24 ἢ scripsi: Tj libri 21 τοῦ om. Ka 28 ὁμιλία a 
γίνεσϑαι xai Ka μέλλοι IL 29 συνέλθοιεν [a τε 0m. Ka τὸ post xai 

om. IKL 30 τῆς om. Καὶ 9l τοῦ om. Ka 92 τυγχάνωσι IL 38 ἀδύνατον a 
99 ἀναύχενας scripsi, cf. Empedocl. fr. v. 307 Mullach: ἀναυχένους IKL: ἂν αὐχένους a 
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d ΄ al 5 - ^ , 19 m » ! - M ? οὖν αἱ μεγάλαι ἐχεῖναι χεφαλαὶ οὐχ ἠδύναντο ἔμψυχοι εἶναι χαὶ αἰσϑη- 16v 

τιχαὶ χεχωρισμέναι οὖσαι τῶν ὁλητήτων, ὁμοίως δὲ οὐδὲ αἱ μεγάλαι 

ἐχεῖναι χεῖρες xal τἄλλα, οὕτως ἀδύνατον xui τὴν ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐξερχο- 

μένην βραχυτάτην χεφαλὴν χαὶ τἄλλα, ὅσα λέγει ἐξ αὐτοῦ ἐξέρχεσθαι, 5 

χεχωρισμένα ὄντα ἀπ᾽’ ἀλλήλων ζῆν τε χαὶ αἰσϑάνεσϑαι. οὔτε οὖν ἄψυχα σι 

ὄντα xni χεχωρισμένα ὄντα ἀπ᾿ ἀλλήλων δύναται σώζεσθαι, ἀλλὰ σήπεται 
xal φὺϑείρεται, οὔτε μὴν ἔμψυχα xai ὥσπερ εἰ ζῷα ὄντα πλείω δύναται 
συνελϑεῖν xal συμφύεσϑαι ἀλλήλοις εἰς ἑνὸς ζῴου ἀπαρτισμόν: οὐδὲν γὰρ 

ζῷον δρῶμεν ἐχ πολλῶν ζῴων συγχείμενον. ἀλλὰ μὴν ὥσπερ Ἐξμπεδοχλῆς 
10 ἔλεγεν ἐπὶ τῆς φιλότητος, τουτέστιν ἐπὶ τῇ ἥττῃ μὲν τῆς φιλότητος 

ἐπιχρατεία δὲ τοῦ νείχους, συναϑροισϑῆναι ἐν τῇ γῇ τὰς χεφαλὰς wai χεῖρας 10 

χαὶ τὰ ἄλλα πάντα μέρη ἔμψυχα ὄντα χαὶ αἴσϑησιν ἔχοντα, εἶτα ἐχ τούτων 

ὥσπερ ἀπὸ ζῴων πολλῶν γενέσθαι ἕχαστον τῶν ζῴων, οὕτω συμβαίνει 

λέγειν χαὶ τοῖς ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν ἀπιέναι πάντα λέγουσιν. ἀδύνατον 

15 δὲ ζῷα ὄντα τὰ τοιαῦτα μέρη συνιόντα συναϑροισϑῆναι εἰς ἕνα τόπον χαὶ 
ἀλλήλοις συμφῦναι. εἶτα πῶς χεχωρισμένα ὄντα ἀπ᾿ ἀλλήλων διέσπασται 
ἤτοι τέταχτα! xal χαϑ᾽ αὑτὸ ἀφώρισται τὸ ἄνω xoi χάτω χαὶ αἱ λοιπαὶ 15 

δύο περιστάσεις: πῶς οὖν δὴ γέγονεν εὔταχτος ἣ τούτων ϑέσ'!ς, ἀλλὰ μὴ 

ὡς ἔτυχε; τὰ μὲν οὖν λεγόμενα τοιαῦτα" τὴν δὲ λέξιν τὴν ὥσπερ γὰρ χαὶ 
90 μεγάλα ὄντα ἀδύνατον διεσπασμένα σώζεσϑαι xal ἔμψυχα εἶναι, 

χαϑάπερ Ἐμπεδοχλῆς γεννᾷ, οὕτως ἀναγνωστέον: ἀδύνατον γὰρ 
διεσπασμένα σώζεσϑαι χαὶ ἔμψυχα εἶναι, ὥσπερ χαὶ μεγάλα ὄντα, χαϑάπερ 

φησὶν "EunsóoxM;c. 

Ἁ , ^ , 

p. 7122»30 Ἐπεὶ δὲ τὰ μέρη xà μὲν δυνάμει xà δὲ πάϑεσι διώρισται. 

Ἐπειδή, φησί, τὰ μέρη τὰ μὲν δυνάμει διώρισται, τὰ δὲ πάϑεσι, τὰ 20 
uiv ἀνομοιομερῆ τῷ δύνασϑαί τι ποιεῖν, οἷον γλῶσσα τῷ δύνασϑαι γεύεσϑαι 

t2 cQ 

xai χεὶρ τῷ ἅπτεσθαι, τὰ δὲ OpotopspT, σχληρότητι, μαλαχότητι xal τοῖς 25 

ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πάϑεσιν, ἀλλὰ δὴ xai τὸ αἷμα οὐ πάντως ἔχον alud 

ἐστιν, οὐδὲ μὴν ἢ σὰρξ σάρξ, ἐπεὶ οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως, ἀδύνατον τὸ ἀπελϑὸν 80 

80 συνώνυμον εἶναι τοῖς μέρεσιν. εἰ γὰρ ἐχ μὲν τοῦ αἵματος ἔξεισιν αἷμα, 
D CON “- “- ' Y B) ^ Ll " ' » » - ' 

£x δὲ τῆς χεφαλῆς χεφαλὴ xat &x τῶν λοιπῶν τὰ ἄλλα, ἔσται αἷμα πρὸ 85 
- , Ed A Cs - ^ - , € μὴ Y , 2 

τοῦ γενέσϑαι aliua, xai ὅλως ζῷον πρὸ τοῦ γενέσϑαι ζῷον: εἰ δὲ οὐχ Ex 

τοῦ αἵματος ἄπεισιν αἷμα, ἀλλ᾽ ἔστι τι τὸ δημιουργοῦν χαὶ ποιοῦν τὸ αἶμα, 

οὐδὲ τῆς ὁμοιότητος αἴτιον ἄν εἴη τὸ ἀπιέναι τι ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν, 40 

35 ἀλλ᾽ ἱχανὸν ἀφ᾽ ἑνὸς μόνου μορίου οἷον τοῦ αἵματος (περίττωμα γὰρ 

2. post αἰσϑητιχαὶ add. ὡς K 4 τἄλλα om. K ὃ ζῃν---αἰσϑάνεσϑαι] δύναται 
σώζεσϑαί τε χαὶ ζῆν καὶ αἰσϑάνεσϑαι Καὶ 6 σήπεται] ὄλλυται Καὶ 7 μὴν in ras. I: 
μὲν KLa ὥσπερ εἰ] ὡς περὶ Ka 8 συμφύναι Ka οὐδὲν] οὔτε IL 

14 χαὶ τῶν ἀπὸ 1 15 τοιαῦτα] ποιοῦντα Καὶ 17 τῶ ἄνω IL 21 χαϑάπερ] 

ὥσπερ IL γὰρ om. ἃ 24 ᾿Επεὶ δὲ IKL! Arist. PSY: ἔτι L? Arist. vulg. 
25 ἐπεὶ Καὶ δὲ τοῖς πάϑεσι Καὶ 21 post σχληρότητι add. xoi K 

29 μὴν] piv ἃ 31 éx ante τῶν om. Καὶ πρὸ] éx IL! 92 ὅλον l 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. À 18 (Arist. p. 122*30. 723223] 99 

" σ , 5 e , M A , M , M d , ^ , x τῷ αἵματός ἐστιν, ὡς ἐρεῖ xal δείξει, τὸ σπέρμα) ἱχανὸν οὖν ἀπὸ τούτου 4b 

μόνου ἀπιέναι τὸ σπέρμα: τοῦτο δὲ τὸ cmípua T, μᾶλλον ἣ ἐν τούτῳ | 

δύναμις μετὰ τοῦ χαταμηνίου ποιεῖ ἅπαντα τὰ τοῦ ζῴου μέρη. διὰ τί lir 

γὰρ τοῦ αἵματος γινομένου ἐξ ἑνός τινος οὐ γενήσεται xal τὰ ἄλλα μέρη 5 
9 , ^ ; , , , ' , 

5 ὑπ ἐχείνου; λέγει δὲ τὸν λέγοντα λόγον ἐξ αἵματος μὲν ἀπέρχεσϑαι αἶμα 

xai ἐχ τῆς χεφαλῆῇς χεφαλὴν χαὶ τὰ λοιπὰ ἐχ τῶν λοιπῶν ἐοιχέναι τῷ 10 

τοῦ ᾿Αναξαγόρου λόγῳ τῷ λέγοντι μηδὲν γίνεσϑαι: εἶναι γὰρ ἀεὶ τὰς 
e , ^ σ ? M 5 ) [4 M - 19 , , 

δμοιομερείας xal ἅπαντα ἐν πᾶσιν. ἀλλ ὃ μὲν τοῦ ᾿Αναξαγόρου λόγος 

δέδωχε πολλάχις εὐθύνας" τούτους δὲ ἐρωτητέον, τίνα τρόπον ἢ ἀπελϑοῦσα 
*, nn e"? B »- ᾿ vo , D ' ᾿ , ^ , 

10 &x τῆς χεφαλῇς χεραλὴ αὐζεται χαὶ τὰ ἄλλα μόρια. ὁ μὲν γὰρ ᾿Αναξαγόρας 15 

ἔλεγε τὴν σάρχα αὔξεσϑαι χαὶ τὰ αἵματα χαὶ τὰ ἄλλα μόρια ὑπὸ τῶν 

σαρχῶν xal αἱμάτων xai ὀστῶν τῶν ἐνόντων τῷ ἄρτῳ xal οἴνῳ: πάντα 
' € 5 , 587 - ^N ^ , ' u m. 3 k , 

γὰρ ἐν πᾶσιν ἐχείνῳ ἐδόχει" τοῖς δὲ μὴ λέγουσι μὲν τὰ τοῦ ᾿Αναξαγόρου, 

ἀπὸ παντὸς δὲ τοῦ σώματος ἀπιέναι σώματα φάσχουσι πῶς ἑτέρου προσ- 

15 γινομένου μεῖζον ἔσται, εἰ μένει ἢ προσελθοῦσα τροφὴ ἀπεπτός τε xoi 
ἀναλλοίωτος; εἰ δὲ φήσουσιν αὐτὴν πέττεσϑαί τε xal μεταβάλλειν εἰς 

΄ M o M Y , CUN , , 501 A M o a A , 

σάρχας xai αἵματα xal và λοιπά, διὰ τί οὐχ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ σπέρμα 20 
^ 

τοιοῦτον εἶναι λέγουσιν, ὥστε δύνασϑαι εἰς αἷμα xal σάρχας xal τὰ λοιπὰ 
υξταβάλλειν μέ ἰλλὰ λέγουσιν ὅτι ἐνεργεία ἔνεισιν ἐν αὐτῷ αἷμα χαὶ ι μέρη, ἀλλὰ λέγουσιν ὅτι ἐνεργείᾳ ἔνεισιν ἐν αὐτῷ αἶμα xoi 

- 

20 χεφαλὴ χαὶ τὰ λοιπά; ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο λέγειν αὐτοὺς ἐνδέχεται ὅτι 
ὥσπερ ἐν τῷ οἴνῳ ἐμμιγνύμενον χαὶ χαταχεραννύμενον τὸ ὕδωρ αὔξει τὸν 

οἶνον, οὕτω xai ἢ τροφὴ εἰς aiua μὲν xoi σάρχας οὐ μεταβάλλει, ἐυμι- 
» 8 e , ^N , - vA Mr Xx o Δ , C A , σ Ἱνυμένη δὲ αὐτοῖς αὔξει. οὐδὲ τοῦτο οὖν ἐνδέχεται λέγειν" διὰ τί; ὅτι 

ὥσπερ ὃ οἶνος πρὸ τοῦ εἰσελϑεῖν ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ ἄχρατος ἣν xoi χαϑαρὸς 90 

τῷ σι 

^ y - M N ' * 5 , [d ' M * xal ὄντως οἶνος, μιχϑεὶς δὲ xal χαταχερασϑεὶς οὐχέτι, οὕτω xai τὸ atua 

T» ἂν αἷμα πρὸ τοῦ μιχϑῆναι τὴν τροφήν, μιχϑείσης δὲ οὐχέτι αἶμα, 
"» , M - AN e — o [24 m^ * A 7T * e » 

αλλά τι ἄλλο: νῦν δὲ ὁρῶμεν ὅτι ὕστερον μᾶλλον xol τὸ aiua xal ἢ σὰρς 
M s δῖα, . Δ 2 eo , M 3 » * , e 

xai τἄλλα τοῦτό εἰσιν ὅπερ λέγονται, xai οὐ πρότερον. ἔτι τὸ λέγειν ὅτι 

ἔνεισιν ἐν τῷ σπέρματι ἐνεργείᾳ νεῦρα xal ὀστᾶ λίαν ἐστὶν ὑπὲρ Tus τὸ 

80 λεγόμενον" οὐδέποτε γὰρ εἴδουεν ἐν αὐτῷ νεῦρα χαὶ σάρχας. 

p.1728423 [Πρὸς δὲ τούτοις ε 

Ὅτι μὲν οὖν τὰ αἵματα, ἐξ ὧν γίνεται τὰ ἄρρενα, διαφέρει ἐν τῇ 80 
΄ 2 

χυήσει τῶν αἱμάτων, ἐξ ὧν γίνεται τὰ ϑήλεα, τεϑεώρηται ἱχανῶς" χαϑα- 

38 ρώτερα γὰρ xal ϑερμότερα ἀφ᾽ ὧν τὰ ἄρρενα γίνεται, ψυχρότερα δὲ τὰ 80 

2. ὃ ἡ---δύναμις] τὴν --- δύναμιν Ka ὃ μετὰ] καὶ Καὶ ποιεῖν L 4 post 

ἄλλα add. πάντα Ka ( post μηδὲν add. ἐξ αἵματος Ka 8 et 13 τοῦ om. Κα 

18 εἶναι τοιοῦτον coll. Καὶ 19 αἵματα Ka ἐν αὐτῷ αἵματα ἔνεισιν coll. Καὶ 

28 αὐτοῖς om. K 24 ἣν] εἴη IL 21 ἡ om. IK 28 εἰσὶν ex ἐστὶν 
corr. L 29 post λίαν add. δὲ a 3l τὸ ante ἄρρεν om. I 294 τῶν 

αἰυάτων in ras. L 95 γίνονται τὰ ἄρρενα Καὶ 
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^ ) ᾿» 4 , ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 

ἂφ ὧν τὰ ὕϑήλεα. λέγει δὲ τοῦτο καὶ "EpzsüoxATc: ἀσαφῶς δὲ τέϑειχς 17: 
LA nd UN ^ , m$ A ' ΄ , P 

τὰ τοῦ TimsOünxAéoug διὰ τὸ μὴ ὁλύχληρα ἀπαγγεῖλαι τὰ ἔπη, ἀλλὰ μόνας 
» ἐκ ' *, MJ 309A M E $4 7 » , 

αὐτῶν τὰς ἀρχὰς xai ταύτας οὐχ ἀπὸ τῶν ἐφεξῆς ἀλλήλοις ὄντων στίχων, 
3 ' , ) , ^ Led ^ ἀλλὰ πόρρω ἀπ᾽ ἀλλήλων ὄντων. x«l τὸ μὲν δηλούμενον διὰ τοῦ “ἐν δ᾽ 
2 ^0 2 9 ὦν (ς “Ὁ à y. 2 ' ^N Y» , » , 

ἐχύϑη χαϑαροῖσι“ τοιοῦτον dv εἴη: τὸ ὃὲ ἄρρεν χέεται ἤτοι συνίσταται σι 

ἀπὸ χαϑαρωτέρων χαὶ ϑερμοτέρων αἱμάτων, τὰ ὃὲ τῶν αἱμάτων τελέϑουσι 

χὰἀὶ γίνονται γυναῖκες" ψυχϑέντα. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ πρὸς δὲ τούτοις εἰ 40 

τὸ ϑῆλυ xai τὸ ἄρρεν ἐν τῇ χυήσει διαφέρει λείπει τὸ ἀδύνατον 

ἀπὸ παντὸς σώματος ἀπιέναι πάντα: εἰ γὰρ νῦν μὲν ϑερμότερά εἰσι τὰ 

10 αἵματα νῦν δὲ ψυχρότερα, οὐχ ἐξέρχονται ἐνεργείᾳ ἀπὸ τοῦ σώματος, 
ἀλλ᾿ ἔστι τι τὸ δημιουργοῦν αὐτὰ τοιάδε ἢ τοιάὸς χατὰ τὴν οἰχείαν 

ἐπιχράτειαν. 

, τ d , —- ^ 

p. 723396 Φαίνονται δ᾽ οὖν μεταβάλλουσαι qovaixec xai ἄνδρες, 

ὥσπερ ἐξ ἀγόνων γόνιμοι. 

15 [Πολλαὶ τῶν γυναικῶν ϑηλυτοχοῦσαι, εἶτα ὑπὸ ἰατρῶν ἐπιμεληϑεῖσαι 
xal ἐχ ψυχροτέρας χράσεως | μεταπεσοῦσαι εἰς ϑερμοτέραν γεγόνασιν ἀντὶ liv 

ϑηλυτόχων ἀρρενοτόχοι, ὁμοίως ὃὲ xal ἄρρενες πολλοὶ ἐχ ϑηλυτόχων γεγό- 

νασιν dppsvotóxot* ἀλλὰ xal ἐξ ἀγόνων γόνιμοι xal ἄνδρες xoi γυναῖχες. 5 

εἰ δὲ τοῦτο, οὐ διὰ τὸ ἀπέρχεσϑαι ἀπὸ τοῦ αἰδοίου ἄρρενος αἰδοῖον ἣ 

20 ϑήλεος γίνονται τῶν παίδων τὰ μὲν ϑήλεα, τὰ δ᾽ ἄρρενα, ἀλλὰ διά τινα 10 

ἄλλην αἰτίαν, οἷον διὰ ϑερμοτέραν 7| ψυχροτέραν χρᾶσιν. εἰ οὖν διαφορὰ 
γίνεται τοῦ ἄρρενος xal τοῦ ϑήλεος διὰ τῆς τῶν ἰατρῶν ἐπιμελείας xai τῆς 15 

τοιζσδε γενομένης ὑπὸ τῶν προσφερομένων φαρμάχων χράσεως, οὐ διὰ τὸ 

tovs ἀπέρχεσϑαι αἰδοῖα γίνονται τὰ ἔγγονα ἄρρενα xui ϑήλεα, ἀλλὰ διὰ 
25 τὴν τοιάνὸς χρᾶσιν: ὥστε ἐπεὶ οὐχ ἀπὸ τῶν αἰδοίων ἄπεισιν αἰδοῖα, δῆλον 

ὡς οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν χεφαλῶν χεφαλαὶ οὐδὲ τῶν χειρῶν χεῖρες οὐδὲ ἄλλο τι 
ΑΝ. οὐδέν, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν σπέρμα, εἰ μὲν εἰς τοιάνδε χρᾶσιν ἐμπέσοι, 

Ἱενήσεται ἄρρεν, εἰ δὲ εἰς τοιάνδε, ϑῆλυ. ὥσπερ xal τὸ αὐτὸ xai ἕν νέφος 30 
ὡδὶ μὲν ἐμπεσὸν γίνεται χάλαζα, ὡδὶ δὲ ὕδωρ. ἄλλως τε εἴπερ δειχϑείη 
σ -Ὁ , e 

30 ὅτι ἀπὸ τῆς ὑστέρας οὐκ ἐξέρχεται σπέρμα, τουτέστιν ὑστέρα, xol ὅμως 
,ὔ ο΄ “Ὁ d ς y. MA e 5 ) » b “« d 

τίχτεται παιδίον ϑῆλυ ἔχον ὑστέραν, δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς 
- A , ) , ) » 958 Ἁ -Ὁ , S MA 

χεφαλὴ οὐδ ἀπ᾿ ἄλλου οὐδενὸς τῶν μορίων οὐδέν. 
y * - y - » -« - ἔτι πολλὰ τῶν ζῴων γίνεται οὔτε ἐξ ὁμογενῶν οὔτε ἐξ ἀνομογενῶν, 25 

4*5? y - ἀλλ᾽ ix σαπείσης τινὸς ὕλης. ἀπὸ ποίας οὖν. χεφαλῇῆς ἢ τούτων χεφαλὴ 

1 χαὶ τοῦτο coll. IL ἀσαφῶς --- Ἐμπεδοχλέους (2)] χαὶ τέϑειχε τὰ ᾿Εμπεδοχλέους 
ἀσαφῶς Καὶ 9 ἀλλήλοις--- στίχων om. K 4 ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν πόρρω Κα 
4. ὃ ἐν---χαϑαροῖσι] cf. Empedocl. fr. vv. 329. 880. Mullach 5 γέεται] sic libri 

6 ὑπὸ IKa 1 εἰ om. Καὶ 8 χινήσει Καὶ 9 μὲν om. K 11 δημιουργὸν La 

τοῖα ἢ τοῖα K: τοιὰ ἢ τοιὰ ἃ 14 ἀγόνου IL 18 χαὶ ἄνδρες om. K 

19 αἰδοῖον] αἰδοίων I 20 fort. παιδίων 29 γινομένης Ka 25 ἐπεὶ] ἐπὶ a 

ἀπὸ) ἐκ ἃ 28 γεννήσεται IL εἰ δὲ εἰς] εἰς δὲ IL ὥσπερ] ὥστε La 

29 γάλαζα)] ϑάλασσα IL 93] τίχτεται in ras. L χ 



10 

30 

35 

xptote, δῆλον ὡς xai μία χεφαλὴ xai ὅλως ἑνὸς ζῴου μέ 
τοῦ πατρὸς ἐν τῇ μιᾷ συνουσία. νῦν δὲ πολλὰ τῶν 
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' L] a , AM v a" s - - , , , , δ. 

χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη ἐξῆλθον; ἔτι εἰ ἐν τῇ μιὰ συνουσία μία γίνεται ἀπό- 30 
e 

i 

£*N Ὁ ix e x Sq. zi o "E 
2 σὴ 

M ld συνουσίας πολλὰ συλλαμβάνεται χαὶ γεννᾷ, χαὶ xà φυτὰ ἐν μιᾷ χινήσει, 35 

ἥτις συνδυασμῷ ἄρρενος χαὶ ϑήλεος ἀναλογεῖ χαὶ χατὰ τὸ ἔαρ γίνεται, 

πολλοὺς φέρε! χαρπούς. ἐπεὶ δὲ οἱ ταύτης προϊστάμενοι τῆς δόξης ἐξετρα- 
Ἰῴδουν ὅτι ἀπὸ πάντων μὲν τῶν τοῦ Ἰεννῶντος μερῶν ἐξέρχεται πάντα 

τὰ μέρη, συγχεχυμένως μέντοι χείμενα ἐν τῇ ὑγρασία xoi ἀτάχτως, ἐν δὲ 46 
αν 4 τῇ ὑστέρᾳ χωρίζονται χαὶ τάττονται χαὶ μετὰ τὴν χεφαλὴν εὐϑὺς πίπτει 

ὃ αὐχήν, εἶτα ὦμοι καὶ ἐφεξῆς τὰ ἐφεξῆς, ἐπεὶ οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔλεγον, 
ἐπήγαγε τὸ ἐν δὲ ταῖς ὑστέραις χωρίζεσϑαι ἀδύνατον. ἐπειδὴ γὰρ 
o ι 3 ἕχαστον αὐτῶν x«l χεχωρισυένων ὄντων ἀπ᾽ | ἀλλήλων ζῇ, ὥς φασι, χαὶ 18: 

αἰσϑάνεται, οὕτως ἂν ἐχωρίζετο, ὥσπερ οἱ χλάδοι ἀπὸ τοῦ νεοφύτου T| 
ἀπό τινος ζῴου ix πολλῶν ζῴων συγχειμένου, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ix σπέρ- 
ματος" τὸ γὰρ σπέρμα δυνάμει ταῦτα xal οὐχ ἐνεργεία. 

"Ext ἐπεὶ τὰ ἀποφυτευόμενα. ὥσπερ εἴπομεν ἐπὶ τοῦ ἀπὸ τῆς χαρέας 5 
χλάδου, τὸ αὐτὸ φέρει σπέρμα, xal πρὸ τοῦ ἀποφυτευϑῆναι ἄρα xal ἀπο- 
χοπῆναι οὐχ ἀπὸ πάσης τῆς χαρέας ἀπήρχετό τι, ἀλλ᾿ ἀπὸ μόνου τοῦ 10 
χλάδου. μέγιστον δὲ τούτων τεχμήριον: τεϑεωρήχαυεν ἱκανῶς, xat πρότερον 

εἴρηχεν ὡς ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἐντόμων τεϑεωρήχαμεν μὴ τὸ ἄρρεν εἰς 15 
τὸ ὕηλυ, ἀλλὰ τὸ ϑῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν μέρος τι αὑτοῦ ἐναφιέναι" εἰσφέροντος 

γὰρ τοῦ ϑήλεος τὴν ὕλην ὑγρότητα οὖσάν τινα τὴν δεχτιχὴν τοῦ σπέρματος, 

συνίσταται εἰς ζῴου φύσιν, ὥσπερ xai ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ ϑήλεος ὑστέρα" xai 30 

διὰ τὸ ἐν τῷ ἄρρενι συνίστασϑαι τὴν ἀπὸ τοῦ ϑήλξος εἰς αὐτὸ εἰσελϑοῦσαν 
ὑγρασίαν πολὺν συμπλέχεται χρόνον, διαλυϑέντα δὲ γεννᾷ ταχέως. συν- 3ὅ 

δεδύασται μὲν γάρ, μέχρις ἂν συστῇ f, ἀπὸ τοῦ ϑήλεος ὑγρότης xal εἰς 
αὐτὸ πάλιν ὑποστρέψῃ ἐπειδὰν δὲ τοῦτο γένηται, λέγω δὴ τὸ συστῆναι 

χαὶ εἰς τὸ ϑῆλυ ὑποστρέψαι, ἀπολύονται χαὶ μετὰ βραχύν τινα χρόνον 30 

προΐεται τὸ χύηυα. οὐ γὰρ τελέως οὔτε ἐν τῷ ἄρρενι εἰς ζῴου φύσιν 

συνίσταται οὔτε ἐν τῷ ϑήλει, ἀλλὰ εἰς φύσιν χυήματος, xal οὕτω προέρχεται 
ἀτελὲς ὥσπερ σχώληξ. ὥστε φανερὸν χαὶ ἐχ τούτων ὅτι οὐδ᾽ ὅσα προΐεται 

τῶν ἀρρένων εἰς τὸ ÜTÀo, τὸ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος ἀπιέναι αἴτιόν 
ἐστι τῆς γενέσεως, ἀλλ᾽ ἄλλον τινὰ γίνονται τὰ γινόμενα τρόπον, περὶ οὗ 
ἐνταῦϑα ἐρεῖ. εἰ δὲ xal χρὴ λέγειν ὅτι τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι συμβαίνει 

ἢ γένεσις, οὐ δεῖ λέγειν αὐτοὺς ὅτι ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 35 

τοῦ δημιουργοῦντος ἤτοι τρέφοντος xal ζῳογονοῦντος, ὅπερ ἐστὶ τὸ αἶμα, 

μᾶλλον δὲ χαὶ πρῶτον ἀπὸ τῆς χαρδίας (αὕτη γὰρ χαὶ τὸ αἷμα δημιουργεῖ, 

1 ἐν om. IL γίνεται μία coll. Καὶ 2 ἐξῆλθον Καὶ 4 πολλάχις ΚΙ ἃ 
9 γίνεται] χἂν zal a 6 ἐπειδὴ a 6. 7 ἐξετραγώδων a 8 μέν τι a 
11 

T D τ x D d εἰσφέροντα L: εἰσφέρον T 22 τινὰ οὖσαν coll. Καὶ τὴν om. Κα 

δὲ om. K ἐπεὶ Καὶ 19 αἰσϑάνονται Καὶ ἐξεχωρίζετο K τῶν 
τῶ 

νεοφύτων Ka 14 συγκειμένων La 21 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ 11,8: αὑτῆς Καὶ 
o7 

24 συστῆναι] 

συνιστάναι Κα 29. εἰς--- οὖσιν] 7j, ζώου φύσις IL 94 καὶ om. K τῷ om. Καὶ 
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οὗπερ αἵματος δειχϑήσεται περίττωμα τὸ σπέρμα) xal πρὸ τῆς χαρδίας 18: 
, A] ^ 5 , mn m [6d M ^ d ^ »^ e^ - 

ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῇ ψυχῆς" αὔτη γὰρ σὺν αὐτῇ x«i τὰ ἄλλα δηυκουργεῖ. 
"S ^N ^ ^ - ' , , , ^ , ἀπὸ δὴ τοῦ δημιουργοῦντος χρὴ λέγειν ἀπέρχεσθαι τὸ σπέρμα xal οὐχ 
ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν: τὰ γὰρ ἄλλα μέρη τὰ μὲν ὡς ὕλη τὰ δὲ ὡς 40 

5 ὄργανά εἰσι τῷ δημιουργοῦντι. ὥσπερ γὰρ οὐχ ἀπὸ τοῦ ξύλου x«i ὅλως 
£5. sr Uf, 25. ας 1 ) , e" δ ' “Ὁ r£ , Q f^ ὙΝ 3 3) 

τῆς ὕλης ἐξέρχεται τὰ ἐν αὐτῷ ὑπὸ τῆς τέχνης ἐναποτιϑέμενα εἴδη, ἀλλ 
ἀπὸ τοῦ τέχτονος, ὥσπερ οὖν οὐχ ἀπὸ τῆς ὕλης ἢ τοῦ σχεπάρνου χαὶ 

τῶν λοιπῶν ὀργάνων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τεχνίτου, οὕτως οὐδ᾽ ἀπὸ παντὸς τοῦ 

σώματος, ἀλλ ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦντος- ὅ τί ποτε δ᾽ dy εἴη τὸ δημιουργοῦν, 
- - b) M * oda , - x. e Z , b ^ , , € 

0 ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. νῦν δὲ ot λέγοντες ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεσϑαι 

τοῦ σώματος, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν ἀπὸ τῆς ὕλης χαὶ τῶν ὀργάνων, 4 

ὅμοιόν φασιν, ὥσπερ χἄν εἴ τις ϑεάσοιτό τινα ὅμοιον ὄντα τῷ πατρὶ xol 

πρὸς τούτῳ ὅμοια ὑποδήματα φοροῦντα τοῖς τοῦ πατρὸς ὑποδήμασι, λέγοι 
ὅτι ὥσπερ διὰ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τοῦ πατρὸς πάντα γέγονεν αὐτῷ 

15 ὅμοιος ὃ παῖς, οὕτω χαὶ ἀπὸ τῶν τοῦ πατρὸς ὑποδημάτων | ἀπήει τι, xat 18" 
ἐπὶ τούτῳ γεγόνασι τὰ τοῦ υἱοῦ ὑποδήματα ὅμοια τοῖς τοῦ πατρός. οὐχ 
» CAN m S m ^ * NIB! , ΦΧ ^Y , » f ev M M] - εἴποι δὲ τοῦτο οὐδ᾽ ἂν εἴς: διὰ τί; διὰ τὸ πάντας εἰδέναι ὅτι xal τὰ τοῦ 

πατρὸς xal τὰ τοῦ υἱοῦ ὑποδήματα ὄργανά εἰσιν, οὐδὲν δὲ ἀπὸ τῶν ὀργάνων 

πρὸς τὰ ὄργανα ἄπεισιν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο, οὐδ᾽ ἂν ἀπὸ τοῦ σώματος εἴποι 
* , Ὑ ^ m - 

90 τις ἀπέρχεσϑαί τι, εὖ λέγων" ὄργανον γὰρ xai τὸ σῶμα τοῦ δημιουργοῦντος, 
ὥσπερ xai τὰ ὑποδήματα τῶν ποδῶν, x«i ὥσπερ τῆς τῶν ὑποδημάτων 5 

τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ πατρὸς ὁμοιότητος οὐ τὸ ἀπὸ παντὸς τοῦ ὑποδήματος 

ἀπέρχεσϑαί τί ἐστιν αἴτιον, ἀλλ᾽ ὃ τεχνίτης, οὕτως οὐδὲ τῆς τοῦ υἱοῦ χαὶ 
* e , Y , , , 3 N m * ^ » 

πατρὸς ὁμοιότητος τὸ ἀπέρχεσϑαι μέρη ἀπὸ μερῶν, ἀλλά τι ἄλλο. 

Ἐπεὶ 0& σημεῖον τοῦ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος ἀπέρχεσϑαί τι παρῆγον 10 τῷ [o1] 

' dis. (CN ' 2 € € NEA B LANA n EN ΄ - P» ' 

τὴν γινομένην ἡδονὴν ἐν τῇ ὁμιλία σφοδρὰν οὖσαν xai πολλήν (πᾶν δὲ τὸ 

ἀπὸ πολλῶν γινόμενον πλεῖον γίνεται τοῦ ἀπὸ -ὀλίγων γινομένου), λέγει 

υηδὲν εἶναι τοῦτο σημεῖον τοῦ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεσθαί τι τοῦ σώματος 1ὅ 

γίνεσϑαι δέ φησιν ἰσχυρὰν τὴν ἡδονὴν διὰ τὸ χνησμὸν xal παράτριψιν τότε 
, ^ € P, 5^ , - » * - ’ σ ^ * Ἁ 

30 γίνεσϑαι τῶν δύο αἰδοίων, τοῦ τε ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος. ὅτι δὲ απὸ 30 

τοῦ χνησμοῦ γίνεται τοιαύτη ἡδονὴ x«i δι᾿ αὐτὸν συμβαίνει, τεχυήριον 

ἰχανὸν τὸ ἐπισυμβαῖνον: ἄν γὰρ πολλάχις τις τῆς ἡμέρας συνδυάζηται, οὐ 25 

Ἰίνεται σφοδρὰ ἢ ἡδονή, ἀλλ᾽ ἀνειμένη, ὥσπερ xat ἐπὶ τῶν γαργαλιζομένων. 

χαἀχείνους γὰρ εἰ διὰ πολλῶν ἡμερῶν xal βραδέως τις γαργαλίζει, σφόδρα 30 x SOT wi βαθπως I" pP 
35 γαργαλίζονται, εἰ δὲ xaÜ' ἡμέραν T, xoi πολλάχις τῆς ἡμέρας, T, οὐδ᾽ 

1 περίττωμα δειχϑήσεται coll. Ka 8 δὴ om. et post δημιουργοῦντος add. οὖν Κα 

5 οὐχ om. 11,1 ὅλης Καὶ 6 ὑπὸ] ἀπὸ Ka 9 ὅτι δέ. mov' ἀν. K: ὅτι ποτ᾿ 
ἂν ἃ 13 λέγοι scripsi: λέγει libri 14 διὰ τὶ ἀπὸ ἃ 15 Gpota K: 

ὁμοίως ἃ 11 et 19 εἴπη IL 11 οὐδ᾽ ἂν εἴς scripsi: ὃ ἂν εἷς a: àv εἰς. IL: 

πάντως τίς Καὶ 22 τοῦ πατρὸς x«i τοῦ υἱοῦ coll. K: τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ ἃ 
οὐ τὸ] οὔτε ἃ τοῦ post παντὸς om. Κα 20 τὸ ἀπὸ K 20 ἐν τῇ ὁμιλίᾳ 
τὴν γινομένην ἧδονην coll. IL 214 ὀλίγου IL 28 «t om. IL 29 διὰ 

τὸν χνησμὸν ἃ παράτριψιν] περίτριψιν ἰσχυρὰν Ka 9l δι᾽ αὐτῶν IL 

23 ἡ om. ἃ 94 χἀχείνοις L δῦ καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν Ka 
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ὅλως γαργαλίζονται T, λίαν ἠρέμα. ὥστε εἰ μὴ διὰ χνησμὸν ἢ ἡδονὴ 18v 
^ Ἁ ) e 

ἐγίνετο, ἀλλὰ δι᾽ ἀπουσίαν τινός, σφοδρὰ dv xaÜ' ἑἕχάστην ὁμιλίαν ἐγίνετο 

$ ἡδονὴ τοῖς πυχνῶς συνδυαζουένοις" xa ἑχάστην γὰρ διιλίαν ἀπέρχεταί 

τι. ἔτι ἣ χαρὰ xal ἣ συναίσθησις τῆς σφοδρᾶς ἡδονῆς πρὸς τῷ τέλει 80 

"δ γίνεται τῆς ὁμιλίας, ὅτε xal ἣ τῶν σχελῶν τάσις γίνεται: οὐχ ἔδει δέ, εἰ 

διὰ τὸ ἀπέρχεσϑαί τι ἐγίνετο, πρὸς τῷ τέλει γίνεσϑαι οὐδ᾽ ἅμα, ἀλλ᾽ εἰ 

μὲν ἀπῆλϑε πρότερον ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τὸ σπέρμα, εἶτα ἀπὸ τοῦ ὥμου, 

πρῶτον μὲν ἀνάγχη ἦν γίνεσϑαι. τὴν ἥδονὴν ἐν τῇ χεφαλῇ, εἶτα ἐν τοῖς 

ὥμοις" νῦν δὲ οὔτε ἐν τοῖς τοιούτοις μέρεσι γίνεται ἢ ἡδονή, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 

10 αἰδοίῳ, οὐδ᾽ ἣ μὲν πρότερον ἢ δὲ ὕστερον, ἀλλ᾽ ἅμα. τοῦ δὲ, ἐχ 
χολοβῶν, φησί, γΤίνεσϑαι χολοβὰ f, αὐτή ἐστιν αἰτία, OU ἣν χαὶ 40 
ὅμοια τοῖς γονεῦσι γίνονται. δι᾿ ἣν γὰρ αἰτίαν γίνεται ὅμοια τοῖς γονεῦσι, 

διὰ τὴν αὐτὴν ὀειχϑήσεται γίνεσϑαι xal &x χολοβῶν χολοβά, xal ἐρεῖ τὰς 
᾿ 

^ ci 

αἰτίας ἐν τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ. ἀλλὰ xal δι’ ὦν, φησί, λόγων xoi 

15 αἰτιῶν δειχϑήσεται ὅτι οὐ προΐεται τὸ ÜTÀo σπέρμα, (δείξει δὲ προϊών) 

διὰ τῶν αὐτῶν δειχϑήσεται μηδ᾽’ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι, χαὶ ἔμπαλιν δι᾿ ὧν 

ὅτι οὐχ ἀπὸ παντὸς ἄπεισι, διὰ τῶν αὐτῶν ὅτι οὐ προΐεται τὸ ÜTÀo σπέρμα. 
΄ τὰ uiv οὖν ἐπιχειρήματα, OU ὧν ἤλεγξε τὴν τοῦ [Πλάτωνος δόξαν, ταῦτα. 45 

ὅτι δὲ οἷα εἴπομεν ἔφασχεν ἐχ τοῦ πατρὸς ἐξέρχεσϑαι μόρια, xol ταῦτα 
90 ζῶντα, xal οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ xai ὅτι ἢ μήτρα xai τὸ τοῦ ἄρρενος 

μόριον τὸ γεννητιχὸν ζῷα εἰσιν, ἄχουσον τί φησιν ἐν τῷ Τιμαίῳ πρῶτον 

μὲν περὶ τοῦ γεννητιχοῦ | μορίου τοῦ ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος" γράφει γὰρ 197 

χατὰ λέξιν οὕτως “τὸν τῆς συνουσίας ἔρωτα οἱ ϑεοὶ ἐτεχτήναντο, ζῷον τὸ 

μὲν ἐν ἡμῖν τὸ δ᾽ ἐν ταῖς τυναιξὶ συστήσαντες ἔμψυχον“. ὥστε ζῷα χαὶ 

98 ἐν ἡμῖν λέγει, OU ὦν at γενέσεις, τό τε μόριον τοῦ ἄρρενος xai τῆς 
τυναιχὸς τὴν μήτραν, ζῷα δὲ οὐχ ὅτι ζῶσι μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι xal χατήχοα 

- 5 ΄ 33 79 σας, - , . ' ' ιν - ὦ 7 : 2 ν « ! τῆς αὐτοχινήτου xac ἐχεῖνον ψυχῆς. λέγει γὰρ “τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων 
ύσιν ἀπειϑές τε χαὶ αὐτοχρατὲς γεγονός, οἷον ζῷον ἀνυπήχοον τοῦ λόγου, ὅ , i i 190, 
΄ ) , ^ - - XP -- ΄ 

πάντων ὃι ἐπιϑυμίας οἰστρώδεις ἐπιχειρεῖ χρατεῖν“. περὶ ὃὲ τῆς μήτρας 

80 ὅτι τε ζῷόν ἐστι xal αὕτη xal τὰ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐξερχόμενα μόρια i i p , 
I ΄ , ΄ Ὁ: ἐν ἢ Ἐν - ' T - , ^ 

ταῦτα πάλιν λέγει ΠΙλάτων “αἱ δ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶν αὖ μῇτραί τε xal 

ὑστέραι λεγόμεναι διὰ τὰ αὐτὰ ταῦτα, ζῷον ἐπιϑυμητιχὸν ἐνὸν τῆς παιδο- 
ποιίας. ὅταν ἄχαρπον παρὰ τὴν ὥραν γρόνον πολὺν γίνηται, γαλεπῶς ? l i 
ἀγαναχτοῦν φέρει xal πλανώμενον πάντῃ χατὰ τὸ σῶμα τὰς τοῦ πνεύματος 10 

35 διεξόδους ἀποφράττον xal ἀναπνεῖν οὐχ ἐῶν εἰς ἀπορίας τὰς ἐσχάτας 

1. 2 ἐγίνετο ἡ ἡδονὴ Ka ὃ πυχνοῖς I 4 fj post καὶ om. IL 6 ἐγίνετο] 
ἐγγίνεται Καὶ 8 γενέσθαι Καὶ 9 ὦμοισι ἃ 13 post αὐτὴν add. αἰτίαν Κα 

xai post γίνεσθαι om. Καὶ ἐρεῖ] Δ 3 14 post αἰτίας add. ἐν τῷ παρόντι Καὶ 1ὅ τὸ 

ϑήλυ οὐ προΐεται coll. Ka 21 τῷ om. ἃ 22 μὲν om. K 28 οὕτως] ταῦτα Ka 
τὸν τῆς συνουσίας χτλ.] Plato Tim. p. 91 A ἐτεχτήναντο corr. ex ἐχτήναντο I 

24 et 26 xai om. Ka 21 γὰρ] δὲ IL τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων κχτλ.] Tim. 

p.91 B τῶν om. IL 28 «à λόγω IL 29 ἐπιχειρεῖ] ἐπιϑυμεῖ Καὶ 
80 xai post ἐστι om. K 91 αὖ om. IL 99 περὶ τῆς ὥρας Καὶ γίγνεται ἃ 
34 πάντα 11, πνεύματος a, ut Plato: πρς (i. e. πατρὸς) K: σώματος IL 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. B! 
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ἐμβάλλει xal νόσους παντοδαπὰς ἄλλας παρέχει, μέχριπερ dv &xaxépov ἣ 09r 

ἐπιϑυμία χαὶ ὃ ἔρως ξυναγαγόντες οἷον ἀπὸ δένδρων χαρπὸν χαταδρέψαντες 

ὡς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν ἀόρατα ὑπὸ σμιχρότητος χαὶ ἀδιάπλαστα ζῷα 

χατασπείραντες χαὶ πάλιν διαχρίναντες μεγάλα ἐντὸς ἐχϑρέψωνται χαὶ μετὰ 

τοῦτο εἰς φῶς ἀγαγόντες ζῴων ἀποτελέσωσι γένεσινς. ταῦτα μὲν οὖν τὰ 

τοῦ [᾿λάτωνος διαρρήδην ζῷα ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐξέρχεσθαι ἀναχηρύττει. 16 
1] 

τῆς σχέψεως xal τῶν ἑπομένων p.724414 'Apym ΔῈ τῆς 
pl τοῦ σπέρματος τί ἐστιν. 

Δείξας ὅτι οὐχ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος οὔτε τοῦ ἄρρενος οὔτε τοῦ 

10 ϑήλεος ἄπεισιν, ὥς φασι, τὸ σπέρμα, πρὸς 0& τῷ τέλει τῆς ἀποδείξεως 20 
5 ^ € 5 € / τὶ Q7 ' m , - 5 0.2 ra εἰπὼν ὡς εἰ δειχθείη τὸ UÜTÀo μὴ mpoisv σπέρμα, τοῦ αὐτοῦ ἐστι λόγου 

τὸ μηδὲ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τοῦ σώματος, xüy εἰ μὴ ἀπὸ παντός, οὐδὲν 
ἄλογον τὸ μηδ᾽’ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος, ἐπήγαγεν ὅτι ἐχόμενόν ἐστι τοῦτο δεῖξαι. 95 

πειδὴ δὲ πρὸς ταύτην τὴν δεῖξιν μέγα μέρος συμβάλλεται τὸ γνῶναι τίς 30 ero [os ἣν, τὴν: DEUS MEE E Y $ 
στιν fj τοῦ σπέρματος φύσις (εἰ γὰρ τοῦτο γνῶμεν, ῥᾶστ᾽ ἂν χατίδοιμεν, 

νδέχεταί τινα τοιαύτην φύσιν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος ἀπέρχεσϑαι) ἐπαγει 

ἢ δὲ xal ταύτης τῆς σχέψεως τῆς εἴτε προΐησι Gmépua τὸ ϑῆλυ 35 

υή, xal τῶν ἄλλων τῶν ἑπομένων πρῶτον λαβεῖν τί ἐστι σπέρμα. 

οὕτω γὰρ χαὶ περὶ τῶν ἔργων αὐτῶν τῶν σπερμάτων, ἅπερ ἐργάζονται 40 

20 xal τῶν συμβαινόντων τῷ σπέρματι xol τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἔσται μᾶλλον 
ς Υ̓͂ , ^N iJ , , € ? τῷ 5 - M ec —- εὐθεώρητον. τίνα δὲ τὰ συμβαίνοντα αὐτῷ μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ xal ἡμεῖς 
ὑπομνήσομεν ἐν τῷ τόπῳ γενόμενοι. φησὶ δὴ βούλεται οὖν τὸ σπέρμα 

τοιοῦτον εἶναι ἐξ οὗ πρώτου τὰ χατὰ φύσιν συνιστάμενα γίνεται, οὐ τῷ 

ἐξ ἐχείνου τι εἶναι τὸ ποιοῦν οἷον τοῦ ἀνθρώπου, τουτέστιν οὐχ ἐν 

15 
; 
& 

X 
& 

25 τῷ εἶναί xt τὸ ποιοῦν ἤτοι τὸ σπέρμα Bx τῶν μερῶν ἐχείνου τοῦ γινομένου. 45 
, - , y 

τὸ yàp σπέρμα φέρε εἰπεῖν, ἐξ οὗ πρώτου γέγονεν ὃ Σωχράτης, οὐχ ἔστι 
τι τῶν τοῦ Σωχράτους μερῶν: οὔτε γὰρ χεὶρ Σωχράτους ἐστὶν οὔτε 
5 A » » $ Ww - , ^^ -οἍ 1 , e ᾿ ὀφθαλμὸς οὔτε ἄλλο οὐδὲν τῶν αὐτοῦ μερῶν. xoi σχήύπει ὅπως πᾶνυ 

ἀχριβῶς εἰπὼν μηδέν τι εἶναι τῶν τοῦ γινομένου | μερῶν τὸ σπέρμα 19v 

30 ἡνίξατο μὴ εἶναι ὑλιχὸν αἴτιον. ἣ γὰρ ὕλη μέρος ἐστὶ ὃς τοῦ γινομένου 1 tj εἶναι ὑλιχὸν αἴτιον: ἢ γὰρ ὕλη μέρος ἐστὶ παντὸς [tvop. 
A ἴω ? y Y 

ἐξ αὐτῆς τὸ δὲ olov τοῦ ἀνθρώπου πρόσχειται, ὡς εἰ ἔλεγεν ἔστιν 

1 μέχρις γὰρ ἂν IL ἑχατέρων om. Καὶ 2 6 om. IL 2 ξυναγαγόντες K: 
συνάγοντες IL: ἐξαγαγόντες a: ξυνδιαγαγόντες Plato 9 ὡς om. K 4 ἐχϑρέ- 

ψωνται Καὶ Plato: ἐχϑρέψονται a: ἐκϑρέψαντες IL 4, ὃ μετὰ ταῦτα ἃ 

T ἐπισχέψεως IL 8 περὶ τοῦ σπέρματος om. IKL!, in marg. add. L? 
11 προϊὲν scripsi: προϊὸν libri 12 οὐδὲν] οὐδὲ IL! ι8 τούτου K 

post δεῖξαι add. τὸ μὴ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεσϑαι (τι add. a) τοῦ σώματος libri, sed rursus 
del. L 14 ἐπεὶ Καὶ δὲ om. ἃ 18 γὰρ] γοῦν Καὶ τούτου ἃ 

11 πρόεισι ILa τὸ σπέρμα Καὶ 18 λαμβάνειν IL 19 αὐτῶν libri et 

Arist. SY: αὐτοῦ Arist. vulg. 20 post τῷ add. τε Ka 2] ὑμεῖς Καὶ 
20 et 26 πρῶτον IL 25 àx om. K 28 αὐτῶν I 91 αὐτοῦ IL 
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οὖν τὸ σπέρμα, otov φέρε εἰπεῖν τὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξ οὗ πρώτου γίνεται 19" 

ὃ ἄνθρωπος, μὴ Ov τι τῶν τοῦ ἀνθρώπου μερῶν. ποιοῦν δὲ τὸ σπέρμα 

εἴρηχε, διότι γίνεται ἐχ τοῦ σπέρυατος ὃ ἄνϑρωπος οὐχ ὥσπερ λέγομεν 
ἐχ τῶν μερῶν γίνεσϑαι τὸ ὅλον, ἀλλ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ σπέρμα, τουτέ- 5 

3 ) eo M ^ bi » E. AT 2 Ν , » e * 

5 στιν ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ποιοῦν τὸν ἀνϑρωπον τοῦτό ἐστι τὸ σπέρμα ἤτοι fj ἐν 

τῷ σπέρματι ἐνοῦσα δύναμις. τὰ δὲ σημαινόμενα τοῦ ἔχ τινος, ἅπερ 
5 , » M - ^ Y ' , Ν ᾿ 2 - ^ 

ἐχτίϑεται, εἴρηχε xal ἐν τῷ Δ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά. τὸ δὲ ἐχ τῆς δια- 
βολῆς (vecta λοιδορίαν, ἐκ δὲ τῆς λοιδορίας μάχην, ἐχ δὲ ταύτης τραύματα i$ Y MERDA. 5 Ὡς nur pum, 6555 jest panpurce, 
ἐχ δὲ τούτων ϑανάτους, τὴν δὴ τοιαύτην τῶν αἰτιῶν σωρείαν ἐπο'χηδόμησιν 

10 ἐχάλεσεν 6 Ἐπίχαρμος" ταῦτα δὲ τὰ τῆς ἐποιχοδομήσεως αἴτιά εἰσιν ᾿ὡς 

ἔχ τινος ἣ ἀρχὴ τῆς χινήσεως ἤτοι ὡς ποιητιχά, 10 

Τῶν δὲ χατηριϑυημένων αἰτίων ἐνίων μὲν ἐν αὐτοῖς ἢ ἀρχὴ τῆς 
χινήσεώς ἐστιν (sl γὰρ μέρος ἢ διαβολὴ τῆς πάσης Papi, τὰ δὲ μέρη 15 

— wo - σ 5 - — , ΄ , ^ ἐν τῷ ὅλῳ, δῆλον ὅτι ἐν τῇ ταραχῇ ἐστιν ἣ διαβολή), ἐνίων ὃ 
15 γάρ τις λαβὼν ἀνημμένον λύχνον xai ἀνάψας τὴν πλήρη χόρτου οἰκίαν 

e , » ^ Fr “Ὁ σ , 5 ΄ , -Ὗ , 

ὑποχωρήσει ἔχων τὸν λύχνον, δῆλον ὅτι ἐχτός ἐστιν ὃ λύχνος τῆς χαιομένης 20 

οἰχίας, αἴτιος ὧν τοῦ καίεσϑαι αὐτήν. ϑεὶς οὖν τὰ τοῦ ἔχ τινος σηρᾶμύ» 
μενα ἐπάγει τὸ τὰ γινόυενα ἐχ σπέρματος λέγειν γίνεσϑαι T, ὡς ἐξ ὕλης 25 

αὐτοῦ γίνεσϑαι δὴ λέγει T| ὡς ἐχ πρώτου χινήσαντος: πρῶτον δὲ χινοῦν 

90 ἐστι τὸ ποιητικόν. οὐ γὰρ ἁρμόττει λέγειν ὅτι ὡς τόδε μετὰ τόδε, olov 80 
ix τῶν [[αναϑηναίων ὃ πλοῦς, οὐδὲ μὴν ὡς ἐξ ἐναντίου τὸ ἐναντίον" ἐπὶ 

hi 

γὰρ τῶν ἐναντίων ἅμα τῷ φϑείρεσϑαι ϑαάτερον τὸ ἕτερον γίνεται, olov 

φϑειρομένου τοῦ λευχοῦ γίνεται τὸ μέλαν, χαὶ ἔχουσί τι ὑποχείμενον. ὥστε εὖ 
» , ΄ ᾽ ^B e »» 5 7 ^ , eo εἴπερ γέγονεν ὃ ᾿Αλέξανδρος ὡς ἐξ ἐναντίου τοῦ σπέρματος, ὥσπερ ὑπό- 

95 χειταί τι τῷ μέλανι, οὕτως ἔδει xal τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ ὑποχεῖσϑαί τι, xal ἣν 40 

ἂν ὃ ᾿Αλέξανδρος σομβεβηλός. τοῖν δυοῖν ἄρα ληπτέον, τάτερον τὰ γινό- 
4 ὡς ἐξ ὅλης χαὶ άδζοντος queam τοῦ ἀπέρμαζος 7| ὡς ἐξ εἴδους 45 

χαὶ ποιοῦντος" εἴρηται γὰρ πολλάχις ὅτι ἐν τοῖς φύσει γινομένοις 

xal τὸ ποιοῦν ταὐτόν ἐστι. πότερον οὖν ὕλη ἐστὶ τὸ σπέρμα ἣ εἶδος xal 
- i * [d ^ "7 e ) , , - v — 

30 ποιοῦν, ἢ xai ὕλη xol εἶδος: ἅμα δ᾽ ἐχ τούτων δῆλον ἔσται xol πῶς 

φαμεν ἐξ ἐναντίων γίνεσϑαι τὰ γινόμενα, ἐπειδὴ φυσιχή ἐστιν ἢ ἐχ τῶν 
ἐναντίων tea eden E. ὅτι Un ἐν τῷ À τ OR ;ς ἀχροάσεως 

χεὶ τ 
ἐξ ETUIM Ἰίνεσϑαι τὰ γινόμενα οὕτως ἐλέγετο ὅτι qmm iun τοῦ ἑνὸς 5 

35 τῶν ἐναντίων γίνεται ϑάτερον, οἷον φϑειρομένης τῆς στερήσεως γίνεται τ 

εἶδος xai τοῦ εἴδους fj, στέρησις" ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐξ ἐναντίων ἀντὶ τοῦ ix 

2 ὧν Καὶ ὃ εἴρηται ἃ 9 ante ἤτοι add. ἢ ἃ 1 «xci om. IL 

ἐν τῷ Δ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχα] c. 24 10 6 ̓ Ἐπίχαρμος] cf. Lorenz p. 116; fr. 148 C. G. 
F. p. 118 Kaibel 11 ποιητική ἃ 12 αἰτιῶν ἃ 13 ἐστιν post αὐτοῖς (12) 

ponunt Ka 14 ἐστὶ καὶ διαβολή Καὶ 16 ὑποχωρήσοι a χαομένης et 

11 χάεσϑαι Καὶ 18 γίνεσϑαι---λέγει (19): δεῖ γίνεσϑαι λέγειν Ka 21 μὴν] μὲν ἃ 
post ἐπὶ add. μὲν IL 22 γίνεται τὸ ἕτερον coll. Ka 80 xai post ἔσται om. Καὶ 

9l ἐπεὶ Καὶ .82 ἐν τῷ A τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως] ἃ D: ἐν τῶ τεταρ 1 93 παρα- 

δεδομένης IL τὸ] τῶ IL 94 γενόμενα ἃ 96 δὲ om. IL 
9k 
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Sonus aX cautb At CRUS δον vent On iva ΟΣ συνδρομῆς xai συνελεύσεως τῶν ἐναντίων, λέγων ἐνταῦϑα ἐναντία τὸ ἄρρεν 20r 

xai τὸ ϑλυ, ὥσπερ ἐχεῖσε τὴν στέρησιν xal τὸ εἶδος: ὥστε τὸ λέγειν 
5 - PU , , Les ' - "i , -" , , A 

ἐνταῦϑα ἐξ ἐναντίων γενέσϑαι τὰ ζῷα ταὐτόν ἐστι τῷ ἐχ συνελεύσεως xal 

ὁμιλίας ἄρρενος χαὶ ϑήλεος. ἀλλά τινα μὲν τῶν γινομένων ἐχ τῶν προσεχῶς 

5 βηϑέντων ἐναντίων οἷον ἄρρενος xat ϑήλεος γίνεται, τινὰ ὃὲ ἐξ ἑνὸς μόνου, 10 
΄ -»" ^ ' ec , δον 

οἷον τὰ φυτά. χαὶ πῶς μὲν τὰ φυτὰ ὡδὶ μὲν ἐξ ἑνὸς μόνου γίνεται, ὡδὶ 

δὲ ἐχ δυοῖν, ἐρεῖ σαφέστατα πρὸς τῷ τέλει σχεδὸν γενόμενος τοῦ παρόντος 
΄ M - , *j ^ 

βιβλίου. χαὶ ἔνια τῶν ζῴων, ἐν ὅσοις οὐχ ἔστι διωρισμένον τὸ ἄρρεν xoi 
x “Ὁ » Ld , " M4 i] A » - , »5^* 5^ ΄ M 

τὸ ὕλυ, ἐξ ἑνὸς γίνεται. ἡἣ οὐτε τὰ φυτὰ o0ts τῶν ζῳων οὐδὲν ἐξ ἑνὸς 
F , ) » m N e 5. - £t »y , -" , 

10 γίνεται, ἀλλ ἐκ δυοῖν: xai ὅπως, ἐρεῖ, ὡς εἴπομεν, ἐν τῷ παρόντι λόγῳ 
i 

χαλεῖται τὸ ἀπὸ τοῦ γεννῶντος otov τοῦ ἄρρενος ἀπιὸν αἴτιον’ τοῦτο δὲ 
τὸ αἴτιον πρῶτόν τε λέγεται xol ἔχον ἀρχὴν xal δύναμιν γενέσεως’ 

σπέρμα δὲ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων ἄρρενος xai ϑήλεος τὰς ἀρχὰς ἔχον, οἷά εἰσι 

τὰ τῶν φυτῶν γένη xal ἐνίων ζῴων. ὥσπερ γὰρ τὸ γινόμενον ἐχ ϑήλεος m e 

χαὶ ἄρρενος πρῶτον υἴγμα xat ὃν ὥσπερ εἰ χύημα tt T, ζῷον, xüv μήπω 

ἀληϑῶς ζῷον Tj (τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ Bx τῆς Ἰονῆς χαὶ τοῦ χαταμηνίου 
χρᾶμα xai σύστημα) ὥσπερ οὖν τὸ τοιοῦτον μῖγμα ἣ χύημα T, χρᾶμα ἣ 30 

ζῷον T, Ó τί ποτ᾽ ἄλλο χαλεῖν αὐτὸ χρεών, ἀμφότερα ἔχει τήν γ8 τοῦ 

20 ἄρρενος χαὶ τοῦ ϑήλεος ἀρχήν τε χαὶ δύναμιν χαὶ ἐξ ἀμφοτέρων συνέστηχεν, 

ὥσπερ τὸ οἰνόμελι ἐξ οἴνου χαὶ μέλιτος, οὕτω χαὶ τὸ σπέρμα, οἷον ὃ 

χαρπός, υἴγμά ἐστιν ἀρχῆς ἄρρενος xai ϑήλεος. ἐν δὲ τῷ xal γὰρ 
ταῦτα ἤδη ἔχει τὸ ἐξ ἀμφοῖν, τὸ ταῦτα περὶ τῶν χαρπῶν χαὶ τῶν 
φυτῶν εἴρηχεν. ἔχουσι γάρ, ὡς δειχϑήσεται ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, χαὶ οἵ 

χαρποὶ xai τὰ φυτὰ ἐν ἑαυτοῖς ὥσπερ τὸ χύημα τὴν τοῦ ἄρρενος χαὶ 3ὅ ιῷ [2E 

ϑήλεος ἀρχήν" xol ἔστι χαρπὸς μὲν τὸ ἐξ ἄλλου γεγονός, σπέρμα ὃξ τὸ 

ποιῆσαν ἄλλο’ 6 μὲν γὰρ ἐν τῇ αὔλαχι πεσὼν σῖτος χαλεῖται σπέρμα, ὃ 

δ᾽ ἐχ τούτου γεγονὼς χαρπός. 

p. 24»21. Ἡ δὲ τοῦ λεγομένου σπέρματος φύσις ἣ πρώτη λεχτέα 
80 τὶς. ἐστιν, 

Ἐπειδὴ τὸ σπέρμα διαιρεῖται εἴς τε τὴν γονὴν τὴν ἐχ συνδυασμοῦ 
᾿ e ΄ » ' ΄ / x δ 2 Ζ 1 xai ὁμιλίας ἄρρενος xal ϑήλεος γινομένην, οἷον τὴν &x Σωχράτους xal 30 

Ξανϑίππης, αὐτήν φημι, ἣν προΐεται τὸ ἄρρεν ἐν τῷ τῆς ὁμιλίας χαιρῷ 

χαὶ εἰς τὸ ἰδίως χαλούμενον σπέρμα τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ ἀμφοτέρας τὰς 35 

2 τὸ ante ϑῆλυ om. ἃ τὸ post ὥστε om. a 9 γίνεσϑαι Ka 6 μὲν 
post πῶς om. K γίνεται μόνου coll. ἃ ἡ ἐρεῖ wxÀ.] c. 238 σαφέστερον Καὶ 

γινόμενος K 8 τὸ ἄρρεν διωρισμένον coll. IL 9 τὸ om. ILa οὐδὲ τὰ 

φυτὰ οὐδὲ IL 10 πῶς IL 12 ἀπιὸν αἴτιον] sic libri: ἀπιὸν Arist. P, αἴτιον 
Arist. vulg. 16 μήπως a 19 qc om. K: «c.a τοῦ om. IL 

22 ἀρχῆς om. Κα 21 τῷ αὔλαχι ἃ 29 λεχτέα] πάλιν λέχτέα Arist. 

92 Σωχράτους) σώματος I 99 qnot ἃ 
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δυνάμεις τήν τε τοῦ ἄρρενος xol τὴν τοῦ ϑήλεος, οἷον ot xapmot, εἰπὼν 20: 

πρῶτον. μὲν περὶ τῆς γονῆς τί ἐστιν, εἶτα προσεχῶς xal ἐφεξῆς περὶ τοῦ 40 

σπέρματος λέγει ὅτι λεχτέον τίς ἐστιν ἢ πρώτη φύσις τοῦ λεγομένου 
σπέρματος, τουτέστι τίς 7, γονή. xal εἴη dy ἢ πρώτη ἴσον τῷ πρότερον, 

5 ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον ἣ δὲ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον λεχϑεῖσα φύσις τοῦ 

σπέρματος, αὕτη δέ ἐστιν 7j γονή, λεχτέα τίς ἐστι. τὸ δὲ σύντηγμα γίνεται 

ἐχ τῆς παρὰ φύσιν ἐν τοῖς ζῴοις γινομένης ϑερμότητος. ἐπειδὰν γὰρ πολλὴ 46 

γένηται ἣ παρὰ φύσιν ϑερμότης ἔν τινι ζῴῳ, τήχονται ὑπ᾽ αὐτῆς αἱ 

σάρχες, ὥσπερ ἣ πιμελὴ διὰ τηγάνου χαὶ πυρός, χαὶ ἐξέρχονται διὰ τῶν 

10 οὔρων χαὶ χόπρων, χαὶ ἐπιπλέουσιν ἐν τοῖς οὔροις ὥσπερ ἔλαιον ἐν ὕδατι. 

ἔστιν οὖν, φησί, σύντηγμα τὸ ἀποχριϑὲν Bx τοῦ αὐξήματυς | ὑπὸ 20" 
τῆς παρὰ φύσιν ἀναλύσεως, λέγων αὔξημα τὰς ἀναλυομένας ὑπὸ τῆς 

παρὰ φύσιν ϑερμότητος σάρχας. ἐχάλεσε δ᾽ αὐτὰς αὔξημα διὰ τὸ αὔξεσϑαι 
ὑπὸ τῆς προσχρινομένης τροφῆς. ταῦτα εἰπὼν λέγει, ὅτι μὲν οὖν οὐχ 

là ἔστι μέρος τὸ σπέρμα, δῆλον. εἰ γὰρ ἦν, T, ὁμοιομερὲς ἂν ἣν ἢ ἀνομοιο- 
μερές. ἀνομοιομερὲς μὲν οὖν οὐχ ἔστιν: ὁρᾶται γὰρ φανερῶς ὁμοιομερὲς 

Ls , v 5 Ἁ ' 3 wA *, ' " [4 , Y - € HE 

ὄν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὁμοιομερές" εἰ γὰρ ἣν Op.otouspéc, ἔδει συγχεῖσϑαι ἐξ φι 

, αὐτοῦ xal ἄλλου τινὸς ἀνομοιομερές τι, ὥσπερ ix σαρχὸς xol νεύρου xai 

ὀστοῦ δάχτυλος. οὐ 
20 ἄλλου τινός. 

"En τὰ ^ χλλ. ΄ , , PT. NE 9 [2 ΄ 
μεν GAAX πᾶντα μέρη χεχωρισμέενα t£ ἔστι χαὶ χαῦ εαυτα, 

ν δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν σύγχειται ἐχ σπέρματος χαὶ 

τὸ ὃὲ σπέρμα ἐν τῷ χαιρῷ τῆς ὁμιλίας τὴν ὕπαρξιν λαμβάνει: ἐν ὀλίγοις 10 
γὰρ πάμπαν εὑρίσχεται πρὸ τοῦ συνδυασμοῦ, τοῖς δὲ πλείστοις χατὰ τὸν 
χαιρὸν τοῦ συνδυασμοῦ. ἐπεὶ οὖν τὰ μέρη ἀεὶ πάρεισιν ἡμῖν, τὸ δὲ σπέρμα 15 

25 οὐχ ἀεί, ἀλλά ποτε, οὐχ dv εἴη μέρος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ παρὰ φύσιν οὐδὲ 

πήρωμα ὑπάρχει τὸ σπέρμα" τὸ μὲν γὰρ σπέρμα ἐν πᾶσιν ὑπάρχει, τὸ δὲ 30 
πήρωμνα οὐχ ἐν πᾶσιν, xai ἐχ μὲν τοῦ σπέρματος γίνεται τὰ φυσιχά, ἐχ 

δὲ τοῦ παρὰ φύσιν οὐδέν: ὥστε οὔτε πήρωυα ἐστιν οὔτε παρὰ φύσιν. 25 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τροφή ἐστι τὸ σπέρμα" T, μὲν γὰρ τροφὴ ἐπείσαχτος xai 

80 ἔξωϑεν εἴσεισι, τὸ δὲ σπέρμα οἰχεῖον xai ἐξ ἡμῶν αὐτῶν ϑύραζε ἔξεισιν. 
ὥστε λείπεται ἢ περίττωμα T, σύντηγμα εἶναι τὴν Ἰονήν. xai ἐπεί, ὡς 30 

εἴρηται, σύντηγμαά ἐστι τὸ ἀποχρινόμενον ἐχ τῆς σαρχὸς διὰ ϑερμότητα, 
ἔλεγον δὲ xai οἱ ἀρχαῖοι ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος ἀπέρχεσϑαι τὸ σπέρμα 35 

διὰ ϑερμότητα τὴν ἀπὸ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ γινομένης χινήσεως, ἐοίχασι 
35 σύντηγμα λέγειν τὴν γονήν. ἀλλὰ σύντηγμα μὲν οὐχ ἔστι OU ἃ σαφῶς 40 

ἐπάγει" λείπεται οὖν περίττωμα λέγειν αὐτήν, χαὶ περίττωμα ἣ ἀχρήστου 
7, χρησίμης τροφῆς. ἰστέον δὲ ὅτι ἀχρήστου τροφῆς λέγεται περίττωμα, 45 

1 τὴν om. IL οἱ χαρποί] χαρπὸς ἃ ante εἰπὼν add. xai ILa ὃ τίς] 
τί 11,8 4 ἴσον τὸ ἃ 7 éx τη] ἕν. τοῖς L περὶ φύσιν ἃ ἐπειδὴ ἃ 

ὃ γενήσεται ἃ περὶ φύσιν ἃ 9. τυγάνου ἃ 15 àv om. IL 19 δὲ 

om. IL ὁμοιομερῶν IL 24 post τὰ add. δὲ a 29 ἐπείσαχτον Ka 
9l xai ἐπεὶ] ἐπεὶ δὲ Καὶ 82 ἐχ] ἀπὸ Καὶ 33 τοῦ om. K 94 τὴν] τῆς IL 

91 χρησίμου Ka 
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ἡνίχα πάμπαν ὀλίγον τι μέρος τῆς εἰσελϑούσης τροφῆς δυσπέπτου χαὶ μοχϑηρᾶς 

7, ἁπλῶς ἣ πρὸς τόν ὃς οὔσης πεφϑῇ xal προσχριϑῇ, τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν περιτ- 21- 

τεύσῃ" τοῦτο δὴ τὸ περιττεῦσαν λέγεται περίττωμα ἀχρήστου τροφῆς. ὄχρηστον 

μὲν x«l τὸ πεφϑὲν xal προσχριϑὲν xoi διὰ τὴν ἄγαν ὀλιγότητα xai διὰ τὴν 5 

μοχϑηρίαν: τὸ γὰρ ἐχ μοχϑηρᾶς xai χαχηχύμου προσχρινόμενην τροφῆς xal 

αὐτὸ μοχϑηρόν: ἀλλὰ xdv ἀπὸ εὐχύμου τροφῆς προσχριϑῇ, ἀνοιχείου δὲ 10 
- ΄ Y mJ. BY ONE! » 7 a ^ ] I 

τῷ τρεφομένῳ (ἐνδέχεται μὲν γὰρ εὔχυμον εἶναι ἁπλῶς τὴν τροφὴν xol 
, , ^ ^ - 

χρήσιμον, οἷον εἰ πέρδιξ εἴη T, φασιανός, πρὸς OE τόνδε τὸν νοσοῦντα τοι- 
Ὁ , * » 1 M ἜΝ » ' 3. "A PT. 

dyüe νόσον εἶναι ἄχρηστον xal χαχόχυμον) xdv δὴ ἀπὸ εὐχύμου τροφῆς 15 

10 προσχριϑῇ, ἄχρηστον λέγεται χαὶ τὸ προσχριϑὲν χαὶ τὸ περιττεῦσαν. 
εὐχρήστου δὲ τροφῆς περίττωμα λέγεται τὸ ἐναντίον τῆς ἀχρήστου. 
ἐπειδὰν γὰρ πᾶσα σχεδὸν f, τροφὴ προσχριϑῇ, ὀλίγον δέ τι ἐναπομείνῃ; 

, - ^ , “- » , * mp , 

δυνάμενον xal τοῦτο τροφὴ γενέσϑαι, τοῦτο δή ἐστι τὸ τῆς εὐχρήστου 20 

τροφῆς περίττωμα. τὰ μὲν οὖν τῆς ἀχρήστου xal εὐχρήστου τροφῆς 

15 περιττώματα ταῦτα’ σχεπτέον ὃὲ ποίας τροφῆς ἐστι τὸ σπέρμα περίττωμα. 

τῆς μὲν οὖν ἀχρήστου τροφῆς ὅτι οὐχ ἔστι, δῆλον" τοῖς γὰρ χάχιστα δια- 

σι 

ἀχρήστου τροφῆς, σπέρμα δὲ οὐδαμῶς ὥστε εἴπερ ἦν τὸ σπέρμα ἀχρήστου 
περίττωμα τροφῆς, τοῖς χάχιστα διαχειμένοις ἔδει τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν: ἔχουσι 

20 γὰρ ἀχρήστου τροφῆς πολὺ περίττωμα. οὐχ ἄρα ἐστὶν f, γονὴ περίττωμα 25 

ἀχρήστου τροφῆς" εὐχρήστου ἄρα τροφῆς περίττωμα xal μέρος τί ἐστι τὸ 
σπέρμα, μέρος δὲ εἶπε, διότι πᾶν τὸ περιττεῦσαν μέρος ἐστὶ τοῦ ἀφ᾽ οὗ 
ἐπερίττευσε. xal ἐπεὶ τῆς εὐχρήστου τροφῆς T, μέν ἐστι πρώτη οἷον ἄρτος, 

οἶνος xal τὰ ὅμοια, ἢ ὃς ἐσχάτη, ἥτις προσχρίνετχί τε xal τρέφει ἕχαστον 

95 τῶν μορίων, τοῦτο δέ ἐστι τὸ λεπτότατον αἷμα, οὐ τῆς πρώτης τροφῆς 

ἐστιν᾿ f, γονὴ περίττωμα, ἀλλὰ τῆς ἐσχάτης. χρησιμώτατον οὖν xal χρησι- 
μωτάτη τροφὴ τὸ ἔσχατον, οἷον τὸ αἴωα, ἐξ οὗ ἤδη γίνεται xal τρέφεται 30 
e ἧς: - , /, kd ^ 5 P v ^ , ». n e 

ἕχαστον τῶν μορίων. ταύτης οὖν τῆς ἐσχάτης τροφῆς περίττωμά ἐστιν ἣ 
γονή" τὸ γὰρ γεγονὸς αἷμα ἐχ τῆς πρώτης τροφῆς λεπτυνόμενον ὑπὸ τῆς 

80 φύσεως χαὶ πεττόμενον (πρῶτον γὰρ λεπτύνεται χαὶ οὕτω συμπέττεται) 
χαὶ μεριζόμενον πρὸς ἕχαστον τῶν μορίων xal προσχρινόμενον διόλου xai 
συνεχῶς αὐτοῖς. τούτου τοῦ λεπτοτάτου αἴωματος ὅσον ἂν uY| χρατηϑῇ ὑπὸ 

- , 3s) N ΄ 2 M N ' , , - e , 

τῆς φύσεως (ὀλίγον δὲ πάμπαν ἐστὶ τὸ μὴ χρατηϑέν) τούτου οὖν ὁπόσον 
1 , - Y Ane - o ΄ , 5 A JD 7 * μὴ χρατηϑῇ μηδὲ οὕτως πεφϑῇ, ὥστε σάρξ γενέσϑαι, ἀλλ ἐναπομείνῃ 35 

2 τόδε ἃ οὔσης om. a ἀποχριϑὴ Καὶ πάμπαν Καὶ 2. ὃ περιττεύσει ILa 
4 μὲν xal] μέντοι Καὶ καὶ post προσχριϑὲν om. K 6 αὐτῷ μοχϑηρῶν a 
1 μὲν om. IL 8 πρὸς δὲ τὸν νοσούντων a τὸν om. K 8. 9 τοιαύτην IL 
11 εὐχρήστου ex dpyfjotou corr. L? 12 πᾶσα om. et post τροφὴ add. ὅλη K 
ἐναπομείνειε ILa 13 ἐστι om. K εὐχρήστου)] ἀχρήστου IL! 15 ταῦτά 
ἐστι ἃ δὲ] δὴ ἃ 11 νόσων ἃ 21 μέρος τί ἐστι om. K 23 ἐπε- 

ρίστευσε K οἷον ἄριστος K 24 xai ante τὰ om. Ka προχρίνεται à 

τε OlD. à 26 ἡ γονὴ om. IL 26. 217 χρησιμωτάτη οὖν xal εὔχρηστος τροφὴ Καὶ 

21 τὸ post οἷον om. K 28 ἐστι τροφῆς περίττωμα coll. Ka 91. 32 xol συνεχῶς 

αὐτοῖς] αὐτοῦ IL 92 χρατηϑείη IL 99 ἐστὶ om. Καὶ 94 ἐναπομείνειςε ILa 
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συμπεφϑὲν xal ἀλλοιωϑὲν ἄλλην τινὰ ἀλλοίωσιν xal πέψιν, γίνεται σπέρμα 31: 

ἀλλοιότερον πάντως ὃν τοῦ αἵματος. εἰ γὰρ τὴν αὐτὴν ἠλλοιώϑη xai 

ἐπέφϑη πέψιν, ἣν χαὶ τὸ γεγονὸς σὰρξ χαὶ μὴ ἄλλην, ἐγεγόνει ἂν χαὶ 
αὐτὸ σάρξ: ὥστε ἠλλοιώϑη μὲν xai ἐπέφϑη, ἀλλοιοτέραν δέ. ἐν ὀλίγοις 

5 μὲν οὖν τῶν ζῴων χαὶ ὀλιγάχις τὸ τοιοῦτον αἴμα ὑπ᾽ αὐτῆς, ὡς εἴρηται, 

τῆς φύσεως πρὸ τοῦ χαιροῦ τῆς ὁμιλίας συμπέττεται τὴν τοιχύτην πέψιν, 40 

ἐξ ἧς συνίσταται xal οὐσίωται τὸ σπέρμα xal ἢ γονή. ὃ μὲν γὰρ σχηπὸς 
χαὶ τὸ χυριώτατον χαὶ πρῶτον βούλημα τῆς φύσεώς ἐστι τὸ ταύτην 

ἀλλοιῶσαι τὸ αἷμα τὴν ἀλλοίωσιν, ἀφ᾽ ἧς σάρχες γενήσονται xal τὰ λοιπά: 

10 ὅταν δὲ ἀδυνατήσῃ τοῦτο ποιῆσαι, τότε χατὰ δεύτερον λόγον χινεῖ xal ἄγει 
αὐτὸ εἰς γονῆς χαὶ σπέρματος φύσιν χαὶ εἶδος, χαὶ ἐπὶ τούτῳ τινὲς 

τῶν ἀνθρώπων xa( τινα τῶν ζῴων ἔχουσι xal πρὸ τοῦ χαιροῦ τῆς ὁμιλίας 
γονήν. ὡς οὖν εἴρηται, ἐν ὀλίγοις xal ὀλιγάχις, ἐπειδὰν ἀδυνατήσῃ ἣ 40 

ι 
φύσις τὸ οἰχεῖον ποιῆσαι βούλημα, πρὸ τοῦ χαιροῦ τῆς ὁμιλίας τὴν τοιαύτην 

15 πέψιν xal γένεσιν τῆς γονῆς ἀπεργάζεται, τὰ πολλὰ δὲ xal ἐν τοῖς πλείστοις 
ἐν αὐτῷ τῷ τῆς ὁμιλίας χαιρῷ τότε γὰρ χαὶ τὸ ἤδη γινόμενον χαὶ εἰς 

^— Ἁ , ,F * 1 , M] , " * , Q? n 

εἶδος σαρχὸς ἀγόμενον αἴμα πέττεται xal ἀλλοιοῦται ἀλλοίωσιν, xaU' ἣν 

γίνεται ἣ γονή. πέττεται ὃὲ τὴν τοιαύτην πέψιν ὑπὸ τῆς ἐγγινομένης 

ϑερμότητος ἐχ τῆς ἐν τῷ συνδυασμῷ χινήσεως. ἢ γὰρ τοιαύτη χίνησις 

20 xal f, ἐχ ταύτης ϑερμότης σφοδροτέρα οὖσα τῆς φυσιχῆς | χινήσεως ἀρπάζει 31» 

τὸ πεττόμενον ὑπὸ τῆς φύσεως χαὶ ἤδη γινόμενόν τε χαὶ ἀγόμενον εἰ 

σάρχα, χαὶ ἄγει εἰς εἶδος χαὶ φύσιν γονῆς. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων χα 
*T( - e £ M * ' ΄ , ? , "A Y 

αὖϑις ἐροῦμεν, ὁπηνίχα x«i οὗτος περὶ τούτων λέγει: ἐπανιτέον δὲ ὅϑεν 

ἐξέβημεν. ἐλέγομεν δὲ διττὸν εἶναι τὸ περίττωμα, χαὶ τῆς μὲν πρώτης 
25 τροφῆς τὸ πρῶτον περίττωμα τὸ φλέγμα, τὸ δὲ τῆς ἐσχάτης χαὶ τελευταίας 

χα - ' Ψ ΄ » EN ^ E 3. 6 NM UA v5 ΄, t 
περίττωμα τροφῆς τὴν γονήν. πᾶν γὰρ ὃ μὴ ἤχϑη πρὸς ὃ ἡβούλετο ἢ 

7T ' Ld 

φύσις, κἂν εὔχρηστον ἢ, περίττωμα λέγεται. ἐπεὶ οὖν xal τὸ αἶμα οὐχ 

Ξ 
M 

t 

^11 

΄ σ - à - / ) - 47 ΄ 

εἰς σάρχα, ὅπερ ἦν σχηοπὸς τῆς φύσεως, ἀλλ εἰς γονῆς εἶδος ἐτράπη, 

εἰχύότως περίττωμα dv λεχϑείη τῆς ἐσχάτης τροφῆς ὡς περιττεῦσαν xal 
80 μὴ εἰς σάρχα ἀχϑέν. τῆς μὲν οὖν πρώτης, ὥσπερ εἴρηται, τροφῆς xai 

πρῶτον περίττωμα τὸ φλέγμα ἐστί. τὸ δὲ τελευταῖον ἐχ πλείστης 

τροφῆς ὀλίγιστον, τουτέστι τὸ δὲ τελευταῖον περίττωμα, ὅπερ ἐστὶ τὸ 
σπέρμα xai ἢ γονή, ἐχ πολλῆς τροφῆς ὀλίγον γίνεται. xai τὴν αἰτίαν 10 

P. n ^ - o M - — P] , , , 1 

δι ἣν ἐχ πολλοῦ αἵματος xat πολλῆς τροφῆς ὀλίγον γίνεται περίττωμα xai 

35 σπέρμα ἐπάγων εἶπεν ἐννοεῖν δὲ δεῖ ὅτι μιχρῷ αὐξάνεται τὰ 
ζῷα xal τὰ φυτὰ τὸ xaÜ' ἡμέραν πᾶν. σαφὲς δ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγό- 

1 γίνεται ---πέψιν (2) om. sed in marg. add. L 2 πάντη Καὶ 8 ἂν γέγονεν Καὶ 
4 ὀλίγω IL 5 τὸ τοιοῦτον αἷμα om IL 8 πρῶτον χαὶ χυριώτατον coll. Ka 
11 zai ἐπεὶ τοῦτο I 18 γονὴ Καὶ καὶ] δὲ Καὶ 14 post φύσις add. πρὸς 

τὸ ἃ 16 γινόμενον] τηχόμενον K 18 ἀπὸ IL γινομένης Ka 
22 τούτου IL 28 δὴ Ka 28 et 30 σάρχας Ka 28 εἰς γονὴν ἐτράπη Καὶ 

90 οὖν om. IL 88 et 84 ὀλίγιστον Καὶ 94. 35 σπέρμα wal περίττωμα coll. ἃ 

99 ἐπήγαγεν εἰπὼν Ka 96 σαφῶς a ἂν olpat τὸ λεγόμενον εἴη Ka 
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, 

μενον οὕτως εἰποῦσι’ πολλῆς οὔσης τῆς χαϑ'’ ἑχάστην ἐχ τοῦ σώματος 31» 

τῶν ζῴων γινομένης ἀπορροίας πλείονος δεῖται χαὶ τῆς τροφῆς, ἵνα dva- 

πληρώσῃ τὸ ἐνδεὲς xai ἀπορρεῦσαν: xal οὐ μόνον δεῖται τῆς τροφῆς πρὸς 

ἀναπλήρωσιν τοῦ ἀπορρεύσαντος, ἀλλὰ xai πρὸς αὔξησιν. τούτου δὲ οὕτως 16 

5 ἔχοντος χαὶ τῆς πρώτης τροφῆς, οἷον τοῦ ἄρτου χαὶ οἴνου, μὴ διαρχούσης 

τοσοῦτον ἀπογεννῆσαι αἷμα ἀρχοῦν πρός γε ἀναπλήρωσιν xai προσέτι 

προσϑήχην, ἀφ᾽ ἧς αὔξησις γενήσεται, ἢ οὐδ᾽ ὅλως περιττεύσει εἰς 

σπέρματος γένεσιν ἣ xy FERAM λίαν ὀλίγον χαὶ τοῦτο, τοβαννηθείσης 

πως τῆς φύσεως ὑπὸ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ χινήσεως. - ἐπεὶ οὖν χρεία πολλῇς 
10 τροφῆς πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἀπορρεύσαντος xal ἔτι xal ἄλλης πλείονος, 

ἵνα προστεϑείσης τῇ εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἀπορρεύσαντος ληφϑείσῃ αὔξησις 20 

γένηται (εἰ γὰρ ὅση ἀπορρεύσειε τοσαύτη προσχριϑῇ, οὐδαμῶς dv αὐξήσειε 

τὸ τρεφόμενον, ἀλλὰ δῆλον ὅτι τότε αὐξηϑήσεται, ὅταν λαβὸν τὴν ἴσην τῷ 
ἀπορρεύσαντι προσλάβῃ xai ἄλλην) ἐπεὶ οὖν χρεία πολλῇς τροφῆς xal ἐν 

ι8 τῇ αὐξήσει, πῶς ἂν ἀρχέσαι ἢ πρώτη τροφή, ὥστε γίνεσϑαι xal πολλὴν 

τὴν γονήν; γίνεται οὖν ἢ γονὴ οὐ χατὰ περισσείαν. τῆς εἰς τὰ μέρη δια- 

διδομένης τροφῆς, ἀλλὰ χαϑ᾽ ὑστέρησιν μᾶλλον χαὶ τυραννίδα ἀλλοτρίας 5 

χινήσεως. deus γὰρ εἴ τις ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦντος ἄρτου ἑνὶ μέρος ἀφελὼν 

δοίη xai ἄλλῳ, εἴ τις εὖ φρονῶν ὁρῴη, οὐχ dv εἴποι ἐχ τοῦ περισσεύματος 
90 τοῦ ἑνὸς τραφῆναι xai τὸν ἄλλον, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τοῦ ὑστερήματος xal τῆς 

ἐλλείψεως τῆς ἀρχούσης αὐτῷ τροφῆς, οὕτω. xai τὸ σπέρμα ἀφαίρεσίς τίς 

ἐστι xai μέρος τῆς ἀρχούσης ἑχάστῳ μέρει τροφῆς xal οὐ περισσεία. ὅτι δὲ 

ἐχ πολλῆς τροφῆς τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν, τουτέστι χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν, πάμπαν 
μιχρὰ γίνεται ἣ προσϑήχη xai ἣ ἐχ ταύτης αὔξησις βραδεῖα (ἢ γὰρ ἐν 80 

95 πεντήχοντα φέρε εἰπεῖν ἡμέραις προσχριϑεῖσα τροφὴ μόλις ἂν αὐξήσειεν 

ὅσον ἐστὶ τὸ τοῦ ὄνυχος πάχος) δῆλον. εἰ γὰρ ἐγίνετο ἐχ βραχείας τροφῆς 

οἷον ἐχ τῆς τήμερον πρὸς τῇ ἀναπληρώσει τοῦ ἀπορρεύσαντος xal αὔξησίς 

Tie xul. ἐκ τῆς εἰς αὔριον ἄλλη τις αὔξησις, xal οὕτως χαϑ᾽ ἑχάστην, 

ὑπερμεγέϑη ἂν ἐγίνετο xal ἴσα dos μεγάλοις τὰ τῶν ζῴων σώματα" εἰ 

80 γὰρ χαὶ πάνυ βραχεῖα Tv T, χαϑ' ἑχάστην γινομένη αὔξησις, ἀλλὰ διὰ 

τὸ xal τὰς ἡμέρας ἐν αἷς γίνεται παμπόλλας εἶναι, μέγιστα dy ἐγίνετο 85 

τὰ ζῷα. 

Δείξας οὖν ὅτι περίττωμα ἐστιν ἣ γονὴ μὰ... τροφῆς, ἐπάγει 

τοὐναντίον ἄρα T οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον λεχτέον’ οἱ μὲν γὰρ ἔλεγον 

35 σπέρμα xai Ἰονὴν τὸ ἀπιὸν ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος, ἡμεῖς δέ φαμεν 

2. ὃ ἀναπληρώσει ILa 9 ἐνδέον, ut νἱὰ., Καὶ xai ante οὐ om. Ka post μόνον add. 
δὲ Ka ὃ xai τοῦ οἴνου Καὶ ἐξαρχούσης Ka 6 αἷμα] ἡμῖν Καὶ γε] τε Ka 

8 γέννησιν K 10 καὶ ἔτι ἡ écc ἂς K 12 γίνηται ἃ αὐξήσει Καὶ 13 ὅταν] 

ὅτε [ 15 ἀρχέσαι scripsi: ἀρχέση libri 16. 17 διδομένης Κα l7 ὑστέρισιν IL 

18 ἑνὶ---ἀφελὼν) ἑνὶ ἀνδρὶ ἀφελὼν μέρος Ka 19 εἴπη Κα 20 post ἀλλὰ add. 

xai K 22 ὅτε δὲ Καὶ 24 αὔξησις] ἀϑροισις IL ἡ ante γὰρ ex εἰ corr. K 

27 «adi om. K 28 τις ante xai om. K ἐχ-- αὔριον] τῇ ἐκ τῆς αὔριον IL 
30 ἡ om. K 91 «ai τὰς] «ol τὸ τῆς K παμπόλους Ka ἂν om. I 

ἐγένετο ἃ 85. γονὴν] τροφὴν IL παντὸς om. IK post δέ add. φησὶ Ka 
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εἶναι σπέρμα τὸ πρὸς ἅπαντι εἶναι mequxoc. πέφυχε γὰρ τὸ σπέρμα. 31" 
ἐπειδὴ περίττωμα ἐστιν εὐχρήστου τροφῆς πρὸς ἅπαντι εἶναι, τουτέστιν 
ὅμοιον γίνεσϑαι παντὶ μέρει. ὥσπερ γὰρ ἢ ἐσχάτη τροφή, ἀφ᾽ ἧς ἐπερίτ- 40 

τευσε τὸ σπέρμα, γέγονε σὰρξ xal νεῦρον xal τὰ λοιπά, οὕτω xal τοῦτο 

5 πέφυχεν ὅμοιον γίνεσϑαι τοῖς μέρεσι xal ἐγεγόνει ἄν, ἐπειδὴ πέφυχεν, εἰ 
uy ἣ ἀπὸ τῆς ὁμιλίας χίνησις τυραννικῶς ἀφείλετο αὐτὸ ἀπὸ τῆς φύσεως 
- , nd , , [4 5" - 

τῆς δημιουργούσης τὰ νεῦρα, τὰς σάρχας χαὶ τὰ λοιπά. χαὶ οἱ μὲν ἀρχαῖοι, 
΄ , y - ^ , 

φησί, σύντηγμα αὐτὸ ἔλεγον, ἡμεῖς ὃὲ περίττωμα: εὐλογώτερον γὰρ 

ὅμοιον εἶναι τὸ προσιὸν ἔσχατον χαὶ τὸ περιττὸν γινόμενον τοῦ 
10 τοιούτου. λέγει δὲ προσιὸν ἔσχατον τὴν ἐσχάτην τροφήν, οἷον «τὸ 4 

v L i 

, - μ᾽ M ^ , M ^ Aa ν 2 

λεπτότατον αἷμα, περιττὸν 08 τὸ σπέρμα xal τὴν γονήν. εἴρηται 
- , M ^ * 

γὰρ ὅτι τοῦ τοιούτου, λέγω δὴ τοῦ προσιόντος ἐσχάτου, περιττὸν ἤτοι 

περίττωμα ἐστιν ἢ γονή. τὸ δὲ λεγόμενον οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν 

ἐπειδὴ γὰρ χαὶ τὸ προσιὸν ἔσχατον σάρχας ποιεῖ xal ὀστὰ xol νεῦρα xai 

15 τὰ λοιπὰ ὁμοιομερῆ, ποιεῖ OE ταῦτα πάντα xal τὸ σπέρμα, εὐλογώτερόν 
) o LJ t). p" m 2 , 7 - M ' d » ἃ A — , - 99 ἐστιν ὅμοια ἀλλήλοις εἶναι τό τε αἶμα xal τὴν γονήν. τὰ γὰρ τῶν αὐτῶν 22r 

jJ ' EA INN. , ΄ , ΄ M - N - ΡῈ 
ποιητικὰ τὰ αὐτὰ xoi ὅμοια ἀλλήλοις ἐστίν: ἃ OE ποιεῖ τὸ alua (ποιεῖ 

δέ, ὡς εἴρηται, τὰ ὁμοιομερῇ.) ταῦτα πάντα ποιεῖ xal τὸ σπέρμα" ὅμοια 
» 3 , ' *, M à -* ^ £e , ^ -T ut eo » 

ἄρα ἀλλήλοις x«t ταῦτα τὸ αἴμα xal ἢ γονή. τὸ αἴμα οὖν, ὅπερ ἔσχατον 

20 πρόσεισι xal ἐσχάτη ἐστὶ τροφή, ὅμοιόν ἐστι τῇ γονῇ, ἥτις ἐστὶν αὐτοῦ 
περίττωμα. ἀνδρείχελον δὲ λέγεται ἢ εἰχὼν φέρε εἰπεῖν τοῦ Σωχράτους ὅ 

$ ἐχ χρωμάτων ὑπὸ ζωγράφου ποιηϑεῖσα. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς ζωγραφίας 

τὰ περιττεύσαντα ἐν οἷς εἰσιν ἀγγείοις χρώματα ὅμοιά εἰσι τοῖς ἀναλωϑεῖσιν 

εἰς γένεσιν xal ποίησιν τοῦ ἀνδρειχέλου, οὕτως χαὶ τὸ περίττωμα T7, γονὴ 

25 ὁμοία ἐστὶ τῷ ἀναλωϑέντι αἵματι εἰς γένεσιν σαρχὸς xol τῶν ἄλλων ὁμοιο- 

μερῶν. εἰπὼν δὲ τὸ σπέρμα ὅμοιον εἶναι τῷ ἀφ᾽ οὗ ἐπερίττευσεν αἵματι 
, δὲ ὃ ^ E » A M * Υ P Ü , p^ $t 4 

(φαίνονται ὃξὲ διάφορα" ἔστι γὰρ τὸ μὲν αἴμα ÉpoUpov, τὸ ὃξ σπέρμα 
, - )6R, 

ι λευχόν) ἐπήγαγε συντηχόμενον δὲ χαὶ φϑειρόμενον πᾶν ἐξ ι σταται τῆς 10 

φύσεως. ὃ δὲ λέγει δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι: τῇ μὲν δυνάμει τὸ Om 

80 ὅμοιόν ἐστι τῷ αἵματι, γίνεται δὲ λευχὸν διὰ τὸ συντήχεσϑαι xal ἀλλοι- 

οὖσϑαι ὑπὸ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ γινομένης χινήσεως. χαὶ ἐνταῦϑα μὲν περὶ 

τῆς λευχότητος αὐτοῦ τοσοῦτον εἶπεν, ἀχριβέστερον δὲ ἐρεῖ περὶ τούτου 
ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. ὅτι δὲ τὸ σπέρμα οὐχ ἔστι σύντηγμα, πρὸς τοῖς 
εἰρημένοις τεχμήριον ἱχανὸν xal τὸ τὰ μεγάλα τῶν ζῴων ὀλιγοτόχα εἶναι" 

35 ἐπειδὴ γὰρ ἐν αὐτοῖς πολὺ γίνεται τὸ σύντηγμα, εἴπερ ἦν τὸ σπέρμα l6 

1 ἅπαντι scripsi coll. v. 2 et Arist. (p. 7252322) codd. PSY: ἅπαντα K: ἅπαν ILa 

9 γενέσϑαι Καὶ 6 ἀφείλατο Καὶ 1 post νεῦρα add. x«i Ka 8 αὐτὴν IL 

14 ἐσχάτως I: ex ἐσχάτως corr. L 15 πάντα ταῦτα coll. ἃ εὐλογώτερα Καὶ 
0 

20 πρόεισι Καὶ καὶ ἔσχατον Καὶ 21 ἀνδρείχελος KLa: ἀνδρείχελλ I φέρε 

εἰπεῖν ἡ εἰχὼν coll. K Σωχράτους) σώματος 22 ἐκ χρώματος IL ζωγράφου] 
ζωγραφίας 1,: ζωγραφείας ἃ 24 ἀνδρειχέλλου I περίττευμα IL 29 δὴ Καὶ 

29. 30 ὅμοιόν ἐστι τὸ σπέρμα coll. Καὶ 91 «ai om. IL 82 τούτων Καὶ 

89 ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] Β 2 91 τεχμήρια ἱχανὰ IKL 
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σύντηγμα, ἦν ἂν ἐν αὐτοῖς πολὺ τὸ σπέρμα" εἰ OE τοῦτο, ἦσαν ἄν xal 22r 

πολυτόχα. 

Ἔτι τοῖς μὲν συντήγμασιν οὐδεὶς γέγονς τόπος ἀφωρισμένος, ἀλλὰ 
ῥεῖ, ὅπου ἂν εὐόδη δ χαὶ συρρεύσῃ, εἴτε διὰ τοῦ αἰδοίου εἴτε διὰ m" 
CN 

5 ἕδρας" τοῖς OE χατὰ φύσιν ἅπασι περιττώμασιν ἀφώρισεν f φύσις τόπους 

ὥστε ἐπεὶ χαὶ τῷ σπέρματι τόπος ἀφώρισται, περίττωμά ἐστι xol οὐ 90 

σύντηγμα. xal τεχυήρια τὰ συμβαίνοντα ὅτι τὸ εἰρημένον σπέρμα 
5 , ^ ^ , C d B! , ^ F, , M ^ 

ἐστί. ταῦτα δὲ συμβαίνει. ταῦτα δὲ λέγει τὰ συμβαίνοντα ἀπὸ τοῦ 
A s 5 ^ ^ ^ 5 , ΤΟ Ὰ ^ ^ A ’ Ἣν zi τ σπέρματος. εἰπὼν δὲ πρὸ ὀλίγου “ἀρχὴ δὲ xal ταύτης τῆς σχέψεως χαὶ 80 

10 τῶν ἑπομένων πρῶτον λαβεῖν περὶ σπέρματος τί ἐστιν: οὕτω γὰρ xal περὶ 

τῶν ἔργων αὐτῶν χαὶ τῶν νὸς τὰ GOD NEM υᾶλλον ἔσται εὐϑεώρη- 35 
( 

3 αὖτ 
S! Gar ^ ' tov^ (εἴπομεν ὃὲ ἡμεῖς ταύτην υετερχόμενοι τὴν λέξιν “τίνα δὲ τὰ συμ- 

i βαίνοντα. αὐτὸ ὃς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ xal ἡμεῖς ὑπομνήσομεν ἐν τῷ τόπῳ 40 AT ὶ 
, (( ὩΣ - - δι, κἂν , 2 ' , ' γενόμενοι“) εἰπὼν οὖν ὅτι πρῶτον δεῖ λαβεῖν τί ἐστι τὸ σπέρμα xdi 

15 ἀποδοὺς αὐτὸ περίττωμα τῆς ἐσχάτης χαὶ μᾶλλον εὐχρήστου τροφῆς, νῦν 

λέγει χαὶ περὶ τῶν ἑπομένων. μαρτυρεῖν γάρ φησι χαὶ τὰ συμβαίνοντα 45 

χαὶ ἐπαχολουϑοῦντα τῷ σπέρματι ὅτι ἢ φύσις τοῦ σπέρματος περίττωμά 29v 
, ^w 5 , AN ^ 5 , ^ [s Aj , »y «^ 

ἔστι τῆς ἐσχάτης xai μᾶλλην εὐχρήστου τροφῆς. T γὰρ γινομένη ἔχλυσις 

xai ἀδυναμία ἐλαχίστου σπέρματος ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπιόντος διαρρήδην βοᾷ" ὅ 

90 γίνεται γὰρ ἢ ἔχλυσις στερισχομένων τῶν σωμάτων τοῦ ἐχ τῆς τροφῆς 

γινουένου τέλους xoi ἀναπληρώματος. ὃ γὰρ ἤμελλε τροφὴ γενέσϑαι χαὶ 10 

1n ἐγένετο συνταχέν πως χαὶ OU ἀλλοιώσεως Miki. a ἐχ τῆς εἰς ἣν 

ἤγετο φύσεως xai εἴδους εἰς φύσιν σπέρματος ἐξγλῦϑεν NN χαταλιπὸν 

τὸ σῶμα. πάντως δὲ ὅτι τῇ ἐνδεία ἔχλυσις παρέπεται, οὐ δεῖ δειχνύναι" 1 
» MJ e eM , CN »y o € ^ “Ὁ 5 -“ e , 25 ἴσμεν γὰρ ἅπαντες τοῦτο. πολλάχις δὲ εἴπομεν ὅτι ὑπὸ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ 

^ LP , SN X , Q2 , , 75 [4 ^ T4 eo σφοδρᾶς γινομένης χινήσεως εἰς φύσιν σπέρματος T, τροφὴ τρέπεται, ὅμως 30 
€ , : ^ - 5, , M o 3 “Ὁ , » 3 L] 

ὑπομιμνησχέσθϑω x«i νῦν. ἰστέον δὲ ὅτι οὐ πᾶσι παρέπεται ἔχλυσις, ἀλλὰ 

ὅσοις γίνεται τὸ σπέρμα ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ συνδυασμοῦ, διὰ τὸ στερίσχεσϑαι 25 

τῆς οἰχείας τροφῆς" ὅσοις δὲ τοῦτο συμβαίνει γίνεσϑαι πρὸ τοῦ τῆς ὁμιλίας 

30 χαιροῦ (ὀλίγοις δὲ πάντως) xai πλεονάσει διά τε τὸ προὐπάρχον xal διὰ 
τὸ ἐν τῷ τῆς ὁμιλίας χαιρῷ ἐξ ἀνάγχης γινόμενον, τούτοις μᾶλλον χουφισμός, 30 

ἀλλ οὐχ ἔχλυσις γίνεται διὰ τὸ βάρος ἐμποιεῖν περὶ τοὺς νεφροὺς πλεονάσαν, 

xdi uAAkov ὅταν ἐξερχόμενον συνεξάξῃ xol ἄλλα τινὰ περιττώματα, μᾶλλον 80 

ἐμποιεῖ χουφισμὸν τῷ σώματι. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ τοῖς πλείστοις ἐν 
35 τῷ χαιρῷ τῆς ὁμιλίας γεννᾶται τὸ σπέρμα, πῶς μὴ προὐπάρχοντος σπέρ- 40 

1 τούτω ἃ 9 "Ext δὲ τοῖς ἃ γέγονε] δέδοται Ka 4 εὐοδήση ex εὐοδώσῃ 
corr. K: εὐοδόσῃ ἃ 5 ἀφορίσασα IL 6 ἀφωρισμένος Καὶ 8 δὲ ante λέγει 
om. K λέγω à 9 πρὸ ὀλίγου] p. (24314 12 εἴπομεν] p. 34,21 15 αὐτὸ ex 

αὐτῶ corr. Κα εὐχρήστου om. IL 16 xai prius om. ἢ μαρτυρεῖ Καὶ 

18 ἐσχάτης «ai om. Ka 22 ἐγίνετο Ka συνταχέντως xal La 28 ἤγετο] 
ἐγένετο Καὶ 241 post ὅτι add. ἐν ἃ post δεῖ add. δὲ Καὶ 25 post ὅτι add. 
χαὶ Ka 26 σφοδρᾷς om. Ka τρέπεται] πέττεται Ka 21 ὑπουεμνήσϑω Ka 

᾿ om. Καὶ 29 τοῦ et 80 xatpoo om. Ka 90 προὐπάρχειν a 3l γίνεσθαι ἃ 

92 ἀλλ᾽ om. Ka 94 ἐμποιῇ 1, ante τῷ add. ἐν Ka 95 γένηται ἃ 
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uatoe τοῦ διερεϑίζοντος ὅμως χινεῖται xal ὀρέγεται xà ζῷα. ἣ οὐ πάντῃ 92v 
πάντως ὑπὸ μόνου τοῦ σπέρματος διερεϑίζεται, ἀλλὰ μᾶλλον χαὶ μάλιστα 45 

ὑπὸ τῆς γεννητιχῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς. εἰ δὲ συμβαίῃ γενέσϑαι πρὸ 
- Ld , , OT, o ὃ p ort M € ' , ν , 

τῆς ὁμιλίας σπέρμα, δῆλον ὅτι διερεϑίζεται xal ὑπὸ τούτου. ἔτι, φησί, 
5 σύντηγμα μὲν γίϊνεται χαὶ ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ xal ἐν γήρᾳ xal ἐν νόσοις. 23r 

σπέρμα δὲ οὐδαμῶς" οὐχ ἄρα σύντηγμα τὸ σπέρμα. εἰπὼν δὲ μὴ γίνεσϑαι 
σπέρμα μήτε ἐν νόσοις μήτε ἐν γήρα διὰ ἀσϑένειαν xal ἀδυναμίαν (οὐδα- 5 
μῶς γὰρ ἐν τούτοις γίνεται χίνησις, ἀφ ἧς τὸ σπέρμα συνίσταται) ναὶ μὴν 

οὐδὲ ἐν τῇ πρώτῃ ἡλιχία, διὰ τὸ μηδὲ ἐν ταύτῃ τὴν τοιαύτην γίνεσϑαι 10 

10 χίνησιν xoi δηλονότι xal διὰ τὸ πλεονάζειν τότε τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμὸν «αὶ 
μὴ ἐᾶν τι περιττεῦσαι, πιστοῦται τοῦτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. οἱ γὰρ 

εὐεχτιχοὶ τῶν ἀνϑρώπων xai εὔχρατοι ἧττον προΐενται σπέρμα διὰ τὸ χατα- 
ναλίσχεσϑαι ὑπὸ τῆς εὐχρασίας πᾶσαν τὴν τροφὴν εἰς σάρχα χαὶ τὰ λοιπὰ 

τῶν ὁμοιομερῶν xal μηδέν τι χαταλιυπάνεσϑαι, ὅπερ ἐστὶν αἴτιον xol τῆς 
15 πολυσαρχίας αὐτῶν. εἰ δὲ μὴ οὗτοι, διὰ τοῦτο εὐλόγως μηδὲ τοὺς τὴν 15 

πρώτην Tav ἄγοντας προϊένει σπέρμα συμβαίνει. ὅμοιον δὲ τούτοις 
γίνεται xal περὶ τὰς τραγώσας ἀμπέλους" οὐδὲ γὰρ αὗται προΐενται χαρπούς. 
τῶν γὰρ ἀμπέλων εἴ τις τὰς ἀχρήστους βλάστας σιδήοῳ ἀποχόψειε περὶ 
τροπὰς χειμερινὰς Y, ὕστερον ὀλίγον T, μιχρῷ πρόσϑεν, ὅπερ T, συνήϑεια 

Α Ld ' » , , Ἁ A , , , 

20 xai ὃ πολὺς ἄνθρωπος χλαδεύειν λέγει (τὴν γὰρ τοιαύτην ἀναχάϑαρσιν 
- X , χλαδεί , f» - ὶ δὴ A 5 “λ χλ δεύ A - 

τῶν χλημάτων χλαδείαν ὀνομάζομεν) εἰ δὴ τὰς ἀμπέλους χλαδεύσειέ τις, 
φέρουσι χαρπόν, εἰ δὲ μὴ χλαδεύσει ἐξυβρίζουσι, τουτέστιν εὐθηνοῦσι xal 
πρὸς τῷ εὐμήχεις γίνεσϑαι τοὺς προὐπαάρχοντας χλάδους ἔτι φύονται xol 
σ MI ^ M 5 " , ^ Nri Ἂ, - M b] ^ ἕτεροι πολλοὶ διὰ τὸ εἰς αὐτοὺς χαταναλίσχεσϑαι τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀναδιδο- 

25 μένην τροφήν, χαρπὸν δὲ οὐ φέρουσιν' ὡς οὖν αὗται διὰ τὸ μὴ φέρειν 
χαρπὸν εὐχληματοῦσιν, οὕτως xal τὸ ζῷον DU αὐτὸ τοῦτο πολύσαρχον 

* 20 

, e iJ 2 - *, , ^ M ' ΞΖ ev » , γίνεται. ὡς γὰρ ἐν ταῖς ἀμπέλοις διὰ τὸ τὴν τροφήν, ἥτις ἤμελλε τρέφειν 

τοὺς βότρυας χαταναλίσχεσϑαι εἰς αὐτὰς εὐχληματοῦσιν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
F , e , μι , , P] , 2. , ΗΝ ο- 

ζῴων f, μέλλουσα εἰς σπέρματος γένεσιν ἀναλίσχεσϑαι εἰς σάοχας διαλυομένη 25 

30 εὐσάρχους ἀποτελεῖ τοὺς τοιούτους τῶν ἀνθρώπων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων. 
λέγονται οὖν αἱ τοιαῦται ἄμπελοι αἱ εὐχληματοῦσαι χαὶ χαρπὸν μὴ φέρουσαι 

τραγᾶν ἀπὸ τοῦ πάϑους τῶν τράγων: ἧττον γὰρ καὶ οὗτοι πίονες ὄντες 

φέρουσι σπέρμα. δρίζεται δὲ χαὶ τὴν πιμελὴν λέγων πιμελή ἐστι περίτ- 
, y ' 

vo pa ὑγιεινὸν OU οὐσίαν, λέγων οὐσίαν τὸ ἔμφυτον Üepuóv* ἣ γὰρ 

1 πάντα Καὶ 2 ἀπὸ 1, 4 σπέρματα ἃ διερεϑίσεται ἃ 9 γήρει IKa 
νόσω ἃ 6 δὲ prius ex μὲν corr. Κα 7 γήρει Ka 8 vai] fort. xoi 
10 κίνησιν] διάγνωσιν Ka τὸ ante ἐν om. ἃ 11 διὰ] ex Ka 12. 18 χατα- 
ναλίσχεται ἃ 13 σάρκας Ka 15 μὴ om. IL 17 τρυγώσας a: τραγώγας 1 
οὐδὲ] οὐ IL χαρπὸν Ka 18 εἴ τις om. Ka βλάβας Καὶ post 
βλάστας add. ἤν τις Ka ἀποκχόψειε σιδήρῳ coll. ἃ 18. 19 περὶ τροπὴν χει- 
μερινὴν ἢ ὕστερον ὀλίγω Ka 20 λέγουσι Ka 21 χλαδίαν ἃ ὀνομά- 
ζουσιν Ka 28 ἔτι om. Καὶ 24 εἰς αὐτὰς ἃ 24. 29 διδομένην 11,8 
29 διαλυμένη ἃ 9l αἱ post ἄμπελοι om. ἃ 92. 38 ἧττον ---φέρουσι] ὄντες γὰρ καὶ 

οὗτοι πίονες οὐ φέρουσι K 94 δι᾽ οὐσίαν] sic libri et Arist. SY: δι᾽ ebflosíav Arist. vulg. 
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, -- , e - » * 

οὐσία τῶν ζῴων ὡς εἰπεῖν τὸ ἔμφυτόν ἐστι Üspuóv: ἀποσβεσϑέντος γὰρ 23r 
, ^ , 2) mM κω ^S e rd ue 2 nd a Ζὰ ( [d 'B e, e , ^N Mi 

αὐτοῦ φϑείρεται. ἐλλιπῶς ὃὲ δοχεῖ ἀπηγγέλθϑαι ἢ λέξις ἢ ὁμοίως δὲ χαὶ 80 

πολυχρόνιά ἐστι xal πολύσπερμα' εἴη δ᾽ dy τὸ πλῆρες τοιοῦτον" 
[a δ , , kJ , 

ὁμοίως ὃξ xoi ὀλιγοχρόνιά ἐστι xai πολυχρόνια χαὶ ὀλιγόσπερμα xal πολύ- 

σι σπέρμα, ὀλιγοχρόνια μὲν δι᾿ ἀδυναμίαν, πολυχρόνια δὲ διὰ δύναμιν, ὁμοίως 

ὃξ χαὶ ὀλιγόσπερμα OU ἀδυναμίαν, ὥσπερ ἐν ταῖς νόσοις, wal διὰ δύναωιν, 

ὡς ἐπὶ τῶν εὐεχτούντων, xai πολύσπερμα ὁμοίως OV ἀδυναμίαν, ὡς ἐν 

ταῖς γονορροίαις, περὶ ὧν μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ ὅπως γίνονται. ὥσπερ γὰρ ἐν 35 

ταῖς παρὰ φύσιν ϑερμότησι τήχεται Tj τῶν σαρχῶν φύσις χαὶ ἔξεισι (χαλεῖται 

10 δέ, ὡς εἶπε, τὸ τοιοῦτον πάϑος σύντηγμα) οὕτω xal διά τινα δυσχρασίαν 

xai ἀδυναμίαν φύσεως ἀναλύεται ἢ ἐσχάτη xal εὔχρηστος τροφὴ εἰς φύσιν 
σπέρματος νοσώδους xai ἔξεισι xal ὁδευόντων xai ἱσταμένων xal χαϑευ- 

δόντων τῶν τὴν τοιαύτην νόσον νοσούντων, ἣν γονόρροιαν οἱ ἰατροὶ ὀνομά- 

ζουσιν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εὐοδεῖται χαὶ ἐξέρχεται ϑύραζε τὸ τοιοῦτον περίττωμα 

15 ἀχρηστότατον xal παρὰ φύσιν ὄν, ὑγιαίνει ὁ νοσῶν, εἰ δὲ «ἡ, ἀναιρεῖται. 40 

τὸ δὲ συντήχονται δὲ ταύτῃ δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν’ ὥσπερ αἱ σάρχες 

διὰ τοῦ οὔρου ἐξέρχονται, οὕτω χαὶ τὸ ἄχρηστον περίττωμα μετὰ τοῦ 
εὐχρήστου. ἄχρηστον δὲ λέγομεν τὸ τῆς γονορροίας, εὔχρηστον δὲ τὸ ἀπὸ 

τῆς τοῦ ἄρρενος xai ϑήλεος γινόμενον ὁμιλίας. ἔτι ὁ πόρος: ὃ αὐτὸς 

20 τῷ περιττώματι xal τῷ σπέρματι, xai τοῦτο χατασχευαστιχόν ἐστι 

τοῦ μὴ εἶναι σύντηγμα τὸ σπέρμα. τὸ μὲν γὰρ σπέρμα ἐν τοῖς ἔχουσιν 

αἰδοῖον διὰ τοῦ αἰδοίου ἔξεισι μόνου, δι᾿ οὗ xal τὸ τῆς ὑγρᾶς τροφῇς 45 

περίττωμα, τὸ OE σύντηγμα xal διὰ τοῦ αἰδοίου χαὶ. διὰ τῆς ἕδρας" οὐχ 

ἄρα τὸ σπέρμα σύντηγμα. τὸ ὃὲ T, γὰρ τροφὴ πάντων ὑγρὰ υᾶλλον 

25 πανάληϑες" χαὶ γὰρ T, ξηρὰ τροφὴ ὑγραίνεται πρῶτον xai χυλοποιεῖται, 

εἶθ᾽ οὕτως ἐξαιματοῦται. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ οἷς δὲ μή ἐστιν αὕτη, 
χατὰ τὴν τῆς ξηρᾶς ὑποστάδεώς ἀποχώρησιν τὸ abcr περὶ τῆς 

περιττώσεως εἴρηται τῆς ὑγρᾶς τροφῆς. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον ὅτι οἷς μή 
ἐστι περίττωμα ὑγρᾶς τροφῆς, ὥσπερ τοῖς ὄρνισι, τούτοις τὸ σπέρμα 50 

80 ἔξεισιν ὅϑεν xal ἢ τῆς ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις, 

Ρ. 1361983 Μετὰ δὲ ταῦτα διοριστέον περίττωμα τε ποίας τροφῆς 
χαὶ περὶ χαταμηνίων. 

Εἰπὼν ὅτι τὸ σπέρμα περίττωμά ἐστι τῆς ἐσχάτης χαὶ εὐχρήστου 

1 ἀποσβεσϑέντος scripsi: ἀπὸ σβεσϑέντος libri 2 ὁμοίως δὲ δοχεῖ xal IL 

ὃ πολυχρόνια] sie libri et Arist. PSY: πολύχοα Arist. vulg. 4 ἐστι om. IL 
6 δὲ om. a 9 τῶν om. IL 10 διὰ τὴν ἀχρασίαν K ll τῆς φύσεως K 
ἄχρηστος L 12. 18 χαϑευδόντων xal ἱσταμένων coll. IL 13 τῶν] τοῦ ἃ 

15 χαὶ παρὰ φύσιν om. K 10 δυνάμει] τὸ IL 11 μετὰ] τὰ μὴ lL 
19 τῆς τοῦ] Τῆσ, om. a; τοῦ om. IL- post αὐτὸς add. ἐστὶ I 20 τῷ post xai 

om. ILa 29 διὰ ante τῆς om. Κα 24 ὑγρὰ πάντων coll. K 25 xai 

γὰρ xai ἡ ἃ 20 αὐτὴ ILa 21 ἀποχώρησιν a ut Arist.: ὑποχώρησιν IKL 

τὸ αὕτη] τὸ αὐτὸ IL: τὸ δὲ αὑτὴ ἃ 29 ante ὑγρᾶς add. τῆς ἃ post ὥσπερ 

add. ἐν a 
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Ἁ τροφῆς, τίς δέ ἐστιν T ἐσχάτη τροφὴ μὴ εἰπὼν ὑπομιμνήσχει, τίνα piv 
M , , N Ἁ ' e A , e ^ a e ^ 9* 

τὰ | λεχϑέντα τίνα ὃὲ τὰ μὴ ῥηϑέντα, xa( φησιν ὅτι μὲν οὖν ἣ γονὴ 23v 
͵ 

N - περιττωμά ἐστι τῆς ἐσχάτης τροφῆς φανερὸν ἐν τοῖς προειρημένοις, 6 

τουτέστι φανερὸν γέγονεν ἀπὸ τῶν προειρημένων: μετὰ δὲ ταῦτα σαφὴς 

νιστέον xai διοριστέον, τίς ἐστιν ἣ ἐσχάτη τροφή, ἧς φαμεν εἶναι τὸ 

σπέρμα περίττωμα. χαὶ ἐπεὶ ἔλεγόν τινες ὅτι xai τὸ ϑῆλυ προΐεται 10 
€ , , X ΄-, e 5 , T M » z * Ἁ ^ , 2 ^ "ἃ κι 

δγρότητά τινα ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἐπίσης τῷ ἄρρενι, xai τοῦτό ἐστι τὸ σπέρμα, τὸ 
m , 

ἴγυα τὸ ἐχ τῆς ὑγρότητος τῆς ἀπὸ τοῦ ϑήλεος χαὶ τὸ ἐχ τῆς ὑγρότη 15 er i i i c1 o vq 

τῆς ἀπὸ τοῦ ἄρρενος — οὔτε γὰρ T, τοῦ ἄρρενος μόνου ὑγρότης 

σπέρμα οὔτε T, τοῦ ϑήλεος" ὥσπερ γάρ, φασίν, οὔτε τὸ μέλι μόνον 
6,2. e E? 3 lj M 2^ y ^ , - [t4 ? 5 , 

οἰνόμελι, o09 ὃ οἶνος, ἀλλὰ τὸ ἐξ οἴνου xal μέλιτος μἴγμα, οὕτως οὐδετέρα 20 

δγρασία, οὔτε T, τοῦ ἀρρενὸς οὔτε ἢ τοῦ ϑήλεος, ἐστὶ γονὴ xol σπέρμα, 
1)..À M ἐξ 5 " - - e gu [ed T - τς A - 3 M € ὃ A) tz 95 ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ταῖν ὑγρασίαιν, ὅπερ μἴγμα μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος 25 

, - i! M , ὰ , , LM eid Fr , 

χαταμηνίου ποιεῖν φασι τὸ ζῷον. τρία γάρ, φασίν, slot τὰ ζῴου 

συστατιχά, τό τε χαταυήνιον xal at εἰρημέναι δύο ὑγρότητες" xoi τὸ μὲν 
4 Ξ δ᾽ τ δ΄, ANY Ὁῷ ΄ , d z E 3 0.“ ' x (4 ? φὰς , 

χαταυήνιον xat τὴν μίαν ὑγρασίαν χορηγεῖ τὸ ϑήλυ, τὴν OS ἑτέραν ὑγρασίαν 30 

τὸ ἄρρεν. ὅτι δὲ τὸ ÜTo προΐεται δγρότητά τινα διοίαν τῇ τοῦ ἄρρενος 
ὑγρότητι ἐπειρῶντο χατασχευάζειν, ὡς xal αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ, λόγῳ τοιῷ ὃς. 35 
3 ^ ' . 4 - T^ M ^ * ΄ f M » ἐπειδὴ γὰρ τὸ ἄρρεν τῆς παυπλείστης xat σχεδὸν ἀρρήτου ἡδονῆς αἰσϑησιν 

λαμβάνει, ὅτε προΐεται τὴν γονήν (ἦδεται μὲν γὰρ ἐν ἅπαντι τῷ τῆς 40 

δμιλίας χαιρῷ, ἀλλὰ τὴν ἄρρητον xol πάνυ ἄχοαν ἡδονὴν ἐν τῷ τέλει τοῦ 

τοιούτου χαιροῦ πάσχει, ὅτε ἔξεισιν ἢ γονὴ xal εὐϑὺς ἀφίσταται τοῦ 45 

ϑήλεος), τῆς ὃδὲ τοιαύτης ἡδονῆς συναισϑάνεται xal τὸ ϑῆλυ, δῆλον ὅτι 

προΐεται ὑγρότητα xal τὸ ϑήλυ ἀνάλογον τῇ τῶν ἀρρένων ὑγρότητι. διὰ 

τίνα γὰρ αἰτίαν τὸ μὲν ἄρρεν πάϑοι ἂν ταυτηνὶ τὴν ἡδονὴν χαϊτὰ πρόξσιν 24r 

δγρότητός τινος, τὸ δὲ ϑῆλυ πάϑοι uiv, οὐ χατὰ πρόεσιν δὲ τοιαύτης 
δγρότητος; ὥστε ἣ οὐδὲ τὸ ἄρῥεν πάσχει τὴν τοιαύτην ἡδονὴν χατὰ ὅ 

, , ^ ΄ ΄ ΄ ^ ^ 

πρόεσιν ὑγρότητος, ἢ εἰ πάσχοι διὰ. ταύτην, ἀνάγχη xai τὸ UTÀo διὰ 

πρόεσιν δγρότητος συναισϑάνεσϑαι αὐτῆς --- οὕτω μὲν οὖν xai τοιούτῳ 
λόγῳ ἐπειρῶντο δειχνύναι ὅτι ἢ γονὴ υἵγμά ἐστιν ἀμφοῖν ταῖν ὑγροτήτοιν. 10 

ἠπάτων δὲ xal παρελογίζοντο ἑαυτούς, ὡς δειχϑήσεται. ἡμεῖς Oi ὅπερ 

ἐλέγομιν ἤν ὅτι διοριστέον xol περὶ χαταμηνίων: φανερὸν γὰρ ἔσται διὰ 15 

τούτων xal περὶ τοῦ ϑήλεος, πότέρον προΐεται σπέρμα, xoi μἴγμά ἐστι τὸ 

1 τίς 8" ἡ ἐσχάτη K 2 τίνα δὲ] zat τίνα ILa post ὅτι add. τὸ IL 

4. 5 διοριστέον xal σαφηνιστέον coll. a 1 xó ante σπέρμα om. Ka 8 τὸ ἐχ post xai 

fort. delenda sunt 9. 10 τοῦ (post ἡ)---σπέρμα] ὑγρότης μόνη ἐστὶ σπέρμα τοῦ ἄρρενος IL 

10 τῆς ϑήλεος IL φησὶν Καὶ 18 τῶν ὑγρασιῶν K: ταῖς ὑγρασίαις μῖγμα a 
μετὰ τὸ IL 14 χαταμήνιον T φασίν om. IL τὰ τοῦ ζώου Ka 
10 τὴν δὲ] καὶ τὴν ἃ ὑστέραν IL! 11 προΐεται τὸ ϑήλυ coll. K 
18 τοιωδὶ Ka 19 τῆς πάνυ πλείστης Ka ἡδονῆς ante xal ponit L 
20 λαμβάνειν a ἐν ἅπαντι] καὶ ev Κα 24 ὑγρότητι τῶν ἀρρένων coll. Ka 

29 μὲν supra vers. L ταύτην Καὶ 26 δὲ τῆς τοιαύτης Κα 21 οὐδὲν Καὶ 

ταύτην τὴν ἡδονὴν Ka 28 ὑγρότητός τινος 7 K πάσχοι] τοῦτο. Ka 
31. 82 ὅπερ---ἣν Καὶ: ὅπερ ἐλέγομεν νῦν IL: φαμὲν ὅπερ ἔλεγεν νῦν ἃ 93 τοῦτον, a 

πρότερον Καὶ ante μῖγμα add. ἡ ἃ 
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: , Ua " M E b , A VAT Fr er F M F ' i F χυρίως σπέρμα xai T, χυρίως γονή, ἥτις χινεῖ χαὶ συνίστησι τὸ χαταμήνιον, 24r 
"^ d E , Ἃ $9 , , ^ ^ , δυοῖν ὑγροτήτοιν, T, οὐδὲν ἀποχρίνεται σπέρμα ἀπὸ τοῦ ϑήλεος" xal εἰ μὴ 

T. δῶν v $5 58 vx P ὦ a M , σπέρμα, οὐδξ ἄλλο οὐδὲν συνεργεῖ πρὸς τὴν γένεσιν xai συνεισφέρει, ἀλλὰ 
, , m , , ' μόνον τόπον xal χώραν παρέχεται τῷ ἐμβρύῳ (λέγων τόπον τὴν ὑστέραν) 

"^ AS Ὑ ^N , , ^ - ὅ T συμβάλλεται. ἔχειν δὲ λέγει τὸ σπέρμα μεγάλην δύναμιν εἰς τὸ ποιεῖν 20 
v : ' 55 i , 3. -* , , 28 A. 9 ' 2 - ἔχλυσιν xai ἀδυναμίαν ἀφ᾽ οὗπερ ἀπέρχεται, διὰ τὸ εἶναι περίττωμα τῆς 

e aea CP AER N ' € [4 αἰματιχὴς τροφῆς. τὸ γὰρ χαϑαρώτατον xal ὑγιεινὸν αἷμα, ὅπερ ἔμελλε 
τὰ μόρια ϑρέψαι, πεφϑέ ὶ ἀλλοιωϑὲν χαὶ εἰ έ τυ Ξξιωοϑὲ μόρια ὕρεψαι, πεφϑέν πως xal ἀλλοιωϑὲν χαὶ εἰς σπέρματος μεταμειφϑὲν 

φύσιν xoi ϑύραζε ἐξελϑὸν λυτιχόν, τουτέστιν ἐχλυτιχὸν γίνεται. εὔλογον 
, ' - , M 10 δέ φησι xai τὸ ὅμοια γίνεσϑαι τὰ ἔχγονα τοῖς γεννήσασι" τὸ γὰρ προσελϑὸν 

αἶμα τοῖς τοῦ γεννῶντος μορίοις xai ϑρέψαν αὐτὰ ὅμοιόν ἐστι τῷ ἀπο- 25 

λειφϑέντι xol διὰ χινήσεώς πως εἰς φύσιν σπέρματος ἀμειφϑέντι: ἐπεὶ οὖν 
κι , P ᾿ Z T ROME 4 - Z 

τὸ ἀπολειφϑὲν xal σπέρμα γεγονὸς ὅμοιον ἦν τῷ προσχριϑέντι (μέρος γὰρ 
5 , , , " Ν 2 ^ N (UE , "P o , 2 

ἐχείνου) εὐλόγως τὸ ἐχ τοῦ ἀπολειφϑέντος γενόμενον παιδίον ὅμοιόν ἐστι 
- ' iJ , - -ἷ΄ ^ , 

15 τῷ πατρί. τὸ γὰρ σπέρμα τὸ ἐχ τοῦ πατριχοῦ αἴματος ὅλον ἐστὶ δυνάμει 
n L ἔσο ἃς / Sui ΔΊ ΣΕ 2 - 2 - n e ) 

τὸ παιδίον, ὅπερ δαιμονίως αὐτὸς σαφηνίσει ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ: μετ 

ὀλίγον γὰρ τῆς τοῦ δευτέρου βιβλίου ἀρχῆς δείκνυσι, πῶς ἐστι τὸ σπέρμα 

δυνάμει τὸ παιδίον. εἰπὼν δὲ xal οἷον ἐχείνων ἕχαστον ἐνεργείᾳ, 80 
τοιοῦτον τὸ σπέρμα δυνάμει ἐπήγαγεν ἣ χατὰ τὸν Oqxov τὸν 

20 ἑαυτοῦ 7| ἔχει τινὰ δυνάμιν ἐν ἑαυτῷ. ἔστι δὲ xal χατὰ τὸν ἑαυτοῦ 

ὄγχον 6 χαλχὸς δυνάμει ἀνδριάς: ὅσος γάρ ἐστιν ὁ τοῦ χαλχοῦ ὄγχος, 
τοσοῦτός ἐστι xal ὃ ἐξ αὐτοῦ γεγονὼς ἀνδριάς" τὸ δὲ σπέρμα τῷ μὲν ὄγχῳ 

βραχύτατον ὃν πῶς ἂν εἴη τῷ ὄγχῳ δυνάμει τὸ ζῷον; λείπεται ἄρα τῇ 

ἑαυτοῦ δυνάμει. ὥσπερ γὰρ xal τῆς χεγχραμίδος, ἀφ᾽ ἧς f, συχῇ, ὃ μὲν 
» ΄ , ς M , 3E EP Ν - , , 

25 ὄγχος πάνυ σμιχρός, ἢ δὲ δύναμις ἀφ Tj; τὸ τηλιχοῦτον δένδρον γέγονε 35 

πολλή, οὕτως xoi ἐπὶ τῆς γονῆς τῶν ζῴων. ἔστιν οὖν xal ἣ γονὴ xai 
ἢ χεγχραμὶς τὸ ζῷον xal f, συχῇ δυνάμει, ἀλλ᾽ οὐ τῷ ὄγχῳ, τῇ δὲ ἐν 

αὐτοῖς χινητιχῇ χαὶ ποιητιχῇ αἰτίᾳ. εἰπὼν δὲ ὅτι τοιοῦτόν ἐστι τὸ σπέρμα 
δυνάμει T, χατὰ τὸν ὄγχον τὸν ἑαυτοῦ T ἔχει τινὰ δύναμιν ἐν 

80 ἑαυτῷ, τὴν αἰτίαν ταύτης τῆς προσϑήχης ἐπήγαγεν εἰπὼν τοῦτο γὰρ οὔπω 

δῆλον ἡμῖν, πότερον τὸ σῶμα χαὶ ὃ ὄγχος τοῦ σπέρματός ἐστιν 
» “ , " LF Nw ^" A x ' - A Ns αἴτιον τῆς γενέσεως ἢ ἔχει τινὰ ἕξιν. δείξει δὲ χαὶ τοῦτο, λέγω δὴ ὅτι 40 
3 ' - - / 2 Xx: 2 LT. [sd 2 ' PE 4 - , 

o0 τὸ σῶμα τοῦ σπέρματος ἀλλ ἣ ἐν αὐτῷ ἕξις ἐστὶν αἰτία τῆς γενέσεως, 

ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. ἰστέον δὲ ὅτι εἰ χατὰ τὸν ὄγχον ἦν δύναμις, ὑλιχὸν 
yd ᾿ , , o , , e , A e , ' , 

35 ἦν χαὶ οὐ motquxóv. ὥσπερ δέ, φησίν, f; λιϑίνη χεὶρ ὁμωνύμως ἐστὶ χείρ, 

1 σπέρμα xol fj χυρίως om. sed in marg. add. L 8 ἀμειφϑὲν IL 10 φασι IL 
τὰ ὅμοια IL γενέσϑαι ἃ ἔγγονα ἃ 12 χαὶ διὰ---ἀμειφϑέντι om. IL 
13 ἣν] ὧν a 14 γινόμενον Καὶ 16 τὸ om. L αὐτὸς δαιμονίως coll. Καὶ 
ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] B 1 p. 7134519 sqq. 17. 18 δυνάμει τὸ σπέρμα coll. Καὶ 

18 τὸ om. K 20 ἔχειν Καὶ χαὶ om. Ka 22 μὲν om. Κα 

28 ὃν] ἂν a 24 ἑαυτῷ I: ἐν ἑαυτῷ Ka xal] ἐν IL 25 δὲ om. a 

γέγονε δένδρον coll. Ka 28 αὐτῶ IL: ἑαυτῶ Κα 28. 29 δυνάμει τὸ σπέρμα 
coll. a 29 el ἔχει T 90 εἰπὼν om. K 91 xal om. IL 82 ὅτι 

om. IL! 94 ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] B 1 
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οὕτως xal τὸ σπέρμα, εἰ μὴ εἶχε ψυχιχήν τινα xol γεννητιχὴν δύναμιν, 24r 

δμιωνύμως dy ἦν σπέρμα. μετὰ ταῦτα λέγει xai περὶ τῆς σπερματιχῆῇς 
συντήξεως τῆς xal γονορροίας λεγομένης, ὅπως γίνεται. ὥσπερ γάρ, φησί, 
πολλάχις εἰς τοὺς τοίχους ἐναλείψαντες οἱ οἰχοδόμοι ἄσβεστον T, ἄλλο τι t5 

χονίαμα, συμβαίνει ἅμα τῷ ἀλεῖψαι πεσεῖν ἐπὶ γῆς διὰ τὸ μὴ χαλῶς 

χεχρατηχέναι τε χαὶ χεχολληχέναι ἐν τῷ τοίχῳ, οὕτω χρὴ νοεῖν τοιοῦτόν 
τι συμβαίνειν xal γίνεσϑαι ἐπὶ τοῦ σπέρματος τῶν ζῴων: $ γὰρ προσ- 

ληφϑεῖσα αἰἱματιχὴ τροφὴ παρὰ τῆς ἑλχτιχῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς χαὶ 

προσχριϑεῖσα τῇ σαρχί, δι’ ἀσϑένειαν δέ τινα τῆς χαϑεχτιχῆς μὴ χρατη- 

10 ϑεῖσα φύσεως | xal πεφϑεῖσα τελέως, ἀλλὰ μέσον οὖσα σαρχὸς xai αἵματος, 24v 
πάλιν διαλύεται εἰς τὸ αἷμα, ἀφ᾽ οὗπερ ἐλήφϑη, χαὶ οὕτω πως ἀλλοιωϑεῖσα 
χαχῶς γίνεται οἷον γονὴ xol ἔξεισιν ὡς εἰπεῖν χαϑ᾽ ἑχάστην ὥραν παρ᾽ 

cQ 

Gov τὸν τῆς νόσου χαιρόν. xai ἢ uiv τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη, τὰ 

δὲ τῆς λέξεως ὧδέ πῃ ἔχει: συμβαίνει δὲ τοῦτο, τουτέστιν ἣ σπερ- 
15 ματιχὴ σύντηξις, ὅταν T, προσχριϑεῖσα αἱματιχὴ τροφὴ ἀναλύηται εἰς τὸ ὃ 

προσελϑόν, τουτέστιν ἀφ᾽ οὗ Ξβλήφϑη αἵματος, ἡ εἰς τὸ προσελθὸν τροσξε , τουτέ φ᾽ οὗ προσελήφϑη αἵματος, ἣ εἰς τὸ προσελϑὸ 
ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν φύσιν χαὶ τὸ εἴδος τοῦ αἵματος: alum γὰρ ἦν τὸ mpo- 

σελϑόν, χαὶ διὰ τοῦτο πάλιν διαλύεται εἰς αἵματος φύσιν. τὸ γὰρ τελευταῖον 
i , v b , "6 3 Q* , Ld , ΄“ σ περίττωμα, ἤτοι τὸ προσληφϑέν, εἶτα ἀναλυϑὲν ταὐτόν ἐστι τῷ αἵματι" 

20 τοῦτο γὰρ εἶπε πρῶτον περίττωμα. διὰ γὰρ τὸ πᾶν, ὃ δύναται εἴς τι OU 

ἀλλοιώσεως χαὶ πέψεως μεταβαλεῖν, περίττωμα εἶναι τρόπον τινὰ πρὸς 
M. «. ' “ € , Y 1 ' ? , P , ἐχεῖνο, πρὸς ὃ μεταβαλεῖν δύναται, εἶπε xai τὸ αἷμα περίττωμα" πρὸς γὰρ 10 

τὴν σάρχα περίττωμά ἐστι. χαὶ περὶ μὲν τούτων ταύτῃ διωρίσϑω. ἐπεὶ 

δέ, φησίν, ἀναγχαῖον xai τῷ ἀσϑενεστέρῳΡ ζῴῳ γίνεσϑαι περίττωμα 
ἐὰ / A. -" : ΑϑθτΣ " M " * S - M - is. A ' " M 25 πλέον μὲν τῷ Oqx xal τῷ μεγέϑει, ἥττον δὲ τῇ πέψει (τὰ uiv γὰρ 

b] , “- , M » , , x 4f. , , ' ἰσχυρότερα τῶν ζῴων xai ϑερμότερα ὀλίγον μὲν προΐεται περίττωμα, ἀλλὰ 
- : , —- , ^ —- 

μᾶλλον πεπεμμένον, τὰ δὲ Ψυχρότερα πολὺ μὲν τῷ μεγέϑει xoi τῷ ὀγχῳ, 
d ^ H ^ , ) , , ἄπεπτον δέ" τὸ γὰρ πλέον περίττωμα δι ἀπεψίαν γίνεται) ἐπεὶ οὖν ἀναγ- 

χαῖον xai τῷ ἀσϑενεστέρῳ γίνεσϑαι πλέον μέν, ἀπεπτότερον δὲ τῶν ϑερμο- 15 

30 τέρων ζῴων περιττώματος, πᾶν δὲ τὸ πλέον χαὶ ἀπεπτότερον περίττωμα 
αἱματώδους ἐστὶν δγρότητος πλῆϑος, ἀναγχαῖον xal τὸ χαταμήνιον περίττωμα 
Es £ Rx Ψ δ E ^ 5 , ' * , M 

εἶναι. συλλογιστέον οὖν ὧδε: τὸ ϑῆλυ ἀσϑενέστερον χαὶ ψυχρότερον, τὸ 

τοιοῦτον πλέην xai ἀπεπτότερον προΐεται περίττωμα, τὸ τοιοῦτον πλῆϑος 

αἱματώδους ἐστὶν ὑγρότητος, τὸ τοιοῦτον χαταμήνιον᾽ τὸ χαταμήνιον ἄρα 

35 περίττωμα.. 

ὃ τῆς om. K 4 πολλάχις post τοίχους ponit K exspectas ἐναλειψάντων τῶν οἶχο- 
δόμων, sed similia saepius occurrunt 9 χατὰ Ἰῆς Ka 6 οὕτω] οὗ τῷ Ka 1 ἐπὶ 

τοῦ σώματος Ka 8 παρὰ] περὶ ἃ 9 καϑελχτιχῆς 1 9, 10 χρατηϑεῖ Καὶ 
10 φύσεως om. IL τελείως Καὶ 11 ἀναλύεται Ka οὗπερ] οὗ Καὶ 
18 νόστου IL! 14 τοῦτο om. IL τουτέστιν---προσελϑόν (16) om. L 
18 ἀναλύεται Ka 20 πρῶτον περίττωμα] cf. Arist. (p. 726529) codd. PSY 

21 πέψιν Καὶ 23 περὶ] πρὸς Καὶ 26 μὲν om. ἃ προΐενται Ka 
21 τῷ ὄγκῳ καὶ τῷ μεγέϑει coll. K 29 τῷ om. ἃ 9l ἐστὶν om. K 

32 xal συλλογιστέον ὧδε Καὶ 
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o ^ M E" 

p.72744 τι δὲ ὀρϑῶς εἴρηται, σημεῖα xà συμβαίνοντα περὶ 24ν 
αὐτῶν. 

E ^ M ^ »» eo ^ e ' A ^ , , , 5 

NUTMDV. XOU Ὁθιεᾶς Ὅτι χαὶϊ Ἢ γόνη XOt τὸ χαταμ νην περιττωμα ἐστι 20 

^ - 

τῆς ἐσχάτης τροφῆς, πιστοῦται τοῦτο xal ἀπὸ τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς, 
LI 

τῷ τε ἄρρενι xai τῷ ϑήλει. ἐπεὶ γὰρ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τῆς 925 
" ἡλικίας (οὗτος δέ ἐστιν ὃ τεσσαρεσχαιδέχατος) χαϑ’ ὃν τὸ ἄρρεν προΐεται 

τὴν γονήν, ἐναλλαγή τε τῆς φωνῆς γίνεται χαὶ τῶν μαστῶν ἄρσις (ὀγχοῦνται 80 

γὰρ χαὶ οἱ τῶν ἀρρένων τότε μαστοὶ ὁμοίως τοῖς τῶν ϑηλέων), χαὶ τὰ ἄλλα 

πάντα πάσχει, ἃ σαφῶς χαταλέγει, χατὰ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον τὰ αὐτὰ 80 

συμβαίνει xat τοῖς ϑήλεσι (μεταβάλλει γὰρ xoi τὸ ϑῆλυ τὴν φωνὴν xol 
τὰ ἄλλα πᾶντα πάσχει), δέδειχται δὲ ὅτι τὸ σπέρμα περίττωμα, δῆλον ὡς χαὶ 40 

τὸ χαταμήνιον περίττωμα ἐστιν. αἱμορροΐδας δὲ λέγουσι τὰ περὶ τὴν ἕδραν 

xai ἐντὸς xal ἐχτὸς γινόμενα διά τινα νόσον φύματα, ἀφ᾽ ὧν αἶμα ἀπορρεῖ. 45 

ἀλλὰ xai φλεβώδεις λέγει τοὺς μεγάλας xal ἐπιδήλους ἔχοντας φλέβας. λέγει 
à 

ἊΨ ^N M αὐ Z » 9 y -Ὁ- 5 x d A M - 

ὃὲ χαὶ xà ϑήλεα γλαϊφυρώτερα ἥτοι εὐειδέστερα τῶν ἀρρένων εἶναι xal λεῖα 25r 

διὰ τὸ τὸ τραχύτητα ποιοῦν περίττωμα συνεξέρχεσϑαι τοῖς χαταμηνίοις. 
πολλῶν γὰρ xal παντοδαπῶν ἡμῖν ἐπιγινομένων περιττωμάτων xal μὴ 5 

δυναμένων ῥαδίως χαὶ συντόμως ἐξελϑεῖν συρρέουσι περί τε τὸ πρόσωπον 
χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη" χαὶ τούτων εἰ ἀσϑενής ἐστιν ἢ ἀποχριτιχὴ δύναμις 10 

χαὶ uT δύναται ἀπωϑεῖν αὐτά, xal ποιοῦσιν ὀχϑώδεις χαὶ διηρμένους τοὺς 
τύπους. fj δὲ τοιαύτη ἀνωμαλία χαὶ τραχύτης τῶν μελῶν δυσειδέστερα 

ἀπεργάζεται τὰ ἄρρενα τῶν ϑηλέων. ἐπεὶ δὲ τὸ χαταμήνιον οὕτω γίνεται 
5 - ΄ σ e * b] - Y» » YN , * ^ J - | ΕΝ 

v τοῖς ϑήλεσιν ὥσπερ ἣ γονὴ ἐν τοῖς ἄρρεσι, δύο δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ χαὶ 1ὅ 

΄ 34 x. - , , , Y SPEM uo M , » 2 , 

óo ἀπὸ τοῦ ϑήλεος ἀπέρχεσϑαι, χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος δύο ἂν ἀπήρχοντο" 

τοῦ γὰρ αὐτοῦ χαὶ τοῦτο λόγου), ἐπεὶ οὖν δύο οὐχ ἐνδέχεται ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἀπιέναι, φανερὸν ὅτι τὸ ÜTÀo οὐ συμβάλλεται οὐδὲ χορηγεῖ σπέρμα 
εἰς τὴν γένεσιν" εἰ μὲν γὰρ σπέρμα Tv ἐν αὐτῷ, χαταμήνια οὐχ ἂν ἦσαν, 

ξ 

CN / ' *, 37 m) , , » / , a b] , 

ενος ζῳου σπερματιχας οὐχ ενόξχξται απιξναι αποχριίσεις (εἰ γαρ ἐνεδέχετο 

^ 

Ó 

2 M , ? , , 2 » ἐπεὶ δέ εἰσι χαταμήνια, σπέρμα οὐχ ἐστιν. 

p. 7.81 Λάβοι δ᾽ ἄν τις εἰς τοῦτο μαρτύρια ἔνια τῶν συμ- 
βαινόντων τοῖς ζῴοις. 

Καὶ àx τῶν συμβαινόντων, φησί, τοῖς ζῴοις λάβοι dv τις τὴν πίστιν 20 

2 αὐτῶν libri οὐ Arist. Z: αὐτά Arist. vulg. ὃ περιττώματα εἰσὶ Ka ἰ μαϑῶν ἃ 

9 χαταλέξει Καὶ 12 λέγει Ka τὰς ἕδρας L: τῆς ἕδρας I 13 φύματα] 

φῦντα I: φῦν L 14 ἀλλὰ καὶ φλεβώδεις vix sana λέγων τοὺς Ka 
μεγάλους ἃ 15 γλαφυρότερα IL 16 post τὸ τὸ add. τὰς Ka tpay9- 

τητας Ka ἐμποιοῦν L, sed ép. del. συνδιέρχεσθϑαι 1L 11 ἐν ἡμῖν qtvo- 

μένων Ka 18 συνεξελϑεῖν Καὶ 19 εἰ scripsi: ἡ libri 20 post αὐτά add. 

δὲ IL 22 ϑηλειῶν IL 28 τοῖς ante ἄρρεσι om. IL 24 γὰρ om. K 

26 

28 

τοῦτο λόγος IL: τούτου λόγου ἃ 96. 27 ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ post δύο (26) ponit K 

τὰ χαταμήνια IKa ἂν εἴησαν ἃ 29 σπέρματα ἃ 
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ὅτι τὰ χαταμήνια xal τὸ σπέρμα περιττώματά εἰσι τῆς αἱματιχῆς τροφῆς. 25 
5" , ^" , , A ^ UI , " , - e - Ἢ 

εὐλόγως οὖν, φησίν, ἐλλείπει τὰ περὶ τὴν γονήν, ἀνηλωμένης τῆς αἱματιχῆς 2o 
- , , ^ 

περιττώσεως τῆς γενησομένης σπέρμα εἰς τὴν πιμελήν. τὰ δὲ λεγόμενα περὶ 
τῶν ἀναίμων xai τῶν μαλαχίων σαφῇ ἂν γένοιτο, εἰ ὑπομνησϑείημεν πρό- 30 

τερον περί τινων. τὰ δὲ ὑπομνησθησόμενά εἰσι vdüs* ὥσπερ τὸ ἐν τῇ 
ὃ 
-— 

σπερματιχῇ συντήξει πρησχριϑὲν αἷμα εἰς αἷμα πάλιν ἀναλύεται χαὶ ὃ 35 
bc ἀὴρ ἐξ 00 ic ὕδωρ ἀναλύεται xal ἁπλῶς πά ὅσα γίνετα' γεγονὼς ἀὴρ ἐξ ὕδατος εἰς ὕδωρ ἀναλύεται xat ἁπλῶς πάντα, ὅσα γίνεται, 

, a5 - ἐξ * " , 5 λύ [ed - , c δὴ Ἁ e ei 2" εἰς ἐχεῖνα ἐξ ὧν γεγόνασιν, ἀναλύονται, οὕτως ἐπειδὴ xal f, πιμελὴ ἐξ 
αἵματος γέγονεν, εἰς alum λαβοῦσα δύναμιν πάλιν ἀναλυϑήσεται. τούτων 

ὑπομνησϑέντων τὰ λεγόμενα περὶ τῶν μαλαχίων εἴη ἂν τοιαῦτα" ὅτι μὲν 
ἣν -— , ' M , , Ἁ e ^ , ^ » hi οὖν τῷ εἰς τὴν πιμελὴν ἀναλίσχεσϑαι τὴν αἱματιχὴν περίττωσιν, ἐξ ἧς τὸ 

σπέρμα γίνεται, ἐλλείπει τὰ περὶ τὴν γονήν, δῆλον. τὰ γὰρ μαλάχια χαὶ GE νεται, ΒΑΛΕ PS ERA IR INC SO. "dila ; 
τὰ μαλαχόστραχα ἐπειδὴ χατὰ τὸν χαιρὸν τῆς χυήσεως εὐεχτεῖ, xal ἦν 40 

ἀχόλουϑον ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ πιμελώδη γίνεσϑαι, οὐ γίνεται δὲ διὰ τὸ 
ἄναιμα εἶναι (ἢ γὰρ πιμελὴ αἷμά ἐστι πεπεμμένον) τὸ μέλλον γενέ- 
σϑαι ἐν αὐτοῖς χατὰ τὸν χαὶρὸν τῆς χυήσεως ἀνάλογον τῇ πιμελῇ dmo- 

χρίνεται εἰς τὸ σπερματιχὸν περίττωμα, ὃ χαλοῦσιν ot molÀol ὠόν: ὥστε 

ἢ φύσις ἐχείνη ἣ γεγονυῖα qv ἔοιχε τῷ περιττώματι τῷ δυναμένῳ Ὑγενέ- 
ϑω A NET , δὲ " AO λγ 2 ' οὗ e c σϑαι σπέρμα, μὴ γεγονότι δὲ σπέρμα ἀλλὰ πιμελή. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, 

ἐν ᾧ χαιρῷ τὰ μαλάχια εὐεχτεῖ χαὶ τὰ μαλαχόστραχα, τὸ ἀναλογοῦν τῷ τ 

τῆς εὐγρήστου τροφῆς περιττώματι xal γινομένῳ ἣ σπέρμα T, πιμελὴ ῳὸν 
, o ΄ 2* , - - - ^ σ σ΄ » 

γέγονεν, ὅπερ πάλιν «0v ἀναλογεῖ τῇ πιμελῇ. φανερὸν ὅτι, ὅπερ ἡμελλε 

γίνεσϑαι σπέρμα, “ξγονΞ πιμελὴ ἐν τοῖς εὐεχτοῦσι, χαὶ ἐπὶ τούτῳ ἐλλείπει 

ἐν αὐτοῖς | 7, γονή. ἣ δὲ ἀναλογία ἐστὶ τοιαύτη: ὡς τὸ ἀναλογοῦν τῷ 25v 
, - "Ὁ δι , ^ L4 ἌΣ ^ * o ἊΨ ev E. » x A] e 

περιττώματι τῆς εὐχρήστου τροφῆς ἔχει πρὸς τὸ (6v, οὕτως ἔχει xal f, 
y E Ἁ Ἁ - " T4 ^ , * 15 , 

εὐχρηστος τροφὴ xai δυναμένη γενέσϑαι σπέρμα πρὸς πιμελήν, xai ἐναλλάξ, 

ὡς τὸ ἀναλογοῦν τῇ εὐχρήστῳ τροφῇ πρὸς τροφήν, οὕτω xai τὸ χαλού- 

μενον «y πρὸς τὴν πιμελήν. ἀλλὰ μὴν ἐξ ἐχείνου γίνεται ὠόν: xal ἐχ 
τῆς εὐχρήστου ἄρα τροφῆς πιμελή. εἰχότως ἄρα τῆς εὐχρήστου τροφῆς 5 
2 , E 2 δ δ l y | ' y Ξ ΄ "νι ^ 1 ἀναλισχομένης εἰς τὴν πιμελὴν ἐλλείπει τὰ περὶ τὴν γονήν. λέγει δὲ τὰ 

μαλάχια παρὰ τὴν χύησιν εἶναι ἄριστα, ἥτοι ἡδύτατα χαὶ εὔβρωτα. 

^ , 

τοιοῦτον σπέρμα προΐεται τὸ ϑῆλυ 

y 
^ » 

τὸ ἄρρεν. 

p.727»5 Σημεῖον δ᾽ ὅτι οὐ 

t 6 
» ᾿ - M , σ e , ^ , - Ύ 

Εἴρηται ἡμῖν χαὶ πρότερον, ὅτι. οἱ λέγοντες τὸ σπέρμα μῖγμα εἶναι 

2 οὖν) ἂν IL ὅ τὸ] γὰρ Κ 6 post συντήξει add. τὸ K 8 ἀναλύονται 
om. IK 9 δύναμιν] λύσιν Καὶ 14 ἀχολούϑως I 15. 16 ἐν αὐτοῖς γίνεσϑαι Κα 

19 σπέρμα post δὲ om. Καὶ 21 γινομένη 11, ἢ prius om. K πιμελὴν Ka 

22 qóv om. Ka ἀναλογοῦν Καὶ ἔμελλε Ka 28 γενέσϑαι La 
ἐπὶ τοῦτον ἃ 24 γονή] πιμελὴ IKL τὸ ἀναλογοῦν τῷ ex τῷ ἀναλογοῦντι 
corr. L: τῷ ἀναλογοῦν τῷ I 25 ἔχει post οὕτως om. et post σπέρμα (26) ponunt Ka 
26 xai ἣ δυναμένη Καὶ 217 τῇ om. IL 90 τὴν ante πιμελὴν om. TK 
91 περὶ Ka εὔρωστα IL 32 σπέρμα] αἷμα IL 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 1 
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00» ὑγροτήτων, τῆς τε ἀπὸ τοῦ ἄρρενος χαὶ τοῦ ϑήλεος, χατεσχεύαζον τὸ 25v 
, Y. 9? [4] Y , L4 ΒΞ A zZ Ξ 7 ἐὸ 

ἢ, qaot, χαῦ ον γρόνον ἔζεισι τὸ σπέρμα, γίνε- 
€ ἢ ᾿ m— ? ^ 

οηγυα λωγῷ TOt( o£ * &T'StÓ 

ι ται ἢ πλείστη ἡδονὴ περ 
- e , Ψ LC UN , 5 ) , / e , ? ' ΄ ^ - , 

τῆς ὁμιλίας χαιρῷ ἡδονὴ τις, ἀλλ᾽ οὐ τοιαύτη ὁποία ἐστὶν T, πρὸς τῷ τέλει 

Ἁ 39 Μὲ ΄ A ' A , [ed -- - τὸ αἰδοῖον (γίνεται μὲν γὰρ xai ἐν ἅπαντι τῷ 15 

δ. ^M ,- er ' N , yt ? ' T ' A x e^ U ' 5 τῆς μίξεως, ὅτε χαὶ τὸ σπέρμα ἔξεισιν) ἐπεὶ οὖν τὴν τοιχύτην ἡδονὴν χατὰ 20 

τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν ἥδεται καὶ πάσχει τὸ ἄρρεν, πάσχει Ob ταύτην 
, 

xal τὸ ϑῆλυ, ἀναγχαῖον x«l τοῦτο χατὰ προέσιν σπέρματος πάσχειν αὐτήν. 

ταύτην οὖν τὴν δόξαν ἀνασχευάζει ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ ἀξιώματι τοιῷδε" τῷ ex 

, ' , VIO e ' - 2 1.5 - s. TN -— » ' ΄ 
εἰ τὸ σπέρμα xal ὅλως ἢ γονὴ υαἴγμαά ἐστι τῶν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος xai ϑήλεος 

10 ὑγροτήτων, xal οὐδετέρα τούτων δύναται αὐτὴ xa0 αὑτὴν χινῆσαι τὴν 
ὕλην xol ζῷον ἀποτελέσαι, πρὶν ἂν ἀυφότεραι μιχϑῶσιν, ἀνάγχη ὅλως 
un γίνεσϑαι σύλληψιν, πρὶν ἂν μιχϑῶσιν ἀμφότεραι ai ὑγρότητες. ἀλλὰ BETIS kyod τνς pi PUDE) [Liga ρον Nui 
ux» συλλαμβάνει τὸ ÜTAo x«i ἀπὸ μόνης τῆς τοῦ ἄρρενος ὑγρότητος, ὡς 20 

δειχϑήσεται: οὐχ ἄρα ἢ γονὴ μῖγμα ἐστι δυοῖν ὑγροτήτοιν. δείχνυσι δὲ 

15 ὅτι τὸ σπέρμα ἀπὸ μόνου τοῦ ἀἄρρενός ἐστιν ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπ᾽ ἐχείνων 
^ , ΄ , ^S 2 EU A ᾿ - RE x , , 

λεγομένων: ῥητέον O2 ἡμῖν πρὸς τὴν τῶν λεχϑησομένων σαφήνειαν τάδε. 

ἢ εἰρημένη ἡδονή, ἣν ἔφαμεν γίνεσϑαι ἐν τῇ τοῦ σπέρματος προέσει, οὐ 

πάντοτε ἰσόδρομος γίνεται τῷ ἄρρενι χαὶ τῷ ϑήλει, ὥστε ὅτε ταύτην ἥδεται 
S Ὑ , M ' Y ae X b! ^ ' ^ 3 ) 28 4 b 

τὸ ἄρρεν, τότε xal χατὰ τὸν αὐτὸν χαιρὸν xai τὸ ϑῆλυ, ἀλλ΄ ὁτὲ uiv 
5 , 20 ταύτην πάσχει τὸ ἄρρεν xal ἀφίσταται τοῦ ϑήλεος μήπω ταύτην παϑόν- 35 

ὲ 

τος χαὶ διὰ τοῦτο βουλομένου ἔτι προσδιατρίβειν τῇ ὁμιλία, ὃτὲ ὃὲ ἀνά- 

παλιν τὸ ϑῆλυ πεπονθὸς xal ἥσϑέν, τὸ (δ᾽) ἄρρεν οὔπω πέπονθεν" ὁτὲ 
δὲ ἰσοδρηομοῦσι, xai ἡνίκα xai ὅτε πάσχει ταύτην τὸ ϑῆλυ, τότε xai τὸ 
ἄρρεν. ἐπεὶ οὖν xai προγίνεται ἢ τοιαύτη ἡδονὴ τῷ ϑήλει xai ἰσοδρομεῖ 

25 χαὶ ἐπιγίνεται, δῆλον ὅτι οὐδέποτ᾽ ἂν συλλήψεται τὸ ϑῆλυ, εἰ μὴ ἰσόδρο- 
μος γένηται ἢ ἡδονή. εἰ γὰρ ἢ γονή, ἥτις συνίστησι τὸ χαταμήνιον, ᾿μῖγμά 

ἐστι δυοῖν ὑγροτήτοιν, ἢ δὲ ὑγρότης αὕτη ἔξεισιν, ὅτε xal f, ἄφατος γίνε- 40 

ται ἡδονή, δῆλον ὅτι, ὅτε προγένηται τῷ ἄρρενι xal ἀποστῇ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
M , ?5x7 ^ ^N ^ , » A » ^ 

τοῦ ϑήλεος, οὐδέν tt τοιοῦτον τὸ ϑῆλυ προέπεμψεν: οὔπω γὰρ ἔπαϑε τὴν 

80 ἡδονήν, ὥστε οὐδ᾽ ἀφῆχεν ὑγρότητα" εἰ γὰρ ἀφῆχε, xal ἔπαϑεν. ὥστε 
δῆλον ὅτι οὐχ dy ποτε συλλήψεται τὸ ϑῆλυ προγεγονυίας τῷ ἄρρενι τῆς 

ἡδονῆς. νῦν δὲ συλλαμβάνει xal προγεγονυίας αὐτῆς τῷ ἄρρενι" οὐχ ἄρα 
μἴγμα T, γονή. τούτων οὕτω προρρηϑέντων τὴν λέξιν μετιτέον. σημεῖον 

δέ, φησίν, ὅτι τὸ ϑήλυ οὐ προΐεται σπέρμα οὐδὲ ὅλως μῖγμα ἐστι τὸ σπέρμα 45 

35 xal ἢ γονὴ δυοῖν ὑγροτήτοιν τῆς τε ἀπὸ τοῦ ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος, ὅτι 
^ 

πολλάχις τὸ ϑήλυ συλλαμβάνει οὐ γεγονυίας αὐτῷ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἡδονῆς 

1-52] τοῦ IL 2 τοιωδί K: τοιαδί a 6 τοῦ σώματος L 1 αὐτὸ L 
10 αὐτὴ «a9' αὑτὴν δύναται coll. Ka 12 ἀυφότερα IL 14 post δὲ add. 

χαὶ Ka 19 ὅτε μὲν libri — 20 πάσχει ταύτην coll. Ka post μήπω 
add. τὸ ϑήλυ IL, τοῦ: ϑήχεος ἃ 20. 21 παϑὸν IL 21 βουλόμενον 1], 

ὁτὲ] ποτὲ Καὶ 22 δ᾽ addidi 28 ταύτην πάσχει coll. K 24 ἐπειδὴ 
οὖν I προσγίνεται 1, αὕτη ἣ ἡδονὴ L 25 συλλήψηται ἃ 

27 Οὲ om. K 27. 28 ἡδονὴ γίνεται coll. Ka 91 συλλήψηται Ta 
95 ὑγροτήταιν 1 
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xal δηλονότι οὐδὲ ἀφέσεως ὑγρότητος σπερματιχῇς, ἐπειδὴ τῇ προέσει τῆς 

τοιαύτης ὑγρότητος ἕπεται ἢ τοι αύτη ἡδονή. ὥστε ἐπειδὴ συλλαμβάνει 26: 

xal μὴ προπέμψαν σπέρμα xai ὑγρότητά τινα, οὐχ ἂν εἴη τὸ σπέρμα 

υἴγμα δυοῖν δγροτήτοιν, ἀλλ᾽ ἢ μόνη T, τοῦ ἄρρενος. συλλαυβάνει γάρ, ὡς 

5 εἴρηται, τὸ ϑῆλυ xol μὴ γινομένης ἐν αὐτῷ τῆς ἥδονγς xoi γινομένης 
2 x (€ ^ *, , , A e , 

πάλιν οὐ συλλαμβάνει" γίνεται γὰρ ἣ τοιαύτη ἐν τῷ 1 D ϑήλει ἡδονή, xal ὅμως 

οὗ συλλαμβάνει. δυοίως δὲ xal ἰσοδρομησάντων τοῦ τε ἄρρενος xal τοῦ 5 

ϑήλεος περὶ τὴν ἡδονὴν οὐ γίνεται σύλληψις, dv μὴ τῶν χαταμηνίων ἢ 

ἰχμάς, τουτέστι τὰ χαταμήνια, σύμμετρος ὑπάρχῃ. xal διὰ τὸ γίνεσϑαι 

10 τὴν σύλληψιν ἐν συμμετρίᾳ τῶν χαταμηνίων οὔτε ὅλως γεννᾷ τὸ ϑλυ UT 

γινομένων τῶν χαταμηνίων, οὔτε γινομένων ὅταν ἐξιχμάζῃ, τουτέστιν ὅταν 

ἀσυμμέτρων χαὶ πολλῶν ὄντων συνεξάγηται αὐτοῖς ἢ γονή" ἐξερχόμενα 

γὰρ τὰ καταμήνια συνεξάγουσι xal τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ ϑήλει γενο- 
μένην γονὴν xai εἰσελθοῦσαν. γινομένων οὖν τῶν χαταμηνίων οὐ τὰς 10 

15 ἤτοι συλλαμβάνεται τὸ ϑῆλυ, ἀλλὰ μετὰ τὴν χάϑαρσιν. ἣ τὸ ἐξιχμάζει 
ἀντὶ τοῦ εἰς ἀτμὸν ἀναλύξι’ πολλὰ γὰρ ὄντα τὰ χαταμήνια xai διὰ. τοῦτο 
ϑερμὰ ἐξιχμάζουσι τὸ σπέρμα xat ξηραίνουσι xat ἄγονον ποιοῦσιν. εἰπὼν 

δὲ ὅτι οὔτε γινομένων συλλαμβάνεται τὸ ϑῆλυ, οὔτε μὴ γινομένων τὴν τού- 
τοῦ αἰτίαν ἐπήγαγεν εἰπὼν ὅταν μὲν γὰρ οὐ γίνηται τὰ χαταμήνια, οὐχ 

20 ἔχει τροφὴν οὐδὲ ὕλην, ἐξ ἧς δύναται συστῆναι τὸ ζῷον ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ 
ἄρρενος γονῆς ὥσπερ γὰρ ὃ ἀνδριαντοποιὸς χωρὶς χαλχοῦ T, ὅλως ὕλης 15 

ἀδυνατεῖ ἀνδριάντα ποιῆσαι, οὕτως xoi T γονὴ χωρὶς τῶν χαταμηνίων 
qoin ζῷον. οὔτε δὴ μὴ γινομένων τῶν χαταμηνίων συνίσταται ζῷον, 

οὔτε αὖ πάλιν γινομένων διὰ τὸ συνεχχλύζεσϑαι χαὶ συνεξέρχεσϑαι τοῖς χατα- 

25 υηνίοις τὸ σπέρμα" ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἀπέλθῃ τὸ πλῆϑος xal T, ἀμετρία τούτων, 

χαταλειφϑῶσι δέ τινα σύμμετρα xoi δυνάμενα συνίστασϑαι ὑπὸ τῆς γονῆς, 

τότε γεννᾷ τὸ ϑῆλυ. 

p. 121018 Ὅσαι δὲ μὴ γινομένων τῶν χαταμηνίων συλλαμβάνουσιν 
ἢ μεταξὺ γινομένων. 

30 Εἰπὼν ὅτι οὔτε γινομένων τῶν χαταμηνίων οὔτε μὴ γινομένων γίνεται 20 
, , Ἁ Ἁ J , - - ^ ΟῚ , ^ , 

σύλληψις, ἀλλὰ μετὰ τὴν χάϑαρσιν τοῦ περιττοῦ xal ἀσυμμέτρου xal xapa- 

ληψιν τοῦ συμμέτρου, ἐπειδὴ συλλαμβάνουσί τινες xal μηδ᾽ ὅλως παϑοῦσαι 25 

τὴν τῶν χαταμηνίων ῥύσιν (πολλαὶ γὰρ μεχρὶ τῶν ἑχατὸν ζήσασαι χρόνων 

2 ἐπεὶ Καὶ 4 piypa om. IL 9 μὴ γενομένης Κα 7. ὃ ϑήλεος χαὶ τοῦ ἄρρενος 
coll. K 9 συμμέτρως ἃ ὑπάρχῃ Scripsi: ὑπάρχει libri 12 συνεξάγηται--- 

γονή] συνεξάγωσιν ἑαυτοῖς τὴν γονήν IL 12. 18 ἐξερχομένων γὰρ τῶν χαταμηνίων 

συνεξάγουσι 1L 18. 14 γενομένην ---εἰσελϑοῦσαν] εἰσελθοῦσαν γονὴν Ka 
16 ἀτμὴν La ἀναλύσει ILa πολλὰ---βϑερμὰ (17)] πολλῶν γὰρ ὄντων τῶν χατα- 

υνίων καὶ διὰ τοῦτο ϑερμῶν IL 18 τὴν] αὐτὴν IL: fort. αὖ τὴν 19 γίνεται Ka 

22 ἀνδριαντοποιῆσαι Ka 24 a5] οὖν ἃ συνεχχλύεσϑαι IL 20 ἀπέλϑοι ἃ 
20 χαταληφϑῶσι Καὶ 28 δὲ om. IL 81. 32 περίληψιν Ka 82 τοῦ 
om. ILa 

45 
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οὐχ &lüny ὅλως τίνα ποτέ εἰσι τὰ χαταμήνια ἢ ὅλως τὴν τοιαύτην αἵἴματι- 26r 
χὴν ῥύσιν πεπόνθασιν, ἀλλὰ διετέλεσαν ἐπίσης τοῖς ἀνδράσιν ἄνευ τῆς 30 

τῶν χαταμηνίων προέσεως, xal ὅμως συνελάβοντο xal ἀπέτεχον) ἐπεὶ οὖν 
συλλαμβάνονταί τινες xal μὴ γινομένων ἐν αὐταῖς ὅλως ϑύραζε τῶν χατα- S5 

μηνίων, χαὶ αὖ πάλιν ἄλλαι τινὲς μεταξὺ τῆς προέσεως, αὐτὸς δὲ εἶπε μὴ γίνε- 

σϑαι σύλληψιν οὔτε γινομένων xal προϊεμένων οὔτε μὴ γινομένων, τὴν αἰτίαν 40 

τούτου διὰ τούτων ἐπήγαγξ λέγων ὅσαι δὲ μὴ γινουένων πώποτε ἐν αὐταῖς 

χαταμηνίων συλλαμβάνουσιν, ἣ μεταξὺ ὅτε προΐενται, ὕστερον δὲ μή, 
αἴτιον τούτου ὅτι ταῖς μηδ᾽ ὅλως πασχούσαις πρόεσιν χαταμηνίων τοσαύτη 
γίνεται Ux. dcc, ἥτοι τοσαῦτα γίνεται χαταμήνιχ, ὅσα μετὰ τὴν χάϑαρσιν 
ὑπολείπεται ταῖς γονίμοις,. ὥστε συλλαμβάνουσι μὲν διὰ τὸ ὅλως 
γίνεσϑαι ἐν αὐταῖς χαταμήνια, οὐχ ἐξέρχονται δὲ ἔξω διὰ τὸ ὀλίγα εἶναι 45 

χαὶ τοσαῦτα ὅσα μετὰ τὴν χάϑαρσιν ὑπολείπεται ταῖς γονίμοις. αὖται 
μὲν οὖν διὰ ταῦτα συλλαμβάνονται, ταῖς δ᾽ ἄλλαις συμβαίνει συλλαμβάνειν 

μεταξὺ διὰ τὸ συμμύειν μετὰ τὴν χάϑαρσιν τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν, ἀλλ᾽ 
οὐ μεταξύ, ὅτε τυγχάνουσιν οὖσαι ἀνεῳγμέναι | διὰ τὴν τῶν χαταμηνίων 26v 
ἔξοδον. εἰπὼν δὲ τὰ χαταμήνια ὑλιχὸν αἴτιον, τὸ δὲ σπέρμα, μᾶλλον δὲ 

τὴν ἐν τῷ σπέρματι δύναμιν ποιητικόν, ἐπειδὴ ἔν τισι τῶν γυναιχῶν xat 
μετὰ τὴν σύλληψιν γίνεται χαταμήνια, εἶπε δ᾽ ἄν τις ὡς εἴπερ ὡς ἐξ ὕλης 
τῶν χαταμηνίων γίνεται τὸ ζῷον, πῶς μετὰ τὴν σύλληψιν γίνεται χαταμήνια; 
λέγει οὐδὲν δὲ ἄτοπον χαὶ συνειληφυίαις ἔτι φοιτᾶν ἐξ αὐτῶν χατα- ὅ 
υὐήνια ὀλίγα xal οὐ διὰ παντὸς τοῦ χαιροῦ τῆς χυήσεως" οὐ γὰρ εἰ ἐννέα μῆνας 
φέρει τὸ ἔμβρυον f, γυνή, καὶ ἐννάχις ἐξ αὐτῆς φοιτᾷ, ἀλλ ἅπαξ T, δίς" 

οὐδὲν οὖν ἄτοπον τοῦτο συμβαίνειν αὐταῖς διά τινα νόσον. 

p. 127933. "O δ᾽ οἴονταί τινες σπέρμα συυβάλλεσϑαι ἐν τῇ συνουσίᾳ 

τὸ ϑῆλυ διὰ τὸ γίνεσϑαι παραπλησίαν αὐταῖς τὴν χαρὰν ἐνίοτε. 

Ἤδη εἴρηται ἡμῖν ὅτι ot λέγοντες xai ἐκ τοῦ ϑήλεος ἀπέρχεσϑαι 
σπέρμα χατεσχεύαζον τοῦτο οὕτως" ἐπεὶ ἣ χαρὰ xal πάνυ πολλὴ ἡδονὴ 10 

ἐν τῇ τοῦ σπέρματος προέσει γίνεται, πάσχει δὲ ταύτην τὴν χαρὰν χαὶ τὸ 

θῆλυ, δῆλον ὅτι προΐεται σπέρμα. ἄλλως τε, φασίν, ἐπεὶ wal ὑγρασίαν 15 
τινὰ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ à (ys, τὸ ϑῆλυ, τί ἂν ἄλλο εἴη ἣ δγρότης αὕτη, εἰ ῃ ομιλια ἀποχρῖνξ Y|AU, [ ἰἢ ἢ U(povrs αὐτὴ. &t 

wA σπέρμα; πρὸς ταῦτα ἀπαντῶν ὃ ᾿Αριστοτέλης, χαὶ πρῶτον πρὸς τὸ 90 

δεύτερον, λέγει μὴ εἶναι σπέρμα τὴν τοιαύτην ὑγρασίαν, ἀλλ᾽ ἰδιότηταά τινα 

τοῦ τόπου, λέγων τόπον τὴν ὑστέραν’ ἴδιον γὰρ τοῦτο τῆς ὑστέρας ἀπο- 

1. τινὰ libri ποτὲ τινὰ coll. IL 2 διετέλεσεν 1 4 συνελάβοντό τινες Ka 

ὅλως ἐν αὐταῖς coll. Ka 6 «al προϊεμένων] καταπροϊεμένων I: χατὰ προϊεμένων L 

12 ἐν αὐταῖς γίνεσϑαι coll. Καὶ 15 τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν μετὰ τὴν χάϑαρσιν coll. K 

15. 16 ἀλλ᾽ οὐ scripsi: ἀλλὰ libri — 11. 18 μᾶλλον καὶ τὴν IK 18 ἐπεὶ K 

19 εἶπεν ἄν IL 20 ante χαταμήνια add. τισὶ Ka 2] λέγομεν a xoi om. IL 

22 τοῦ om. Κἃ ποιήσεως Κα 26 παραπλησίαν τε χαρὰν ἐνίοτε αὐταῖς Arist. 

28 τοῦτο] αὐτὸ Ka ἡ om. K post πολλὴ add. ἡ IL 90 χαὶ et 31 

£y τῇ ὁμιλίᾳ om. Κα 3l ἡ om. ἃ ἡγρότης [ 
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χρίνειν τοιαύτην ὑγρότητα, ἥτις ἐστὶν ἄχρηστος, ὥσπερ xal τῶν ὀφθαλμῶν 90: 

τὸ πέμπειν δάχρυον. ἄλλως τε, φησίν, οὐδὲ πάσαις ταῖς γυναιξὶ γίνεται 
τοῦτο, ἀλλὰ μόναις ταῖς λευχοχροίοις χαὶ ϑηλυχαῖς, τουτέστι ψυχροτέραις. 80 

διὰ γὰρ ἔνδειαν ϑερμοῦ ἢ λευχκήτης, ὥστε ἐπειδὴ ψυχρότεραι αἱ λευχαὶ 
ὃ τῶν μὴ λευχῶν, εἰχότως ἐν αὐταῖς μόναις γίνεται τὸ τοιοῦτον περίττωμα 80 

xal ἣ τοιαύτη ὑγρασία: πᾶσα γὰρ περίττωσις δι᾿ ἔνδειαν ϑερμοῦ γίνεται. 
ἀρρενωποὺς δὲ λέγει τὰς θερμοτέρας" διὰ τοῦτο γὰρ μέλαιναι, διότι xol 40 

᾿ϑερμαί. οὕτως οὖν ἐνστὰς πρὸς τὸ δεύτερον xal πρὸς τὸ πρῶτον ἀπαντᾷ 
φάσχων οὕτω, μὴ μόνον γίνεσϑαι τὴν ἡδονὴν διὰ τῆς τοῦ σπέρματος προέ- 

10 σεως, ἀλλὰ xai διὰ τὸ συναϑροιζόμενον πνεῦμα, ὅπερ πνεῦμα συνίσταται 4o 

εἰς σπέρμα, ὥσπερ xal ὃ ἀὴρ εἰς ὕδωρ. ἐπειδὴ οὖν, ὡς. λέγομεν, f τοι- 

αὐτὴ γίνεται ἡδονὴ ἐν τῷ ἄρρενι xai χωρὶς τῆς τοῦ | σπέρματος προέ- 27r 

σεως διὰ πνεῦμα, γενήσεται xol ἐν τῷ ϑήλει διὰ πνεύματος ἄϑροισιν 

xai οὐ διὰ σπέρματος πρόεσιν. ἀλλὰ xal τοῖς παισὶ τοῖς μήπω mpois- 
15 μένοις σπέρμα γίνεται ἢ τοιαύτη ἥδονή, ἡνίκα διὰ τῶν χειρῶν ξύουσι τὸ 

σφῶν αἰδοῖον. ἀλλὰ χαὶ τῶν διεφϑαρμένων περὶ τὴν γένεσιν ἀναλύονται, 

τουτέστι φϑείρονται αἵ χοιλίαι διὰ τὸ ἀποχρίνεσϑαι περίττωμα εἰς τὴν 

χοιλίαν μὴ δυνηϑὲν εἰς σπέρμα μεταβαλεῖν, xoi ὅμως γίνεται xal τούτοις, 5 

λέγω δὴ τοῖς περὶ τὴν γένεσιν διεφϑαρμένοις καὶ uj προϊεμένοις σπέρμα, 
20 ἣ τοιαύτη ἥδονή. ἀλλὰ xai ἐπειδὴ T, γυνὴ ἔοιχε παιδὶ διά τε τὴν φωνήν 

(ὀξύφωνοι γὰρ ἀμφότεροι), διά τε τὸ ἀτρίχωτον ἔχειν τὴν γένυν διά τε 

ἄλλα πολλά, συλλογιστέον τῇδέ πῃ" T γυνὴ ἔοιχε παιδίῳ, οὐδὲν δὲ παιδίον 
προΐεται σπέρμα, οὐδεμία ἄρα γυνὴ προΐεται σπέρμα. λέγει δὲ χαὶ 

μὲν αἱμορροΐδες γίνονται διὰ νόσον, T, δὲ τῶν χαταμηνίων ῥύσις φύσει. 

e e 
Ὅτι αἱ 

25 p.7284297 ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τοὺς χαρποὺς γενέσει, ὅταν ἢ μήπω 

διηττημένη, ἔνεστι μὲν ἣ τροφή. 

Καρποὺς νῦν λέγει τὰ ἄλευρα, γένεσιν δὲ τὴν ζύμωσιν, ἐξ ἧς ἢ ζύμη, 10 

μήπω δὲ διηττημένην τὴν μήπω χεχοσχινισμένην, ἐχ τοῦ διαττῶ τὸ χοσχι- 
γίζω. εἴη δ᾽ ἄν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον: ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἀλεύροις τοῖς 15 

. 80 μὴ χεχοσχινισμένοις, ἀλλ᾿ οὖσιν ἀναμεμιγμένοις μετὰ τῶν πιτύρων ἔνεστι 
μὲν 7 τροφή (λέγων τροφὴν αὐτὰ τὰ χαϑαρὰ ἀλευρα τὰ ἀπὸ τῶν πιτύρων 
διὰ τοῦ χοσχίνου ἀποχριϑέντα xal διὰ ζυμώσεως xal ἰπνοῦ ἄρτος γεγενὴ- 

9 τοῦτο] αὕτη ἡ ὑγρασία Ka λευχοχροίαις libri ὑγρότεροις IL 1 post 
γὰρ add. «ai Ka 8 ἀπαντᾷ post δεύτερον ponunt Ka 9 οὕτω om. Ka 
10 ὅπερ] ὃ IL 11 εἰς σπέρμα om. Καὶ ὥσπερ] ὡς 1L ὡς om. IL 

ἐλέγομεν IK 11. 12 γίνεται 7) τοιαύτη coll. Ka 16 σφῶν om. ἃ τῶν om la 
11 φϑείρονται K?: φέρονται IK!La 18 δυνηϑὲν ex δυνηϑεὶς corr. L xal τούτοις] 
ἐχ τούτων IL 21 ὀξύφωνα et ἀμφότερα ἃ γένην ἃ 29 «xal om. IL 
26 διηττημένη Arist. Z: διητημένη IKL Arist. vulg.: διηϑημένη coni. Bonitz Ind. Ar. 

p. 181228 cf. 195261 21 post ἧς add. xai Ka 28 διηττημένην scripsi: 
διητημένην IKL: διηττημένα a διαττῶ a: διηϑὼ (sic) IL: διαιτῶ Καὶ 80 τῶν 

om. Ka 
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μένα) ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς ἀναμεμιγμένοις ἀλεύροις ἔνεστιν T, σεμίδαλις, 27* 

δεῖται δὲ ἐργασίας χαὶ χοσχινίσεως πρὸς τὸ ἀποχριϑῆναι ἀπὸ τῶν πιτύρων, 
οὕτως ἔχει χαὶ τὰ καταμήνια" εἰσὶ γὰρ σπέρμα οὐ χαϑαρόν, τοῦτο δὲ ταὐ- 20 

τόν ἐστι τῷ σεμίδαλις μετὰ πιτύρων, χαὶ δεῖται, ὥσπερ ταῦτα τοῦ χοσχινί- 

σοντος, οὕτω τὰ χαταμήνια τοῦ ἐργασομένου χαὶ συστήσοντος αὐτὰ σπέρ- 
μᾶτος. . χαὶ ὥσπερ δὲ εἴ τις μὴ χεχοσχινισμένων ἀλεύρων ἕνα πίναχα 

ἐμμίξει δέχα πίναξι χαϑαρᾶς σεμιδάλεως, δύναται τὸ μῖγμα τῶν ἕνδεχα 

πινάχων τρέφειν, οὕτω xol T γονὴ γεννᾷ μιγνυμένη τοῖς χαταμηγνίοις. 

Ρ. 728181 Σημεῖον δὲ τοῦ τὸ ϑῆλυ μὴ προΐεσϑαι σπέρμα xal τὸ 

γίνεσϑαι ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τὴν ἧδον ἦν. 

e — , - ΄ - ᾿ϊρηται xai πρότερον ὅτι ἢ ἀπὸ τῶν λευχοχροίων γυναίχκῶν γινομένη 25 
[d , L ^ - ^ ^ ) Ὁ ^ 

ὑγρασία οὐχ ἐξέρχεται ϑύραζε διὰ τοῦ αἰδοίου αὐτῶν, ὥσπερ τὸ ἀφ ἡμῶν 

ἀπιὸν σπέρμα, ἀλλ᾿ ἐξ ἁπάσης τῆς ὑστέρας ἐχχρίνεται, εἴς τι δὲ μέρος 80 

αὐτῆς συναϑροίζεται. τούτου ὑπομνησϑέντος εἴη ἂν τὸ λεγόμενον δυνάμει 
τοιοῦτον" εἰ σπέρμα ἣν T, τοιαύτη ὑγρασία T, ἀπὸ τῶν λευχοχροίων γυναι- 95 

- 5 - - Ὁ e * ^ , 5 e xGv ἀποχρινομένη ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὁμιλίας, ἔδει, ὥσπερ γίνεται ἐπὶ τῶν 
ἀρρένων, οὕτω γίνεσϑαι xal ἐπὶ τῶν ϑηλειῶν" οὐ γίνεται δέ, οὐχ ἄρα ἐστὶ 

σπέρμα. πῶς δὲ οὐ γίνεται, ῥητέον. οἱ ἄρρενες xol τὴν ἄφὴην χαὶ τὴν 40 
ew s M 1 2 NAA , δὴ “ 5 ^ E o TET , xe ἡδονὴν x«l τὴν σπερματιχὴν πρόεσιν διὰ τοῦ αὐτοῦ xai ἑνὸς μορίου, λέγω 
δὴ τοῦ αἰδοίου, πάσχουσι. χαὶ γὰρ χαὶ διὰ τοῦ αἰδοίου σφῶν ἐν τῇ ὁμιλία 4 

χαὶ τὴν παράτριψιν xai τὴν ἁφὴν ἐν τῷ τῶν γυναιχῶν αἰδοίῳ ποιοῦνται, 
' N PN MN 2 , , - M ^ Mj C ^ , [4 ΠΑ͂Ν χαὶ τὴν ἡδονὴν ἐν τούτῳ πάσχουσι xal τὴν σπερματιχὴν ὑγρασίαν ὁμοίως 

^S ΄ 4 1 ν᾿ TOUS 1 * δεν ' N € 1 ᾿ - - διὰ τούτου προΐενται. τὸ δὲ ϑῆλυ τὴν piv ἁφὴν xal τὴν ἡδονὴν διὰ τοῦ 97* 
ὌΝ πον ΄ 3 M , ^" 5, BA im. 8 “Ὁ 5 /, $ 8 [r4 αἰδοίου πάσχει, τὴν δὲ ἰχμάδα οὐ προΐεται διὰ τοῦ αἰδοίου, οὐδὲ ὅλως 

ἔξεισι διὰ τούτου θύραζε, ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινὶ τῆς ὑστέρας συναϑροίζεται. 5 
ἐπεὶ οὖν πᾶσα γονὴ χαὶ πᾶν σπέρμα διὰ τοῦ αἰδοίου ἐν τῇ δωιλίᾳ πρόεισι 
θύραζε, ἢ δὲ τοιαύτη ὑγρασία οὐχ ἔξεισι ϑύραζε, ἀλλὰ μᾶλλον ἐντὸς συνα- 10 

"7 2 LA , De Ἃ ». c , (e , ΄ ἊΝ Y , 
Ὁροίζεται ἐν τῇ ὑστέρᾳ, οὐχ Qv εἴη T| τοιαύτη ὑγρασία γονή. ἢ τὸ λεγό- 

uevoy μᾶλλόν ἐστιν" ἐπεὶ δύο Oma εἰσιν ἐν τῷ τῆς γυναιχὸς αἰδοίῳ, μία 15 

uiv ἀφ᾽ ἧς ἔξεισι τὸ οὖρον, ἄλλη δὲ ἀφ᾽ ἧς τὸ χαταμήνιον, ὁμοίως δὲ UE ΜΕ pon 7 Qe. OL ταν ΘΒ Ἣν 9E 
* e [d , y 4. e , ^ ^— 

χαὶ ἢ ὑγρασία, εἴπερ ἦν ἢ ὁγρασία σπέρμα, £x τῆς ὀπῆς ἀφ᾽ ἧς τὸ οὖρον 
"“» » dy 3 » , ) , S MARRY - ) ὦ 9 Tags ^ ΄ » ἔξεισιν, ἐξήρχετ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ τῆς ὀπῆς ἀφ jc τὸ χαταμήνιον. ἔτι 20 

εἴπερ ἐχ τοῦ ϑήλεος ἐξήρχετο ὑγρασία τις, ὥσπερ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, 

χαὶ ὄντως μῖγμα ἣν τὸ σπέρμα δυοῖν ὑγροτήτοιν, ἔδει ταύτην τὴν δγρασίαν 25 

35 ἀπιέναι χαὶ ἀπὸ τῶν ἀναίμων ϑηλειῶν. νῦν δὲ ἀπὸ μόνων ἄπεισι τῶν 

1 οὖν] γὰρ IL 4. D χοσχινίσαντος ἃ ὃ συστήσαντος ἃ 6 χεχοσχι- 
νισμένα ἄλευρα Ka  χαϑαροῦ IL 8 γονὴ] γῦνὴ IL γεννᾶν Ka 

13 δὲ om. Ka 14 αὐτῆς scripsi: ἑαυτῆς libri 11 ϑηλέων Ka 18 ἄρρενες 
χατὰ τὴν L τὴν ante ἡδονὴν om. ἃ 20 χαὶ post γὰρ om. Κα 21 xai prius 

om. Ka ποιεῖται à 21 ἡ δὲ τοιαύτη -- ϑύραζε om. IL in lac. 32 ἐξήρχετο K 

ἐξήρχεται a 99 ἐχ τοῦ ---ἐξήρχετο om. IL ἐξήρχετο scripsi: ἐξήρχεται Ka 
90 ϑηλέων Ka yov δὲ---ϑηλειῶν (p. 55,2) om. IL in lac. 
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ἐναίμων (ταῦτα γὰρ εἶπεν αἵματιχά) x«i οὐδ᾽ ἀπὸ πάντων τῶν ἐναίμων 37" 
» “- 5 ) c e € , ^ - » δνν οἱ ^ ^ ^5 

ἄπεισι ϑηλειῶν ἀλλ ὅσων αἱ ὑστέραι πρὸς τοῖς ἄρϑροις εἰσὶ xal μὴ £v 

τῷ ὑποζώματι. εἰπὼν δὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν αἷμα μὴ γίνεσϑαι χάϑαρσιν 

χαταμηνίων, μήτε μήν τισι τῶν ἐναίμων (ἔχ τινων γάρ, ὡς εἴπομεν, 35 
- $«) eo , , σ , ^ , - * 

5 γυναιχῶν οὐδ ὅλως φοιτᾷ χαταμήνια) λέγει ὅτι αἰτία δὲ τούτοις τοῦ μὴ 

φοιτᾶν ἐξ αὐτῶν χαταμήνια T, τῶν σωμάτων ξηρότης. λέγει δὲ χαὶ τίνα 40 

εἰσὶ τὰ ζῳοτοχοῦντα ἄνευ ῳοτοχίας, ὅτι οἱ ἄνϑρωποι χαὶ τῶν τετραπόδων 
ὅσα χάμπτει τὰ ὄπισϑεν σχέλη ἐντός, ἤτοι πρὸς τὴν χυρτὴν περιφέρειαν " 46 

, * € Ἁ , » , 5 "Ὁ | — , Ἁ X , 

τίς δὲ T χυρτὴ περιφέρεια, εἴρηταί μοι ἀχριβῶς ἐν τῷ εἰς τὸ [Περὶ ζῴων 

10 πορείας ὑπομνήματι. τούτοις οὖν, φησί, πᾶσι τοῖς ζῳοτοχοῦσιν ἄνευ ῴοτο- 

χίας γίνεται χατα μήνια, χαὶ ἔξω οὐ προΐενται πλὴν τῶν πλείστων γυναι- 28: 

xv. οὐ προΐενται δὲ ἔξω διὰ τὴν ὀλιγότητα" τοσαῦτα γὰρ γίνεται τοῖς 

εἰρημένοις τετράποσι xaí τισι τῶν γυναιχῶν, ὅσα ἱχανὰ πρὸς τὴν γένεσιν. 5 

πολλὰ δὲ λέγει ταῖς γυναιξὶ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀναλογίαν χαὶ τὸ μέγεϑος 

15 βραχὺ ὃν γίνεσϑαι τὰ χαταμήνια, xoi τοῖς ἄρρεσι τὸ σπέρμα. χαὶ λέγει 10 

τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν ἡμεῖς τὴν σπερματιχὴν περίττωσιν πλείστην χαὶ αἱ 

γυναῖχες τὴν τῶν χαταμηνίων προΐεμεν, τὰ δὲ τετράποδα ὀλίγην φησὶν 15 
. ^ eo ' - ΓΝ , , , ἢ ^ , € , 

οὖν ὅτι ἐπὶ τῶν τετραπόδων οὐ γίνεται πλείστη διὰ τὸ τρέπεσϑαι ταύτην 
τὴν περίττωσιν εἰς τροφὴν χαὶ αὔξησιν χεράτων, ὁπλῶν, χαυλιοδόντων χαὶ 

90 τριχῶν, οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι μηδέν τι τούτων ἔχοντες εὐλόγως πολλὴν ποιοῦνται 30 

ταύτην τὴν ἀπόχρισιν. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν τοῖς χαταμηνίοις ἔνεστι τὸ σπέρμα 
ὥσπερ xal ἐν τοῖς χαρποῖς τοῖς μἥπω διηττημένοις 7| τροφή, ἀλλὰ δεῖται 9ὅ 

ἐργασίας, xai μεταξὺ τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα ἐπεμβαλὼν πάλιν ἀνέδραμεν 
ἐπ᾿ ἐχεῖνο λέγων σημεῖον δὲ ὅτι ἔνεστιν ἐν τοῖς χαταμηνίοις τὸ 

35 σπέρμα" xal γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῆς ἡλιχίας τοῖς τε ἄρρεσι γίνεται 
ἢ γονὴ xai ταῖς γυναιξὶ τὸ χαταμήνιον, xol ἅμα διισταμένων xoi ἐπίδοσιν 

λαμβανόντων χαὶ ἐν τούτοις χαὶ ἐν ἐχείναις τῶν τόπων τῶν δεχομένων τὰ 80 

χαταμήνια χαὶ τὴν γονήν. μελλόντων δὲ διίστασϑαι τῶν τόπων ἀνοιδοῦσιν 
αὐτοὶ οἱ τόποι ὑπὸ τοῦ γεννωμένου ἐν αὐτοῖς πνεύματος, χαὶ τοῖς μὲν 

30 ἄρρεσιν ἀνοιδοῦσι τότε xai μείζους γίνονται οἱ ὄρχεις, τοῖς δὲ ϑήλεσι τὰ 
αἰδοῖα: δμοίως δὲ χαὶ οἱ μαστοί, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀνδρῶν οἱ μαστοὶ ὀλίγον, 

- * - — A M Y , [cd ? ^N - - 

τῶν δὲ ϑηλειῶν μᾶλλον. χαὶ περὶ μὲν τούτων οὕτως. ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς, 

ἐν οἷς μὴ χεχώρισται τὸ ἄρρεν τοῦ ϑήλεος, ἐν τούτοις τὸ σπέρμα οἷον 
χύημα ἐστι. χαὶ τί ἐστι τὸ χύημα λέγει. ὅτι τὸ πρῶτον μῖγμα ἐκχ 8ῦ 

35 ϑήλεος xal ἄρρενος. εἶπε δὲ αὐτὸ πρῶτον μῖγμα, ὅτι xal μετὰ τὴν 

τούτων μῖξιν εἰσέρχονταί τινες αἱματιχαὶ ὑγρότητες ἐν τῷ χυήματι xal 
iJ 

ἐμμίγνυνται αὐτῷ, μέχρις dv ζῷον γένηται. ἀλλὰ πᾶσαι αὖται ὡς τροφὴ 

9 αἴτιον Ka 7 ἐστὶ ἃ 1. ὃ ὅσα τῶν τετραπόδων coll. Ka 8 τὰ σχέλη τὰ 
ὀπίσϑια Κα 9. 10 περὶ ζῴων μορίων Ka ll προΐεται IL 13 πρὸς] 
μόνα εἰσὶν εἰς K: εἰσὶ μόνον εἰς a 14 λέγεται IL 15 post ἄρρεσι add. «ai Κα 

16 post ἡμεῖς add. «ai IL, τε a 18 ὅτι om. IKL 21 τὴν ἀπόκρισιν ταύτην coll. Καὶ 

22 διητημένοις IL: διηρτισμένοις Καὶ 21 καὶ ἐχείναις ἃ ἐχείνοις 1L 
29 οἱ τόποι αὐτοὶ coll. Κα 9l ὁμοίως δὲ om. IL υασϑοὶ utrobique I; ante 

ὀλίγον etiam La μὲν om. Καὶ 99 διότι Ka 



σι 

10 

15 
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εἰσέρχονται τοῦ πρώτου μιχϑέντος, λέγω δὴ τοῦ χυήματος" ἔχει γὰρ τοῦτο 28r 

τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχήν, ὡς δείξει ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. ἔστιν οὖν, φησί, 

τὸ χύημα ἀτελὲς ζῷον, ζῷον μὲν ἔνεισιν ἐν αὐτῷ τὰ ἐξ ὅσων ἤδη τὸ 
ζῷον γενήσεται, ἀτελὲς δέ, ὅτι οὔπω ἐζώωται. χαὶ διὰ τὸ εἶναι τὸ χύημα 40 

ἤδη ζῷον, τὸ δὲ ἕν ζῷον πολλὰ ζῷα γενέσϑαι οὐ δύναται, ἕν σῶμα ἐξ ἑνὸς 

γίνεται σπέρματος, οἷον ἐξ ἑνὸς πυροῦ [xai ἑνὸς σπέρματος] εἷς iuh 

λέγων ἕνα πυϑμένα τὴν μείζονα ῥίζαν, ἥτις πρώτη γίνεται, ἐξ αὐτοῦ δὲ 

ὥσπερ ἀπό τινος πηγῆς ἄλλκι μιχραὶ ῥίζαι. χαὶ ἀναλογεῖ 6 μὲν πυϑμὴν 

χαὶ ἢ πρώτη (ca xepaMij, αἱ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ φύουσαι ϑριξίν. ὀφείλων ὃὲ 

εἰπεῖν ὅτι ἐξ ἑνὸς χυήματος (ὃ γὰρ πυρὸς χυήματι ἔοιχεν) ἕν γίνεται σῶμα, 
οἷον ἐξ ἑνὸς πυροῦ εἷς πυϑμήν, εἶπεν ὅτι ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἕν γίνεται 45 

σῶμα ἀχολουϑήσας τῇ συνηϑείᾳ: σύνηϑες γὰρ τοῖς πολλοῖς xoi σχεδὸν 

πᾶσι τὸν ἐν τῇ αὔλαχι ῥιπτόμενον σῖτον σπέρμα λέγειν, ἀλλ᾿ οὐ xómua. 
γίνεται οὖν ἐχ τοῦ ἑνὸς σπέρματος xol χυήματος εἷς πυϑμήν, ὥσπερ xai 

ἐξ ἑνὸς «oU (καὶ γὰρ xal τὸ «v χύημα ἐστιν) ἕν ζῷον" τὰ γὰρ δίδυμα 
-Ὁ ) , Ν Ἁ 2.7 8 lu * /, / , ^m ^ 

τῶν my, τουτέστι τὸ γὰρ «0v, ἀφ οὗ δύο γίνονται νεοσσοί, δίδυμον xal 
DIA 9. 259» [v4 x M bi 3X - P? , 4 ΧΩ͂Σ ' [vd 

δύο (d ἐστι. ὅτι δὲ xai τὸ «6v μῖγμα ἐστι ϑήλεος xoi ἄρρενος xal ὅλως 
/ DES , , 5 ' - 5 , , ^ 2.3 Ξ 

χύημα, δῆλον: οὐ μόνον γὰρ ὑπὸ τῶν ὀρνίϑων ϑερμαινόμενα τὰ ὠὰ ζῳο- ὅθ 

γονεῖται, ἀλλὰ xdv εἰς xómpov T, ἄλλο τι ϑερμότατον χατορύξειέ τις αὐτά. 

ὥστε | τὸ μὲν qQóv ἐστι χύημα, ἢ δ᾽ ἀπὸ τῆς χόπρου ϑερμότης ἀνάλογεῖ 28ν 
τῇ τῆς μητρὸς ἐπὶ τῶν ζῳοτοχούντων ϑερμότητι. μετὰ ταῦτα λέγει ὅτι 

e ^ -Ὁ -Ὁ * - , —- LT v 

ἐν ὅσοις OR τῶν γενῶν οἷον τοῖς ζῳοις διώρισται τὸ ÜTÀu ταὶ τὸ ἄρρεν, 

ἐν τούτοις ἐνδέχεται ἀφ᾽ ἑνὸς σπέρματος πολλὰ γενέσϑαι ζῷα" οὐ γάρ 

ἐστι τὸ σπέρμα τούτων χύημα ὥσπερ τὸ τῶν φυτῶν, ἀλλὰ διαφέρει. 
σημεῖον δὲ ὅτι τὸ τῶν φυτῶν σπέρμα διαφέρει πρὸς τὸ τῶν ζῴων τὸ 
δύνασϑαι ἀπὸ μὲν ἑνὸς σπέρματος ζῴου πολλὰ γενέσϑαι ζῷα, ὥσπερ xol 5 
a δ CUN 5 “ M 3 , 2 Ν 6 ον, Ἁ , ^ A ἀπὸ ἑνὸς ἀνδριαντοποιοῦ πολλοὺς ἀνδριάντας, ἀπὸ ἑνὸς δὲ χυήματος πολλὰ 

' NR LC La M b! »y 5 - * * , v" , b! ' 

u5 δύνασϑαι qevícUat, διὰ τὸ ἤδη ζῷον slvat τὸ χύημα" Ouotoc δὲ xai 

τὸ τῶν φυτῶν ἤδη φυτόν. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ μιᾶς ὀχείας γίνεται πολλὰ ζῷα, 
τεχμήριον xal τοῦτο ἄλυτον τοῦ μὴ ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος πάντα ἀπέρ- 

χεσϑαι: εἰ γὰρ ἀπὸ παντὸς πάντα ἀπήρχετο, συνέβαινεν ἄν, ὁπηνίκα τέχῃ 
ἢ ὃς πέντε δελφάχια, πέντε μὲν ἀπέρχεσθαι ἀπὸ τῆς χεφαλῇς χεφαλάᾶς, 10 

πέντε δὲ πόδας ἀφ᾽ ἑχάστου τῶν ποδῶν xal ἀπὸ τῶν ἄλλων μορίων ὁμοίως. 
, b] δῷ » » Àj ΄ δον S543 5 ΄ , » 
ἀλλ ἀδύνατον: οὔτε γὰρ χεχωρισμέναι εὐθὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀποχρίνονται αἱ 

πέντε χεφαλαὶ χαὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως (πῶς γὰρ ἂν χεχωρισμέναι εἴησαν 
ἀποχριϑεῖσαι ἀπὸ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ μέρους: μᾶλλον μὲν γὰρ ἀναγκαῖον 

] 05] καὶ IL 2 ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] B 3 4 διὰ τὸ] τῷ K 4, ὃ ἤδη 
τὸ χύημα coll. K 9 ἕν prius om. IL 6 καὶ---σπέρματος delevi ü λέγει Καὶ 

πρώτως IL 7 et 9 αὐτῆς Ka 10 πυρὸς] πυρετὸς Καὶ 15 qv] ζῶον IL 
17 ὅλως] ὅμως Καὶ 20 μὲν] γὰρ ἃ 28 ἐνδέχεται ἐν τούτοις coll. IL 
ἐν τοῖς τοιούτοις K 25 ὅτι 10] Ótt τε ἃ 26 ζώου σπέρματος coll. Κα γίνεσθαι I 
post ζῷα add. «el ἃ 21 πολλοὶ ἀνδριάντες Καὶ ἀπὸ δὲ ἑνὸς coll. K 
21. 28 πολλὰ — δύνασϑαι] γενέσϑαι πολλὰ οὐ δύναται IL 92 μὲν om. IL 
90 πῶς γὰρ ἐκ κεχωρισμένων εἴησαν IL 96 ἀποχριϑεῖσαι post μέρους Ka 
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[2 , * v [£4 M [a , ns wr.» bil - "Y *' 

ἡνωμένας εἶναι) οὐτε ἅμα xai ἁπτόμεναι ἀλλήλων ἣ συνεχεῖς οὖσαι εἰς 98v 
ἃ e , * , " , A , - | , - | , ^ ) [1] 

τὰς ὑστέρας ἠδύναντο ἀποχρίνεσϑαι xai χωρίζεσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων Ov ἃς 

εἴπομεν πρότερον αἰτίας. εὐλόγως δὲ συμβαίνει xal τὸ ἀπὸ μιᾶς ὀχείας 15 
x 4 - ^N N N Y » /, N T ' M 

πολλὰ γίνεσϑαι ζῷα διὰ τὸ τὸ μὲν ἄρρεν παρέχειν τὸ εἶδος xal τὸ ποιητιχὸν 

5 αἴτιον, τὸ δὲ ÜTÀo τὴν ὕλην. ὥσπερ (Ap f, αὐτὴ xal μία πυετία εἰς διά- 
qopa γάλαχτα μερισϑεῖσα πάντα πήγνυσι xai συνίστησιν, οὕτω χαὶ τὸ αὐτὸ 
χαὶ ἕν σπέρμα εἰς διάφορα χαὶ πλείονα μερισϑὲν χαταμήνια συνίστησιν 
ev , Nd ) "n ) €  Φ , Y» A Ld ^ ^ 

ἅπαντα συμμέτρως ἔχοντα. Ot ἣν δ᾽ αἰτίαν ἐν ἄλλοις μὲν οἷον χυσὶ xai 

ὅλως ἐν πᾶσι τοῖς πολυτόχοις μερίζεται εἰς πλείω τὸ σπέρμα, ἐν ἄλλοις 
10 δὲ εἰς ἕν, ἐρεῖ ἐν τῇ παρούσῃ πραγματεία. ὅπερ δὲ ἐλέγομεν, διὰ τὸ μὴ 30 

διαφέρειν τῷ εἴδει, ἂν μόνον σύμμετρον Tj τὸ διαιρούμενον πρὸς τὴν ὕλην, 

xal μήτε ἔλαττον ὥστε μὴ πέττειν μηδὲ συνιστάνειν, μήτε πλεῖον ὥστε 
, , A Y m , ^ , , ΠῚ , 

ξηραίνειν (ξηραίνει γὰρ διὰ τῆς "ἐν αὐτῷ ϑερμότητος οὔσης xat διατμίζει 

τὰ χαταμήνια, εἰ πλέον εἴη), εἰ δὲ μήτε πλέον εἴη μήτε ἔλαττον, γεννᾶται 
15 πλείω. xai ἀπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς χαταμηνίου xal τοῦ ἑνὸς σπέρματος, εἰ ἔχουσι 

πρὸς ἄλληλα ὥσπερ εἴρηται, γεννᾶται πλείω, ἀπὸ δὲ τοῦ συνιστάντος πρῶ- 
τὸν, τουτέστιν ἀπὸ δὲ τοῦ πρῶτον συσταϑέντος (λέγων συνεστηχὸς πρῶτον 25 

N δ᾽ 3 - , - »€v τὸ χύημα) ἀπὸ δὴ τοῦ τοιούτου ἑνὸς ἕν γίνεται μόνον ζῷον: ἤδη γὰρ 
"P dr 2 ' , c ᾿ € , , Ά δ ^ 

ζῷόν ἐστι τὸ χύημα, ἕν δὲ ζῷον πλείω γενέσϑαι οὐ δύναται. χαὶ συμπε- 

20 ραΐνεται λέγων δῆλον εἶναι ix τῶν εἰρημένων, τί ποτέ ἐστιν ὃ συμβάλλεται 
M B ' , ^ , - τῳ τὸ ϑῆλυ εἰς τὴν γονήν. δῆλον οὖν, φησίν, ix τῶν εἰρημένων xal ἐχ τοῦ 
, , ' , ' e *, 

λόγου χαὶ χαϑόλου, λέγων λόγον xal χαϑόλου τὴν ἀπόδειξιν: αἱ γὰρ dmo- 
Λ - , / , δείξεις ἐχ τῶν χαϑόλου. χαίτοι εἶπε xal πρότερον ἀποδείξεις τούτου xai 

- , , - , ΄ , ΄ , , ' νῦν λέγει xai πάλιν ἐρεῖ. xal τίς 6 χαϑόλου λόγος, ἐπάγει" ἀνάγχη γὰρ 30 
9 - M - & o 5 - , M - 1 - M » " ' M 95 εἰναι τὸ γεννῶν xal ἐξ οὗ, τουτέστι τὸ ϑῆλυ, xal τοῦτο τὸ ἄρρεν xai τὸ 

92 ἃ ἡ ἃ - - € / c à Y - , - - UTÀo, ἄν χαὶ ἕν Ἢ τῷ ὑποχειμένῳ ὡς ἐπὶ τοῦ σπέρματος τῶν φυτῶν, 
5 A b -Ο- - ἀλλὰ τῷ εἴδει διαφέρει χαὶ τῷ τὸν λόγον αὐτῶν εἶναι ἕτερον. ἐν μὲν 
εν - “« , ^ M ν οὖν τοῖς τοιούτοις τὸ μὲν σῶμα χαὶ τὸ ὑποχείμενον ταὐτὸν τοῦ ἄρρενος 

xai τοῦ ϑήλεος, 6 λόγος δὲ ἕτερος, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις xol τὰ σώματα xol 

30 αἱ φύσεις ἕτεραι. λέγει δὲ xal ὅτι ἢ φύσις τῶν χαταμηνίων χατὰ τὴν 

πρώτην ἐστὶν ὕλην, λέγων πρώτην ὕλην ἀφ᾽ ἧς χαὶ τοῦ σπέρματός ἐστι $5 
b! , M , , τὸ χύημα" αἱ γὰρ ἄλλαι ὗλαι τροφή εἰσι τούτου. 

9 εἴπομεν] εἶπε Ka ὅ πιτύα Καὶ ὅ. 6 διάφορον γάλα Ka 6 πάντα] 
πάνυ Ka 1 διάφορα καὶ om. Ka 9 εἰς πλείω om. IL εἰς πλείω μερίζεται 

coll. ἃ 10 ἐρεῖ ἐν τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ] Δ 4 p. 112 10. 11 μὴ φέρειν IL 

12 ὡς μὴ L συνιστάνει ἃ πλείω 1 12. 18 ὥστε ξηράναι (sic) IKa 
13 τῆς] τε a 15 ἑνὸς ante σπέρματος om. I 16 συνιστάντος] sic etiam Arist. codd., 

sed exspectas συστάντος 16. 11 συνιστάντος---ἀπὸ δὲ τοῦ om. Καὶ 16. 17 πρώτου ἃ 

18 ἀπὸ δὴ---χἀὐημα (19) om. Καὶ 19 post γενέσθαι add. ζῷα K: idem post πλείω a 
20 λέγων] λέγει δὲ IL 28 «xal πρότερον εἶπεν coll. K 24 λόγος) λέγω ἃ 

25 τὸ post καὶ om. IL a 26 xai om. IL 21 λόγον αὐτὸν a 28 οὖν 

om. IL τὸ αὐτὸ Ka 90 λέγων δὲ IL 81 ὑφ᾽ ἧς Ka 
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p.7294334 "Apa δὲ ἐχ τούτων φανερόν, περὶ ὧν ἐχόμενόν ἐστιν 28v 
5 , € M ΄ , ' , & » 
ἐπισχέψασθαι, πῶς ποτε συμβάλλεται eic τὴν γένεσιν τὸ ἄρρεν. 

A - - ^ , »» or 5 e - e - o Πρὸ τῆς τῶν λέξεων σαφηνείας cuv ἐστιν ἡμᾶς ὑπομνησϑῆναι ὅτι 
μόριον xal ἐνυπάρχον τῷ γινομένῳ σώματι xal ἐνταῦϑα xal ἐν τῷ τετάρτῳ 40 

σι 

^ iJ A Ἁ , Ἁ σ΄ , * - ^ 9 ὦ , τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματείας τὴν ὕλην λέγει, otov τοῦ μὲν ἀνδριάντος 
, XS , e , - M » V ou “Ὁ " , ^ μόριον xai ἐνυπάρχον ὃ yaÀxoc, τῆς δὲ χλίνης τὸ ξύλον, τοῦ OE ζῴου τὸ 

χαταμήνιον. ζῴου δὲ λέγει τοῦ γινομένου xal μήπω ὄντος" τοῦ γὰρ ὄντος 45 

υόριά εἰσιν σάρχες, ὀστᾶ, νεῦρα xal τὰ λοιπά. σῶμα δὲ λέγει τὸ ἐξ 
b] - N , e M »- ἣν , hi 2/33] , M LE A ἀμφοῖν, τὸ ἐξ ὕλης xal εἴδους, οἷον tóvós τὸν ἀνδριάντα | xal τήνδε τὴν 29r 
Ἀἢἤ M , ' € 7 [cd e ΄ 2 PA Ye E 10 χλίνην xai τόδε τὸ ζῷον. τούτων οὕτως ὑπομνησϑέντων, ἐπειδὴ ἔδειξεν 

ὅτι τὸ μὲν σπέρμα ποιητιχόν ἐστι, τὸ δὲ χαταμήνιον ὑλιχόν, λέγει φανερὸν 5 
5 m ΄ "y —- 

εἶναι, πῶς ποτε συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν τὸ ἄρρεν, xoi τοῦτο ϑεὶς 

ἐρωτᾷ, πότερον τὸ σπέρμα μιγνύμενον τῇ ὕλῃ τῇ παρὰ τοῦ ϑήλεος ἐνυπάρ- 

χει xal μόριον εὐθὺς γίνεται τοῦ γινομένου, τουτέστιν ὕλη xat αὐτὸ γίνε- 10 

15 ται τοῦ γινομένου, ὥσπερ xal τὸ χαταυήνιον. χαὶ ἐρωτήσας ἀποχρίνεται 
λύων τὴν ἀπορίαν xat φησιν ἢ τὸ μὲν σῶμα τοῦ σπέρματος ἤτοι ἣ 1o 

N ^ , ΟῚ ^ - ΓΦ , , E "m » ) M" 

τὸ υὑὲν σπέρμα οὐδὲν χοινωνεῖ οὐδὲ μέρος γίνεται xai ὕλη. ἀλλ T, 

ἔξεισιν ἡ ἀπατμίζει, ὡς ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ, ἢ δ᾽ ἐν αὐτῷ δύνα- 90 
Dy 

e ^ 

Utc* αὕτη γάρ ἐστιν T, χινοῦσα xal εἰδοποιοῦσα, τὸ δὲ λοιπὸν τὸ εἰδοποιού- 

20 μενον xat λαυβάνον τὴν μορφήν ἐστι τὸ τοῦ ϑήλεος περίττωμα. ἰστέον 
δέ, ὡς xal αὐτὸς ἐρεῖ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ, ὅτι τὸ σπέρμα εἰσελϑὸν ἐν 25 

τῇ ὑστέρα xal ἀναμιχϑὲν μετὰ τοῦ χαταμηνίου ἑπτὰ ποιεῖ ἡμέρας, ἕως 

ἂν ἢ ἐν αὐτῷ ποιητιχὴ δύναμις χωρισϑεῖσα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐμμιχϑείη τῷ 80 

χαταμηνίῳ, εἶθ᾽ οὕτως μετὰ τὴν ἑβδόμην T ἔξεισιν 7, διαλύεται εἰς πνεῦμα. 

25 ὅτι δὲ διὰ τοῦ αἰδοίου μετὰ τὴν ἑβδόμην ἔξεισι ϑύραζε, ὦπται ἱχανῶς. 
ἐπειδὴ γὰρ ποιότης τις xal ἕξις ἐστὶν fj ἐν τῷ σπέρματι ποιητιχὴ δύναμις, 35 

οὐδὲν δὲ ποιὸν οὐδὲ ἕξις χαϑ᾽ αὑτὸ εἶναι δύναται χωρὶς ὑποχειμένου τινός, 
ἐναποτίϑησιν ἣ φύσις τὴν τοιαύτην δύναμιν ἐν τῷ τοῦ σπέρματος σώματι 40 

ὥσπερ ἐν ὀχήματι, xal διὰ τούτου ὡς δι᾿ ὀργάνου τινὸς xal ὀχήματος 

80 ἐναφίησι τὴν τοιαύτην δύναμιν εἰς τὸ ϑῆλυ" ἐν τούτῳ Oi εἰσελϑὸν xal 
ἀπορρυὲν εἰς τὸ χαταμήνιον αὐτὸ T, ἔξεισι ϑύραζε ἣ διαλύεται εἰς πνεῦμα. 45 

ὥστε τῷ μὲν σπέρματι χρῆται ἢ φύσις ὡς ὀργάνῳ, ἣν δὲ ἐν αὐτῷ ἀποτί- 
ὕησι δύναμιν ὡς ποιητιχῷ. εἰ δὴ πᾶν ὑλιχὸν αἴτιον δὁπομένει xal μόριον 
γίνεται τοῦ γινομένου, τὸ ὃὲ σπέρμα οὐχ᾽ ὑπομένει, δῆλον ὅτι οὐχ ἔστι 

35 μόριον τοῦ γινομένου σώματος. χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως" εἰπὼν δὲ ὅτι xal 

9 ἡμῶν a 4. 5 ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματείας] Δ 25 p. 1023 19 sqq. 
(| λέγω Ka 17 μὲν om. IL οὐδὲ] οὐδὲν IL 18 7j] καὶ IL 

ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] B 3 19 αὐτὴ ILa post εἰδοποιοῦσα add. λέγει δυναμὰὶς 

(sic) IK 19. 20 εἰδόμενον 11, . 21 ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ] cf. B 3 p. 73121 sqq. 
24 τὴν om. Ia 28 ἡ φύσις] ὁ ϑεὸς IL 29 διὰ τοῦτο ἃ 9l ἀπορρυὲν] 

ἀποχριϑὲν K: ἀποϑὲν a αὐτὸ] αὐτοῦ ἃ 92. 389 ἐναποτίϑησι Κα 923 ποιη- 
τικὴν L 84 σπέρμα - σώματος (90) om. L, sed in marg. add. 99 xal post 
ὅτι om. ILa 



10 

15 

20 

30 

1 àx τῶν εἰρημένων καὶ ILa: fort ἐχ τῶν ἔργων, cf. Arist. p. (29 * 9 

PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. A 21 (Arist. p. 729234. 730234) 

éx τῶν γινομένων xal £x τοῦ λόγου δῆλον περὶ τῶν εἰρημένων πῶς 

99 

»ν M 5 X ' 2 mA , 5 , 5 , A A N 

ἔχουσι, xal εἰπὼν τὰ &x τοῦ λόγου ἐπήγαγεν οὐ μόνον qàp χατὰ τὸν 29v 

λόγον οὕτω φαίνεται, ἀλλὰ xol ἀπὸ τῶν γινομένων ἔργων. χαϑόλου γὰρ 
ἐπισχοποῦσιν οὐδέν τι φαίνεται ἐχ τῆς ὕλης (ταύτην γὰρ εἶπε παϑητιχήν) 

xai τοῦ ποιοῦντος, ἤτοι τοῦ ὀργάνου, ὡς σώματος xal ὄγχου ἐμμιγνυμένο" 

τῇ ὕλῃ, οὐδὲν οὖν φαίνεταί τι οὕτω γινόμενον: οὐ γὰρ μίνυται ὃ πρίων 
τῷ ξύλῳ xol ἀποτελεῖ τὴν χλίνην, οὔτε μὴν 7$, χεὶρ τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ 
τῷ χαλχῷ χαὶ γεννᾶται ὁ ἀνδριάς, ἀλλ᾽ ὁ χαλχὸς μετὰ τῆς ἀπὸ τῆς χειρὸς 
ἐν αὐτῷ διδομένης ἐνεργείας χαὶ τοιασδὶ χινήσεως, ἥτις τοιαδὶ χίνησις χαὶ 

ἐνέργειά ἐστι τὸ τοῦ ἀνδριάντος εἶδος. οὕτως οὖν οὐδὲ τὸ σπέρμα (ὄργανον 
΄ ' - , 2 , 2 ) e ) - , JA n 

γάρ) μετὰ τοῦ χαταμηνίου ἐμμίγνυται, ἀλλ ἣ ἐν τῷ σπέρματι δύναμις, ἣν 

ἐν τῷ ἐφεξῆς ἐρεῖ βιβλίῳ ϑερμότητα ἀνάλογον τῆς ἀπὸ τοῦ ἡλίου χαὶ τῶν 
ἄλλων ἀστέρων ϑερμότητος" γίνεται γὰρ ἐχ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος ζῷα, 
olov σχώληχες xal ἄλλα πολλά. ϑῆλυ δέ, ἡ ϑῆλυ, xai παϑητιχὸν λέγει 
τὴν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος διδομένην ὕλην, αὐτὸ δὴ τὸ χαταμήνιον T, τὸ ἀνά- 

λογον, ἄρρεν δέ, 1| ἄρρεν, xal ποιητιχὸν τὸ σπέρμα xol τὴν ἐν αὐτῷ ποιη- 
τιχὴν δύναμιν, ἤτοι τὴν ἀνάλογον τῇ τοῦ ἡλίου ϑερμότητι ϑερμότητα, ἥτις 

δύναμις τοιωσδὶ χινοῦσά τε χαὶ ἀλλοιοῦσα τὸ χαταμήνιον σχηματίζει χατὰ 
' , * - , 2 ' € M - X T € M ^ M 

τοὺς ἐνόντας αὐτῷ λόγους. ἐπεὶ οὖν τὸ ϑῆλυ, ἢ ÜTÀo, παϑητιχὸν xal τὸ 
i 

' ἄρρεν, ἧ ἄρρεν, ποιητιχόν (οὐ γὰρ χαϑὸ ζῷα’ πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων οὐ 

γεννᾷ), ἄν ληφϑῇ τὰ ἄχρα xal f, ἐναντίωσις τοῦ ἄρρενος xal τοῦ ϑήλεος, 
xaU' ἃ ἄχρα ἠναντίωται, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὸ ποιητικὸν xal παϑητιχόν, οὐχ 
ἔστι τὸ γινόμενον ix τούτων, τουτέστι τοῦ χαταμηνίου xal τοῦ σπέρματος, 

£y* οὐ γὰρ ποιητιχὸν τὸ σπέρμα, ἀλλ᾽ ὄργανον" οὐχ ἔστιν οὖν τὸ ἐχ τού- 
των γινόμενον ἕν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἔσται ἕν τὸ ἐχ τοῦ χαταμηνίου xai τῆς ἐν 
τῷ σπέρματι φύσεώς τε χαὶ δυνάμεως. τέχτονα δὲ λέγει τὴν τεχτονιχήν, 

Trot τὸ ἀπὸ τῆς τεχτονιχῇς ἐν τῷ ξύλῳ γεγονὸς τοιονδὶ σχῆμα. χαὶ ὅτι 

τέχτονα τὸ ἀπὸ τῆς τεχτονιχῇς δημιουργηϑὲν εἶδος εἶπεν, ἐδήλωσε διὰ τοῦ 
-^ 

ἢ ὡς ἐχ τοῦ χηροῦ xai τοῦ εἴδους ἣ σφαῖρα. 

Ρ. 13044 'Edv τε γὰρ ὑπηνέμια τύχῃ xóouca ἣ ὄρνις, ἐὰν 
ταῦτα ὀχεύηται, μεταβεβληχότος τοῦ ὠοῦ ἐχ τοῦ ὠχρὸν 

εἶναι. 
ζν»ν ΄ MM . - - 

Υπηνέμια λέγεται d, ἃ γεννῶσιν αἱ ὄρνιϑες μὴ ὀχευϑεῖσαι: τῶν 
ἱ 

15 

20 

4 post ὕλης add. 

γινόμενον à παϑητιχήν)] παϑητιχῆς Καὶ: εἶναι τοῦ παϑητιχοῦ ἃ 9 ante τοῦ 

ποιοῦντος add. ob a post σώματος add. χαὶ ὕλης I: idem post ὄγχου add. Κα 

ἐπιμιγνυμένου Καὶ 9 xai τοίας δὴ ἃ 10 οὖν om. K 11 post ἣν add. 

ὡς ἃ 12 post ϑερμότητα add. φαμεν ἃ τῇ et 13 ϑερμότητι Ka 
13 γίνεσϑαι 1 ἐχ] ἀπὸ K 10 ἡ ἄρρεν] 7, ϑῆλυ I 18 τε om. K 

ἐν αὐτῷ ἐνόντας Καὶ 22 χαϑ᾽ ἃ ἄχρα scripsi: χαϑὸ ἄχρα IL: καϑὰ τὰ ἄκρα Ka 
24 post yàp add. τὸ IL 26 τὴν τεχτονίαν Κα 28 τέχτονα] κλίνην ἃ 
30 lemma om. I μετὰ] μὲν L 81 ὀχεύηται μεταβεβληχότος KL et Arist. PSY: 

post ὀχεύηται add. μήπω Arist. vulg. ὅλον) αὐτὸ L 90 λέγει Καὶ 

19 



10 

20 

30 

90 

PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. A 21 [Arist. p. 790 44] 

γὰρ ἀλεχτρυόνων μηδ᾽ ὅλως ὀχευσάντων αὐτὰς γεννῶσιν ᾧά, ἃ χαλεῖται 25 
e F [4 , , A] ^ ^ , , ὑπηνέμια. ὑπηνέμια οὖν ἐστι τὰ χωρὶς τοῦ τῶν ἀρρένων σπέρματος χενό- 

μενα" διὸ χαὶ οὐ γίνεται ἐξ αὐτῶν eia. χύειν δὲ λέγει τὸ ἔτι ἐν τῇ 30 

γαστρὶ φέρειν xol ἔχειν τὸ χύημα. ὠχρὸν δὲ «o0 τὸ ἐνδοτέρω πάντων 

χείμενον, οἷον, ἵνα ἀπὸ τοῦ ὁρωμένου ἄρξωμαι, πρῶτον μέν ἐστι τὸ δρώ- 
μενον χέλυφος, εἶτα ἐντὸς τούτου xal ἐφεξῆς ὑμήν τις λεπτότατος, εἶτα 95 

ἐφεξῆς τοῦ ὑμένος λευχόν, ὅπερ λευχὸν γίνεται νεόττιον, ὡς δειχϑήσεται, 
ΓΟ , ^ - € ^ 5 , doy / , » 1 - , M ^ ^ εἶτχ ἐφεξῆς τῷ λευχῷ τὸ ὠχρόν, ῥέπον ἐπὶ t&v εὐτραφῶν xal λιπαρῶν 40 

ὀρνίϑων ἐπὶ τὸ ἐρυϑρότερον, ὅπερ ἐρυϑρὸν τροφὴ γίνεται τῷ νεοττῷ. 
ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ὠχρὸν πρῶτον μὲν αὔξεται, ἕως dv ἔλθῃ εἰς τὸ χατὰ 
φύσιν μέγεϑος, εἶθ᾽ οὕτως λευχαίνεται xal λευχαίνεται οὐ πᾶν, ἀλλά τι 40 

μέρος αὐτοῦ χύχλῳ περιέχον τὸ | μὴ λευχανϑέν, ὥσπερ δρῶμεν. xai τότε 30r 
χυρίως λέγεται eov, ὁπηνίχα λευχανϑῇ πρὶν γὰρ λευχανϑῇ, οὐ χυρίως 
λέγεται ὠὸν οὔτε μὴν τέλειον ᾧὠόν, ἀλλ᾽ ἀτελὲς ὠόν, ὥσπερ xal ἀνδριάντα 5 

ἀτελῆ (λέγομεν) ἐν ᾧ λείπει τι ἤ τινα τῶν συνιστώντων αὐτόν. xol ἔστιν 

$ δλότης xol ἣ τελειότης τοῦ ὠοῦ xai τὸ χυρίως dv τὸ ἐξ ὠχροῦ χαὶ 10 
περιέχοντος τὸ ὠχρὸν λευχοῦ: ὁ γὰρ ὑμὴν xal τὸ ὀστραχῶδες χέλυφος 
φυλαχῇς ἕνεχα xal σχέπης εἰσὶ τοῦ «o0. xai ταῦτα μὲν οὕτω προειλήφϑω 
πρὸς σαφήνειαν τῶν λεχϑησομένων. δείχνυσι δὲ χαὶ ἀπὸ τῶν ὠῶν τῶν 10 

τε ὑπηνεμίων χαὶ τῶν ἀπὸ ὀχείας γινομένων ὅτι οὐδέν τι συμβάλλεται τὸ 
ἄ Ξ b] N 9T οἷς, DÀ gi ἦν Ξὰν S e » S ' M 20 ppsv εἰς τὸ ϑῆλυ ὡς ὕλη. φησὶν οὖν, ἐὰν τύχῃ ἣ ὄρνις χύουσα xal χατὰ 
γαστρὸς ἔχουσα ue ἐὰν μετὰ ταῦτα ὀχεύηται, ἡνίκα μεταβάλλῃ ix 

τοῦ ὠχρὸν ὅλον εἶναι εἰς τὸ λευχαίνεσϑαι, γόνιμα τὰ («X γίνονται. τότε 
οὖν ἂν ὀχεύηται, γίνεται γόνιμα, ἂν δὲ T, πρὸ τοῦ ἄρξασϑα! λευχαίνεσϑαι 25 

7, μετὰ τὸ λευχανϑῆναι πᾶν ὅσον ἦν εἰχὸς λευχανϑῆναι ὀχευϑῇ, οὐ γίνεται 
γόνιμα. ὥστε ἐπεὶ τότε ὀχευϑεῖσα γόνιμα γεννᾷ, δῆλον ὅτι οὐδαμῶς τὸ 
» ΄ » M - A Ch e » ' , , 2 

ἄρρεν συνεβάλετο ὀγχον xai σῶμα xai ὅλως ὕλην: ἤδη γὰρ τέλειόν ἐστι 
jM Jv kd ij 3 JN » ^ [t4 » b] HJ M 5 - 

τὸ ὠόν᾽ ὅσον γὰρ decies αὐξηϑῆναι, ἅπαν qooque εἰ γὰρ μὴ αὐξηϑῇ 

τὴν προσ τουσαν χαὶ χατὰ φύσιν Er pope αὐτῷ αὔξησιν, οὐχ —€—9 

λευχαίνεσϑαι. ἔστιν οὖν xai τότε τέλειον ἔχον τὸ οἰχεῖον μέγεϑος, ἡνίχα 

ἄρξηται λευχαίνεσϑαι, xat μετὰ τὸ λευχανϑῆναι" οὐ γὰρ προσετέϑη τι αὐτῷ, 30 

οὐδὲ ἔλαβέ τινα ἐπίδοσιν ὃ ὄγχος αὐτοῦ χατὰ τὸν χαιρὸν τῆς λευχάνσεως, 
5 1 CM , * * , , n L LI ἀλλὰ τοῦ ἐνόντος μεγέϑους τὶ μὲν γέγονε λευχόν, τὶ δὲ χαταλέλειπται οἷον 
3 » 5 ' , /, M M M , 5 ' Y - 
Ἣν. ἔστιν οὖν χαὶ τότε τέλειον xal μετὰ τὴν λεύχανσιν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ 

ἄρξασϑαι λευχαίνεσϑαι ἐλέγετο τέλειον διὰ τὸ ἤδη ἴσχειν ἅπαν τὸ προσῆχον 
μέγεϑος χαὶ τὸν ἐπιβάλλοντα φυσιχῶς ὄγχον χαὶ πεπαῦσϑαι τῆς εἰς μέγεϑος 

l μηδὲν ὅλως Ka 2. ὃ γινόμενα Ka 9 ἔτι post γαστρὶ (4) K ἵ νεοττὸν T: 
νεοττὸς Ka 11 οὐχ ἅπαν K 15 λέγομεν addidi 16 κύριον Καὶ 
19 

21 

πρὸς] εἰς Καὶ δείκνυσι] δεῖ χυρίως ἃ 19. 20 φῶν τῶν τε om. K 
ὡς ὕλην ἃ 22 μεταβάλλει ἃ 20 γίνονται] γίνεται IK 24 et 25. 26 

γίνεται γόνιμον K 26 ante γεννᾷ add. οὐ Ka 28 ἅπαν ηὔξηται] ὑπερηύξηται IL 

29 

94 

«ai om. IL 90 τό τέλειον (sic) IL ἔχων La 9l ἄρξεται K 

μετὰ] κατὰ ἃ πρὸ μὲν τοῦ Κα 99 ἐλέγετο] ἔλεγε τὸ K: ἐγένετο IL 
ἤδη ἔχειν [Κὰ 96 φυσιχὸν K εἰς om. a 
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xal ὄγχον φυσιχῆς ἐπιδόσεως. μετὰ δὲ τὸ λευχανϑῆναι λέγεται τέλειον ὡς 307 
ᾧόν: ἐν τούτῳ γὰρ χυρίως οὐσίωται τὸ ὠόν, xal τὸ εἶναι αὐτῷ, τὸ qd 8» 
εἶναί ἐστιν ἐν τῷ εἶναι ἐξ ὠχροῦ xal λευχοῦ. ὥστε πάμπαν ἐστὶν ἐχ τού- 

των δῆλον xal φανερώτατον ὅτι τὸ ἄρρεν οὐδέν τι συμβάλλεται ὡς ὑλιχόν, 

5 ἀλλὰ χρῆται τῷ τοῦ σπέρματος σώματι ὡς ὀργάνῳ, ὥσπερ ὃ τέχτων τῷ 
πρίονι. ἀλλὰ xdv ὑφ᾽ ἑτέρου, φησί, πρῶτον ὀχευϑεῖσα T, ἀλεχτορίς, οἷον 

μέλανος ἀλεχτρυόνος xai βραχέος τὴν ἡλιχίαν xai τὸ μέγεϑος, εἶτα ἔτι 
ὠχροῦ ὄντος xal μήπω λευχανθέντος ἂν ὀχεύσῃ αὐτὴν ταύτην ἕτερος λευχὸς 40 

χαὶ μέγας, γίνεται ὃ νεοττὸς ὅμοιος τῷ ὕστερον ὀχεύσαντι. γίνεται οὖν 
10 ὅμοιος x«l χατὰ τὸ χρῶμα χαὶ χατὰ τὸ μέγεθος" χεχοπιαχυίας γὰρ τῆς 

δυνάμεως, ἣν ἐχόμισε τὸ τοῦ πρότερον ὀχεύσαντος ἀλεχτρυόνος σπέρμα 
χαὶ ἀσϑενησάσης ἐν τῷ συνιστάναι χαὶ δημιουργεῖν τὸ ὠχρόν, ὕστερον 

εἰσελϑοῦσα τοῦ ὕστερον ὀχεύσαντος δύναμις ἀχμάζουσα ἐχχρούει τὴν προτέραν 
x«i ἄγει τὸ προδηυιτουργηϑὲν εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν. ὥστΞ ποιητιχὴν μόνην 

15 δύναμιν τὸ ἄρρεν δίδωσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕλην: εἰ γὰρ ὕλην, οὐχ ἂν ἐγίνετο 6 45 
νεοττὸς ὅμοιος τῷ ὕστερον ὀχεύσαντι. οὐ γὰρ αἱ ὗλαι εἰς ἑαυτὰς μετα- 
βάλλουσι τὰς τῶν πραγμάτων φύσεις χαὶ ποιοῦσιν αὐτὰς οἷαί εἰσιν αὐταί, 
ἀλλὰ τὰ ποιητιχά᾽ οὐ γὰρ τὰ ξύλα μεταβάλλουσι τὸ πῦρ εἰς ξύλα, ἀλλὰ 
τὸ πῦρ τὰ ξύλα εἰς πῦρ. εἰ δέ τις ἐνίσταται λέγων xal μήν τινος εἰς 

90 πολὺν οἶνον σταλαγμὸν ἐχγέαντος ὕδατος, μεταβέβληται ὑπὸ τοῦ οἴνου xoi 

γίνεται χαὶ αὐτὸ οἶνος, ἴστω ὡς οὐδέτερον τούτων τὸ μέν ἐστιν ὡς ποιοῦν, 80» 

τὸ OE ὡς ὕλη. χαὶ τοῦτο δῆλον" εἰ γὰρ ἐγχέοι ἔμπαλιν σταλαγωμὸν οἴνου 
? εἰς πολὺ ὕδωρ, μεταβάλοι dv ὃ οἶνος εἰς ὕδωρ. ^j μὲν οὖν τῶν λεγομένων, 

οἶμαι, διάνοια αὕτη, τὰ δὲ χατὰ τὰς λέξεις τοιαῦτα" ὀχεῖα λέγει τοὺς ἀλεχ- 

25 τρυόνας xal πάντα τὰ ἄρρενα" ἔστι γὰρ ἢ εὐϑεῖα τὸ ὀχεῖον. τὸ δὲ μετα- 
βάλλοντες τὰ πρῶτα ὀχεῖα xal τὰ ὕστερα ἴσον ἐστὶ τῷ ἐπάγουσι 5 

μετὰ τοὺς πρῶτον ὀχεύσαντας ὕστερον τοὺς γενναίους xol μεγάλους ὄρνιϑας. 
γενναίους γὰρ ἐνταῦϑα τοὺς μεγάλους εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐ τοὺς ἰσχυρούς" τίς 

γὰρ ἢ χρεία τῶν ἰσχυρῶν ἀλεχτρυόνων; T, τὸ γενναίους δύναται ὡς δηλω- 

30 τιχὸν εἰλῆφϑαι xal τοῦ μεγάλου xai τοῦ ἰσχυροῦ" χρεία γὰρ xal μεγάλων 
xai ἰσχυρῶν περδίχων τοῖς περὶ τὰς ἔριδας τούτων ἐπτοημένοις. τὸ δὲ 
λεγόμενον διὰ τοῦ ὥστε εἶχεν ἂν δὶς τὰ αὐτὰ μέρη δυνάμει τοιοῦτόν 
ἐστιν: εἰ οὖν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τοῦ πρότερον ὀχεύσαντος ἀπηλὺς χεφαλὴ -— 0 

4 3 M -Ὁ Φ o 5 ' d ^ ^ * , [d , — X MI 

xal ἀπὸ τῶν ποδῶν πόδες x«i ἀπὸ τῶν λοιπῶν τὰ λοιπά, ὁμοίως δὲ xai 

35 τὰ αὐτὰ πάντα ἀπὸ τοῦ ὕστερον ὀχεύσαντος, ἐπειδὴ οὐχ ἐχώρισε χαὶ ἀπέρ- 

ἐχτὸς τὰ ἐχ τοῦ ὑστέ ἐπεισελϑόντα μέρη τὰ τοῦ προτέρου, ἀλλὰ ριψεν ἐχτὸς τὰ ἐχ τοῦ ὑστέρου ἐπεισελθϑόντα μέρη τὰ τοῦ προτέρου, αλλ 

1 φυπτιχῆς scripsi: φυσιχῶς IL: om. Ka λέγει Καὶ 2 αὐτῷ τῷ ὠῴ Ka 

4 οὐδέ τι ἃ 8 αὐτὴν om. K 9 μέγας ex μέλας corr. I 12 συνιστάνειν Ka 

14 αὐτοῦ IL 16 εἰς αὐτὰς ἃ 11 αὐτὰς] αὐτὰ ἃ αὐταί scripsi: αὗται libri 

18 τὸ ποιητιχόν ἃ 19 τινος] τις IL: τινὲς a 20 ἐχχέαντος] ἐχχέας IL: 
ἐγχέαντες ἃ 21 αὐτὸς IL 22 ἐγχέει Ka οἴνου σταλαγμὸν coll. Καὶ 

28 μεταβάλλοι Ka 25. 20 μεταβάλλοντα L 26 ὕστερα] δεύτερα Καὶ 

90 τοῦ ante ἰσχυροῦ om. Κα 92 τὰ αὐτὰ) ταῦτα ἃ 99 οὖν om. K 

36 ἐπεισελθόντος KL 
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, w A “ "n bl £g M] * ^ * , 

μένει χαχεῖνα xat ταῦτα, εἴχεν ἄν ὃ γεννηϑεὶς νεοττὸς δύο μὲν χεφαλάς, 90v 
mW Ὁ τ ἊΝ Fo ' A Ἁ , μ. , Ὗ A , ^ Ld ud ^ 

τέτταρας ὃξ πόδας, xal τὰ λοιπὰ πάντα Ovctd. ἀλλὰ xdv τῇ λέξει τῇ 

τοῦτο γὰρ ἐνδέχεται ποιεῖν τοῦτο λέγει τὸ ποιάν τινα τὴν ὕλην ποιῆσαι" 

θερμαίνει γὰρ αὐτὴν ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος δύναμις xal συμπέττει τὸ πρότε- 15 
e € , Q.- A JU M » - ' » , ^ δ pov ἅμα τῷ εἰσελϑεῖν. χαὶ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα χωρὶς ἄρρενος οὐ δύναται 

^ NINE n y , ^ » € ^, ' »v v 
γεννᾶν Ot ἃς εἴρηκεν αἰτίας, at δὲ φως: δύνανται χωρὶς ἄρρενος ἄχρι 

τινός: γεννῶσι γὰρ τὰ χαλούμενα ὑπηνέμια. τὴν δὲ αἰτίαν τούτου ἐρεῖ ἐν 
- , , e ' ^' /!B ' *, ) 

τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ, ὅτε περὶ τούτων λέγει. τὴν OE λέξιν τὴν ἀλλ 

οὐχ εἰς τὸ ἄρρεν, οὔτε αὖ τὸ ἄρρεν προΐεται τὴν γονὴν ὡς ἕν τι 
10 ἀναγνωστέον οὕτως: οὔτε αὖ τὸ ἄρρεν εἰς τὸ ἄρρεν, τουτέστιν εἰς ἑαυτὸ 

"A A] ^ » Ἂς — ^ a4 * ^ Q^ ^ i] 

προΐεται τὴν γονὴν οὔτε τὸ ϑῆλυ’ οὐτε γὰρ τὸ ϑῆλυ προΐεται γονὴν 20 
» Ὑ » 6 , 

εἰς τὸ ἄρρεν οὔτε μὴν τὸ ἄρρεν αὐτὸ εἰς ἑαυτό, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄρρεν εἰς 
Ἁ Qc ^" , NY AN Qc 2m ^ » x ἊΝ ' » e la P 94 

τὸ ὕηλυ γονήν, τὸ δὲ UTÀo εἰς τὸ ἄρρεν γονὴν μὲν οὔ, ὕλην δέ, 

ὥσπερ εἴπομέν τινα ποιεῖν τῶν ἐντόμων. δμοίως δὲ χαὶ τὸ λεγόμενον 
4 Ὁ M »0 ' * 3€ / e ΄ 5 - ^ E 

15 διὰ τοῦ xal εὐθὺ τὴν μὲν ἀϑρόον ὑπάρχειν ἀναγκαῖον xai τῆς 

συνεχοῦς τούτῳ λέξεως τοιοῦτόν ἐστι’ xal τὴν μὲν πρώτην ὕλην, ἐξ 

ἧς xoi τοῦ σπέρματος συνίσταται τό χύημα, ἀναγχαῖον ἀϑρόον χαὶ πᾶσαν 
ἅμα ὑπάρχειν, ἄλλην δ᾽ ἐπιγίνεσϑαι πρὸς τροφὴν xol αὔξησιν τοῦ χυή- 95 

5 y , 4 x A M ^ - ! ματος, εἰ δύναται δηλονότι τρέφεσθαι τὸ χύημα: πολλὰ γὰρ τῶν ζῳων 

20 ἐξήυβλωσε διά τινα συμπτώματα. 

p. 8004 “ὥστε ἀνάγχη ἐν τι 
τ 

ϑήλει ὑπάρχειν τὸν xóxov: xal γὰρ 

us ξ 
, e , 

λῳ ὃ τέχτων. 

Τέχτονα πάλιν ἐνταῦϑα τὴν τοῦ τέχτονος ἐνέργειαν λέγει. τὸ δὲ 
παρὸν uL. SPEM xal τὸ xÜpoc hs ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Φυσιχῇ 39 

ἀχροάσει δειχϑέντων: δέδειχται γὰρ ἐχεῖσε ὅτι ἢ ἐνέργεια τοῦ ποιοῦντος ἐν 
τῷ πάσχοντι χαὶ γινομένῳ χαὶ ὅλως ὕλης λόγον ἐπέχοντί ἐστιν. ἢ γὰρ 8 

t5 Qt 

΄- τὺ QA “Ὁ , , » 

τοῦ διδάσχοντος ἐνέργεια ἐν τῷ μανϑάνοντι γίνεται xai ἐστίν. ἔστι μὲν 

γὰρ ἢ τοῦ διδάσχοντος ἐνέργεια ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ xai ἐν τῷ μανϑάνοντι" 

δμοίως γὰρ xoi ἣ τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ϑερμαινομένῳ ὕδατι, ὥστε xal T τοῦ 40 
, — , * ^ P] 

30 χατ᾽ ἐνέργειαν τέχτονος ἐνέργεια ἐν τῷ ξύλῳ. εἰ δὴ ταῦϑ οὕτως, ἐστὶ 
M ὶ 

^N e - , S^ ὦ ς , -» - ΄ , , - δὲ xal ἢ τοῦ σπέρματος ἐνέργεια ἐν τῷ τοῦ ϑήλεος περιττώματι, ἐν τῷ 45 
΄ » » e , ^ ΄ (eR N »| 2 - » 2 x αν. 

ϑήλει ἂν εἴη ὁ τόχος xal ἢ ὕλη χαὶ οὐχ | ἐν τῷ ἄρρενι. ἐν ὃς τῇ 3lr 

λέξει τῇ χινοῦσι τὰς χεῖρας ἤ τι ἕτερον μόριον χινεῖ μὲν τὰς χγεῖ- 
Ἁ e A , - - ^ Lr — ^i , hi , pac ἢ ψυχὴ ἐν τοῖς τεχναστοῖς, ἐν ὃξ ταῖς τῶν ἀρρένων πρὸς τὰ ϑήλεα 5 

35 ὁμιλίαις ἕτερόν τι, οἷον αἰδοῖον ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ὅτι δὲ xal ἄλλην ! ρ , 

1 μὲν] μόνον IL 4 αὐτὴν] αὐτὸς L τὸ om. IKL 9 dpa εἰσελϑὼν ἃ 
( γεννῶσαι ἃ γὰρ om. ἃ ἐρεῖ] Γ1 9 οὐ 10 αὖ] οὖν ἃ 16 τούτου K 
17. 18 ἅμα χαὶ πᾶσαν coll. K 18 ἄλλην] ἀλλὰ ἃ 19 ei] οὐ L': ἢ corr. 1.5 

29 τέχτονα ex τέχτων corr. K 24. 25 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] D' 3 28 post 
ἐνέργεια add. x«i Ka et supra vers. 1 αὑτῷ Καὶ 29 γὰρ om. Ka 

post πυρὸς add. «ei ἐν αὐτῷ «al ἃ 32 ὁ τόχος εἴη coll. K 33. 84 ἡ ψυχὴ 

τὰς χεῖρας coll. Καὶ 
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ty χίνησ νεῖ τὰς χεῖρας ἢ ψυχή, ὅταν ποιῇ χλίνην, ἄλλην δὲ ὅταν 3lr υὲν χίνησιν χινεῖ τὰς χεῖρας ἢ ψυχή, ὅτ xj j» δὲ ὅτ 
σφαῖραν, δῆλον. πάνυ δὲ σαφέστατα ἀπαγγέλλει ὃ πολλάχις ἡμεῖς εἴπομεν, 10 
o - , ι΄ , T. b] , 7 

ὅτι τῷ σπέρματι ἢ φύσις ὡς ὀργάνῳ, olov σχεπάρνῳ, ἣ ὀχήματι χρῆται. 
xal ὅσα μὲν προΐεται σπέρμα, χρῆται ὡς ὀργάνῳ τῷ σπέρματι xoi ἔοιχε 15 

5 τοῖς τεχταινουμένοις" πάντες γὰρ οὗτοι δι᾿ ὀργάνων ποιοῦσιν, ὅσα ἂν ποιή- 
σωσιν. ἐν ὅσοις δὲ τὸ ϑῆλυ ἐναφίησί τι τῶν αὐτοῦ μορίων πρὸς τὸ ἄρρεν 30 

δι᾿ ἀσϑένειαν xal τὸ μὴ δύνασϑαι ὀργάνῳ χρῆσϑαι, ὥσπερ τινὰ τῶν ἐντό- 
μων, ταῦτα δὴ πάντα τὰ δεχόμενα εἰς ἑαυτά τι τῶν τοῦ ϑήλεος, ἐοίκασιν 25 

- ^ ^29 ΄ ΄ ^ 

τοῖς πλάσταις" οὐ γὰρ Ot ὀργάνων οὗτοι τὰς χύτρας ἣ τὸν χηρὸν ἕτεροι 
Ἁ » Ἁ , , »* Ἁ , N “Ὁ 5 , ^ , 

10 xai ἄλλοι τὴν χέραμον πλάττουσιν, ἀλλὰ διὰ τῶν οἰχείων χειρῶν μόνων. 

᾿Αποδέχεται 0E τὸν ᾿Εμπεδοχλέα εἰπόντα “οὕτω δ᾽ ῳοτοχεῖ μιχρὰ 80 
€ τοὺς πυρῆνας, 
δένδρα αἱ ἐλαῖαι 25 

3 

^ , 

δένδρεα πρῶτον ἐλαίας᾽᾽. λέγει δὲ μιχρὰ δένδρεα xal ἐλαία 
i ͵ 

- 

ὧν τὸ περιχάρπιον ἐσθίομεν. ἀντὶ γοῦν τοῦ εἰπεῖν οὕτω, τ 
γεννῶσιν ἐλαίας, ὧν οἱ πυρῆνες ἐν τῇ γῇ σπαρέντες, mp 

15 ἐξ αὐτῶν βωβὰ ponen, εἶθ᾽ οὕτως ἐλαῖαι, εἶπεν "' 
διὰ γὰρ τὸ εἶναι τὸ ᾧόν, οὐ τὸ ὑπηνέμιον, ἀλλὰ τὸ ἐξ ὀχείας γεγονὸς 

' τὰ 

ὥτον μὲν γίνονται 
«? e ) -)) 

οὕτω ὁ φῳόοτοχει. 40 

— 

χύημα, εἶναι δὲ xai ἕχαστον τῶν agri χύημα, τροπῇ χρησάμενος ὡς 
ποιητὴς εἴρηχε τὰς ἐλαίας, αὐτά φημι τὰ ἤδη χαρποφορεῖν δυνάμενα δένδρα, 45 

ὄρνιϑας οτοχούσας οὐχὶ «d, ἀλλὰ ἐλαίας: δένδρα δὲ μιχρὰ ἐχάλε!σεν ὃ1ν 

40 αὐτάς, ὅτι δυνάμει δένδρα εἰσίν. ὥσπερ δέ, φησί, μέρος μέν τι τοῦ φοῦ 
γίνεται νεοττός, μέρος δέ τι χαταλιμπάνεται εἰς τροφὴν τοῦ νεοττοῦ, οὕτω ὃ 

χαὶ ἐπὶ τῶν χαρπῶν μέρος μέν τι γίνεται βλάστη, μέρος δέ τι τροφὴ τῆς 

βλάστης,. ἧτινι τροφῇ - ἐπιγίνεται xal ἄλλη χαϑ’ ἑκάστην ἐχ τῆς γῆς. καὶ 
e ^ ' YE. c ers. σ i WS rd » » e )2]^ 

οὕτω χατὰ βραχὺ αὔξεται f, βλάστη. ὥστε xal διὰ τοῦτο εἴη dv 6'Ewnsz- 

δοχλῆς εἰπὼν τὰς ἐλαίας ὠοτοχεῖν. πρώτη δὲ ῥίζα λέγεται ἣν πρότερον 
AE , [rd Y P » Χ N - e [rd - , , 

εἴρηχε πυϑμένα. ὅτι δὲ τὸ ἄρρεν xal τὸ ϑῆλυ ὡς ἕν τι ζῷον γίνονται éx 

δυοῖν ζῴοιν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ συνδυασμοῦ, δῆλον τῇ ὄψει. ἐπείσαχτον Oi 10 

μόριον τὸ σπέρμα λέγει: πᾶν γὰρ περίττωμα ἐπείσαχτόν ἐστιν" ὕπερ ἐπεί- 

σαχτον ἘΝ ΜΝ ἐν πλείονι χρόνῳ συνίατααι τὸ χύημα ἤπερ τὰ ἄναιμα. 

80 τὸ μὲν γὰρ τῶν ἐναίμων σπέρμα χαὶ ἢ ἐν αὐτῷ δύναμις ἐν ἑπτὰ D 

τῷ 2n 

λάχιστον ἡμέραις συνίστησι τὸ χύηυα, ἢ δὲ τῶν ἀναίμων, ἐν ol; τὸ ϑῆλυ 

προΐεται εἰς τὸ ἄρρεν τι τῶν ἑαυτοῦ, ἐν μιᾶς ἡμέρας μορίῳ: ὥστε ἐν 
, 

πλείονι ἢ τῶν ἐναίμων δύναυις συνίστησι τὸ χύημα χρόνῳ. 
[ 

1 ἄλλην] ἄλλως IL 1. 2 δὲ ὅτε σφαῖραν Ka 2 ἀσαφέστατα corr. K? 

6 τῶν ἑαυτοῦ τι μορίων Ka 10 τὴν «épapov] sic libri 11 οὕτω δ᾽ ῳοτοχεῖ 
χτλ] Emp. v. 286 Mullach 11 et 12 μιχρὰ libri et Arist. PSY: paxpà Arist. 

vulg. 12 δένδρα utrobique IL τὰς πυρίνας ILa 18 περιχάρδιον K ἀντὶ 

οὖν ἃ 14 οἱ πυρῆνες] αἱ πυρῆναι L: αἱ πυρίναι Ia οἱ πυρῆνες post γῇ K 

σπαρεῖσαι ILa 11 ἕκαστον scripsi: ἑχάστην libri πυρινῶν Ia 18 δένδρα] 
ζῶα Καὶ 29 ἥἧτινι τροφῇ scripsi: ἤ τινι τροφή libri 24. 25 τὸν ᾿Εμπεδοχλέα Ka 
25 εἰπὼν scripsi: εἰπεῖν libri πρώτην δὲ τὴν ῥίζαν λέγειν La: eadem omisso τὴν Κα 

21 δυοῖν ζώων Καὶ 28 περίττωμα] σπέρμα K 29 ἐπίστησι ἃ 90 post 

ἑπτὰ add. ἡ a 92 προΐεται post ἄρρεν ponit Καὶ 
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p.131494 Καὶ ταῦτα πάντα εὐλόγως ἣ φύσις δημιουργεῖ ἕως τοῦ 31v 
τέλους τοῦ βιβλίου. 

, ΄ ε , ΄ T - ᾿Δνάγει ἑαυτὸν συνήϑως πρὸς τὴν πρώτην ἀρχήν’ ταύτην γὰρ εἶπε 16 

φύσιν χαὶ πρῶτον αἴτιον, ὅπερ πρῶτον αἴτιον ἐν τῷ Λ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ 
ζῷον ἀΐδιον ἄριστον εἴρηχεΕ. σύνηϑες ὃς αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἀρχήν, τὸν 

πολυτίμητον νοῦν, φύσιν χαλεῖν: σαφῶς οὖν xal διὰ τούτων δείχνυται πρό- 
^ * d t e AL 5 y δὲ λλ - p e ? X Α “Ὁ , - 

votuv τῶν ἐνταῦϑα ὁμολογῶν. εἰπὼν δὲ πολλάχις ὅτι οἱ χυρποὶ μῖγμα 30 

t2 e 

εἰσιν ἄρρενος xal ϑήλεος xal otov χύημα, ἐπὶ δὲ τῶν ζῴων, ὥσπερ xai 
φαίνεται, χεχώρισται τὸ ἄρρεν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος, τὴν ἑχατέρου τούτων αἰτίαν 80 

διὰ τούτων ἐπήγαγεν. εὐλόγως οὖν, φησίν, ὁ ϑεὸς xal T7, φύσις ταῦτα 
ἐδηαιούργησεν᾽ ἐπειδὴ γὰρ τῶν φυτῶν οὐδέν ἐστιν ἄλλη ἔργον οὐδὲ πρᾶξις 

οὐδεμία πλὴν τοῦ τρέφεσϑαι xal γεννᾶν ὅμοια ἑαυτοῖς, οὐκ ἐχώρισεν ἐπὶ 80 

τούτων τὸ ἄρρεν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος" τί γὰρ ἂν ὠφέλει χεχωρισμένα ὄντα: 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν φυτῶν εἴρηχ: xal ἐν τῇ [Περὶ φυτῶν πραγματεία. 40 

τῶν δὲ ζῴων ἐπειδὴ οὐ μόνον ἐστὶν ἔργον τὸ γεννῆσαι, ἀλλὰ wal γνώσεώς 
τινος πάντα μετέχει, διττῆς δὲ οὔσης τῆς γνώσεως, xal τῆς μὲν διὰ νοῦ 4b 

χαὶ ϑεωρίας, τῆς δὲ δι᾿ αἰσϑήσεως (γνῶσις γάρ τις xal T αἴσϑησις" χρίνει 

γὰρ χαϑόληυ εἰπεῖν | τὰ ἡδέα xal λυπηρά) τὰ μὲν μετέχοντα πρὸς ταῖς 32: 

αἰσϑήσεσι xal νοῦ ὥσπερ ὃ ἄνθρωπος πλειόνων μετέχουσι γνώσεων, τὰ δὲ 
ἐλαττόνων, τὰ Oi τὴν ἁφὴν υόνον ἔχοντα πάμπαν μιχρᾶς, ἐπεὶ οὖν πρὸς ὅ 
τῷ γεννᾶν μετέχουσιν xai γνώσεως, ἐχώρισεν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐν τούτοις τὸ 

ἄρρεν xai ÜTÀo, ἵν᾽ ἀνεμποδίστως xal χαλῶς διατελῶσι περὶ τὰς γνώσεις 

ὧν μετειλήφασι" σύγχυσις γὰρ ἂν ἐγίνετο ὑπ’ ἀλλήλων μεμιγμένων ὄντων 
τοῦ ἄρρενος xoi ϑήλεος, xat πάμπαν ἀδρανὴς ἦν ἣ γνῶσις αὐτῶν χαὶ 10 
συγχεχυμένη χαὶ οὐ χαϑαρὰ x«l ἑδραία. διὰ μὲν οὖν ταῦτα ἐχώρισεν αὐτὰ 
dx ἀλλήλων ὃ ὕεός: ὅταν δὲ δεήσῃ ἐχπληρῶσαι τὸ τοῦ ζῶντος ἔργον, 
οἷον τὴν γέννησιν, τότε συνδυάζεται χαὶ γίνεται ἕν ὥσπερ φυτόν. τὰ δὲ 
ὀστραχόδερμα ἐπειδὴ μεταξύ ἐστι τῶν ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν, οὐδετέρων 

γίνεται μόνον ἔργον, ἀλλ᾿: ὡς μὲν φυτὰ οὐχ ἔχει τὸ ϑῆλυ xoi τὸ ἄρρεν 

σ (οὐδὲν γὰρ τῶν φυτῶν T ϑῆλυ T, ἄρρεν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔχει ἕχαστον ἐν ἑαυτῷ 1 
᾽ , 

ἀμφοτέρων τοῦ τε ϑήλεος xai τοῦ ἄρρενος μεμιγμένας τὰς δυνάμεις, xày 

λέγηταί τινα τούτων τὰ μὲν ϑήλεα τὰ δ᾽ ἄρρενα, κατὰ μεταφορὰν λέγονται) 

ὡς μὲν οὖν φυτὰ οὐδέτερόν ἐστι τούτων ἄρρεν 7, ϑῆλυ ὡς δὲ ζῷα οὐ 
φέρει ἐξ ἑαυτῶν χαρπόν' τοῦτο γὰρ τὸ ἐξ ἑαυτῶν φέρειν χαρπὸν τῶν 

ὃ τὴν πρὸς ἃ 4 ἐν τῷ Λ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ] A 1 p. 1072» 29 7 εἶπον I 
πολλοῖς I 8 «al ante otov om. K 9 τὴν ἑκατέρου] ἑκατέρων a 

16 μετέχειν Κα 18 post μὲν add. yàp IL, οὖν Καὶ 18. 19 τὴν αἴσϑησιν a 
20 μικρὰν IL 2] ἐχώρησαν a 22 χαὶ τὸ θῆλυ a 20 ἂν om IL 

ἐγένετο IL ἀπ᾿ ἀλλήλων L μιγνυμένων Καὶ 21 γένεσιν IL 
28 οὐδέτερον ἃ 29 γίνεται μόνον] cf. Arist. p. 73159. 10 codd. SY ἔργον] 

ἔρως ἃ 90, 31 ἐν αὐτῷ ἀμφότερα ἃ 9l τοῦ ante ἄρρενος om. ἃ 
99 ante φυτὰ add. τὰ ἃ τούτων ἐστὶν coll. Ka 94 αὐτῶν utrobique ἃ 
χαρπὸν τὸ τῶν IL 
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- € »! T , , o d , ως 

φυτῶν ἐστιν ἴδιον. ἣ μὲν οὖν λεγομένη σύμπασα ἕως τοῦ τέλους τοῦ 32r 
, v Ld ' x Ἁ , ' , N ' , A 

βιβλίου ἔννοια αὔτη. xarà δὲ τὴν λέξιν τὴν ταύτης δὲ τὸ τίμιον xal 

τὸ ἄτιμον πολὺ διαφέρει σχοποῦσι πρὸς φρόνησιν χαὶ πρὸς τὸ 

τῶν ἀψύχων γένος, ὅτι περὶ τῆς αἰσϑήσεως αὐτῷ εἴρηται τοῦτο, δῆλον. 
[4] ) ^ , - ^ » , ' Ύ ΄ Y» , ^ 

ὃ δ᾽ ἂν λέγοι, τοιοῦτον dy εἴη" εἰ μὲν οὖν Tj αἴσϑησις συγχρίνοιτο πρὸς 

90 

c 

TR ^ ^ Ὁ m^. , 0^ E e " , P. 94 p » 3 φρόνησιν xal τὸ μεγαλεῖον τῆς φρονήσεως, ἄτιμός ἐστιν: εἰ δέ τις αὐτὴν 
΄' ^ * » ^ Ἁ 5 -Ὁ *, , M Ἁ Ἁ 

παραβάλλει πρὸς τὰ ἄψυχα xal τὴν αὐτῶν ἀναισϑησίαν xal τὸ τεϑνεὸς 

xal μὴ ὄν, ὄψεται αὐτὴν μέγιστόν τι xal τίμιον. | 

2 διάνοια Ka 2. ὃ ἄτιμον χαὶ τὸ τίμιον coll. IL 9 σχοποῦσι om. IL: 

9 λέγει a εἰ corr. ex ἡ Κα  παραβάλλη K: παραβάλοι ἃ τεϑνεὼς Καὶ 
8 ὄψεται αὐτὴν xal μὴ ὅν coll. IL τέλος τοῦ πρώτου βιβλίου ἀρχὴ τοῦ δευτέρου 

subscr. K: l'éAog τῶν εἰς τὸ πρῶτον a 

Comment, in Arist, XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. τὰ 



XXOAIA ΕἸΣ TO AEYTEPON BIBAION TON ΠΕΡῚ 'ENEXEQX 32v 

ZQQN APIXTOTEAOYEX 

"Ev τῷ πρώτῳ βιβλίῳ πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἐν ἐχείνῳ ἔδειξεν δρισά- 
utvyos τί ἐστι τὸ ἄρρεν xai θῆλυ, xat ἄρρεν μὲν εἶναι φήσας τὸ εἰς ἄλλο 

— - ^N 5 “ ΑΝ - τς ^N ey » , , jd » i] 

γεννῶν, ϑηλυ δὲ ἐν ᾧ ἄλλο γεννᾷ, δείξας ὃὲ ὅτι ἀρχαί εἰσι τὸ ἄρρεν xai 
AX ἢ 

ÜTÀo γενέσεως, τὸ μὲν ἄρρεν ὡς χινοῦν x«l ποιοῦν, τὸ δὲ ϑῆλυ ὡς διδὸν 

Q^ [2 

C 

τὴν ὕλην, ἐν τῷ παρόντι δευτέρῳ βιβλίῳ ζητεῖ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων, 10 

ὧν ἐν τούτῳ τὴν μνείαν ποιήσεται, τίνος ἕνεχέν ἐστιν ἐν τῷ παντὶ τὸ 
» ν (Qm ^ , e * , , m 5 -" m ' M - ' 

ἄρρεν x«i ÜTÀu xat τίς ἢ ὠφέλεια αὐτοῦ ἐν τοῖς οὖσι. τὸ γὰρ ζητεῖν τὴν 

10 αἰτίαν τὴν ξἕνεχά τινος, ἥπερ ἐστὶν ἣ τελική, τὸ δὴ ζητεῖν τίνος ἕνεχα xal 
^ ON , 0 , E * » ΟΣ ET * κ ^ - ^ - , Diet διὰ τί ὅλως ἐστὶ τὸ ἄρρεν ἐν τῷ παντὶ xai τὸ ϑῆλυ, τὸ ζητεῖν ἐστι τί do 

συμβάλλεται ἐν τῷ χόσμῳ χαὶ τίς ἣ ὠφέλεια αὐτοῦ: χαὶ ἐπεὶ χεῖται 
χαὶ δέδειχται ὅτι τὸ ἄρρεν χαὶ τὸ ϑήλυ ἀρχαὶ γενέσεώς εἰσι, ζητεῖ, τίς 
t£ — ^ Az ec zi A ^ 4 ? 4 1 x c Ἂ - ἊΝ ^ - 103 ἢ τῆς γενέσεως ἐν τῷ χόσμῳ ὠφέλεια, xal τοῦτο εὑρηκὼς ἔχει xol τίς 

15 ἢ τοῦ ἄρρενος xal ϑήλεος. εἰ γὰρ xai τὸ ἄρρεν xat τὸ ϑῆλυ ἀρχαὶ γενέ- 
΄ ^N , A FN , ' * - ^ , e ΄ 

σεως, f, ὃὲ γένεσις πρὸς τόδε τι συμβάλλεται xal ὠφελεῖ xai τούτου ἕνεχα 
2 ^us σ ^ ^ » IM. m » y 9. A LE - , «hf 

ἐστι, δῆλον ὅτι xal τὸ ἄρρεν διὰ τοῦτο dy εἴη, Ot ὃ xal ἢ γένεσις. δεί- 
χνυσι δὲ τὴν τὴς γενέσεως ἐν τῷ χόσμῳ ὠφέλειαν λέγων δυνάμει τοιάδε. 90 
τὰ ϑεῖα βούλεται ἀεὶ πάντα ποιεῖν ὅμοια ἑαυτοῖς, ἤτοι ἀΐδια τῷ ἀριϑμῷ: 
e Ἁ e e 5 Ἁ ^ * “Ὁ 5 - 5 e , ^ VY σ 

90 ὃ γὰρ ἥλιος ὃ αὐτὸς xai εἷς τῷ ἀριϑμῷ ἐστιν, ὁμοίως δὲ xal ἕχαστον 

τῶν ϑείων σωμάτων: xai ἔτι μᾶλλον τὰ τούτων χινητιχὰ βούλεται μὲν 

ἀίδια πάντα τῷ ἀριϑμῷ ποιεῖν, διά τε τὴν οἰχείαν αὐτοῖς ἀγαϑότητα xoi 
iJ ^ ^ ἔλτ E ^ " T - * ze ^ * " fis Ἢ - 

διὰ τὸ βέλτιον τυγχάνειν τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι xal τὸ ζῆν τοῦ μὴ ζῆν. 

Ι. 2 Σχόλια ---Δριστοτέλους rubro IL: ᾿Δριστοτέλους περὶ ζῴων γενέσεως μετὰ τῶν τοῦ Φιλο- 
πόνου σχολίων βιβλίον B ἃ 9 ἐδίδαξεν Καὶ 4 χαὶ τὸ ϑήλυ K εἶναι] οὖν 1], 

9 δὲ xai ὅτι Ka 6 διδὸν] διδοῦν K: παρέχον a 4 παρόντι βιβλίῳ δευτέρῳ 
ὄντι ζητῇ πρῶτον ἄλλων ἃ 10. post τελική add. ζητεῖ a δὴ] γοῦν Καὶ 

11 post διὰ τί add. τὸ IL 12 ἐπειδὴ a 15 «ei post γὰρ om. Κα 16 «t] 
τὸ à I7 post ἄρρεν fort. addenda καὶ τὸ 97A 18 τοιάδε] τάδε Ka 
19 πάντα om. et ποιεῖν del ὅμοια coll. Καὶ 20 γὰρ] δὲ Καὶ 2] τούτου Κα 

post μὲν add. οὖν Ka 22 ποιεῖν τῷ ἀριϑμῷ coll. Καὶ 22 τὸ ante εἶναι om. Ka 
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ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι πᾶσι τοῖς ἐν γενέσει τὴν ὑποχείμένην χαταδέχε- 32 

σϑαι ὕλην τὴν τοιαύτην ἀιδιότητα (ἀλλοιοῖ γὰρ χαὶ μετατρέπει τὰ εἴδη 30 
χαὶ νῦν μὲν τάδε δέχεται ἀποπτύσασα ἅπερ πρότερον εἶχεν, δτὲ δὲ ἀλλα) 
πεποίηχεν αὐτὰ ἀΐδια τῷ εἴδει xol τῇ xaU' ἕχαστον διαδοχῇ. διαδέχεται 

ὃ γὰρ παῖς τὸν πατέρα xal τὸν παῖδα 6 ἐξ' αὐτοῦ γεγονώς, χαὶ οὕτως ἀεὶ 
τῇ διαδοχῇ xai τῷ εἴδει φυλάττουσι τὴν ἀιδιότητα. διὰ τὴν τοιαύτην 

οὖν διαδοχήν ἐστιν T, γένεσις, διὰ δὲ τὴν γένεσιν τὸ ἄρρεν xol ϑῆλυ. 

*H μὲν οὖν τοῦ λόγου συναγωγὴ xaX ὃν δείχνυται, τίνος ἕνεχεν ἐν τοῖς 
οὖσίν ἐστι τὸ ἄρρεν xai ϑῆλυ xoi τίς ἢ ὠφέλεια αὐτῶν, αὕτη: ἤδη δὲ 

10 βαδιστέον ἐπὶ τὴν τῶν λέξεων σαφήνειαν. τὸ δὲ ϑῆλυ, φησί, xal τὸ 

ἄρρεν ὅτι μέν εἰσιν ἀρχαὶ γενέσεως χαὶ τίς ἢ φύσις αὐτοῖς, εἴρηται 

πρότερον. διὰ ποίαν δὲ ὅλην γίνεται χαὶ ἔστι τὸ ϑῆλυ xai τὸ ἄρρεν, 

ὁμοίως δὲ xat τί τὸ προσεχῶς ποιοῦν τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ ϑῆλυ, uet 

“2 Ll 

ταῦτα ἐροῦμεν" τίνος OR ἕνεχεν χαὶ τί τὸ τέλος αὐτῶν χαὶ ἢ ὠφέλεια, 

15 ἄνωϑεν ἔχει τὴν ἀρχήν, τουτέστι διὰ τὴν τῶν ἄνωϑεν βούλησιν ἔχει 

τὴν ἀρχὴν xal αἰτίαν τοῦ εἶναι. ἄνωθϑεν λέγοι ἂν τάχα μὲν τὰ ϑεῖα xol 

χυχλοφορητιχὰ σώματα (αὐτὰ γὰρ προσε χέστερον ὃρᾷ xal ποιεῖ εἰς τὰ 33r 
τῇδε), τάχα δὲ χαὶ τὰς ἀσωμάτους χαὶ ϑειοτάτας χαὶ μαχαριωτάτας φύσεις 
ς ) * 5 ' - -^ M , , »y A) Ἃ Ἁ tht M , 

ὅφ᾽ ὧν αὐτὰ χινεῖται, T, xal ἀμφοτέρας. εἴη δ᾽ ἂν τὸ. ἑξῆς τῆς λέξεως 

90 τοιοῦτον" διὰ τί δὲ γίνεται xal ἔστι τὸ μὲν ϑῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν, ὡς 
μὲν ἐξ ἀνάγζχης xal ποίας ὕλης xat τοῦ ἥτοι τίνος πρώτως χινοῦν - 

τος (τὸ γὰρ τοῦ ἀντὶ τοῦ τίνος εἴληπται) προϊόντα πειρᾶσϑαι δεῖ 
, Mi ^A) »| », , M , [rd , - - 

φράζειν. τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης xal ποίας ὅλης &x παραλλήλου χεῖται" ἐρεῖ e 

AN T abe [4 » E , T - , M » , Y 

οὖν ἐφεξῆς, ὡς εἴπουεν, ἐχ ποίας μὲν ὕλης γίνεται τὸ ἄρρεν, ποίας δὲ τὸ 

τῷ οι 

- € , ^ * , M - “Ὁ , , ϑῆλυ, δμοίως δὲ xal τί τὸ προσεχῶς ποιοῦν αὐτά. 

Ρ. 1310υ94 "Ems γάρ ἐστι τὰ μὲν ἀΐδια xal ϑειότατα τῶν ὄντων. 

᾿Εἰντεῦϑεν δείχνυσι τίνος ἕνεχα τὸ ἄρρεν ἐστὶ x«i ϑήλυ xal τί συμ- 
, e 

βάλλεται ἐν τῷ xóGp«p* δείχνυσι δὲ τοῦτο δεδειχώς, τίνος ἕνεχαά ἐστιν ἐν 10 
- 

Ἁ ΜΡ 

τοῖς οὖσι γένεσις. λέγει οὖν ἐπεὶ γάρ ἐστι τὰ μὲν ἀίδια χαὶ ϑειότατα 

30 τῶν ὄντων, οἷον τά τε χυχλοφορητιχὰ σώματα χαὶ τὰ τούτων χινητιχά, To 

l1. 2 πᾶσι τὴν ὑποκειμένην ὕλην τοῖς ἐν γενέσει χαταδέχεσϑαι coll. K: τὴν ὑποχειμένην πᾶσι τοῖς 
ἐν γενέσει ὕλην χαταδέχεσϑαι ἃ ] ἐν γενέσει] εὐγενέσι L 2 ἀλλοιεῖ I 

γὰρ] δὴ IL ὃ ὅτε libri 5 γεγονὼς] γεννηθεὶς Καὶ post ἀεὶ add. «al ἃ 
6 διαφυλάττουσι Καὶ 7 καὶ τὸ ηλυ Ka 8 οὖν om. IL συναγωγὴ seripsi : 
οὖν ἀγωγὴ IL: ἀναγωγὴ Ka 8. 9 τίνος εἰσὶν ἕνεχα ἐν τοῖς οὖσι Κα 9 ἤδη 

δὲ] καὶ δὴ Ka 10 τὸ ϑῆλυ γὰρ ἃ φησί om. ἃ 11 αὐτῶν Ka 
13 δὲ prius om. IL 14 αὐτοῦ Ka 15 ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ παντὸς ἔχει τὴν ἀρχὴν a 
τῶν Om. à ἔχουσι Ka 16 post ἄνωθεν add. δὲ Ka 17 χυχλοφοριχὰ a 

αὐτὰ] fort. ταῦτα 19 χαὶ om. K 20 διότι δὲ ἃ 22 τοῦ post ἀντὶ 

om. La προϊόντα a Arist.: προϊόντος IKL δεῖ) δὴ I 24 post ἄρρεν 

add. ἐκ Ka 26 ϑειότατα libri et Arist. PS: ϑεῖα Arist. vulg. 27. τὸ 

ἄρρεν---τίνος ἕνεχά ἐστιν (28) om. sed infra lin. add. L καὶ τὸ ϑήλυ Καὶ 

21. 28 συμβάλλοντα ἃ 90 κυχλοφοριχὰ L τούτου Καὶ 

5* 
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' &) 5 ^ , ^ - ^ ^ "7 - , a. m ^ 4 4) 

τὰ δ᾽ ἐνδεχόμενα χαὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, οἷον πάντα xà ὑπὸ γένεσιν, 33r 

τὸ δὲ χαλὸν χαὶ τὸ ϑεῖον (λέγων χαλὸν χαὶ ϑεῖον ἅπερ προσεχῶς 
εἴρηχεν ἄνωϑεν) αἴτιον ἀεὶ τοῦ βελτίονος χατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν 20 

ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις (ἀεὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων τοῦ βελτίονός ἐστιν 

ὃ αἴτιον), τὸ δὲ μὴ ἀίδιον ἐνδεχόμενόν ἐστι μεταλαμβάνειν xal τοῦ 95 
χείρονος χαὶ τοῦ βελτίονος, βέλτιον δὲ ψυχὴ μὲν σώματος χαὶ 

τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι xai τὸ ζῆν τοῦ μὴ Cv, διὰ ταύτας 1έγονε 
, - , ? e ' ^ 

τὰς αἰτίας γένεσις τῶν ζῴων. ἔστιν οὖν ἢ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοι- 
αὐτη" ἐπεὶ τὸ μὴ ἀΐδιον ἐνδεχόμενόν ἐστι xal εἶναι χαὶ μεταλαυβάνειν 20 

Lo , ^ - 2 L4 eS M * ^ i] " ^ ^ 

10 τοῦ χείρονος xat τοῦ βελτίονος, βέλτιον δὲ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι, τὸ δὲ 
€ - $9 —X » , 5 γώ , Ν v a , [4 » » » 

Üsiov ἀεὶ αἴτιόν ἐστι τοῦ βελτίονος. xol τῷ μὴ ἀιδίῳ ἄρα αἴτιον ἔσται 
n - , 3. τα 5 «7 , ΄ E. s 

χαὶ χορηγὸν τοῦ βελτίονος χαῦ ὃν ἐνδέχετοι τρόπον. ἐνδέχεται δὲ διὰ 
, - » - E. , 

γενέσεως" διὰ τοῦτο dpa ἐστὶν ἐν τοῖς οὖσι γένεσις, διὰ δὲ ταύτην τὸ 
» * - Α ὙῬὙ σ , » ^ » ^ ^ , 4 

ἄρρεν xai ϑῆλυ. φανερὸν doa τίνος ἕνεχέν ἐστι τὸ ἄρρεν xal ϑῆλυ. εἰπὼν 
^ ^ , - , ^ ΄ 

15 ὃὲ ὅτι διὰ ταύτας τὰς αἰτίας γένεσις τῶν ζῳων ἐστὶ πάλιν ἐπαναλαμβάνει 
, , , » , e 

χαὶ σαφέστερον ἐχτίϑεται τὸν λόγον. ἐπεὶ γάρ, φησίν, ἀδύνατος ἢ φύσις Ὁ 

τοῦ τοιούτου γένους, ἤτοι τοῦ ἐνδεχομένου xal εἶναι xal μὴ εἶναι, ἀΐδιος 
εἶναι τῷ ἀριϑμῷ, γέ LO ἢ διὰ γενέσεως διαδοχῇ" τούτου γά c ᾧ ἀριϑμῷ, γέγονεν ἀΐδιος τῇ διὰ γενέσεως διαδοχῇ" τούτου γάρ 

^ ' H , ' - 
ἐστι δηλωτικὸν τὸ χαῦ ὃν ἐνδέχεται τρόπον, xatà τοῦτόν ἐστιν 

20 ἀίδιον τὸ γινόμενον. πάντα γὰρ τὰ ζῷα xal τὰ φυτὰ τῷ μὲν εἴδει 
Mi — — bd ^ , ^ ^ - ^ - ^-^ - 

x«i τῇ χοινῇ φύσει xal τῇ διὰ γενέσεως διαδοχῇ δύναται εἶναι ἀΐδια, τῇ 

δὲ οἰχείᾳ οὐσίᾳ φϑαρτὰ διὰ τὸ τρεπτιχὸν xal ἀλλοιωτιχὸν τῆς ὑποχειμένης 
αὐτοῖς ὕλης. ἐπεὶ δέ τις ἔμελλε λέγειν ὅτι. ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος xoi ὃ 40 
σ ' lj ἊΨ mA σὴν ' m Ὁ » es X χὰ 
ἵππος x«t τὰ ἄλλα. ἢ ἀνῦρωπος xal ἢ ἵππος, ἀἄφϑαρτα ἐστι xol ἀίδια, 

, [t4 9 v , A [4 — PES 5 AJ , € ld Ml , ,» M 

95 τίνος ἕνεχεν οὐ λέγει αὐτὰ ἁπλῶς αίδια, ἀλλὰ ἀοιϑμῷ μὲν οὐχ ἀΐδια, τῷ 

εἴδει ὃς ἀΐδια, ἐπήγαγεν τὸ ἣ γὰρ οὐσία τῶν ὄντων ἐν τῷ καϑ᾽ 
ξἕχαστον, δυνάμει λέγων ἐπειδὴ γὰρ τὰ χυρίως ὄντα xal at χυρίως οὐσίαι 

1 Q? v ΄ , 1 1 , , , , . Ἃ $7 , ^ τὰ xoU' ἕχαστά εἰσι (xà γὰρ χαϑόλου ἐξ ἀφαιρέσεως xat 7, οὐδέν εἰσιν ἡ 
σ΄ M 9 z (ONU: 5 ll MERE pe y el 53 * : , - ὕστερα τῶν χα ἕχαστα, ὡς ἐν τῷ [Περὶ Ψυχῆς εἴρηται) ἐπειδὴ οὖν χυρίως 45 

80 ὄντα τὰ μεριχά εἰσιν, ἅπερ xat φϑείρεται, πῶς ἂν ἁπλῶς ἀΐδια ῥηϑεῖεν 

χαὶ οὐχ ὥσπερ εἴρηται; | 

p.73243 Βελτίονος δὲ xai θειοτέρας τὴν qct δυδη: τῆς 33v 
αἰτίας τῆς χινούσης πρῶτον, ἣ ὃ λόγος ὑπάρχει. 

Eixs xoi ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου βιβλίου τίνος ἕνεχεν ἐν τοῖς ζῴοις 
35 χεχώρισται τὸ ἄρρεν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος χαὶ πάλιν αὐτὸ τοῦτο διὰ τῶν mpo- 

2 ὅπερ καὶ 9 τοῦ βελτίονος post φύσιν Ka Arist. 4 ἐπὶ scripsi: ἀπὸ IKL: ἐπεὶ a 

6 ψυχὴ---ααὶ om. K 7 καὶ τὸ ζῆν---κἢἡ εἶναι (10) om. K 9 μεταλαμβάνειν] 

μεταβάλλειν IL 11 ἔσται] ἐστὶ Καὶ 14 χαὶ τὸ 95Ào Καὶ φανερὸν---ϑήλυ 

om. Καὶ 15 τῶν om. K 20 τὰ ante φυτὰ om. ἃ 24 post ἡ ἵππος add. καὶ 
1j τὸ δέ τι Ka 20 ἀλλὰ om. K 28 τὰ χαϑέκαστον ILa 29 τῶν καϑέ- 
χαστον ἃ ἐν τῷ ΠΙΕερὶ Ψυχῆς] A T p.402v7 90 φϑείρονται K 93 πρῶτον 

IL Arist. P: πρώτης K Arist. vulg. 7] * Arist. 35 ϑήλεώς L 
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χειμένων αἰτιολογεῖ. φησὶ γὰρ ἐπειδὴ βελτίων xal χρείττων τὴν φύσιν 33* 

ἐστὶ τῆς ὕλης ἢ χινοῦσα, T, ὃ TR ὑπ πάρ καὶ χαὶ τὸ εἶδος, τουτέστιν ἥτις 

χινητιχὴ αἰτία λόγος ἐστὶ χαὶ εἶδος (ὡς γὰρ πολλάχις εἴρηται, ἐν τοῖς γινο- 10 

μένοις τὸ χινητιχὸν χαὶ τὸ c 

5 tot; ἣ χινοῦσα αἰτία. χείρων Oz f, ὕλη, βέλτιόν 

ἐν οἷς ἐνδέχεται τὸ χρεῖττον τοῦ χείρονος. χρεῖττον δὲ xal ϑειότερον τὸ 

ἄρρεν τοῦ ϑήλεος" βέλτιον ἄρα x«l τὸ χεχωρίσϑαι τὸ ϑῆλυ ἀπὸ τοῦ ἄρρε- 
νος. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχὴ χινήσεως, τὸ δὲ ϑῆλυ ὅλη. τὰ μὲν οὖν 90 

λεγόμενα τοιαῦτα ἂν εἴη: ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ βέλτιον δὲ τὸ χεχωρί- 
t0 σϑαι τὸ χρεῖττον τοῦ χείρονος παρέλχει ὁ δέ σύνδεσμος. ἀλλὰ χαὶ 25 

ἐν τῇ βέλτιον γὰρ xai ϑειότερον ἣ ἀρχὴ τῆς χινήσεως, T, ἄρρεν 
ὑπάρχει τοῖς γινομένοις τὸ 7j dpüpov ἐστὶ δηλωτιχὸν τοῦ ἥτις ἀρχὴ 

χινήσεως, ὁμοίως δὲ xal ἐν τῇ ἣ ÜT]Au* xal γὰρ xai τοῦτο ἀρϑρον ἐστίν. 30 

εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ uiv προΐεται σπέρμα, τὰ δ᾽ οὐ προΐεται ἐπήγαγε τοῦ 
15 δὲ τὰ μὲν προΐεσϑαι σπέρμα, τὰ δὲ μὴ προΐεσϑαι αἴτιον ὅτι τὰ τιμιώτερα da 

εἰσι xal αὐταρχέστατα τὴν φύσιν. τοσοῦτον ὃξ εἰσιν αὐταρχέστατα, 

μι M , 

ἴδος ταὐτόν ἐστιν) ἐπεὶ οὖν βελτίων ἐν τού- 

ἐστι xai τὸ χεχωρίσϑαι 15 

ὥστε xal μεγέϑους μείζονος μετείληφε διὰ τὴν αὐτάρχειαν" μείζονα γάρ 40 

εἰσι χατὰ μέγεϑος τῶν ἀτιμοτέρων. τὸ δὲ μείζονος μεταλαβεῖν obe 

οὐχ ἔστιν ἄνευ ϑερμότητος ψυχιχῇς" ἣ γὰρ ϑερμότης χινητιχή" ὅπου δὲ 
90 πλείων ϑερμότης, ἐχεῖ xal σπέρματος πρόεσις. ἐπεὶ οὖν τὰ αὐταρχέστατα 40 

: ^ , * δ | , D διὰ τὴν ϑερμότητα μείζονά ἐστι τὸν ὄγχον, ἐν « δὲ πολλὴ ϑερμότης, 34r 
ς ἄρα τὰ μὲν αὐταρχέστατα προΐε- [C7 X o iy τούτῳ xai σπέρματος πρόεσις, 

ται σπέρμα, τὰ OS μὴ τοιαῦτα οὐδαμῶς, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ϑῆλυ εἰς τὰ 

τοιαῦτα ἄρρενα ἐναφίησί τι τῶν ἑαυτοῦ. σχώληξ δέ, φησίν, ἐστὶν ἐξ οὗ 
25 ὅλου ἄλλο τι ὅλον γίνεται" τινῶν γὰρ σχωλήχων ὅλη f, ὁλότης μεταβάλλει 

9 eo , TN , NN Ἁ ,» ^ , iJ , e 4 εἰς ἕτερόν τι εἶδος. λέγει δὲ xal dmoOac χελώνας τὰς ϑαλαττίας" αἱ γὰρ 10 

χερσαῖαι π h ripsen. 6 δὲ σατυρός ἐστι ζῷον ὅμοιον σαύρῳ μέλαν 
χαὶ ἄπουν. χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν xal ἐχ συνδυαζομένων γίνεταί τι 1 

- 
LI 

/- 

06 

αὐτῶν, ἀτελὲς μέντοι τὸ γινόμενον τὸ ἀτελὲς ἀντὶ τοῦ ἀνόμοιον 

80 τὸ γινόμενον εἴρηται. ἣ εἶπεν αὐτὸ τάχα ἀτελὲς χαὶ διὰ τὸ ny γίνεσϑαι 20 

ἐξ αὐτοῦ" τὸ γὰρ μὴ γεννῶν πήρωμα xal o) xéAstov* τελείου γὰρ τὸ γεννᾶν. 
εἶπε ὃὲ περὶ τούτων εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου βιβλίου. 

1 post ἐπειδὴ add. γὰρ IL Ι. 2 ἐστὶ τὴν φύσιν coll. Καὶ 9 ἐστὶ] ὑπάρχει Ka 
9 βέλτιον καὶ τὸ Arist. vulg. 10 παρέλχοι ἂν Καὶ 11 χινήσης ἃ 7| ἄρρεν 

libri 12 τὸ μὲν ἄρϑρον Καὶ 13 ἐν τῷ Καὶ 14 προΐεται post οὐ om. K 

15 post δὲ prius add. τὸ 1L 16 xai αὐταρχέστατα lLa Arist. PY: xai αὐταρχέστερα 
K Arist. vulg. 11 μείζονα Καὶ μετείληφε om. K 19 χινητιχή ex χινη- 

ttx60v COrr. L 20 ἐπεὶ ex ἐπὶ corr. L 23 οὐδαμοῦ Καὶ 24 τι om. L 

25 ὅλη ἣ ὁλότης] ὅλα IL 21 σάτυρος] cf. Arist. p. (92*3 cod. S (σαῦραι Arist. 
vulg.) σαύρᾳ à 28 ἄπουν] ἀὴρ IL 29 μέν τι La: piv Καὶ 
ante ἀντί add. δὲ ILa ἀντὶ τοῦ] αὐτοῦ ἃ 30 7, om. IK priv | 
μηδέ τι ἃ 92 εὐθὺς om. ἃ ἐν τῇ ἀρχῇ ἃ: ἐν ταῖς ἀρχαῖς Καὶ 
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p.739»15. Συμβαίνει δὲ πολλὴ ἐπάλλαξις τοῖς γένεσιν" οὔτε γὰρ 934r 

ἰποδα πάντα ζῳοτοχεῖ. 

Tr» , L2 ,ὔ A , "(y MJ ' , - ^ , 

Επάλλαξιν λέγει τὴν xotwev(av* οὕτω γὰρ xai ἐν τῷ {Περὶ γενέσεως 
' € ^ » e , »! 1 , - 99 , ' ^ xai φϑορᾶς εἴρηται “᾿ἐπαλλάττουσι δὲ τὰ χαλούμενα στοιχεῖα ἀντὶ τοῦ ?6 

5 χοινωνοῦσι. δείχνυσι δὲ ἐχ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς ὅτι οὔτε T, ἀποδία 
e , * ΄ 7 9'oe , - 

οὐϑ᾽ ἢ ποδότης οὔϑ᾽ T$, διποδία o0U ἢ πολυποδία ἐστὶν αἰτία τοῦ τὰ μὲν 30 
τ ΄ ' ^N " , * ' ' , H € , , 

εἶναι ζῳοτόχα, τὰ δὲ «otoxa, ἀλλὰ τὸ τέλειον xai χαϑαρώτερον χαὶ 
*, ^ Ἁ ' , , ' ^ ν A] , , e - , 

ἀτελὲς xai μὴ χαϑαρώτερον. ἀλλὰ μὴν εἴρηται πρὸ ὀλίγου Ott τοῦ τελείου 

αἴτιον τὸ ϑερμόν: δῆλον ἄρα τὸ συμπέρασμα. χαταλέξας δὲ πάντα τὰ 35 

10 προχείμενα λίαν σαφῶς ἐπήγαγε ταύτῃ μὲν οὖν οὐχ ἔστι διελεῖν, 
τουτέστιν οὕτω μὲν οὖν διὰ τῶν πορευτικῶν ὀργάνων οὐχ ἔστι διαίρεσιν 40 

ποιήσασϑαι ζῳοτόχων xal ῳοτόχων, ὡς εἰπεῖν οἷον φέρε τῶν ζῴων τὰ μὲν 
M 3 - , - "v ^ ^ ΄ — 

ἄποδα ῳοτοχεῖ, τὰ δ᾽ ὑπόποδα ζῳοτοχεῖ, T, ἔμπαλιν, T, ὅλως xatd τινα τῶν 45 

οἰχείων διαφορῶν: οὐχ ἔστιν οὖν διὰ τούτων διαίρεσιν ποιήσασϑαι τῶν 
, ) , 5 —- 5 - ^ 

15 ζῳοτόχων xal motóxov, ἀλλὰ τῷ τελείῳ xal ἀτελεῖ. τελειότερα | δὲ 34v 

τὰ Üspuotspa τὴν φύσιν xat ὑγρότερα, ἀλλὰ μὴ Ἰεώδη, τουτέστιν 
ἀλλ᾽ οὐ τὰ ψυχρὰ xal ξηρά" Ψυχρᾶς γὰρ xai ξηρᾶς οὔσης τῆς γῆς διὰ 5 

εν , 5 , Ἢ * , , AJ -“-ὦ e bi € , Li τοῦ γεώδους ἐδήλωσε τὸ εἰρημένον. ἀλλὰ πῶς τῆς μὲν ϑερμότητος xai 

ψυχρότητος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων ποιητιχῶν λεγομένων, τῆς ὃ 
[4 , ^ » Fr — ^ [274 , 5 , ' - 

20 ὑγρότητος χαὶ ξηρότητος παϑητιχῶν χαὶ ὕλης λόγον ἐχόντων, ἐνταῦϑα 10 
i ^ AS b MA 'N € , e a CN M ! hi ' ^ , M ποιητιχὸν λέγει τὸ ϑερμὸν xai ὑγρόν, ὑλικὸν δὲ τὸ ψυχρὸν xal ξηρόν: xoi 

ὅτι μὲν ποιητιχὰ xai ζωωτιχὰ τὸ ϑερυὸν xal ὑγρόν, δῆλον ἐχ τοῦ ϑανάτου" 15 

εἰ γὰρ υμολόγηται τὸν ϑάνατον εἶναι ψυχρὸν xai ξηρόν, δῆλον ὡς ἢ ζωὴ Ξε "Dens ΕἸ da, Χ ΡΟΝ oes RM wu 
CER PR IE C YS , SN, oy - ᾿Ξ , E , ' ΄ Ν ὑγρὸν χαὶ ϑερμόν. ἣ ἐν τοῖς Μετεώροις λειοτήτων xal τραχυτήτων σχλὴη 

τῷ [4] 

S 

ρητήτων τε xal μαλαχοτήτων xal τῶν τοιούτων ἐλέγετο ποιητιχὸν τὸ ϑερμὸν 

χαὶ ψυχρόν, ζῴων δὲ ποιητιχὰ xol γεννητιχὰ οὐκ αὐτά, ἀλλὰ τὸ ϑερμὸν 

χαὶ ὑγρόν. διὰ τοῦτο τὰ μὲν ϑερμότερα xai ὑγρότερα τῶν ζῴων τελειότερα 

πάντων ἐστί, δεύτερα Oi τὰ ἧττον μὲν ϑερμά, ὑγρὰ δ᾽ ἐπίσης τοῖς τελείοις 
i 

, ἢ utxpóv παρεχχλίνοντα ἐπὶ τὸ μᾶλλον xal ἧττον, τὰ δὲ ϑερμὰ xol ξηρὰ ?5 

30 ἀτελέστερα τῶν εἰρημένων xal τρίτην ἔχοντα τάξιν: ὥστε φίλιον μᾶλλον 

τὸ ὑγρὸν τῷ ϑερμῷ εἰς γένεσιν ζῴων ἤπερ τὸ ξηρόν. εἰπὼν δὲ τελειότερα 
εἶναι τὴν φύσιν τὰ ϑερμότερα xal ὑγρότερα παραδίδωσιν ἡμῖν χανόνα δι᾽ 

οὗ ἂν δυνηϑείημεν γνωρίζειν τὰ ἁπλῶς ϑερμὰ χαὶ διαχρίνειν ἀπὸ τῶν μὴ 

9. 4 ἐν τῷ Dept γενέσεως καὶ φϑορᾶς) quae dicit, illie non leguntur, sed οἵ, A 10 p. 32859 

9 ἐν tj 8 4 εἴρηχεν Ka 9 τῆς, om. IL 6 ἐστὶν om. IL ( εἶναι] οὖν I 

χαϑαρώτατον IL 12 post ὡς εἰπεῖν add. xai ὡς εἰπεῖν T 14 οἰκείων] εἰρη- 

μένων Ka 15 τελειότατα IL δὲ] γὰρ 1], 11 οὐ] μὴ K: οὐδὲ a 

19 ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] Δ 1 p. δ18012 2] ποιητιχὸν μὲν λέγεται Ka 
22 ζωοτιχὰ I: ζωτιχὰ Ka 23 γὰρ] δὴ IL 24 post ἐν add. μὲν IKa 

20 1e om. L: ὃδὲ I 26 ποιητιχὸν xal γεννητιχὸν K 21 «ai ὑγρότερα om. IL 

29 παρεγκχλίνοντα Καὶ 30 φίλον IL 91 τῶ ϑερμῶ τὸ ὑγρὸν coll. I 

post ὑγρὸν add. σὺν ἃ 32 τὴν φύσιν εἶναι coll. Ka 82, 93 δι᾿ ὃν a 
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ϑερμῶν, xal τῶν ϑερμῶν τὰ ποῖα μᾶλλόν ἐστι ϑερμότερα, ποῖα δὲ ἧττον" 34" 

xat φησι τῆς δὲ φυσιχῆς ϑερμότητος ὅρος xal χανὼν ὃ πνεύμων. 
στιφρὸν δὲ λέγει τὸ ὑπόξηρον, τὸ δὲ ἀλλ᾿ ἔναιμον χαὶ μαλαχὸν ἀντὶ τοῦ 80 
ϑερμὸν xal ὑγρὸν εἴληπται" τὸ μὲν γὰρ ϑερμὸν διὰ τὸ αἶμα, τὸ δὲ μαλαχὸν 

5 διὰ τὸ ὑγρόν. ὅτι δὲ τὰ ϑερμότερα xal ὑγρότερα τελειότερά ἐστι τῶν 

ϑερμῶν xai ξηρῶν, δείχνυσιν ἀπὸ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν γινομένων" τὰ μὲν γὰρ 
e " ^ ' es Ἁ ^N - ' ^. RR Ἁ ) - o ^N 

ὑγρὰ xai ϑερμὰ ζῳοτοχεῖ, τὰ OE ϑερμὰ xal ξηρὰ ὠοτοχεῖ" ὅσον δὲ τελει- 

(0^ ότερον τὸ ζῷον ᾧοῦ, τοσοῦτον χἀχεῖνα τῶν ϑερμῶν xal ξηρῶν. ὅτι 

χαὶ τὸ ὑγρὸν μᾶλλον τοῦ ϑερμοῦ συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν, δῆλον 

Ι0 τῶν σελαχῶν: ἧττον γὰρ ὄντα Üspud τῶν «(οτοχούντων ὅμως διὰ τὴν 
(0^ Q2 Jo 

ἐνοῦσαν σφίσιν ὑγρότητα ζῳοτοχεῖ ἐν ἑαυτοῖς πρῶτον ᾧὠοτοχήσαντα. “ἀλλὰ 
- ν ' ? , , M o ΄ ' 9$ 4 *, - us 

πῶς, εἴα τὰ ῳοτόχα ϑερμά (χαὶ ὅτι ϑερμά, χαὶ αὐτὸς αὐταῖς λέξεσιν 

οὕτως εἶπεν οἵ né» γὰρ ᾿δρνιθοὲ χαὶ τὰ φολιδωτὰ διὰ ϑερμότητα 

. v8 bsstouproliat) πῶς οὖν, εἴπερ τὰ φοτόχα depu, περὶ τῶν ἄλλων 

15 οὕτω λέγει ὠοτοχεῖ μέν, ὅτι ψυχρά; T, πάντα τὰ qotóxa ϑερμά: οὐδὲν 
γὰρ χωρὶς Ψψυχιχῆς ϑερμότητος εἶναι ὅλως δύναται, uj τί γε γεννᾶν. πάντα 40 

uiv οὖν ϑερμά, ὀλίγον OE τὰ ὠοτόχα ἔχουσι τὸ Üspuóv: ὥστε ἂν λέγηται 
! x * (n e λῶ Az χλλὰ Ke — À , ᾿Ξ F ^ AAT, E nyT 

ψυχρά, οὐχ ἁπλῶς λέγεται. ἀλλὰ πρὸς τὰ τελειότερα xai πολλὴν ἔχοντα 
ϑερμότητα. πολλαχῶς γὰρ λέγεται τὸ ψυχρὸν ὥσπερ x«l τὸ Üspuóv, ὡς 

20 ἐν δευτέρῳ τῶν [legi ζῴων μορίων εἴρηται βιβλίῳ. χαὶ οἱ μὲν ὄρνιϑες 9 ευτέρῳ τῶν [᾿ερὶ ζῴων μορίων εἴρη ». χαὶ ot μὲν ὄρνιϑες 
χατ ἄμφω τῶν τελείων ἐλαττοῦνται, xai χατὰ τὸ ϑερμὸν xai χατὰ τὸ 
ὑγρόν" ξηροὶ γὰρ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὀλίγον ἐν αὐτοῖς τὸ ὑγρόν: τὰ δὲ Ypóv* ξηροὶ γὰρ οὐχ ἁπλῶς, τι ὀλίγον ἐν αὐτοῖς τὸ ὑγρόν" τὰ δὲ 
σελάχη χατὰ μόνον τὸ Üspuóv. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὑγρὸν αἴτιον τοῦ ζῷον t5 

4 € » , - ' ^N » ' , , mx 

4tvesüat ἐξ αὐτοῦ, τὸ ὃὲ ξηρὸν οὐχέτι, διὰ 

25 χαίπερ ὄντα ὀλιγόϑερμα. | 

τοῦτο ζῳοτοχεῖ τὰ σελάχη; 

) * * ^ Mv 347 

p. 133412. ᾿Επεὶ ὃ οὔτε πτερωτὰ οὔτε φολιδωτὰ οὔτε λεπιδωτα 35 
ἐστιν, ἃ σημεῖα ξηρᾶς. 

Τὴν αἰτίαν διὰ τούτων ἀποδίδωσιν τοῦ γεννᾶν τὰ σελάχη ὠὰ μαλαχὰ 
χαὶ οὐ σχληρά, χαὶ συλλογίζεται δυνάμει ὦδε" πάντα τὰ ξηρὰ xal γεώδη ὃ 

80 τὴν φύσιν τὰ ὠὰ σχληρὰ γεννᾷ, οὐδὲν ὃδὲ τῶν σελαχῶν ξηρὸν xai γεῶδες 

τὴν φύσιν ἐστίν: οὐδὲν ἄρα τῶν σελαχῶν σχληρὸν ὠὸν γεννᾷ. ὃ᾽ συλλο- 
γισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι. τούτων τῶν προτάσεων τὴν λέγουσαν ὅτι τὰ 10 

Ἰεώδη σχληρὰ γεννᾷ δείξει μετὰ ταῦτα᾽ τὴν δὲ οὐδὲν Oi τῶν σελαχῶν 
ξηρὸν xal γεῶδες τὴν φύσιν ἐστὶ δείχνυσι διὰ τοῦ ἐπεὶ δὲ οὔτε πτερωτὰ ιὖ 

35 οὔτε λεπιδωτά ἐστι, δυνάμει χαὶ διὰ τούτων συλλογιζόμενος ὧδε: πάντα 

ὦ στιφνὸν ἃ 9 εἰσὶ K 12 ὅτι] εἴπερ L 14 ἄλλων] legendum videtur 

σελαχῶν 15 post ψυχρὰ add. δὲ ἃ 10 δύναται ὅλως εἶναι coll. Καὶ 
uf τί γε] γε om. I: μήτοι γε K: μήτοι L 11 ἔχει ἃ χἂν Καὶ 20 ἐν 

δευτέρῳ τῶν [legt ζῴων μορίων] B 2 p. 04801] sqq. 22 ξηρὸν I ἐν αὐτοῖς 

ὀλίγον coll. K 23 ζῷον scripsi: ζώου libri 25 καίπερ] ὥσπερ Κα 
ὄντων ὀλιγοϑέρμων IL 28 διὰ τοῦτο ἃ 29 ξηρὰ] σχληρὰ IL καὶ 

τὰ γεώδη IL 9) ἐστι Om. ἃ συλλογιζόμεϑα ἃ 
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τὰ ξηρὰ χαὶ γεώδη τὴν φύσιν ἣ πτερωτὰ 7, λεπιδωτὰ T, φολιδωτά ἐστιν, 35r 

οὐδὲν δὲ σέλαχος πτερωτὸν T, λεπιδωτὸν T, φολιδωτόν ἐστιν’ οὐδὲν ἄρα 

σέλαχος ξηρᾶς xal γεώδους ἐστὶ φύσεως. T, μὲν οὖν ἀγωγὴ τοῦ συλλο- 95 

γισαοῦ αὕτη ἂν εἴη. εἰπὼν δὲ οὗτε πτερωτὰ οὔτε λεπιδωτὰ οὔτε φολι- 

δωτά ἐστίν, ἐπήγαγεν ἃ σημεῖά ἐστι ξηρᾶς xal γεώδους φύσεως, 
τουτέστιν ἅτινα τό τε πτερωτὸν χαὶ λεπιδωτὸν χαὶ φολιδωτὸν ξηρᾶς χαὶ 30 

γεώδους ἐστὶ φύσεως. ὡς γὰρ 6 χαπνὸς σημεῖόν ἐστι πυρὸς xol ἢ περὶ 
τὴν σελήνην τελεία ἅλως βροχῆς, οὕτως ταῦτα τῆς γεώδους φύσεως. 5 

ὥσπερ δὲ οὐδὲ ἐν τῷ σώματι τῶν σελαχῶν ἐστι τὸ γεῶδες χαὶ ξηρόν, 
(y ΩΝ 3, - 3. «4 , - , , M , € f ^ ' e 

οὕτως οὐδὲ ἐν τῷ «qd αὐτοῦ ἐπιπολάζει τὸ ξηρόν. λέγει δὲ wol ὅτι 

πάντα τὰ ἔντομα ἄναιμά ἐστιν, οὐ μὴν ἅπαντα τὰ ἄναιμα ἔντομα" τὰ γὰρ 40 

μαλάχια xai τὰ ὀστραχύδερμα ἄναιμα, ἔντομα δ᾽ οὔ. εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ 
ἄναιμα οὐ πάντα σχωληχοτοχεῖ ἁπλῶς τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγε 45 

διὰ τοῦ ἐπαλλάττουσι γὰρ ἀλλήλοις τὰ ἔντομα χαὶ τὰ ἀτελὲς 
, N quy * σ , , e ' D D ΄ - 

τίχτοντα τὸ ᾧόν, οἷον ot τε ἰχϑύες οἱ λεπιδωϊτοὶ xal τὰ μαλά- 35v 
χια, ὡς εἰ ἔλεγεν ἐπὶ τούτῳ εἶπον μὴ σχωληχοτοχεῖν ἁπλῶς, ὅτι οἱ 

, ὟΡ» * -Ὁ , , , Ἁ , , * LU » i 

γινόμενοι ἐξ αὐτῶν σχώληχες οὐ μένουσι διὰ τέλους σχώληχες, ἀλλὰ γίνονται 5 
Ρ - E , ^ H Ed 

ἐξ αὐτῶν αἱ χαλούμεναι χρυσαλλίδες ῳώδεις οὖσαι. χρυσαλλίδες δ᾽ εἰσὶ 
e , 5 - , e E Y - * - (e e 

τὰ εὑρισχύμενα ἐν τοῖς τοίχοις ὅμοια ὀντὰ ταῖς ἐν τῷ ὕδατι, ὅτε βρέχει, 10 

γινομέναις πομφόλυξι, λευχαὶ οὖσαι ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς τῶν ἀλεχτορίδων ὠοῖς 

ὑμένες. οὐ σχωληχητοχοῦσιν οὖν ἁπλῶς, ὅτι ἐπαλλάττουσι xal χοινωνοῦσι 
τοῖς ἀτελὲς τίχτουσι τὸ «0v. ὥσπερ γὰρ τούτων (εἰσὶ δὲ ταῦτα οἵ τε 15 
5 , e ^ N N ' , M A , N 3.4 

ἰχϑύες οἱ λεπιδωτοὶ xal τὰ μαλάχια xal τὰ μαλαχόστραχα) τὰ ὠὰ σχω- 

ληχώδη γίνονται, οὕτως χαἀχείνων οἱ σχώληχες ᾧοειδεῖς" γίνονται γὰρ 20 
, "y Mos Ul , ^» ἧς δὲ ᾿ , E σ΄ . x 

χρυσαλλίδες, αἵτινες εἰσιν «ostósic. λέγει ὃξ τὸ πέμπτον γένος, ὅπερ ἐστὶ 
, - - [s , b - e - 

Ψυχρότατον πάντων τῶν προσεχῶς ῥηϑέντων, μὴ ῳοτοχεῖν ἐξ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ 25 
- ΄ ^ ) - , 

σχωληχοτοχεῖν, συμβαίνειν ὃὲ γίνεσϑαι τοὺς σχώληχας ῳοειδεῖς, ἤτοι χρυ- 
LE , Ἁ ν᾿ a , * € , τ κα Ld 

σαλλίδας. γίνεται μὲν οὖν χατὰ πρώτην μεταβολὴν ὃ σχώληξ, εἶτα οὕτω 

μεταβάλλει εἰς χρυσαλλίδα xal τρίτον αὕτη εἰς Cv. 80 

Ταῦτα εἰπὼν λέγει ἀπορίαν εἶναι πλείονα, πῶς ποτε γίνεται ἐχ τοῦ 
, " ΄ , , 

σπέρματος τὸ φυτόν. ἀνάγχη γὰρ τὸ γινόμενον xat ἔχ τινος γίνεσϑαι, 35 

οἷον ἐξ ὕλης, xai ὑπό τινος, otov ποιητιχοῦ, xat tt, οἷον αὐτὸ τὸ γινό- 

μένον. χαὶ f, μὲν ὕλη ἐξ οὗ γίνεταί ἐστιν, ὡς εἴρηται, ἧστινος ὕλης τὴν 
' , 3... 19 -T , A [4] Y , € - (e » 1 ' ΤΥ μὲν πρώτην ἀφ᾽ ἧς συνίσταται xal ἣν ἔχει ἐν ἑαυτῷ (αὕτη δ᾽ ἐστὶ τὸ 

^ , 

35 χαταμήνιον ἣ τὸ ἀνάλογον) ἔχει πάντα ἐχ τοῦ ϑήλεος, τὴν δὲ δευτέραν 

] λεπιδωτὸν 7) πτερωτὸν 1L 9 fort. συναγωγὴ ὃ ἐστι post γεώδους ponit Ka 

6 τουτέστιν---φύσεως (7) om. Κα 6 τε] γε ἃ 7 ὡς γὰρ] καὶ γὰρ ὡς ἃ ὃ τέλειος K 

10 λέγεται ἃ xai om. Ia 11 τὰ primum om. ἃ 12. 18 οὐ πάντα τὰ ἄναιμα 

coll. K 14 τοῦ] τοῦτο ἃ τὰ post χαὶ om. K ἀτελῇ Ka 15 τὰ ὠὰ Καὶ 

16 τούτων IL 18 χρυσαλλὶς IKL δέ ἐστι IL 19 βρέχη Κα 21 ὑμέναις ἃ 

κοινῶσι T 24 γίνεται οὕτως Κα οὕτως] οὔτε La 20 ῥηϑέντων] εἰρημένων ἃ 
ἐξ αὐτοῦ Ia 21 συμβαίνει 11, ὠοδεῖς L: ὠειδεῖς ἃ 28 οὗτος Ka 
29 τρίτος 11,8 232 ποιητιχῆς K 93 ἡ μὲν] τὸ μὲν a ὕλη om. K 

post εἴρηται add. ἡ ὕλη Ka 94 ἐν ἑαυτοῖς ἃ 99 τὴν δὲ---ϑήλεος (13,1) om, L 
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ὕλην, ἥτις ἐστὶ τροφή. τινὰ μὲν ἔχει ἐκ τοὺ ϑήλεος μέ) ó ου- 35* TJ 9 T) SS p 2T. uc ey Ξ5 1s] Ἴλξὸς υξεχρι n6ppo, t60- 99 

4 - σ , - U , 

τέστιν ἄχρι πολλοῦ, οἷον ὅσα ϑηλάζει (ταῦτα γὰρ οὐ μόνον τὴν πρώτην, 

ἐξ ἧς xal τῆς ἐν τῷ σπέρματι οὔσης δυνάμεως συνέστηχεν, ἐχ τοῦ ϑήλεος 10 
λαμβάνει, ἀλλὰ xal τὴν εἰς τροφὴν ἀναλισχομένην, ix τῆς ὑστέρας μὲν 

5 ὅτε διχπλάττεται, ὕστερον O£ ϑύραζΞ ἐξελϑόντα ἐχ τῶν μαστῶν)" ὅσα δὲ 
. - , D , Y 2: "iO. 3 Y δ. δ.» ὦ σχωληχοτοχεῖται μόνην τὴν πρώτην ἔχει ἐχ τοῦ ϑήλεος, τὴν δὲ δευτέραν 

^ - * , , e e ^ * - 

οὐδαμῶς. ἐξ o0 μὲν οὖν. γίνεταί ἐστιν ἢ ὕλη, περὶ ἧς οὐδὲν ἀπορεῖται" 
- e , , , μ᾿ - e , 

ζητεῖται δὲ ὕφ οὗ γίνεται, πότερον ἐξωϑέν τι ὃν ποιεῖ, ὥσπερ ὁ οἰχοδόμος 

τὴν οἰχίαν, T, ἐνυπάρχει τῷ γινομένῳ xal μέρος γίνεται αὐτοῦ: εἴτε δὲ 
10 ἐνυπάρχει εἴτε μή, μέρος τί ἐστι ψυχῆς T, ψυχὴ ἡ ἔχει ψυχήν. 4 

p.134a2 Τὸ μὲν οὖν ἔξωϑέν τι ποιεῖν ἔχαστον ἡ τῶν σπλάγχνων 

5 τῶν ἄλλων μερῶν ἄλογον ἂν δόξειεν. 

SES. UP * 5 - A - A ,  α,»» € - 

Ex ἑχάτερα ἐπιχειρεῖ, xal πρῶτον μὲν διά τινων ἐνδόξων πιϑανῶς, 

οὐ | μέντοι ἀληϑῶς δείχνυσι μὴ εἶναι ἐνδεχόμενον τῶν ἐχτός τι εἶναι τὸ ϑύι 

15 ποιοῦν ἕχαστον τῶν σπλάγχνων χαὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ὡς χαταλείπεσϑαι 5 

τὸ εἶναί τι τὸ ποιοῦν μέρος τοῦ γινομένου. εἶτα ἐνίσταται χαὶ πρὸς τοῦτο 

χαὶ δείχνυσιν ὅτι ψεῦδός ἐστι τὸ λέγειν μέρος εἶναι τὸ ποιοῦν τοῦ γινο- 
μένου, xal εἶθ᾽ οὕτω διαρϑροῖ τὸν λόγον χαί φησι xal εἶναι xal μὴ εἶναι. 10 

ὃ μὲν γὰρ πατὴρ ὁ διδοὺς διὰ τοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπιόντος σπέρματος τὴν 
20 ποιητιχὴν δύναμιν ἐχάστου μέρους xal ἔχουσαν ἐν ξχυτῇ τοὺς λόγους 1Ὁ 

αὐτῶν ἐνεργεία ἐστὶν ἐχτὸς xal ἔχει ἕχαστον μέρος ἐνεργείᾳ" ἔστι γὰρ ἐν 

τῷ πατρὶ ἥ χεφαλὴ xai τὰ ἄλλα μέρη ἐνεργείᾳ. ἢ δὲ ἀπ᾿’ αὐτοῦ ὡς 
) A 

δι ὀργάνου τοῦ σπέρματος διδομένη ποιητιχὴ δύναμις xal ἔχουσα. ὡς 
΄ εἴρηται, τοὺς λόγους χωρὶς ὕλης ἐχάστου τῶν σπλάγχνων xai τῶν ἄλλων 90 

- M * ΜΡ | » Yy- Ἃ - Ἁ "Ὁ ΄ 

25 μερῶν, ὥσπερ xai ὃ νοῦς τὰ ἔνυλα εἴδη (xal οὗτος γὰρ χωρὶς τῆς ὕπο- 
- e v ^ , $ - [i ; * 5» - 

χειμένης αὐτοῖς ὅλης ἔχει τὰ εἴδη xai τοὺς λόγους αὐτῶν) ἢ δὴ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

διδομένη δύναμις ἐντὸς xal αὶ 

ὥσπερ ἣ ὕλη ἀλλ᾽ ὡς εἶδος: xai ἔστιν αὕτη ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ συνεζευ- 

^ 

0 
, - , , ^ * 

ρος "(tyzxat τοὺ TtvOUzVoOU, uepos oc ουχ 

ἡμένας ἑαυτῇ ἔχουσα xal τὴν ϑρεπτιχὴν xat αὐξητιχήν, ὡς ἐρεῖ πρὸς τῷ 

80 τέλει σχεδὸν τοῦ παρόντος βιβλίου γενόμενος. χαὶ ὥσπερ δὲ 6 διδάσχαλος 
τεῷ lI ἐνεργείᾳ ἔχων τοὺς τῶν ἐπιστητῶν λόγους ἄγει τὸν δυνάμει ἐπιστήμονα : 

εἰς ἐνέργειαν, οὕτω xal T7, ἐν τῷ σπέρματι δύναμις ἐνεργείᾳ ἔχουσα 
τοὺς λόγους τῶν μερῶν ἄγει τὴν ὕλην δυνάμει οὖσαν τὰ μέρη εἰς ἐνέρ- 
ἵειαν. χαὶ ταῦτα uiv προειρήσϑω πρὸς ἔνδειξιν τῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

2 ἄχρι] μέχρι Καὶ ὃ ἐξελθόντος IL 1 οὖν om. KLa 8 ἀφ᾽ οὗ ILa 
11 Tó μὲν IL Arist. PY: τῷ μὲν K: τῶν μὲν Arist. vulg. ποιεῖν IK Arist.: 
ποιοῦν L 13 ἐπιχειρεῖν a: ἐπιχωρεῖ ] 14 μέν τι ἃ 18 xai post φησι 
om. K 29 ἔχουσι a 28. 24 ὡς εἴρηται post λόγους ponit Καὶ 24 λόγους 

post ὕλης a 26 δὴ ex δὲ corr. L: δὲ I: δὴ οὖν Ka 26. 27 ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
δεδομένου Καὶ 21 post ἐντὸς add. ἐστὶ Καὶ 28. 29 συνεζευγμένην ἃ 

29 ἑαυτῇ om. ἃ ἐρεῖ] B ὃ 90 δὲ om. ἃ 92 καὶ om. a ἔχουσα pos' 
μερῶν (33) ponit K 94 προειρήσϑωσαν à τοῦ om, ἃ 
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γνώμης ὅτι τὸ πρώτως ποιοῦν ἐχτός ἐστι χαὶ Ott ἐχ τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος 36r 

γίνεται τὸ δυνάμει. ἐπιχειρεῖ οὖν πρῶτον ὅτι τὸ ποιοῦν οὐχ ἔστιν ἐχτός, 
λέγων ὅτι τὸ μὲν οὖν ἔξωϑέν τι εἶναι τὸ ποιοῦν, ἤτοι τὸ μὲν οὖν εἶναι 

τὸ ποιοῦν τι τῶν ἐχτὸς ὄντων τῆς υητριχῇς χοιλίας ἄτοπον dy δόξειεν χαὶ 30 
» ' ' 19, » , , - , ΄ )^*5 * ἄλογον. χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀλογίας σαφῶς ἐπήγαγεν. d 3* οὐδὲν οὖν 
- ^ m “Ὁ M - , 

οἷόν τε εἶναί tt τῶν ἐχτὸς τῆς μητριχῆς χοιλίας τὸ ποιοῦν τὰ τοῦ ζῳου 

μέρη" λείπεται ἄρα ἐν αὐτῷ εἶναι τῷ χυήματι. ἐν αὐτῷ OE ὃν πότερον 
, , 5» ^w , Ψ , ^ "^ Ἁ "^ » ^ "^ μόριόν ἐστι τοῦ γινομένου, otov ὀφθαλμὸς ἣ χεὶρ T, ἄλλο τι τοιοῦτον, ἢ 

οὐχ ἔστι μόριον, χαϑάπερ οὐδὲ 6 πλωτὴρ τοῦ πλοίου; x«l ἐρωτήσας πρῶ- 

tov μὲν δείχνυσιν οὕτως ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ἐν αὐτῷ ὃν μὴ εἶναι μόριον 
*, - CN 4 ^N ^ “Ὁ , ^ , τ ^ 7 σ *, »y * αὐτοῦ, δείχνυσι Oi xai τοῦτο ἐχ διαιρέσεως: εἶτα δείχνυσιν ὅτι οὐχ ἔστιν 35 

αὐτοῦ μόριον. τέως δὲ πρῶτον πειρᾶται δεῖξαι ὅτι μόριον αὐτοῦ ἐστιν οὕτως" 
M ' Tt , wies ^ * , * ^ -» AT F4 3*4) 

τὸ uiv οὖν, φησί, λέγειν μὴ slvat μόριον τὸ ποιοῦν τοῦ γινομένου, ἀλλ 
ὥσπερ 0 πλωτὴρ ἐν τῷ πλοίῳ, ἄλογον. ἐρωτητέον γὰρ τοὺς λέγοντας μὴ 

εἶναι μόριον αὐτοῦ, πότερον μετὰ τὸ τελειωϑῆναι τὸ ζῷον (περὶ γὰρ τῆς 
» , e - , 

τῶν ζῴων γενέσεως ὁ λόγος) μένει xai σώζεται τὸ ποιῆσαν xal συνεξέρ- 
- , bi , N x ^N , σ y M , 

χεται τῷ ζῴῳ, T, φϑείρεται. τὸ μὲν δὴ λέγειν ὅτι μένει xal συνεξέρχεται 
» € NJ " 9 m— , e EN $5 Y , , - 

αὐτῷ μὴ ὃν αὐτοῦ μέρος ψεῦδος: οὐδὲν γὰρ φαίνεται συνεξεοχόμενον τῷ 40 

ζῴῳ ἕτερόν τι παρὰ τὰ μόρια αὐτοῦ. τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἀλλ᾽ 
οὐδὲν τοιοῦτον φαίνεται ἐνόν, ὃ οὐ μόριον τοῦ ὅλου. οὐχ ἄρα 
o ἰόν τε λέγειν ὅτι ἐν αὐτῷ Ov τῷ χυήματι μένει xal συνεξέρχεται τελειω- 

ϑέντι χαὶ ζωωϑέντι’ φϑείρεται ἄρα. ἀλλὰ μὴν εἴ γε φϑείρεται, πάντα 
ποιΐσαν ἐφθάρη ἣ τινά. xai πρὸς μὲν τὸ ἕν τμῆμα τὸ πάντα ποιῆσαν 

οὐδέν τι λέγε!, πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν ἀπαντᾷ λέγων τὰ λοιπὰ γὰρ τί ποιή- 
σει; ἔστω γὰρ ὅτι πεποίηχε τὴν χαρδίαν xal τὸ ἥπαρ᾽ τὰ λοιπὰ τί ἂν 45 

ποιήσειεν; εἰ γάρ τις λέγει ὅτι ἐχεῖνο ποιῆσαν τὴν χαοδίαν ἔφϑαρται, T, δὲ 

χαρδία τὸ ἧπαρ xai τοῦτο τὸν πνεύμονα χἀχεῖνος ἄλλο, xal οὕτως τὰ λοιπὰ 

Ἱέγονεν ἅπαντα. dxoucdto ὦ λῷστε, ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνο ποιῆσαν τὴν χαρ- 
δίαν ἐφθάρη. οὕτω xai ταύτην ἀναγχαῖον ποιήσασαν τὸ ἧπαρ φϑαρῆναι" 

διὰ τί γὰρ ἐχεῖνο ἅμα τῷ ποιῆσαι τὴν xapló(av ἔφϑαρται, αὕτη δὲ τὸ 36v 
fap ποιήσασα οὐ φϑαρήσεται; ἀποχληρωτιχὸν γὰρ τοῦτο. εἰ δὲ τοῦτο 

ἀδύνατον, σώζεται ἄρα" εἰ δὲ σώζεται, μέρος ἐστὶ τοῦ γινομένου. εἰ γὰρ 
vx, ἣν μέρος, ἔδει συνεξέρχεσϑαι τῷ ζῴῳ ἕτερόν τι ὃν παρ᾽ ἐχεῖνο ἀλλ᾽ 

οὐδὲν τοιοῦτον φαίνεται συνεξερχόμξνον, ἀλλὰ μόνον ὑγρότητές τινες εἰδεχὃέ- 

σταται μόριον ἄρα ἐστὶ τοῦ γινομένου τὸ ποιοῦν. χαὶ ἀληϑὴς 6 λόγος, 

εἴ τις περὶ τῆς ἐν τῷ σπέρματι ἐνούσης ψυχῆς τὸν λόγον ἀχούοι" μέρος ὅ 
γὰρ ὡς ἀληϑῶς xai μέρος ὡς εἶδος αὕτη τοῦ γεγονότος: εἰ δέ γε περὶ 

ὃ ὅτι om. IL τι Om. ἃ ἤτοι et οὖν om. IL 4 post τῶν add. 

ἔξωϑεν ἤτοι à ὄντων seripsi: ὃν τῶν libri ὃ laeunam ἰηάϊοανὶ: addenda 

ex Arist. p. 72423. 4 χινεῖν τε γὰρ μὴ ἁπτόμενον ἀδύνατον χτλ. οὐδὲν οὖν] οὐδὲ 

γὰρ Καὶ 11 éx om. K 12 τέως] τελέως a ἐστιν αὐτοῦ IK 
13 post φησί add. μὴ IK 14 γὰρ] ἐστὶ ἃ 19 παρὰ] περὶ ἃ 20 οὐ 

om. IL 22 μὴν] μὲν Καὶ 20 1l) clc IL 29 ποιήσασαν ἀναγκαῖον coll. Καὶ 

31 εἰ γὰρ τοῦτο IL 96 ἀκούει Καὶ 91 ὡς ante ἀληϑῶς om. ἃ 
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τοῦ πρώτως ποιοῦντος, otov τοῦ πατρός, τὸν λόγον ἀχούοι, περὶ οὗ xai 80» 

οὗτος τὸν λόγον ποιεῖται, ψευδής" xoi πῶς ψευδής, ἐπάγει. 

Ρ. 134«14 Ei δὲ μή ἐστι τῆς ψυχῆς μηδέν, ὃ μὴ τοῦ σώματός 
ἐστιν ἔν τινι μορίῳ. 

Δείχνυσι διὰ τούτου, ὥσπερ ἤδη εἴπομεν, ὅτι τὸ πρώτως ποιοῦν οὐχ 
ἔστιν ἐν τῷ γινομένῳ οὔτε ὅλως μόριόν ἐστιν αὐτοῦ, ὅτι δὲ τὸ πρώτως 10 

xal χυρίως ποιοῦν ὃ πατήρ ἐστι, δῆλον: ἐξ αὐτοῦ γὰρ τὸ σπέρμα xal ἣ ἐν 
αὐτῷ δύναμις. συγχεὶ δὲ xal τῇδε χαχεῖσε ταλαντεύει τὸν λόγον διὰ τὸ lo 
ux προαναφωνῇσαι ὅτι περὶ τοῦ πρώτως, οἷον τοῦ πατρός, ποιοῦντός ἐστι 
νῦν αὐτῷ ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἀορίστως περὶ τούτου ζητεῖν. δείχνυσι δὲ ὅτι 20 
οὔτε ἔνεστιν ἐν τῷ σπέρματι ὁ πατὴρ οὔϑ᾽ ὅλως μέρος ἐστὶ τοῦ γινομένου. 
δείξας πρότερον ὡς εἴπερ ἐστὶ μέρος αὐτοῦ, ἀνάγχη ἔμψυχον εἶναι xol 

ἔχειν ψυχιχήν τινα δύναμιν ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα μόρια, λέγει νῦν εἰ δὴ 
υἡὐ ἐστι τῆς ψυχῆς μηδέν, ὃ μὴ τοῦ σώματός ἐστιν ἔν τινι 
μορίῳ, τουτέστιν εἰ οὖν πάντα τὰ τῆς ἀλόγου ψυχῆς μόρια εἴδη xal ἐντε- 80 

λέχειαί εἰσιν ἐχάστου τῶν τοῦ σώματος μερῶν, ὡς ἐν τῇ llepi ψυχῆς 

tz et 

δέδειχται, xal ἐν τοῖς τοῦ σώματός εἰσι μέρεσιν ὡς εἴδη ἐν ὕλαις, εἴπερ 

ἐστὶ τὸ ποιοῦν μέρος τοῦ ζῴου, ὑπάρξαι dv xal ἐν αὐτῷ μέρος τι T) δύνα- 35 
pig τις τῆς ψυχῆς, xal ἔμψυχον ἄν τι εἴη μόριον εὐθὺς ἐν τῷ 
σπέρματι ὄν" εἶτα τούτῳ συναπτέον τὸ ἀλλὰ μὴν xal τὸ ἐν τῷ σπέρ- 40 
ματι εὐϑὺς ἐνυπάρχειν τι μόριον τοῦ ζῴου T φυτοῦ γεγενη- 

μένον, εἴτε δυνάμενον ποιεῖν τὰ ἀλλα εἴτε μή, ἀδύνατον: οὕτω 
γάρ ἐστι τὸ ἐφεξῆς τῆς λέξεως, τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ παρεμβέβληται. τὸ 45 

δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον. ἔμψυχον ἄν τι εἴη εὐθὺς ἐν τῷ σπέρματι, 
ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἔμψυχόν τι εἶναι, εἴτε δύϊναται ποιεῖν τὰ ἄλλα, x&v 3i' 
τε μὴ δύναται. εἰ γάρ ἐστιν ἔμψυχον, πᾶν δὲ ἔμψυχον ἐχ σπέρματος, 
ἀνάγχη εἶναι πρὸ τοῦ σπέρματος ἐν d ἐστιν ἄλλο σπέρμα, ἀφ᾽ οὗ γέγονεν. 
ὅτι μὲν γὰρ τοῦτο ὑπὸ τοῦ ποιήσαντος τὸ σπέρμα ἐν ᾧ ἐστι γέγονε, δῆλον, 

ἀλλ᾽ ἀνάγχη πρὸ τούτου τε xal τοῦ ἐν ᾧ ἐστι σπέρματος ἄλλο εἶναι σπέρμα, 
ἐξ οὗ γέγονε" πᾶν γὰρ ἔμψυχον &x σπέρματος: ὥστε ἔσται τοῦ σπέρματος ὃ 

σπέρμα, xai τοῦτ᾽ εἰς ἄπειρον. οὐϑὲν ἄρα οἷόν τε τὸ ποιοῦν μόριον ὑπάρ- 
χειν τοῦ γινομένου: δέδειχται δὲ ὅτι οὐδὲ ἔξω ὃν δύναται ποιεῖν. διό, 

φησί, πειρατέον ταῦτα λύειν. ἢ μὲν οὖν τοῦ λόγου συνέχεια αὕτη" 

1 ἀχούει ἃ 2 ψευδὲς utrobique a 3 δὲ libri (sed iidem infra v. 13 δὴ) et 

Arist. S: δὲ δὴ Arist. vulg. τῆς Arist.: ct libri, sed iidem v. 14 τῆς 

9 δειχνὺς ἃ διὰ τούτων Ka 6 ὅλως] ἄλλως IK τὸ om. Ka 

8 xai ἐχεῖσε Καὶ 9 πρῶτος La 10 περὶ τοῦτο a 11 ἐν σπέρματι ἔνεστιν ἃ 
13 νῦν scripsi: οὖν libri 15. 16 ἐντελέχεια a 16 ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς] B 1 
ἐν τῷ περὶ Καὶ 18 ἐστὶ ἃ ὑπάρξαι scripsi: ὑπάρξη lL: ὑπάρξοι Ka 

ἄν om. K ἐν om. IL 21 ἐνυπάρχει L! 28 post μεταξὺ add. καὶ IL 

παρεμβέβληνται IL 20. 26 x&v τε καὶ μὴ IKa 26 δύνηται Καὶ 28 ἐστι 

om. IL 90 ἐχ τοῦ σπέρματος Ka 93 αὕτη] τοιαύτη K 
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τὰ δ᾽ ἄλλα, ὥσπερ εἴρηται, μεταξὺ παρευβέβληται, διὸ χαὶ τούτοις ἄξιον 37: 

ἐπιστῆσαι. εἰπὼν ὅτι εἴπερ ἐστὶ τὸ ποιοῦν xai χινοῦν μόριον τοῦ γινο- 

μένου, ἀνάγχη ἔμψυχον εἶναι, ἐπήγαγε τὰ οὖν ἄλλα πῶς; τουτέστι τὰ 
οὖν ἄλλα μόρια, ἃ μέλλει ἀπ’ αὐτοῦ γενέσϑαι, πῶς γενήσεται; Gp γε 10 

ὅ πάντα ἅμα γίνεται ἣ οὔ; χαὶ ὅτι μὲν οὐχ. ἅμα πάντα, χαὶ τῷ λόγῳ xai 

τῇ αἰσθήσει ὃ δῆλον: xat πῶς τῷ λόγῳ δῆλον, ἐρεῖ προϊὼν ἐν τῷ παρόντι 

βιβλίῳ. ἐπεὶ δέ τινες ἔλεγον ἅμα πάντα γίνεσϑαι, ἀλλ᾿ ὅσα μέν εἰσι pac 

Cova φαίνεται διὰ μέγεϑος, ὅσα δὲ βραχύτατα ἄδηλα τυγχάνει διὰ σμι- 

χρότητα, χαὶ ἐπὶ τούτῳ τὰ μὲν φαίνεται τὰ δ᾽ οὔ, χαίτοι ἅμα πάντων 

[0 γινομένων, ἐπήγαγεν’ ὥσπερ νῦν ἐπὶ τῶν τελείων ζῴων ἐστὶ μείζων τὸ 
μέγεϑος ὃ πνεύμων τῆς χαρδίας, οὕτως xai ἐν τῇ γενέσει, ὅτε ἦσαν ἅπαντα 15 

υιχρότατα, μείζων ἂν Tv αὐτῆς. εἰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ φαίνεται ἐν τῇ γενέσει 

ἢ χαρδία, χαίτοι πάνυ σμιχροτάτη οὖσα, ἐφαίνετο dy χαὶ ὁ πνεύμων, χαὶ 

τοσοῦτον μᾶλλον, ὅσον ὑπερέχει τῆς χαρδίας. νῦν δὲ ἢ μὲν χαρδία φαί- 

15 νεται τότε, οὗτος δὲ οὐ φαίνεται, ὡς μήπω δηλονότι γεγονώς" εἰ γὰρ ἐγε- 

γόνει, xal ἐφαίνετο. ὥστε οὐχ Gua γίνονται, ἀλλ᾽ ἢ μὲν χαρδία πρῶτον, 

τὰ δ᾽ ἄλλα ἅμα μὲν διαγράφεται, τελειοῦται δὲ τὸ μὲν πρῶτον τὸ δ᾽ 

ὕστερον, ὡς ἐρεῖ προϊών. xal ἐπεί, φησί, τὸ μὲν γίνεται πρῶτον, τὸ δ᾽ 20 

ὕστερον, πότερον τὸ πρῶτον γεγονὸς ποιεῖ τὸ δεύτερον xai τοῦτο τὸ τρίτον; 

20 xai ἐρωτήσας ἐπιχρίνει λέγων T, μᾶλλον μετὰ τόδε γίνεται τόδε: 
τουτέστιν Tj οὐ ποιεῖ τὸ πρῶτον τὸ ἐχόμενον; λόγος ὃξ xal αἰτία τοῦ μὴ 

Ἰΐνεσϑαι τὰ δεύτερα, φησίν, ὑπὸ τῶν προτέρων, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ 
ὄντος τὸ δυνάμει ὃν γίνεται ἐν τοῖς φύσει. τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτον ἂν 

εἴη: ὥσπερ τὸ δυνάμει πῦρ ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος πυρὸς γίνεται ἐνεργείᾳ 

25 πῦρ, xai ὁ δυνάμει γραμματιχὸς ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ssi γίνεται ὌΝ 25 

[Q7 ύμονα, Lud dy ἢ χαρδία πνεύμων, 

στέον δὲ ὅτι παραλογίζεται ἡμᾶς" 

τιχύς, οὕτως εἰ ἢ χαρδία ἐποίει τὸν πν 

cH xoi ἣν ἅμα xal χαρδία xai πνεύμων. ἰστ 
ὡς γὰρ δείξει προϊών, ἢ ἐν τῷ σπέρματι ἐνοῦσα δύναμις πρῶτον μὲν ποιεῖ 

τὴν χαρδίαν χαὶ Syr ἐν αὐτῇ τοιαύτην δύναμιν, λέγω δὴ ποιητιχήν, 

30 χαὶ οὕτως αὕτη ποιεῖ τὰ λοιπὰ. πῶς ὃς ταῦτα συμβαίνει, ἐρεῖ ἐν τῷ 

παρόντι βιβλίῳ, ὅτε χαὶ ἡμεῖς εἴποιμεν ἂν τὰ δοχοῦντα ἡμῖν. 

p.i34b4 lletpaxéov δὴ ταῦτα λύειν" ἴσως γάρ τι τῶν εἰρημένων 
ἐστὶν οὐχ ἁπλοῦν. 

ἐὼν... ὥσπερ εἴρηται, xoi συλλογισάμενος ἐφ᾽ ἑχάτερα ὅτι οὔτε 30 

] -—Á K: παρεντέϑειται a τούτοις] toig ἄλλοις Καὶ 4 μέλλη ἃ 
5 ἅμα πάντα coll. Ka 8 exspectas φαίνεσϑαι--- τυγχάνειν — φαίνεσϑαι (9) 

τυγχάνουσι ἃ Ὁ. ἐπὶ τούτου ἃ χαίτοι] «ai IL 10 νῦν] οὖν Καὶ 

τελείων om. K petGmv om. IL: post πνεύμων (11) ponit a 12 αὐτῆς] 

αὐτοῦ IL: αὐτῶν ἃ 13 ἐμφαίνετο Ka 18 ὡς épet—Docepov (19) om. IL 
γίνεται τὸ πρῶτον à 23 τοῖς φυσιχοῖς ὦ 26 εἰ] καὶ La ἡ καρδία ὁ 

πνεύμων IL 21 ante ἅμα add. ἂν a χαὶ T καρδία ἃ 29 ἐναποτί- 

ϑησιν K ἐν om. Καὶ τὴν τοιαύτην K post δὴ add. τὴν Καὶ 
90, 31 ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ] B. 4 p. 74023 sqq. 22 δὴ om, IL 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. B 1 Arist. p. 73154) 11 

» ES ΄ ^ - v , ᾧ τς - ΄ , ^S Gm 
ἔξωϑεν εἶναι δύναται τὸ ποιοῦν οὔτε ἐν αὐτῷ τῷ χυήματι, ἐπειδὴ τὸ 8:7: 
Y , e - , - , T Y - - , ἔξωϑεν οὐχ ἁπλοῦν ἐστι, τοῦτο λέγει εἶναι αἴτιον τοῦ παραλογισμοῦ. εἰ 35 

᾿ ey v , - , , , 

μὲν γάρ τις λέγει ὅτι τὸ ἔξω ἀμέσως ποιεῖ xal χωρίς τινος ὀργάνου, ψεύ- 
-ὦ 

σεται, εἰ δὲ διὰ μέσου τοῦ σπέρματος xoi τῆς ἐν αὐτῷ δυνάμεως ὡς OU 40 

οι ὀργάνων τινῶν, ἀληϑεύσει: ὥστε ἐρωτωμένων ἡμῶν, πότερον τὸ ποιοῦν 
ἔξω ὃν δύναταί τι ποιεῖν ἣ 00, ἀποχριτέον ἔστι μὲν οὖν ὡς δύναται, ἔστι 45 

δ᾽ ὡς οὐ" διὰ μὲν ὀργάνων τινῶν δύναται, χωρὶς δὲ τούτων οὐ δύναται. 31" 
' Ἁ - , » M , Ἁ , "v Y» M 2-3 - »^* 

τὸ δὴ ποιοῦν, φησίν, εἴτε τὸ σπέρμα χρὴ λέγειν εἶναι εἴτε τὸ ἀφ᾽ οὗ, οὐδὲν 
Kd ) Ἁ » e M x ^ * e 

διαφέρει. ἢ μὲν γὰρ ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὸ σπέρμα τὴν δύναμιν ἐν ἣ εἰσιν οἵ ὃ 
- - — , , ^ , ᾿ , - * 5B 

10 τῶν μερῶν λόγοι, ταύτῃ οὐδὲν διαφέρει τὸ σπέρμα τοῦ ἀφ᾽ ob ἐξῆλϑεν. 
LI , MJ , e ^ e , 

ὡς γὰρ τὸ σχέπαρνον χατὰ τὴν χίνησιν. ἣν ὑπὸ τοῦ τέχτονος ἅμα χινηύ- υ 

μενον χινεῖ xal τοιωσδὶὲ τὸ ξύλον σχηματίζει, οὐδὲν διαφέρει τοῦ τέχτονος, 
^ - » ' ' , ? 

οὕτω xai τὸ σπέρμα, T ἔχει τὴν x(vqow xal τὴν ποιητικὴν δύναμιν ἐν 
e - $^ ^ ΄ , ' A δὸς e 3.3 Tore EAT 
ἑαυτῷ, οὐδὲν διαφέρει, ἀλλὰ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀφ᾽ οὗ ἐξῆλϑεν. αὐτόματα 

"EE ΄ 4 1 ΄ Y n ^" , P e : 

15 ὃὲ ϑαύματα λέγει τὰ ξύλινα ὄργανα, ἃ παρῆγον ἐν τοῖς γάμοις. ὥσπερ γὰρ 
τούτοις ὁ ϑαυματοποιὸς χινεῖ τόδε μὲν τὸ ξύλον χαὶ ἀπέρχεται, τοῦτο 5 

ἐν 
^ e ^ ^ Ὁ , , ᾿ ΠΑΝ — , , — - 

δὲ ὑπὸ τῆς ἐνδοδείσης αὐτῷ χινητιχῆς δυνάμεως διά τινος μηχανῆς χινεῖ 

ἕτερον, χἀχεῖνο ἄλλο, χἀχεῖνο τὸ εἴδωλον, τοῦτο δὲ δοχεῖ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 15 
- , Ak d - σ νά - MICA 0 ^ , e - - χινεῖσϑαί τε xal ὀρχεῖσϑαι, ὅμως οὐ χινεῖται ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ 

90 πρώτως χινήσαντος, οὕτω χἀν τούτοις ὃ. μὲν πατὴρ δέδωχε τῷ σπέρματι 

χινητιχήν τινα δύναμιν, ὥσπερ xai ὃ ϑαυματοποιὸς τῷ πρώτως ὑπ᾽ αὐτοῦ 
χινηϑέντι ξύλῳ: αὕτη OE ἢ χινητιχὴ δύναμις χινεῖ τὸ χαταμήνιον T, τὸ ἀνά- 

λογον, xal οὕτω γίνεται τὸ ζῷον. εἰπὼν δὲ ὅτι οἷον τὰ αὐτόματα τῶν 
- , » , ΄ ΄ , ' , 

ϑαυματοποιῶν ἐπήγαγε ἔχοντα γάρ πως ὑπάρχει δύναμιν τὰ μόρια 
ἠρεμοῦντα. τὰ γὰρ μόρια τοῦ εἰδώλου χαὶ τὰ λοιπὰ ξυλάρια ὅτε ἠρε- ΄- 20 τῷ C 

u009t δυνάμει &youct τὸ χινηϑῆναι, χαὶ ὥσπερ ἐν τοῖς αὐτομάτοις χαὶ μὴ ἅψα- 

«ένου τοῦ ϑαυματοποιοῦ τοῦ εἰδώλου ὅμως ἁψαμένου τινὸς ἄλλου ξυλαρίου, 
L 

T φ εἶτα ὑποχωρήσαντος χινεῖται τὸ εἴδωλον, οὕτως χαὶ ὃ πατὴρ μὴ ἁψάμενος 
τοῦ χαταμηνίου, ἁψάμενος δέ τινος ποιεῖ τὸ ζῷον. τὴν ὃὲ ἐν τῷ σπέρ- 

30 μάτι ἐνοῦσαν δύναμιν ἅπτεσϑαί φαμεν τοῦ χαταυμηνίου ὃν τρόπον λέγετα! 
Li e , er - » ^ e ^ , d , 

xmi ἢ οἰχοδόμησις ἅπτεσθαι τοῦ οἴχου χαὶ ἢ λοιδορία τοῦ λοιδορουμένου. 

τὸ δὲ τρόπον τινὰ πρόσχειται, διότι τὸ χυρίως ἅπτεσϑαι ἐπὶ σωμάτων λέ- 25 

48191, ἢ ὃὲ ἐν τῷ σπέρματι δύναμις xal ἢ λοιδορία ἀσώματος. χαὶ λοιπὸν 

συμπεραίνεται λέγων ὅτι ἔστι τι ὃ ποιεῖ, οὐχ οὕτω δὲ ὡς τόδε τι. ὃ 

1 δύναται] δυναῦ ΤᾺ ἐπεὶ ἃ 6 οὖν om. Καὶ 8 δὲ Καὶ 9 ἡ μὲν IL: 

εἰ μὲν ἃ ἐν ᾧ La 10 τοῦ] τὸ IL 11 ὡς γὰρ---ἐξῆλθεν (14) om. Καὶ 

κατὰ om. IL ἀπὸ L 13 οὕτως οὐδὲ τὸ a 14 τὸ ἀφ᾽ οὗ La 15 ὄργανα] 

εἴδωλα Ka 10 μὲν τόδε coll. Καὶ 11 ὑπὸ] διὰ Καὶ χινητιχῆς) κινῆται a: 

κινεῖται Καὶ 20 πρώτως] πρότερον ἃ 21 πρώτῳ ἃ 24 δυνάμει ἃ 

25 ὅτι Καὶ 26 δύναμιν ἔχουσι τοῦ χινηϑῆναι Ka post ὥσπερ add, δὴ Ka 

29 τῆς δὲ et 90 ἐνούσης δυνάμεως IL 90. 31 λέγεται--- οἰκοδόμησις] xal ὁ οἰχοδόμος 

λέγεται K: λέγει μὲν χαὶ ἡ οἰχοδομιχὴ ἃ ol τῆς οἰχίας Ka 92 τὸ post διότι 
00 

om. L ἅπτεσϑαι ex ἕπεσϑαι corr. K 923 ἡ post zai om. ἃ ἀσώματα Καὶ 
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ὃὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν’ ὅτι μὲν οὖν ἐστί τι τὸ ποιοῦν χαὶ τοῦτό ἐστιν ἢ 81» 
- D. EA , e » [4 " , 

ἐν τῷ σπέρματι δύναμις, οὐχ οὕτω δὲ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ἐνεργεία τὰ μόρια 
Ἁ , ὡς τὸ πρώτως ποιοῦν οἷον ὃ πατήρ, ἀλλὰ δυνάμει μὲν τὰ μόρια ἐνεργείᾳ 

δὲ τοὺς λόγους, δῆλον. 

σι p.734»19 Πῶς δέ ποτε ἕχαστον γίνεται, ἐντεῦϑεν δεῖ λαβεῖν ἀρ- 
χὴν ποιησαμένους. 

Εἰπὼν τί τὸ ποιοῦν προτίϑεται εἰπεῖν xal πῶς τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμε- 20 
να γίνεται. πρότερον δὲ πάλιν λέγει τε xal διορίζεται, τί τε τὸ ὄργανον 
usÜ' οὗ ποιεῖ, xai ἄλλα τινὰ ἀχόλουϑα τοῖς προχειμένοις, εἶθ᾽ οὕτως ἐπά- 95 

10 vetgt διὰ πολλοῦ ἐπὶ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως αὐτῶν. ἀρχὴν οὖν. φησί, 
ποιητέον τήνδε: ὅσα γίνεται φύσει T τέχνῃ, ὑπὸ τοῦ ἐνεργεία ὄντος γίνε- 40 

ται ἐχ τῆς ὕλης τῆς δυνάμει οὔσης τόδε τι. γίνεται γὰρ ὃ ἀνδριὰς ὑπὸ 
τῆς ἐνεργεία οὔσης τέχνης ἐχ τοῦ χαλχοῦ τοῦ δυνάμει ὄντος ἀνδριάντος. 45 

ἔστι δὲ xal τὸ σπέρ᾽μα τοιοῦτον" ἔχει γὰρ ἐν ἑαυτῷ ἐνεργείᾳ τοὺς λόγους 38r 
15 ἑκάστου τῶν γινομένων, χαϑάπερ xai ὃ τεχνίτης τοὺς τῶν τεχνητῶν. χαὶ 

παυομένης τῆς χινήσεως, φησί, γίνεται ἕχαστον τῶν μορίων. ὥσπερ 6 

Ἰὰρ ἐπὶ τῶν αὐτομάτων ϑαυμάτων ὁ μὲν ϑαυματοποιὸς χινήσας τόδε τι 
πέπαυται τοῦ χινεῖν, τοῦτο δὲ τὸ πρησεχῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ χινηϑὲν ἐχίνησεν 10 

ἄλλο, χἀχεῖνο ἕτερον, οὕτω xai T, ἐν τῷ σπέρματι δύναμις ἐχίνησε τὴν ὕλην 

90 xai πεποίηχε πρῶτον τὴν καρδίαν xal ἐνέσπειρεν ἐν αὐτῇ δύναμιν οἵα ἐστὶν 16 

αὐτή, εἶτα πέπαυται’ ἣ ὃὲ ἐν τῇ χαρδία. δύναμις ποιεῖ τὰ ἄλλα. παυο- 
μένης οὖν τῆς χινήσεως τῆς ἀπὸ τῆς ἐν τῷ σπέρματι δυνάμεως γινομένης, 20 

ἐνεργούσης δὲ τῆς ἐν τῇ χαρδίᾳ ἐνσπαρείσης δυνάμεως γίνεται ἕκαστον τῶν 

ἄλλων μορίων. γίνεται δὲ οὐ μόνον τοιόνδε χατὰ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ χαὶ 

25 ἔμψυχον" πᾶν γὰρ τὸ ἔχον τὴν αὐξητιχὴν καὶ δηλονότι xat. ϑρεπτιχὴν ψυχὴν 
ἔμψυχόν ἐστι. xal ἄλλως δὲ εἰ μὴ ἦσαν ἔμψυχα, ὁμωνύμως ἂν αἱ χεῖρες 
ἐλέγοντο χεῖρες xal οἱ ὀφθαλμοὶ ὀφθαλμοί, xal τὰ λοιπὰ ὁμοίως. sino 
οὖν περὶ τοῦ ποιητιχοῦ ἃ προσεχῶς εἴρηχεν, ἐπειδή τινες ἔλεγον ὅτι τὸ 90 
δημιουργοῦν χαὶ ποιοῦν τὰ τοῦ ζῴου μέρη ἣ ἐν τῇ μητρὶ ϑερμότης ἐστίν, 

80 ἐπάγει λέγων ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν οὐδ᾽ ἂν πέλεχυν οὐδὲ ἄλλο 
τι οὐδὲν φήσαιμεν ποιῆσαι τὸ πῦρ μόνον, ἀλλ᾽ ὁ τεχνίτης μετὰ τοῦ πυρὸς 

χαὶ τῶν οἰχείων ὀργάνων, οὕτως οὐδὲ πόδας χαὶ χεῖρας ποιεῖ τὸ ἐν τῇ 
μητρὶ ϑερμὸν μόνον, ἀλλ᾽ f, τοῦ σπέρματος δύναμις. σχληρὰ μὲν γὰρ xol 
χραῦρα ποιήσαιεν ἂν πῦρ χαὶ ψυχρότης, ὥσπερ δέδειχται ἐν τετάρτῳ τῶν 80 

35 Μετεώρων, xal ἡμεῖς ὁρῶμεν τὸν χρύσταλλον ὑπὸ ψύχους γινόμενον" τοὺς 

x 

€ 

Ι μὲν οὖν ἐστί «t infra vers. add. L ἐστί om. I 9 ποιοῦν πρώτως Κα 
οἷος K 9 ἐνταῦϑα IL “ προστίϑεται IL! 8 τε post τί om. Ka 

10 οὖν] δὲ Καὶ . 15 γινομένων] μορίων Ka τοὺς Om. à τεχνιτῶν à 
20 ἑαυτῇ IKL 2] αὐτή om. K 28 σπαρείσης K 25 πᾶν] πῶς K 

καὶ prius om. IL καὶ τὴν Up. Ka 26 ἄψυχον Καὶ 21 ὀφϑαλμοὶ semel 
habet a 28 4] ἅπερ a εἴρηται à 99 γὰρ om. ILa 94 «al ἡ ψυχρότης a 
94. δῦ ἐν τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] Δ 10 35. 79,1 τὸν δὲ λόγον Καὶ 
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δὲ λόγους xal τὴν φύσιν xal τὴν ἐνέργειαν xol τὸ εἶδος, xaU' ἃ τὸ μέν 38r 
ἐστι χείρ, τὸ δὲ ὀφϑαλμός, οὐχέτι ποιήσειεν ἂν τὸ πῦρ, ἀλλ᾽ ἣ χίνησις f, 
ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος (λέγων γεννήσαντα xal ἐντελεχείᾳ ὄντα τὸν πατέρα) 
ἐν τῷ σπέρματι ἐνοῦσα. εἰπὼν δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος τοῦ ἐντελε- 
χείᾳ ἔχοντος ἅπαντα τὰ μόρια, ἐπήγαγεν ὅ ἐστι δυνάμει ἣ ἐξ οὗ γίνε- 
ται. ἐλλείπει δὲ τῇ λέξει τὸ ὕλη xol τὸ γινόμενον, εἴη δ᾽ ἄν τὸ τῆς 80 

λέξεως πλῆρες τοιοῦτον, ὅ ἐστι δυνάμει ἣ ὕλη, ἐξ ἧς γίνεται τὸ γινόμενον. 
ἣ γὰρ ὕλη δυνάμει ἐστὶ τοῦτο, λέγω δὴ τὸ ποιοῦν, ὥσπερ xai τὰ ξύλα 
δυνάμει πῦρ. ὅτι δὲ τὰ ὄργανα χατὰ τὸν τῆς τέχνης λόγον χινεῖται, δῆλον" 

εἰ γὰρ ἄλλην τινὰ ἐχινεῖτο xal μὴ ταύτην, οὐχ ἂν ἐγεγόνει ποτὲ τὸ 
τεχνητόν. ἀλλ᾽ ἢ μὲν χίνησις, ἣν χινεῖται xal τὰ ὄργανα χαὶ τὰ δι᾿’ αὐτῶν 
γινόμενα τεχνητά, ἐχτός ἐστιν αὐτῶν (ὃ γὰρ τεχνίτης ἐχτός), ἐπὶ Oi τῶν 
φύσει τινομένων ἐν αὐτοῖς ἐστι τοῖς γινομένοις τὸ ποιοῦν xal χινοῦν. ἑτέραν 40 
ὃὲ φύσιν x«l ἔχουσαν ἐνεργείᾳ τὸ εἶδος τὸν πατέρα λέγει. | 

p.735a34 Πότερον δ᾽ ἔχει ψυχὴν τὸ σπέρμα T, οὔ; ὃ αὐτὸς λόγος 
χαὶ περὶ τῶν μορίων. 

Τὸ ζητούμενόν ἐστιν, dpa ἔχει ψυχὴν χαὶ τὸ σπέρμα τινὰ χαὶ τὰ 38v 
᾿αὖρια, ἢ πάντῃ πάντως ἄψυχα τυγχάνει ὄντα; τὸ γὰρ ὃ αὐτὸς λόγος xoi 

τῷ Cc 

30 

περὶ τῶν μορίων ἴσον ἐστὶ τῷ τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτη ζητητέον xal περὶ τῶν ὃ 
, ΠΝ Y E i - » 2? " * Ἁ M Ἁ , ! PU E μορίων, dp' ἔχουσι ψυχὴν ἣ οὔ. εἰ yàp μὴ ἔχει τὸ σπέρμα ψυχήν. φη- 

σίν, οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ τῶν μορίων, οἷον ὀφθαλμῷ, χειρί, τοῖς τοιούτοις ἔσται 10 

ψυχή, πλὴν ἐν ἐχείνῳ οὗ γέ ἐστι, τουτέστι πλὴν ἐν τῷ πατρὶ ἀφ᾽ οὗ 
τὸ σπέρμα ἀπῆλϑεν. ὥστε εἰ μὴ ἐν τῷ σπέρματί ἐστι ψυχή, ὕφ᾽ οὗ τὰ 
μόρια γέγονεν, οὐδὲ τὰ μόρια ἕξει, ἀλλ᾽ ἄψυχα ἔσται. ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἔχουσι 15 
ψυχήν, οὐδὲ μόρια ἔσται τοῦ γεγονότος, ἀλλ᾽ T, ὁμωνύμως. πῶς γὰρ 
αὐτοῦ μὲν ὄντος ἐμψύχου, τούτων OR ἀψύχων, μόρια ἔσται αὐτοῦ; δῆλον 
οὖν, φησίν, ὅτι χαὶ ἔχει τὸ σπέρμα ψυχὴν xol δηλονότι δι᾿ αὐτὸ xal τὰ 

, »" M » ^ , , 1 - τὶ X » S. 3 e n^ , 2 MI » ! 4 

uópta, xai ἐστι δυνάμει. ἀλλὰ πῶς ψυχὴν ἔχον οὔχ ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἔμψυ 

yov, ἀλλὰ δυνάμει: ἢ οὕτως ἐστί, φησί, δυνάμει πρὸ τοῦ ἅψασθαι τοῦ 

χαταμηνίου, ὡς 6 ἐνεργεία γεωμέτρης xol μὴ ἐνεργῶν διὰ στέρησιν βιβλίου" 
A ' ^N eo ^ f» MI € " e SU. ! - *, ΄ »v " Q, ἐπειδὰν δὲ ἅψηται τῆς ὕλης xai χινῇ χαὶ οἱονεὶ ἐμψυχοῖ αὐτήν, ἔοιχε τῷ ?0 

ἔχοντι βιβλίον χαὶ ἐνεργοῦντι. λέγει δὲ xat τὸ σπέρμα xat τὸν γεωμέτρην 
ἐγγυτέρω αὐτὰ ἑαυτῶν γίνεσϑαι xai πόρρω. ὡς γὰρ ὃ αὐτὸς χαὶ εἷς γεω- 

2 ποιήσαιεν IL πῦρ] καταμήνιον a ἣ post χίνησις om. ἃ 3 λέγει I 

γεννήσαντα seripsi: γεννῆσαν libri 9 ἢ om. a 6 ἡ ὕλη K: τὸ ἡ ὕλη a 
8 ὕλη δύναμις Καὶ 10 ἄλλην] ἄλλα 1 11 τὰ 9? ἑαυτῶν ἃ 12 γινό- 
μενον à $] ὃν La 14 ἐνεργείαν ἃ 10 περὶ] ἐπὶ Καὶ 11 ἐστιν 
om. K καὶ prius om. Ka τινὰ om. Κα 18 πάντα πάντως ἃ 

21 post χειρὶ add. zai ἃ 22 τοῦ τέ ἐστι πλὴν ἃ 20 ἐξῆλϑεν Καὶ ἐστὶν ἡ 
ψυχὴ L 24 οὐδὲν Καὶ 29 ἐστὶ ἃ 28. 29 ἀλλὰ πῶς--ἀλλὰ δυνάμει om. Καὶ 

29 οὕτως] οὔτε Κα 91 χινεῖ ILa 92. «ai post δὲ om. K 33 ἑαυτῶν] 

αὐτῶν IL πόρρω] immo πορρωτέρω 
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Z ^ σ΄ X ^ 0061 4 A - ^r A2 mn "y £^ ὦ 2^ » etos. ὁτὰν μὲν χαὐευδῃ, πορρωτέρω ἔστι τοῦ ἐνεργοῦντος, ἐγγυτέρω 6e 98v St 

ea ταν ἐγρηγορῇ. οὕτω xai τὸ σπέρμα. ἔστιν οὖν τὸ σπέρμα ἐνεργείᾳ piv 
, 

ἔμψυχον, ὥσπερ xai 6 ἐγρηγορὼς γεωμέτρης ἐνεργεία γεωμέτρης, δυνάμει ὡς 

Q2 & ὡς μὴ ἐνεργοῦν, ὥσπερ xat ὃ μὴ ἐνεργῶν τεωμέτρης: ἡ piv γὰρ 
Su τὴν ἕξιν. ἐνεργεία εἰσίν. T, δὲ μὴ ἐνεργοῦσι. δύνανται Ob BvepwT. x à ἔχουσι τὴν ἕξιν, ἐνεργείᾳ εἰσίν, Ἢ ὃξ μὴ ἐνεργοῦσι, δύνανται OE ἐνεργῆσαι, 25 

* 

δυνάμει. 

^r149 ΡΠ ἢ à ἦ δ δὲ : Y S3 adu 4 
p. 135219 αὐυτὴς μὲν oU0vV OUO0EV poptoy αἴτιον τῆς γένεσεως, 

5 Ἁ X Ld Ll » 

ἀλλὰ τὸ πρῶτον χινῆσαν ἔξωϑεν. 

Ταύτης λέγει τῆς διαπλαττούσης xoi ποιούσης τὰ μόρια. οὐδὲν οὖν. 

10 φησί, μόριον αὐτὸ ἑαυτῷ αἴτιόν ἐστι τῆς διαπλαστιχῇς γενέσεως: οὐδὲν 
4&p αὐτὸ ἑξαυτὸ γεννᾷ xoi παράγει, ὡς ἐν ἄλλοις ἡμῖν δέδειχται, ἀλλὰ 30 

γίνεται μὲν ὑπὸ τοῦ. ἔξωϑεν ποιοῦντος, τρέφεται δ᾽ ὕφ᾽ αὑτοῦ. τὴν μὲν 
γὰρ ϑρεπτιχὴν ἔχει ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ xal διὰ τοῦτο γεγονὸς τρέφει αὐτὸ 80 

ἑαυτό, τὴν δὲ διαπλαστιχὴν xal ποιητικὴν οὐχέτι, ἀλλὰ ἔξωϑεν: τὸ δὲ ἔξω- 
15 ϑεν ταὐτόν ἐστι τῷ οὐ σύμφυτον, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ἁπτομένην. εἰπὼν Oi ὅτι 

αὔξει ἤδη αὐτὸ ξαυτό, ἐπήγαγε. διόπερ πρῶτόν τι γίνεται xal οὐχ 

ἅμα πάντα, τουτέστι xai διὰ τὸ μηδὲν αὐτὸ ἑαυτὸ ποιεῖν: χαὶ παράγειν, 

ἀλλὰ πᾶν τὸ γινόμενον ὕπ᾽ ἄλλου γίνεσϑαι γίνεταί τι πρῶτον. εἰ γὰρ μὴ 40 

ὕπ᾽ ἄλλου ἐγίνοντο, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῶν, διὰ τί ὥσπερ ἣ χαρδία φέρε εἰπεῖν 

90 ἐποίησεν αὑτήν, οὐ χατὰ τὸν αὐτὸν χαιρὸν x«i ἕχαστον τῶν ἄλλων ἑαυτὸ 
παρήγαγε x«i ἅμα πάντα γέγονε; ζητήσεις δ᾽ ἄν τις, εἰ μηδὲν αὐτὸ ἑαυτὸ 

παράγει, ἀλλά τι ἄλλο ἔχον ἐν ἑαυτῷ ἐνεργείᾳ τοὺς λόγους, διὰ τί οὐχ 
ἅμα πάντα ποιεῖ, ἀλλὰ πρῶτον τὴν χαρδίαν; ἣ ὥσπερ ὁ τέχτων ἐνεργείᾳ 
μὲν ἔχει τὸν τῆς ξυλίνης σφαίρας λόγον χαὶ τὸν τῆς χλίνης χαὶ ἄλλων 45 

25 πολλῶν, οὐχ ἅμα δὲ ποιεῖ πάντα, ἀλλὰ πρῶτον μέν, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὴν 

σφαῖραν, εἶτα τὴν χλίνην, οὕτως χαὶ αὕτη ἢ δύναμις ἅμα μὲν πάντα σχια- 
τραφεῖ, πρῶτον δὲ δημιουργεῖ τὸ ἀναγχαιότατον, εἶτα τὸ ἐφεξῆς. εἰπὼν δὲ 
διόπερ πρῶτόν τι γίνεται, ἐπήγαγε τοῦτο δὲ γίνεσϑαι ἀνάγχη 
πρῶτον ὃ αὐξήσεως ἀρχὴν ἔχει, τουτέστι τοῦτο δὲ ἀνάγκη πρῶτον 89: 

80 γίνεσϑαι, ὃ δύναται ὥσπερ ἀχρόπολίς τις δέξασϑαι χαὶ φυλάσσειν τὴν ϑρε- 
πτιχὴν xal αὐξητικὴν xot γεννητικὴν ψυχήν. αὗται δὲ τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 
υἱα εἰσί, τῷ λόγῳ δὲ διάφοροι. τοῦτο δέ, φησί, τὸ ϑρεπτιχὸν τὸ γενν ἡ- 

τιχόν ἐστιν οἷον αὐτό παντὸς γὰρ ζῴου xal φυτοῦ τελείου τοῦτό 
ἐστιν ἔργον τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό. 

2 γρηγορῇῆ Ka ἔστιν--- σπέρμα om. IL. ὃ γρηγορῶς a post ἐνεργείᾳ add. δὲ IL 

4 ἐνεργῶν] ἐνεργοῦν Ta 9 ἐστίν K 10 μόριον om. Κα αὐτὸ] αὐτῶ 

11 ἐν ἄλλοις] neseio quo respiciat 15 οἱονεὶ om. IL 18 γενόμενον a 

19 διὰ τί scripsi: δι᾿ ἃ Ka: om. IL 20 αὐτήν libri oo om. L in lit. II 

litt. 2] xai om. a καὶ ἅμα--- παράγει (22) om. 1, 22 παράγει] παρή- 
γαγε 1 24 ἔχει μὲν Κὰ 25 δὲ om. IL 9l] «at αὐξητιχὴν om. L 

γενητιχὴν ILa Ψυχήν post ϑρεπτικὴν ponit Καὶ 22 εἰσί] ἐστί ἃ τὸ ϑρεπτιχὸν τὸ 
0m. ἃ Ὁ post ἐστιν ex Arist. addendum ἑτέρου post ἐστιν add. τὸ γεννὸν 

(l. τὸ γεννῶν) ἃ 
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p.735219 ᾿Ανάγχη δὲ διὰ τόδε, ὅτι ὅταν γένηται, αὐξάνεσϑαι 39r 

ἀναγ χη. 
364r Εἰπὼν ὅτι τοῦτο γίνεσϑαι ἀνάγχη πρῶτον, ὃ αὐξήσεως dp; 

διὰ μέσου τινὰ Ξαρενείρας ἐπήγαγε τὸ ἀνάγκη δὲ διὰ τ 
ὃ συνεχὲς τούτῳ ἐχεῖνο. ὃ δὲ λέγει οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγε διὰ τί δὲ 10 

εἶπον τὸ ἀνάγχη γίνεσϑαί τι πρῶτον xal ἔχειν αὐξήσεως ἀρχήν; διὰ τόδε. 

xai τί τοῦτο; διὰ τὸ ἀναγχαῖον εἶναι πᾶν τὸ γεγονὸς αὐξάνεσϑαι. εἰ δὲ ἕν 15 
τί ἐστι xal τοῦτο τὸ ἔχον τὴν αὐξητιχὴν πρώτως ψυχήν (οὐ γὰρ πολλὰ 

μέρη ἔχει), ταύτην πρώτως ἀνάγχη πρῶτον τῶν ἄλλων Tibe. 

^ “Ὁ 

10 p. 735229 Περὶ δὲ τῆς τοῦ σπέρματος φύσεως ἀπορήσειεν ἄν τις. 

"Q ζητεῖ τοιοῦτόν ἐστι, πότερον τὸ σπέρυα ὕδωρ ἐστὶν ἣ υἴγμα ὕδα- 90 
1 - M j - 4 $9 P! toc xal γῆς. εἰ uiv οὖν ὕδωρ, οὐδὲν δὲ ὕδωρ παχύνεται ὑπὸ ϑερμοῦ xoi 
, » Z - , bb QN Ἀ , [adi " , » 

στερεώτερον αὐτὸ ἑἕαυτοῦ γίνεται, ἔδει iis τὸ σπέρμα ὕδωρ ὃν παχύνεσϑαι 35 
ὑπὸ τῆς ἐν τοῖς ζῴοις ϑερμότητος" νῦν δὲ ἔξεισι παχὺ χαὶ συνεστηχὸς ὥσπερ 

15 M ἑψηϑέν, ἀλλ᾽ οὐ διαρρέον xal ἐξατμιζόμενον ὥσπερ τὸ ὕδωρ. ἔξεισι μὲν 30 

οὖν em Ψοχόμενον δὲ γίνεται ὑγρὸν xmi διαρρέον: ἔδει δέ, εἴπερ ὕδωρ 
ἦν, υἡ διαρρεῖν ὑπὸ τοῦ qaos. ἀλλὰ μᾶλλον πήγνυσθαι χαὶ ὥσπερ xp- 

σταλλοὸν γίνεσϑαι. ἐπεὶ οὖν τὸ ὕδωρ ὑπὸ μὲν ϑερμοῦ οὐ παχύνεται, ὑπὸ 35 

δὲ ψυχροῦ πήγνυται, τὸ δὲ σπέρμα παχύνεται μὲν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, ὑπὸ 

30 ὃὲ τοῦ δοχροῦ Nn ὡς ὑπὸ τοῦ ἐναντίου ἤτοι τοῦ ϑερμοῦ παχυνϑέν 10 

(ὃ γὰρ ἔπηξε τὸ ἐναντίον, PS τήχεται ὑπὸ Pp) τῶν ἐναντίων, ὡς ( -- 

τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ τῶν Μετεώρων εἴρηται) οὐχ ἂν εἴη τὸ σπέρμα ὕδωρ. 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ υἵγμα γῆς xol πε τες ἔδει γὰρ ἐν τοῖς πάγοις πήγνυσθαι 
χαὶ στερεοῦσϑαι, ὥσπερ ὃ πηλός: τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ οὐχ ἔδει 10 
ὑγρὸν πᾶν γίνεσθαι xal ὕδωρ. ἔδει οὖν πήγνυσθαι" οὐ πήγνυται ὃέ, 

ὥσπερ εἴρηται. | 
Ὁ cQ 

p.735»7 Ἢ ob πάντα τὰ συμβαίνοντα διῃρήκαυεν. 

Θεὶς τὴν ἀπορίαν λύει αὐτὴν διὰ τῶν Mos? δυνάμει λέγων T, 39^ 

ἢ ἀπορία χώραν ἔσχεν ἐχ τοῦ ἀτελῆ xai μὴ τελείαν ἡμᾶς ποιεῖσϑαι τὴν 5 
, » ' [rd , LI [4 ^ ᾿ ^ , - Y Ww 

30 διαίρεσιν. εἴρηται γὰρ ὅτι παχύνεται μὲν ὑπὸ πυρὸς τὸ $x γῆς xai ὕδατος 
M ὄν, οὐ παχύνεται ὃὲ τὸ ὕδωρ᾽ οὐ μόνον δὲ τὸ 3x γῆς χαὶ ὕδατος παχύνεται 

ὑπὸ oet ἀλλὰ xal τὸ ἐξ ὕδατος χαὶ ἀέρος. ὥστε δειχϑέντος ὅτι τὸ 10 Q^ 

, 

(ἡ. εἰ σπέρμα ἐξ ὕδατος χαὶ ἀέρος ἐστί, συλλογιστέον ὧδέ πως" τὸ σπέρμα ξ 
ὕδατός ἐστι xal ἀέρος, πᾶν τὸ ἐξ ὕδατος χαὶ ἀέρος ὃν παχύνεται ὑπὸ τοῦ 15 

| post ὅταν add. τι Arist. 9 post τοῦτο add. δὲ a 9 τοῦτο ἐχείνῳ Ka 6 τὸ] 
ὅτι Ka ἔχειν post ἀρχήν ponit Ka 8 πρώτως om. L 9 ταύτην] exspectas 

τοῦτο πρῶτον om. K 15 μέλι] γάλα ἃ 117. 18 χρύσταλλος libri 
21 ϑατέρων Καὶ 21. 22 ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ τῶν Μετεώρων] Δ 6 24 διὰ τὸ ἃ 
25 χαὶ] τὸ Ka 28 δυνάμεων IL 29 ἀτελῇ ex ἀτελοῦς corr. L' uy) τελείαν} 

μήτε λίαν ἃ ποιήσασϑαι Ka 94 ὃν om. IKa 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 6 



82 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. B 2.3 [Arist. p. 7351. 73622'7] 

(0^ 

€ ord M N , Cum e ^ ICA »» t5 ^ Κ᾽ ^ " Uspp.o0, xat τὸ συμπερασυα δῆλον. Ott OS τὸ ἐς ὑδατὴς χαὶ ἀέρος ov 39v 

παχύνεται ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, δείχνυσι διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. ὅ τε γὰρ ἀφρὸς 90 

ἐξ ὕδατός ἐστι xal ἀέρος: ἣ γὰρ γινομένη ἐχ τοῦ χινεῖσϑαι χαὶ φέρεσϑαι 

ϑερμότης τῷ ὕδατι μετὰ τοῦ πνεύματος T, τοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐστι, (πᾶσα 55 

γὰρ. ϑερμότης ἔν τινι) αὕτη οὖν μετὰ τοῦ οἰχείου ὑποχειμένου τοῦ ἀέρος 

ἐμμιγνυμένη τῷ ὕδατι παχύνει xat ποιεῖ τὸν ἀφρόν. ὅτι δὲ ὁ ἀφρὸς 

παχύτερος χαὶ στερεώτερος τοῦ ὕδατος, δῆλον. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ῥεῖ χαὶ 
οὐδένα ἔχει οἰχεῖον ὅρον, ὃ δ᾽ ἀφρὸς ἵσταται οἰχείῳ ὅρῳ περιωρισμένος 
ὥσπερ ὃ χηρὸς T, ἄλλο τι τῶν στερεωτέρων χαὶ οἰχείῳ ὅρῳ περιοριζομένων. 35 

10 χαὶ ὅσῳ ἂν ἐλάττους ὦσιν αἵ πομφόλυγες, τοσοῦτον στρυφνότερος xai 
7 e , , A ' B TS ? 5 Ψ ^ ^ , » 

στερεώτερος ὃ ἀφρός. διὰ τὰς αὐτὰς Ó αἰτίας xal τὸ λευχαινόμενον ἔλαιον 40 

(λευχαίνουσι γὰρ xai τοῦτον ἐν τῷ ἡλίῳ ὥσπερ τὰ λίνεια ὑφάσυατα) παχύ- 
, bi lj SEN 2 , - C898 “Ὁ 3 N E b! ἅν, - S ““ » τερον γίνεται" τὸ γὰρ ἐνὸν ἐν αὐτῷ ὑδατῶδες ἐξατμισϑὲν ὑπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ 45 

Ἰλίου ἐγγινομένης ϑερμότητος χαὶ deca τῷ ἐλαίῳ ἐπάχυνεν αὐτό. ἢ 
^ , 

pe τας: εἰδός ἐστιν ὑγρὰ xai χυτὴ ὥσπερ ὃ rr dis sh παχύνει 40r 
— ’ 

δγρὸν ἢ υολίβδαινα διὰ τὸ ἐγχαταμίγνυσθϑαι πνεῦμα ἐν τῇ χινήσει 
τῇ ἐρᾷ ἐν τῇ μίξει: μίξαντες γὰρ αὐτὴν τῷ ὑγρῷ χινοῦσιν ἐπὶ πολύ, 

ἕως ἂν χερασϑῶσιν ἄχρως, χινοῦσι δὲ ἐπὶ πολὺν χρόνον, ὅτι οὐ ταχέως 

οὐδὲ ῥαδίως ἀναχεράννυται μετὰ τοῦ ὑγροῦ, ἀλλὰ βραδέως, ὥσπερ χαὶ τὸ 10 
»* A "— (y Ld - , , -Ὁ , -.- , , - "»" , 

90 ἔλαιον μετὰ τοῦ ὕδατος. δείξας οὖν ἀπό τε τοῦ ἀφροῦ ἀπό τε τοῦ ἐλαίου 

[*4] 

S 

(Q^ (0^ Q2 C2 

[^1] 

o ' ς ^ , ' [4 A -Ὁ 5: 2 » o ν᾿ € , - ὅτι τὸ ὑγρὸν παχύνεται xai ὑπὸ τοῦ ἀέρος ἐπάγει ὥσπερ οὖν ὗπό τινος 15 
παχύνεται τὸ ἔλαιον xal τοῦτο τὸ παχῦνον αὐτό ἐστι ϑερμότης, οὕτως xai 

b! , , N fg οἷ me τὉ c — e 2 b ^N c 5 τὸ σπέρμα παχύνεται uiv ὑπὸ τοῦ ἐν ἡμῖν ϑερμοῦ, ἐξελθὸν δὲ ὅταν ἀπο 

[! 

σ΄ 

πνεύσῃ ἀπὸ τοῦ Ψύγους τὸ ϑερμὸν χαὶ δηλονότι xai ἀήρ τις σὺν αὐτῷ. ὃ 90 πνεύσῃ ἄπ ψύχους τὸ ὕερμον xat Om Ἢρ τ 8 
D 5! ^ 

i 

[S] σι ὃΣ ἐναπομείνας χαὶ μὴ ἐχπνευσϑεὶς ψυχϑεὶς ὕδωρ γένηται, μᾶλλον δὲ ὕδωρ 
μὲν οὔ, παχύτερος δὲ απρ6.. λεπτότερος δὲ ὕδατος, ὁποία ἐστὶν ἢ dtu, 25 

ὑγραίνεται: λείπεται γὰρ τὸ ὕδωρ ἢ ἀτμὶς xat βραχύ τι γεῶδες. ὅτι δὲ 

γεῶδες, φανερόν: ξηραινομένου γὰρ τοῦ σπέρματος ἐμφαίνεταί 30 

τι γεῶδες ἐν τῷ ἐξ ὀλιγίστων συγχεῖσϑαι μορίων’ τὸ δὲ ὀλιγχ uy ἀντὶ 

80 τοῦ μιχρῶν. χυρίαν δὲ τῆς μίξεως τὴν ᾿Αφροδίτην λέγει. 

Ὁ -Ὁ 

Ρ. 736227 Διορίσαι τε δεῖ πότερον μεταλαμβάνει τὸ συνιστάμενον 
ἐν τῷ ϑήλει. 

5 —-Q 

Εἰπὼν τούτου δ᾽ ἐχόμενόν ἐστιν ἀπορῆσαι xal εἰπεῖν, πάλιν 95 

1 δηλοῖ I à τῷ pe ϑερμότης coll. Καὶ 5 post οὖν add. 7) ϑερμότης Ka 
6 ὃ om. ἃ 7 παγὺς L 10 ὦσιν] οὖσιν ἃ πομφόλυγγες K: πομφόληγες ἃ 

τοσούτω ἃ στρυφνότερος IL: στριφνότερος Arist. SYZ: στιφρότερος Ka Arist. vulg. 
11 post στερεώτερος add. ἐστὶ Ka 12 τῷ om. Ka λίνια IL 13 ἐν 

om. Ka ἀπὸ] ὑπὸ IL 14 γινομένης K τῷ] αὐτῶ Ka 15 post 
ἐστιν add. μολίβδου Ka 16 δὲ] γὰρ Καὶ διατὶ ἃ ἐσχαταμίγνυσθαι T 

18 οὐδὲ ταχέως IL 19 ἀναχεράννυνται 1, 20 ἀπὸ --- ἀφροῦ om. IL 

22 ϑερμότις) τὸ ψῦχος Ka 28 ὅτε Καὶ 28. 24 ἀποπνεύσει K: ἀποπνεύσι ἃ 
24 ὑπὸ ka 25 ἐχπνευϑεὶς ἃ ψυχϑεὶς om. K 20 $19] '& 
ótt — γεῶδες (28) om. IL 28 Enpoupévou a 29 δὲ om. IKa 90 τοῦ] 
τῶν K 92 ἐστὶ καὶ ἀπορῆσαι Ka 
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ἐπαναλαμβάνε: τὸν λόγον. ὡς εἰ ἔλεγε περὶ τοῦ προχειμένου δεῖ διορίσαι, 40: 
τοῦτο δὲ ἦν πότερον μεταλαμβάνει τὸ συνιστάμενον χαὶ τελειούμενον ἐν τῷ 40 

ϑήλει ζῷον ἀπὸ τοῦ ἄρρενος" περὶ δὴ τούτου δεῖ διορίσαι xal περὶ ψυχῆς. 

τὸ δὲ οὐδὲν qàp ἧττον τὰ σπέρματα xal xà χυήματα τῶν ζῴων 

ζῇ τῶν φυτῶν ἴσον ἐστὶ τῷ ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ ζῇ, οὕτω xal τὰ 4 

σπέρματα τῶν ζῴων, xoi τὰ χυήματα δέ, φησί, μέχρι τινός εἰσι γόνιμα" 
, 1 - , ^ , -f , , * ^N ne. 

ufypt γὰρ τοῦ | γενέσϑαι τὸ χύηυα ζῷόν ἐστι γόνιμον, γεγονὸς δὲ οὐχέτι 40ν 

ἐστίν, ὥσπερ xal τὸ ὠόν, ἕως μὲν ἂν ἢ ῳόν, γόνιμόν ἐστιν (ἔχει γὰρ δύ- [- P i  -ῷὸὺς "9 Ἢ n δ Ϊ | - ety. l p )0 

3 ὦ , ΣᾺ A Ls A x a 2 ᾿ )* "E yauty, χαϑ ἣν δύναται ζῷον γενέσϑαι), γεγονὸς δὲ οὐχέτι ἐστὶν oov 7 ὃ 

χύημα ἣ σπέρμα γόνιμον, ἀλλὰ ζῷον γόνιμον δυνάμενον γεννῆσαι οἷον αὐτό. 
ρει , , P] - M ! n s “ ' ΡΝ ' 

φανερὸν δέ, φησίν, £x τῶν περὶ ψυχῆς διωρισμένων, διὰ τί τὴν ϑρεπτιχὴν 10 

λαμβάνουσι πρῶτον: ἔχουσι μὲν οὖν τὰ χυήματα. ὡς πρὸ ὀλίγου δέδειχται, 
τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχήν, προϊόντα ὃὲ λαμβάνει xoi τὴν αἰσϑητιχὴν χαὶ ἔτι 15 

προϊόντα, ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι, xal τὴν λογιχήν. χαὶ οὐ τοῦτό φαμεν ὅτι 
χατὰ διαφόρους χρόνους ταύτας λαμβάνει τὰς δυνάμεις, ἀλλ᾽ εὐϑὺς πάσας 90 

ἀπὸ τῆς πρώτης συστάσεως xai χατὰ γαστρὸς ὃν λαμβάνει ταύτας τὸ ζῷον. 

εἰ γὰρ μὴ πολλαὶ αὗται ψυχαί, ἀλλὰ δυνάμεις μιᾶς ψυχῆς. οἷον φέρε εἰ- 
πεῖν τῆς λογιχῆς (ταύτης γὰρ αἱ δυνάμεις αἱ μέν εἰσι τιμιώτεραι, αἱ δὲ 25 
5 , 5 , bI e -— , κι p" 5 , H ^ ^ ἀτιμότεραι, οὐ δύνανται δὲ αἱ τιμιώτεραι οἷον ἢ ἐπιστημονική τε xal διανοη- 
τιχὴ εἶναι χωρὶς τῆς ϑρεπτιχῆς xal αἰσϑητιχῆς, xoi ὅλως χωρὶς τῶν χατα- 80 

δεεστέρων᾽ τὴν γὰρ ἔχουσαν τὴν νοητιχὴν δύναμιν ψυχὴν ἀνάγχη xai τὰς 
ἄλλας ἔχειν, οὐ μὴν τὴν τὰς ὑφειμένας ἔχουσαν δυνάμεις ἀνάγχη ἔχειν xai 35 

τὴν νοητιχήν) δῆλον ὅτι ὁπηνίκα ἂν ἐγγένηται ἡμῖν αὕτη T, ψυχή, xat αἱ 

λοιπαὶ πᾶσαι δυνάμεις αὐτῆς συνεισφέρει γὰρ ξαυτῇ T, λογιχὴ τὰς ἀλόγους, 40 

ἀλλ᾽ οὐ συνεισφέρεται αὐταῖς. οὐ δὴ οὖν τοῦτό φαμεν, ὥσπερ εἴρηται, ὅτι 
χατὰ διαφόρους χρόνους. ἄλλη χαὶ ἄλλη ψυχικὴ δύναμις T, ψυχὴ ἡμῖν 
ἐγγίνεται: οὕτω γὰρ ἂν πολλὰς εἴχομεν ψυχὰς χαὶ χεχωρισμένας ἀπ᾽ ἀλλή Ἢ ὕτω γὰρ ἄν πολλὰς εἴχομεν ψυχᾶς χεχωρισμένας αλλη- 

λων" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάντα ἀπὸ τῶν οἰχείων ἐνεργειῶν χαραχτηρίζεταί τε xal 45 

χατονομάζεται, τὰ δὲ ζῷα εὐϑὺς γινόμενα xal χατὰ γαστρὸς ὄντα τρέφεται μέν. 

οὐχ αἰσϑάνεται δέ(παρόντων γὰρ τῶν αἰσϑητῶν τὸ αἰσϑάνεσϑαι), τὴν μὲν ϑρεπτι- 
χὴν ψυχήν φαμεν ἔχειν αὐτά, τὴν δ᾽ αἰσϑητιχὴν ἐγγίνεσϑαι αὐτοῖς ὕστερον 
ἀποτεχϑεῖσι" τότε γὰρ αἰσϑάνονται. αἵ γὰρ συστολαί᾽ τε xai ἐχτάσεις τῶν 
μερῶν, ἃς ποιοῦνται χατὰ γαστρὸς ἔτι ὄντα, οὐ γίνεται χατ᾽ οἰχείαν at- 41: 

WELT. 2—^ m. ὁ ido / N - - y. ν c σϑησιν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ὡς ἐμψύχου μέρος χατὰ ταῦτα χινεῖται. ὅτι μὲν οὖν 
τὰς δυνάμεις πάσας ἅμα λαμβάνουσι, τὰς δὲ τῶν χρειττόνων ἐνεργείας 

ὕστερον, xal ἐντεῦϑεν δῆλον" εἰ γάρ ἐστιν ἣ αἴσϑησις δύναμις ψυχῆς, χαϑ᾽ 

1 προειρημένου Ia 9 post ἄρρενος fort. addendum «t ἢ οὐδέν 6 τῶν ζῴων om. L 
ἐστὶ a 8 5) εἴη IL ἔχουσι Καὶ 9 ἐστὶν ὠὸν ex ἐστὶ ζῷον corr. ] 
9. 10 χύημα ἢ ᾧὸν coll. K 14 ob post ὅτι ponit L 11 δύναμις ἃ l7. 18 εἰπεῖν 
om. Καὶ 18 μὲν δὲ εἰσὶ ἃ 20 εἶναι] «al a: om. IL 22 μὲν Καὶ 

τὴν] καὶ 1.: ἡ 1 ἔχουσα L 29 ἡμῖν ἐγγένηται coll. Ka 25 οὖν om. Ka 
26 ἢ seripsi: ἡ libri 27 ἔχωμεν L: ἔχομεν I 29 «xarà ὀνομάζεται a 

γενόμενα IKa 92 ἀποτεχϑεισῶν a 94 ἐμψύχου μέρους ἃ: ἐμψυχουμένοις 1], 

95 πάσας ἀναλαμβάνουσι IL 
6 Ἐ 
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Δ " » , * *, , 5 [d , € ν E φ. ὦ -Ὁ ^ , , 

Ἣν TO ξχὴν αὐτὴν QtOV t$ &£OTUV 0 60t16012V060y τηισοξ 10tse gia ητοῖς QU τινοξ 4lr 

' , [5 - ἀλλοιώσεως τῇ πρὸς αὐτὰ ἐνεργεία χρίνειν αὐτά (ὡς γὰρ ἢ ϑρεπτιχὴ δύ- ὃ 
M 

[ 
ἐνεργεῖν περὶ ταύτην τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς, γαμις τροφῆς ἐδεῖτο πρὸς τὸ 

e : ^ e , ἢ: " -Ὁ , - ^ ^ A ^ L4 2 L4 hk] ^ 

οὕτω xmi T, αἰσϑητιχὴ τῶν αἰσϑητῶν: περὶ γὰρ ταῦτα T, ἐνέργεια αὐτῆς 

σι χαὶ τούτων ἐστὶν ἀντιληπτιχή τε χαὶ χριτιχή) εἰ δὴ τοῦτό ἐστιν ἢ αἰσϑη- 

τιχὴ ψυχὴ x«t μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργεῖν οὐ δύναται, οὐ πάρει- 

σι δὲ ταῦτα ἐν τῇ τῆς υητρὸς γαστρί, δυνάμει μὲν αἰσϑητιχὸν ἄν ῥηϑείη 

χαὶ ἀτελὲς ἀναλόγως τοῖς ἔχουσιν ἐπιστήμην xol μὴ ἐνεργοῦσι xav αὐτήν" 
ἐξελθὸν δὲ xat ἐνεργοῦν ἤδη αἰσϑνητιχὸν xal τέλειον. οὕτως οὖν χαὶ ἐπὶ 10 

10 τῆς λογιχῆς" ἔχει μὲν γὰρ δύναμιν χαὶ ἐπιτηδειότητα τοῦ δέξασϑαι τὴν ἀπὸ τοί 

πράττειν xat νοεῖν ἐγγινομένην τῷ πράττοντι xai μανθάνοντι ἕξιν, ἣν ὅτε 

ναμις αὕτη 

σξ 
ὡς 

Ἂν" δ,» , "0, a" , ^ ' ' e DA 

δὴ χαὶ δέξεται, χυρίως avüpmmoc εἰναι λέγεται. διττὴ O8 ἢ δύ 
n 

χαὶ ἐπιτηδειότης τῆς Ψυχῆς τῷ διαφέροντα εἶναι xai τὰ περὶ ἃ ἢ δύναυίς 
τε χαὶ ἐνέργεια αὐτῆς ἐστι' πρὸς γὰρ τὰ χατὰ φύσιν διαφέροντα χαὶ τῶν ) 

ι8 τῆς ψυχῆς μορίων ἕτερον τῇ φύσξι τὸ πρὸς ἑχάτερον πεφυχός, ὥσπερ ἐν 

τοῖς ἐπιγραφομένοις Νιχομαχείοις ἠϑιχοῖς εἴρηται, εἴπερ χαϑ’ ὁμοιότητά Yo 
τινα xoi οἰχειότητα ἢ γνῶσις αὐτοῖς γίνεται. διαφέρει δ᾽ ἀλλήλων τὰ ὑπο- 

χείμενα ταῖς λογιχαῖς δυνάμεσι τῷ τὰ μὲν πραχτὰ εἶναι χαὶ ἐνδεχόμενα 
χαὶ ἄλλως ἔχειν, τὰ δὲ ἀΐδιά τε χαὶ ἀναγχαῖα, xal τὰ μὲν δοξαστὰ τὰ ὃ 

20 ἐπιστητά. διὸ xal τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων f, μέν ἐστι δοξαστιχὴ ἣ ὃ 

ἐπιστημονιχή: χαλεῖται ὃ ἑχατέρα νοῦς, ἀλλ᾽ ὃ μὲν πραχτιχὸς xal 

δοξαστιχὸς χαὶ βουλευτιχός, ὃς ἀρχὴ γίνεται πράξεως, ὅταν T, βούλευσις 
x«i T, ὄρεξις συνοδεύσῃ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χριϑεῖσιν, ὁ δὲ ἐπιστημονιχὸς xal 

90 

- 4 , . ^ x E - ΄ x: , M * " AP M C τς 

ϑεωρητιχός" τὰ μὲν τὰρ ζητοῦμεν πράξεως χάριν, τὰ δὲ γνώσεως. γίνεται 

25 οὖν 6 ἄνϑρωπος οὐχ εὐϑὺς ἔχων τὴν τοιαύτην ἕξιν, ἀλλ᾽ ἔχει μὲν δύναωυιν 
χαὶ ἐπιτηδειότητα τοῦ δέξασϑαι, ὕστερον μέντοι λαμβάνει αὐτήν, ὅπερ ἐστὶ 

M /^ E] , ^Y ) τῇ σ ΄ ᾿ 1 » ' 
χαὶ τέλος οὐ τελειότατον, τέλος ὃ οὖν ὅμως χαάλλιστον. τὸ γὰρ ἄριστον xat 

ϑειότατον τέλος Tuily ἐγγίνεται δεξαμένοις τὸν ϑύραϑεν νοῦν’ τίς δ᾽ οὗτος 
M , ^ — M , , e ΑΝ 2 cd y d A » , o5 

χαὶ πόϑεν xat πῶς χαὶ πηνίχα Tuly ἐλλάμπει, εἴρηταί uot ἐν ἄλλοις dxpt- 25 

30 βέστερον. τούτων οὕτως ἐχόντων πάνυ ἀχριβῶς εἴρηται τῷ ᾿Αριστοτέλει 
9 1 o , - * » n » , e Nus 

οὐ γὰρ ἅμα γίνεται ζῷον xal ἄνϑρωπος, ἄνθρωπος δηλονότι ὃ τὰς 
- e , » [2d d £ AJ * , [4 hi Ao Mo , 

προσεχῶς ῥηϑείσας ἔχων ἕξεις " ὕστερον γὰρ αὗται ἐγγίνονται. τὸ δὲ διὸν 
ἐστι τὸ ἑχάστου τῆς γενέσεως τέλος ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ τέλος τῆς 
[d , , kJ ^ » *, a " x e ^ y- ^ AN mo μι κα 

ξχάστου γενέσεως οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἡ τὸ ἑχάστου ἴδιον. περὶ OS τοῦ νοῦ 

| τοῖς δὲ τοῖς libri 2 χρίνειν---ἐνέργεια (4) om. 1, 9 αὐτοῖς IL 

5 τε om. IL 6 δύνανται L 1 αἰσϑητιχὴ ἂν ῥηϑῆ lL 8 ἐνεργοῦσιν 
ἐν ἑαυτῇ IT, 10 γὰρ om. ILa 11 «ai τῷ μανϑάνοντι Καὶ ἣν et 12 
δέξεται om. Ka 13 post prius «ai add. ἡ IL χαὶ τὰ om. Καὶ 

14 αὐτῆς] αὐτοῖς IL χατὰ τὴν φύσιν [ἃ 15 τῆς om. K πρὸς ἕτερον ἃ 
15. 16 ἐν τοῖς--Νιχομαχείοις ἠθικοῖς] Eth. Nie. Z 2 p. 113928 18 πραχτὰ scripsi: 
πραπτιχὰ libri 22 γίνεται] ἐστί a ὅτε K βούλησις Ka 29 μὲν 
om. à 26 μέντοι] μέν τι ἃ 29 xal πόϑεν om. Ka 90 post ἐχόντων 

add. χαὶ Καὶ 51 ἄνϑρωπος semel habet Ia 94 7| scripsi: 7] libri 
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, ' *, , MI - , , λέγει μὲν προθυμεῖσθαι λέγειν, οὐ λέγει δὲ ἐν τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ᾽ Al 
ν ^ 3 - - , 

εἴρηχε ὃξ ἔν τε τοῖς [Περὶ ψυχῆς xoi ἐν τῷ A τῆς Μετὰ τὰ φυσιχά. 80 
τη ^ , Ἀ , LI 

Ὅτι ὃὲ xai τὰ σπέρματα xal tà χυήματα γωριστὰ ὄντα, 
, ' v "n , , M ΄ τουτέστι χωρὶς τροφῆς ὄντα, χαϑ᾽ ἣν τραφήσεται, δυνάμει ἐστὶ ϑρεπτιχά, 

c 

-— - ἃ * ' Y [A] - L T. MENO Ba. ἔχον πρὸς ὃ πέφυχεν ἐνεργεῖν χαὶ διὰ τοῦτο μὴ 
νεργοῦν δυνάμει ϑετέον, ἐνεργείᾳ δὲ οὔ, πρὶν T, ἕλχει τροφὴν xol ποιεῖ 

χαὶ ἐνεργεῖ τὸ τῆς ϑρεπτιχῆς ψυχῆς ἔργον, χαϑάπερ τὰ χωριζόμενα τῶν 
, [rd , * Ὁ - - i] ΠῚ , * 

χυημάτων. οὕτω γάρ ἐστι τὸ ἑξῆς τῆς λέξεως τῆς πρὶν Y, χαϑάπερ τὰ 

χωριζόμενα τῶν χυημάτων ἕλχει τὴν τροφὴν χαὶ ποιεῖ τὸ τῆς 
, -- v , - , - ν 3 - 10 τοιαύτης ψυχῆς ἔργον. χωριζόμενα δὲ τῶν χυημάτων νῦν εἴρηχεν οὐ 35 

Vas , , * χλλὰ PN ϑηλάζ " A M im T ὅταν ϑηλαΐ: τὰ πὐρίῶς χρήματα; ἀλλὰ τὰ ϑηλάζοντα βρέφη" ταῦτα [áp ὅταν ϑηλάζῃ, 
ἐνεργεία ἔχει τὴν Spese op» δύναται δὲ τοῦτο xal ἐπὶ τῶν χυρίως 

χυημάτων λέγεσθαι" τρέφεται γὰρ xoi αὐτὰ ἕως οὗ εἴη ἐν τῇ ὑστέρα. ἐν 
MI M *3 *A M ^ [4 , , 

δὲ τῇ λέξει τῇ xal ἐγγίνεσϑαι ἣ ἐν τῇ ὕλῃ μὴ εἰσελϑούσας πρό- 

13 t&pov ἐν τῷ τοῦ ἄρρενος σπέρματι ὕλην λέγει τὸ χαταμήνιον ἣ τὸ 

ἀνάλογον. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: ἀναγχαῖον τὰς τοιαύτας ψυχὰς T, ἐν 
τῷ de VUE εὐθὺς ἐγγίνεσϑαι μὴ εἰσελθούσας πρότερον ἐν τῷ τοῦ 40 

i 

Ἁ 

ἄρρενος σπέρματι, T, πρότερον μὲν ἐν τῷ σπέρματι, ἐχ ὃὲ τούτου εἰς τὸ 
χαταμήνιον. εἰπὼν ὃξ ὅτι πότερον πᾶσαι προὐπάρχουσιν T, οὔ, δείχνυσιν 

20 ὅτι οὐχ οἷόν τε πάσας προὐπάρχειν λέγων ὅσων γὰρ ἀρχῶν xat ψυχιχῶν 

δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι σωματιχαί, ἔτοι ἄνευ σώματος xul ὀργάνου οὐ 
Ἢ ὦ 

δύνανται τὸ οἰχεῖον ἐχπληροῦν ἔργον, δῆλον ὅτι ταύτας ἄνευ σώματος οὐχ 

D 

NM οὔτε μεϑυπάρχειν. εἰ γὰρ ἀδύνατον αὐταῖς Ἐπὶ σώματος 45 
3 25 τὰς οἰχείας ἐνεργεῖν ἐνεργείας, εἰ uy, ἕξουσι σῶμα, μάτην ἂν εἶεν. ἄλλως 

' 

^ m PN E PRNE , AE. ἢ oy E χε ^ L x 

τε χἂν προὐπῆρχον, 7, μετὰ σώματός τινος εἰσήρχοντο T, χωρὶς σώματος. 
χωρὶς uiv οὖν σώματος ὅλως slvat μὴ δυνάμεναι, πῶς ἂν χωρὶς σωμάτων 

, M ^ - , 93 1 

εἰσελεύσονται; εἰ OE μετὰ σώματος, δῆλον Ott μετὰ τοῦ σπέρματος. ἀλλὰ 
/, 

-f € ^ x £ , aw l ^ ! 2: E n , κι "E 9 «X οἷον τε ὑπάρχειν, ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ψυχῆς δεδειχται, εἰ ὃξ τοῦτο, οὐδὲ 

τὸ σπέρμα, ὡς εἴρηται, περίττωμα μεταβαλληύσης ἐστὶ τροφῆς" εἰ δὲ 41" 

80 περίττωμα, πῶς ἂν εἴη ἐν αὐτῷ 6 νοῦς; λείπεται ἄρα τὸν νοῦν μόνον 

ϑύραϑεν ἐπεισιέναι: οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ τῇ ἐνεργεία χοινωνεῖ σωματιχὴ 

ἐνέργεια, τουτέστιν οὐδχμῶς γὰρ δεῖται σωματιχῆς ἐνεργείας xol σώματος 
L] 

, bi 4 εἰς τὸ ἐνεργεῖν τὰς οἰχείας ἐνεργείας. 

2 ἔν τε τοῖς Περὶ Ψυχῆς] l'4sqq.: ἐν τῷ περὶ K ἐν τῷ Λ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχά) 
A 6 sqq. 6 post ἕλκει add. τὴν Ka ὃ χαϑὰ IL 10 νῦν om. IL 

12 ó£] δὴ IL 13 ἕως àv εἴημεν Ka 14 ἐγγίνεσϑαι om. 1L 

14. 15 πρότερον om. Ka 159 ὕλην --- ἄρρενος σπέρματι (18) om. IL ὕλη a 

16 post ἀναγχαῖον add. δὲ a 18 πρῶτον μὲν IL 19 ὅτε om. K 
29 ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς] Β 1. 2: ἐν τῷ Καὶ οὐδὲ] οὔτε Ka 24 post προῦπάρ- 

jsw add. τῶν σωμάτων Ka σώματος χωρὶς coll. Κα 25 τὰς οἰκείας om. K 

25. 26 ἀλλ᾽ ὥστε ἃ 98 εἰσελεύσωνται IKL 29 μεταβαλούση a περίττωμα 

ἐστὶ μεταβαλλούσης τῆς τροφῆς K 90 ὁ νοῦ; ἐν αὐτῶ coll. Καὶ μόνον om. IL 

9l ἐνεργείᾳ κοινωνεῖ] χοινωνία ἐνεργεῖ 1L 82 οὐδαμῇ Καὶ 
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p.736»29 [Ιάσης μὲν οὖν ψυχῆς δύναμις ἑτέρου σώματος ἔοιχε Alv 
χεχοινων ηχέναι. 

Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστι’ πᾶσα ψυχῆς δύναμις ἐν σώματί ἐστι χρείττονι 6 

ὄντι xal τιμιωτέρῳ τῶν τεσσάρων στοιχείων’ ὥστε xui ὃ νοῦς xal ἢ Ào- 

γικὴ ψυχὴ ὅσῳ χρείττω τῶν ἄλλων ἐστί, τοσούτῳ xal τὸ ὑποχείμενον᾽ 
αὐτοῖς χρεῖττον ἔσται τῶν ὑποχειμένων ταῖς ἄλλαις. τοῦτ᾽ εἰπὼν λέγει 10 

[1] 

e ΄ - - , , ^ 

ὅτι ἢ ἐν ἑχάστῳ τῷ τῶν ζῴων σπέρματι ἐνυπάρχουσα δύναμις χαὶ ποιοῦσα 
* , , -" ^ f 

αὐτὰ γόνιμα ϑερμότης ἐστὶ ψυχιχὴ δηλονότι, ἀνάλογος οὖσα τῇ τοῦ ἡλίου 15 
, - -Ὁ M » , * ^ H - 

ϑερμότητι xai τῇ τῶν ἄλλων ἀστέρων: ὥστε ἀνάγχη xai ἐν τῷ σπέρματι 
E “Ὁ ) - -Ὁ- ΄ ΄ S - — 

10 ἐνεῖναι xal περιέχεσϑαι ὑπ αὐτοῦ σῶμα τι ἀνάλογον Ov τῷ τῶν ἀστέρων 30 
, » - 7 , ^ c , 

στοιχείῳ ἥτοι σώματι. τῷ μὲν οὖν φύσει ταὐτὸν ὃν ἅπαν τὸ ὑποχείμενον 

ἑχάστῃ buy, διαφέρον δὲ τῷ τιμίῳ xai τῷ ὑπερτέρῳ xai ὑφειμένῳ, ὥσπερ 
xai αἱ σφαῖραι: xat γὰρ αὗται xat ot ἐν αὐταῖς ὄντες ἀστέρες τῇ μὲν 25 

* o , ^ , - - 

φύσει οὐδὲν διχφέρουσι, διαφέρουσι δὲ τῇ τιμιότητι" τιμιωτέρα γὰρ πασῶν 
΄ " , *Q) e A A 5 -— [sd ^N *, - P 5 

15 ἢ ἀπλανής, eo ἣ Κρονιχὴ xat ἐφεξηξς.. ὅτι ὃξ οὐ «Up Ἢ £V τῶ" σώματι 

ϑερμότης (λέγω ὃὲ σῶμα τὸ ἀνάλογον τῷ τῶν ἀστέρων σώματι) ὅτι 30 
* Χ 

οὖν οὐ πῦρ, ἀλλ᾽ ἀνάλογος τῇ ἀπὸ τῶν ἀστέρων ϑερμότητι, ἥτις ἣ ἀπὸ τῶν 

ἀστέρων ϑερμότης χαὶ ζῷα χαὶ φυτὰ παράγει χαὶ γεννᾷ (βραχείσης γὰρ 

τῆς γῆς χαὶ ϑερμανϑείσης ὑπὸ τοῦ ἡλίου σχώληκές τε xai ἄλλ᾽ ἄττα ἄνα- 

20 δίδονται) δείκνυσι δυνάμει συλλογιζόμενος ὧδε: οὐδὲν πῦρ ζῷα γεννᾷ, 
πᾶν τὸ ἐν τοῖς σπέρμασι ϑερμὸν ζῷα γεννᾷ: οὐδὲν ἄρα τὸ ἐν τοῖς σπέρ- 

μασι ϑερμὸν πῦρ ἔσται, ἀλλά τις πνευυατῴδης φύσις ἐμπεριειλημμένη τῷ 

ἀφρώδει τοῦ σπέρματος. τὸ δὲ πνεῦμα xal ἐν τῷ πνεύματι φύσις 35 

ἐχ παραλλήλου χεῖται. οὐ μόνον δέ, φησίν, 
- Q € - ΄ , M M 7 , 

τοῦ ἡλίου xat τῶν ζῴων 
& , tow ^ 5 Ἁ » , , -* 5 a "X , 25 Üepuótrc ζῷα γεννᾷ, ἀλλὰ xav τι περίττωμα τύχῃ; otov ἰχὼρ T, πύον. 

ἀλλότριον πάντως ὃν τῆς ἑχάστου φύσεως, ἐξ αὐτοῦ δὲ ὅμως ὄν, ἔχει xai 

τοῦτο ζωτιχὴν ἀρχήν" γίνονται γὰρ ἐχ πύων σχώληχες. 

ρ. τῦτατ Τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα, ἐν ᾧ συναπέρχεται τὸ σπέρμα 
τὸ τῆς ΨΟυ ας: 

30 Voytxn» ἀρχὴν λέγει τὴν ψυχήν, σπέρμα δὲ fot ῥίζαν xal δημιουργὸν 40 

χαὶ παραγωγὸν τῆς ψυχῆς λέγει τὸ ϑερμὸν τὸ ἀναλογοῦν τῇ τῶν ἀστέρων 
, M M , ^ 3 L4 

ϑερμότητι' τοῦτο γὰρ τὴν ἄλογον παράγει ψυχὴν χαὶ τὴν pev αὐτήν, 

6 αὐτοῖς 1,3: ab". Κ: αὐτῆς IL!a ἐστι IL 7 to om. K 8 αὐτὸ 

γόνιμον Ka 10 σώματι ἀνάλογον libri 12 διαφέρειν ILa 13 post γὰρ 

add. zai Ka d αὐτῶ Καὶ τ΄. 14 πᾶσιν Καὶ 15 ἡ ἘΞρονιαχὴ L I5. 16.ἀνα- 

λογοῦν Ka 19 ἄλλάττα IKL: τὰ ἄλλα ἃ 21. 32 ἐν τῷ σπέρματι utrobique K 

22 πῦρ ἐστιν Ka ἐμιπεριειλυμένη ἃ ante τῷ add. ἐν Ka 23 post ἀφρώδει 

add. τῷ IK τὸ δὲ σπέρμα «adi 7| ἐν τῷ σπέρματι ἃ 26 πάντᾳ La 

φύσεως om. Καὶ 290 λέγων LK ψυχήν] ἄρχήν Καὶ 
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- ^ *, ^ ^ ^ - , - ^ ΄ , B ud ὦ , e 

μᾶλλον ὃ εἰ χρὴ τὸ δοχοῦν εἰπεῖν, αὕτη ἢ ϑερμότης ἐστὶ δυνάμει πως ἢ 45 
΄ - ^ - ' ^ , , 

ψυχή. τὸ μὲν οὖν | τῆς λέξεως τοιοῦτον. εἰπὼν δὲ πρότερον, πότερον 49: 
»ν ^ , ^ " ν ^ , * EI , 

ἔχει τὸ σπέρμα ψυχὴν T, οὐ, xal ἀρά γε ἀπέρχεται τὸ σπέρμα ἣ μέρος 
, d , A , * , e v 

γίνεται τοῦ γινομένου, xat εἰπὼν tote ὅτι ἔχει μὲν τὸ σπέρμα ψυχὴν 5 

cC ἀνάλογον τῷ ἐγρηγορότι γεωμέτρῃ xol μὴ ἐνεργοῦντι, νῦν δὲ εἰπὼν xai 

τίς ἐστιν αὕτη, ὅτι ϑερμότης τις, λέγει χαὶ περὶ τοῦ σώματος τῆς γονῆς, 
ἐν ἣ ἐστιν ἢ τῆς ψυχῆς ἀρχή, σῶμα γονῆς λέγων αὐτὴν τὴν τονήν, ὅτι 
ποτὲ μὲν διαλύεται xal πνευματοῦται φύσιν ἔχον ὑγράν, δὃτὲ δὲ ἔξεισι ϑύραζε. 10 

λείπει δὲ ἐν τῇ λέξει τῇ τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα, ἐν ᾧ συναπέρχεται 

10 τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχιχῆς ἀρχῆς, τὸ ἧς, ἵν᾿ T] τὸ πλῆρες τῆς ψυχιχῆς 
ἀρχῆς, ἧς ψυχῆς τὸ μέν ἐστι χωριστόν, οἷον ὃ νοῦς ὃ ϑύραϑεν, τὸ δ᾽ 
ἀχώριστον. εἴη δ᾽ ἂν τὸ τῆς λέξεως ἑξῆς τοιοῦτον: τὸ τῆς γονῆς σῶμα, 

τοῦτο δὴ τὸ σπέρμα τῆς γονῆς, τουτέστιν αὕτη δὴ ἣ γονὴ διαλύεται" τὰ 
δ᾽ ἄλλα μεταξὺ εἴρηται. 

15 p. 331418 Τοῦ δὲ σπέρματος ὄντος περιττώματος xal χινουμένου 

χίνησιν τὴν αὐτήν. 

Διὰ τούτων τ 

fus ἣν ἀνάλογος τ 
σπέρματος ὄντος, ὥσπερ δέδειχται, περιττώματος χαὶ χινουμένου 30 

ἔργα, ἅπερ ἐργάζεται ἢ ἐν τῷ σπέρματι ϑερμότης, 15 

τῶν ἀστέρων ϑερμότητι, ἀπαγγέλλει xat φησι τοῦ δὲ C NEC 

20 τὴν αὐξητιχὴν δύναμιν, τουτέστιν ἔχοντος ἐν ἑαυτῷ τὴν αὐξητιχὴν δύναμιν 
"A τ ΝΣ ὶ δηλ , ANM. ^ Ü0os ΄ [s ARM x2 ΘΕ." ’ ἀν Pn 95 ἢ ψυχὴν xai δηλονότι xai τὴν ϑρεπτιχήν (ἢ αὐτὴ γὰρ xol μία ψυχὴ διὰ ?5 

μὲν ταύτης τῶν ἑαυτῆς δυνάμεων ποιεῖ, διὰ δὲ ταύτης τρέφει xal αὔξει τὰ 

μέρη τοῦ ζῴου μεριζομένης ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσι τῆς ἐσχάτης τροφῆς, 
[rd Y - x ? o » , ' € J , ' - ' αὕτη δὲ ἣν τὸ αἷμα) ὅταν ἔλθῃ εἰς τὴν ὑστέραν, συνίστησι xal χινεῖ τὰ 30 

25 χαταμήνια (ταῦτα γὰρ εἶπε ϑήλεος περιττώματα) q ἤνπερ αὐτὰ τυγχᾶνει 
χινούμενα χἀχεῖνο. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, ὁποίαν χινοῦνται χίνησιν 35 

οἱ τεχνῖται χαὶ τὰ ὄργανα, τὴν αὐτὴν χαὶ ταῦτα χινοῦνται, οὕτω χαὶ τὰ 
χαταμήνια τὴν αὐτὴν χινοῦνται χίνησιν, ἥνπερ χαὶ τὸ σπέρμα ὑπὸ τῆς ἐν 40 

αὐτῷ ψυχῆς. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις εἰχότως, εἰ τὴν αὐτὴν χίνησιν χινεῖται τὸ 
80 σπέρμα, ἥνπερ xai τὰ χαταμήνια, τὰ ὃὲ χαταμήνια συνίσταταί τε χαὶ 4o 

τρέφεται χαὶ δηλονότι χαὶ αὔξεται, εὔλογον χαὶ τὸ τοῦ σπέρματος σῶμα 
συϊνίστασϑαι χαὶ τρέφεσϑαι xai αὔξεσϑαι. ἣ ὥσπερ τὸ ξύλον χινεῖται μὲν 42v 
ὑπὸ τοῦ σχεπάρνου χαὶ τοῦ τεχνίτου τὴν χίνησιν xaÜ' ἣν σφαιροῦται τὸ 5 

1 δυνάμει scripsi: δυνα 1,: δύναμις IKa 2 πρότερον] p. 72524 sqq. 4 ἔχει τὸ 
μὲν coll. K ( ἡ om. ἃ 10 τὸ ἧς-- ἀρχῆς (11) om. IL 11 ὁ ϑύραϑεν νοῦς Καὶ 

ϑύραζε IL 12 τῶν λέξεων ἃ τὸ δὲ τῆς γονῆς Ka 20 τουτέστιν --- δύναμιν 
om. Καὶ αὐτῷ ἃ 21 ϑρεπτιχήν] ποιητιχὴν Ka 22 τῇ ἑαυτῆς δύναμιν 

K: τῇ ἑαυτῇ δυνάμει ἃ 25 περίττωμα ἃ ἥνπερ---κἀχεῖνο (26)] fort. legendum τὴν 

αὐτὴν χίνησιν ἥνπερ αὐτὸ τυγχάνει κινούμενον κἀχεῖνο τυγχάνη 11,} 20 χινοῦνται 
- ταῦτα χινοῦνται (21)] ἂν αὐτὰ κινῆται κίνησιν; τὴν αὐτὴν χινεῖται καὶ τὰ ὄργανα, ὑφ᾽ ὧν 

ὀργάνων καὶ τοῦ τεχνίτου γίνονται Ka 21 οὕτω δὲ τὰ Ka 28 χινεῖται ἃ 

28. 29 ἐν αὐτῷ] ἑαυτῶν IL! 90 ἤνπερ] ἣν Ka 
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ξύλον T, ἄλλο τι γίνεται, χινεῖται δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην xui τὸ σχέπαρνον 42" 
(εἰ γὰρ ἄλλην μὲν ἐκινεῖτο τὸ ξύλον, ἄλλην δὲ τὸ σχέπαρνον, οὐδ᾽ ἂν 

» ὦ ἄν, ζ΄ N ^ "^ e /, , ^ RF “ ^" 

οὐδέπω περιέϑηχε τὸ τοιοῦτον εἰδος 6 τεχνίτης εἰς τὸ ξύλον), ὥσπερ οὖν 10 

χαὶ τὸ ξύλον x«i τὸ σχέπαρνον τὴν αὐτὴν χαὶ uüuv χινοῦνται χίνησιν, ὅμως 

τὸ σχέπαρνον οὐ σφαιροῦται τοῦ ξύληυ σφαιρουμένου, ὁμοίως δὲ xai 

ὃ ἀὴρ δέχεται μὲν τὸ τοιονῆὴϊ χρῶμα x«i διαπορϑμεύξι πρὸς τόνδε τὸν 
-» m" oe » ». Χ ' δε 1 , 7 ^ ^ 

τοῖχον T, ὅ τι ἂν εἴη τὸ στερεὸν αὐτὸς μὴ χρωννύμενος (εἴρηται ὃὲ περὶ 

τοῦ ἀέρος ὅπως διαπορϑμεύει τὰ χρώματα αὐτὸς μὴ χρωννύμενος ἀχριβῶς 
e - * - , , Ἵ MI ^ e ^ M 4 , 

ἡμῖν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ llept ψυχῆς), οὕτω xat τὸ σπέρμα χινηϑήσεται 
μὲν τὴν χίνησιν, ἣν χαὶ τὸ χαταμήνιον χινούμενον συνίσταταί τε χαὶ 

τρέφεται, αὐτὸ μὴ συνιστάμενον υηδὲ τρεφόμενον, διὰ τὸ ὄργανον εἶναι 
σ M , M 5 e , * [5 e - Ἁ “ἢν 05 , 

ὥσπερ τὸ σχέπαρνον xai οὐχ ὕλην. εἰπὼν ὃξ ὅτι χινεῖ τὸ τοῦ ϑήλεος 

περίττωμα ἐπήγαγε χαὶ γὰρ ἐχεῖνο περίττωμα, τουτέστι χαὶ γὰρ χαὶ 

τὸ χαταυήνιον περίττωμα, xal πάντα τὰ μόρια ἔχει δυνάμει, χαϑὸ 

γίνεται τά τε ἄρρενα χαὶ τὰ ϑήλεα. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ xal τὸ σπέρμα 

δυνάμει ἔχει πάντα τὰ τοῦ ζῴου ὑέρη, ἔχει δὲ ταῦτα δυνάμει xol τὸ 

χαταυήνιον, τί διχφέρει τὸ σπέρμα τοῦ χαταυηνίου; ἢ τὸ μὲν σπέρμα ἔχει 

δυνάμει ταῦτα ὡς δυνάμενον ποιῆσαι αὐτὰ ἐν ἄλλῳ, ὥσπερ xal ὃ τεχνίτης 
τὰ εἴδη xml τοὺς λόγους τῶν HUM τὸ OE χαταμήνιον ἔχε! δυνάμει: ταῦτα 

ὡς δυνάμενον δέξασϑαι. ἐπεὶ οὖν ἀυφότερα δύναται τὸ χαταμήνιον, m τὰ τοῦ 

Medus χαὶ τὰ τοῦ ϑήλξος, ἐπιχρατησάσης τῆς φύσεως xal τοιωσδὶ χινησάσης 
αὐτὸ ὁτὲ uiv ἄορεν ὁτὲ δὲ ÜTÀo γίνεται. ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ ἄρρενος xal 

ϑήλεος ενέσεως αὐτὸς ἐρεῖ ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ τῆς παρούσης πραγματείας. 

τὸ OE ἐχ πεπηρωμένων γίνεσϑαι πεπηρωμένα ὥσπερ n iu eta nrat 

ὡς γὰρ ἐχ τούτων ποτὲ μὲν γίνονται ἄρτια χαὶ Hn ὅταν σύμμετρον ἔχωσι 

τὴν n ὁτὲ δὲ πεπηρωμένα δι᾿ ἔνδειαν Pone οὕτω χαὶ ἐχ τῶν χαταυηνίων 

ίνονται deeds δι᾿ ἐπιχράτειαν φέρε εἰπεῖν τῆς (m θερμότητος, 

V ἔνδειαν αὐτῆς ϑήλεα. ἐπεὶ οὖν, φησίν, ἔχει τὸ τοῦ ϑήλεος 
περίττωμα, αὐτὸ δὴ τὸ καταβήνιον: δυνάμξι τὰ τοιχῦτα μόρια, ἀνάγχη 

Ν 

χαὶ ἐν ὅσοις τῶν ὀρνίϑων ὑπηνέμια γίνεται, ἔχειν τὸ συσταϑὲν ᾧὸν δυνά- 
* 

TE ἀμφοτέρων xai τοῦ put νος χαὶ τοῦ ϑήλεος, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

τὴν ἐχ τοῦ ἄρρενος διὰ τοῦ σπέρματος ἐνδιδημένην ψυχήν, ἤτοι τὴν 

αἰσϑητιχήν, οὐ μεταβάλλει εἰς ζῷον. ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς linc οἷον τῷ 
$^. Ξ Jd , , "^ es T [- 2084 T Δ AJ ^ m ve Ἧς P" c T 

ἀληλεσμένῳ xodum T, τῇ σεμιδάλξι, ἣν μετὰ ἴω τὼν» χαὶ μέλιτος ἕψοντες t 

PT S ἐσθίουσιν οἱ ῥεύμασι περιπίπτοντες, ὥσπερ οὖν ἐν τούτοις ἐψηϑεῖσιν, 
- 

ε 
ἴα x ΄ ΄ 7A. , * e , [4] - " - es o e YS 
qo Usiot πεοιίσταταί τι περίξηρον ἐοιχὺς ὑμένι, ὃ χαλοῦσι γραῦν, ὡς xal αὐτὸς 

2, 9 οὐδ᾽ ἂν δέ πω ἃ 9 τοιόνδε Ka εἰς τὸ ξύλον ὁ τεχνίτης coll. Ka 

— ὧι 

25 

30 

y 35 

9 σφαιρομένου 1 1 δὲ om. IL 9 ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ Περὶ ψυχῆς] cf. Philo- 
poni comm. in Arist. de an. B ἴ p. 335,14 sqq.: τῶν περὶ ψυχῆς la 10 χινούμενον 

om. 

19 

29 

ILa 

IL 11 elvat om. IL. 14 «490] fort. χαϑ᾽ ἃ 16 τοῦ om. Καὶ 
τεχνιτῶν Καὶ 22 post περὶ add. μὲν a 29 ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ τῆς παρούσης 

πραγματείας] À 1 24 πεπηρωμένον K 25 ἔχωσι] ἔχων ἃ 21 γίνεται T 

δὴ] δὲ IL 91 post ϑήλεος fort. addendum τὰ μέρη 94 γλήχωνος] γλίχωνος 
γλίσχρων Καὶ 95, 26 ἑψηϑεῖσα εἶτα ψυχϑεῖσα TL, 
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προϊὼν ἐρεῖ, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς dde (ταῦτα γὰρ εἶπεν ὑγρὰ xai 42" 
σωματώδη, λέγων πάλιν σωματώδη τὰ ἔχοντα γεῶδες) ϑερμαινομένοις ὑπὸ 
τῆς ἐν τῷ men acid: τῆς ἀναλόγου τῇ τῶν ἘΠῊΝ θερμότητι 40 

περιίσταται τὸ γλίσχρον ἀνάλογον τῷ τῶν ἐψημάτων περιξήρῳ᾽ ὅπερ 
) 

5 γλίσχρον προϊοῦσι xai μείζησι γενομένοις τοῖς ἐμβρύοις λαυβάνει T, τοῦ 
i 

νεύρου φύσις" Ἰλισχρότερον γὰρ τὸ νεῦρον χαὶ δέρματος χαὶ φλεβὰς χαὶ 

ὑμένος. τῆς γὰρ τῶν γλίσχρων μορφῆς χαὶ φύσεώς ἐστι χαὶ Spo χαὶ 

φλὲψ χαὶ δέρμα. ἔστι δὲ γλισχρότης δύναμις συνεχτιχὴ τῶν ὧν ἂν ἅψηται 
ὃ δ ) ΣᾺ , , * ) " P... » € , ài 

χαὶ ὧν οὐδέν τι χαϑ᾽ αὑτὸ συνέχεσ σθαι δύναται, ἀλλ᾽ ἢ pst, εἴπερ ὑγρόν 45 
, Y , NE , , 

10 ἐστιν, 7, ϑρύπτεται, εἴπερ ξηρόν. τέλειον δὲ χύημα λέγει τὸ ἔχον ἐνεργείᾳ 
Y. J , NX Us A. Pics P ' NN , ἤδη τὰ υόρια χαῦ GG χαραχτηρίζεται, εἴτε ἄρρεν ἐστὶ τὸ χυοφορούμενον 

^ 

sive. ϑῆλυ" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ αἰδοῖα. | 

E Aa "at N - - PEN - 9. € 

p.731*15. Τὰ δὲ ζῳοτοχοῦντα ἐν αὑτοῖς xà τέλεια τῶν ζῴων. 43: 

Τὴν αἰτίαν παραδοῦναι βουλόμενος τοῦ τῶν uiv τὰ ὠὰ ἀπολύεσϑαι ix 
15 τῶν ὑστερῶν, χαϑάπερ τοῖς πλείστοις τῶν σελαχῶν, οὕτω ὃὲ χαὶ ἀπολυ- ὃ 

ϑέντα μὲν αὐτῆς, ἐν αὐτῇ δ᾽ ὅμως ὑπάρχοντα ζῷα γίνεσϑαι, τὰ δὲ μὴ 
ἀπολύεσϑαι, χαϑάπερ τὸ τοῦ λείου γαλεοῦ ὑπρβλος Ἰὰρ χαὶ οὗτος), ὑπο- 

Ἁ e υἱμνήσχει ἡμᾶς σαφῶς xui τὰ περὶ τῶν μὴ ῳοτοχηύντων. ἐλλιπῶς δὲ ἢ 10 - 
D 

λέξις i ie δοχεὶ ἢ ὅσα δὲ ϑύραζε μὲν ζῳοτοηχεῖ, εἴη δ᾽ dv τὸ 
20 πλῆρες ὅσα δὲ x«i ἐν αὑτοῖς xai ϑύραζε ζῳοτοχεῖ (εἴρηται γὰρ ὅτι τὰ 16 

σελάχη "e μὲν ὠοτοχεῖ ἐν αὑτοῖς, εἶτα ζῳοτοχεῖ ἐν αὐτοῖς, εἶτα 

ϑύραζε) τούτων τῶν ἐν ἑαυτοῖς uiv πρῶτον ὠοτοχηύντων, εἶτα ἐν ἑαυτοῖς 90 
, * , M ) *, 

ζῳοτοχούντων, εἶτα ϑύραζε p idapcdpne: ἐνίων ἀπολύεται τὸ ῳὸν ἀπὸ 

τῆς ὑστέρας. πρῶτον μ i. (&p συμπεφυχός ἐστιν ἐν αὐτῇ, εἶτα ἀπολυϑὲν 
25 ἐν αὐτῇ ὃὲ ὃν ὥσπερ ὕδωρ φέρΞε εἶπον ἐν ἀγγείῳ ζῷον γίνεται τέλειον, 

ye 
χαὶ οὕτω ἔξεισι θύραζε. δι᾿ ἣν ὃὲ αἰτίαν ἀπολυϑὲν ζωοῦτα!, δῆλον ἔσται 
ν. ^w - , ΑΨ 

ἐχ τοῦ ἐπαγομένου περὶ τῶν μὴ besito μένων" ἐπαγει οὖν περὶ τούτων 

ἐνίων δὲ ὅταν χαταναλωϑῇ T, ἐν τῷ PF τροφή. τελειοῦται ἀπὸ 
- , , “Ὁ - 3 ^ τῆς ὑστέρας, δυνάμει λέγων ἐπὶ τούτων δὲ ut, ἀρχούσης τῆς τοῦ «00 25 
$ LS M ea, , E Fr , ΝΣ A Ἂν Ζ 

80 οὐσίας χαὶ ὀλότητος εἰς ἀποπλήρωσιν ζῴου ἀλλ᾽ ἐλλιπῶς ἐχούσης συμπέ- 

qUxs τῇ ὑστέρα, ἵν᾿ ἀπ᾿ αὐτῆς MPDETE τὸ ὠὸν διά τίνων πόρων, ὡς ἐρεῖ 
^N 

EI 

ix 0& τοῦ ὠοῦ ὁ ὀμφαλὸς τελξΞιωϑείη. ὅταν οὖν 
^ - - , T * € ' ) 

χαταναλωϑῇ ἢ ἐν τῷ ὠῷ τροφή, τουτέστιν ὅταν οὖν χαταναλωϑῇ τὸ O5y 

l προϊὼν ἐρεῖ] c. 6 p. 143^ 7 τῷ χαταμηνίῳ Καὶ 2 πάλιν] πάντα ἃ 

γεῶδες om. L post ἔχοντα add. τὸ I ϑερμαινομένη 1,1: ϑερμαινομένῳ Καὶ 

9 ἀναλογούτης Ka 9 γενομένοις IL Arist. Y: γινομένοις Ka Arist. vulg. 
8 ὧν] οἵων Καὶ 9. οὐδέτι ἃ συνεχὲς IL 10 ϑρύπτεται K: ϑερμαίνεται 

L'I: 9pabecat corr. L?: ϑρύβεται a 13 τὰ τέλη Καὶ 15 χαὶ om. Ka 
11 λείου] τελείου La: λαιοῦ I 19 λέξει ἃ 90 ἑαυτῷ Καὶ 28 ἀπογίνεται IL 

24 ἐν om. ἃ 20 ἔστι ἃ 24 px om. IL δ᾽ οὖν Ka 

28 ὅτε ἃ 90 ἀναπλήρωσιν Καὶ 91 λαμβάνῃ scripsi: λαμβάνων IL: λαυβάνον Ka 

9l. 82 ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] DP 2 92 ὅτε IK 
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εἰς σύστασίν τε ἅμα χαὶ τροφήν τινων μορίων, λαμβάνει &x τῆς ὑστέρας 48: 
' EA [04 hl ὯΝ 2. - Ω " [y Ao 5 P B T ' 

τὴν λοιπήν, ἕως ἂν τελειωϑὲν ἐχπεσεῖται ἢύραζε. ὥστε ἐπειδὴ Ot ἔλλειψιν 

ὕλης ταῦτα οὐχ ἀπολύεται, τὰ ἄρα ἀπολυόμενα ἀπολύεται διὰ τὴν αὐτάρ- 80 

χειαν xal τὸ μὴ δεῖσϑαι τῆς ἀπὸ τῶν ὑστερῶν ἐπιχουρίας. 

: « € ἃ i s ^ , , ^ ^ , e 

5 p. 731027. Ἡ μὲν οὖν ἀπόχρισις γίνεται πᾶσι τοῦ σπερμᾶάτος ὥσπερ 

ἄλλου τινὸς περιττώματος. 

- 

Τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν’ ὥσπερ γὰρ ἢ τῆς ξηρᾶς χαὶ ὑγρᾶς 
- ) , Ln 

τροφῆς περίττωσις οἰχείους ἔχουσα τόπους φύσει ἔρχεταί τε xal συναϑροίζεται 25 

εἰς αὐτούς, εἶτα διὰ τῶν συνεχῶν τοῖς τοιούτοις τόποις πόρων ἐξέρχεται ϑύραζε, 

10 οὕτω χαὶ τὸ σπέρμα περίττωμα ὃν ἔχει οἰχεῖόν τινα τόπον, ὃν τίς ποτέ ἐστ! 40 
cy EP τ ἀρ GR Amet τοὶ E 4 D ΓΑ a 2.4 μετὰ βραχὺ ἐρεῖ, xal εἰς τοῦτον φύσε! xal οὐ βία συναϑροιζόμενον ἔξεισι διὰ 

Ὰ ^ 

τῶν φλεβιχῶν πόρων ϑύραζε. τὰ δὲ ῥηϑησόμενα ἴσως ἔσται cam. εἰ τ 
δόξαν πρότερον ἐχϑησόμεϑα τὴν λέγουσαν ὅτι τὰ περιττώματα τῆς ξηρᾶς 45 

A 
^ 
(v 

χαὶ ὑγρᾶς τροφῆς βίᾳ ἐξέρχονται, ὁμοίως xai τὰ σπέρματα. ἔλεγον | οὖν 43v 
15 οἱ τῆς δόξης ταύτης προϊστάμενοι ὅτι, ὥσπερ f, τῶν εἰρημένων δύο τροφῶν 

περίττωσις βία ἐξέρχεται ἀπωϑουμένη ὑπὸ τοῦ ἐν ἡμῖν ἐντὸς ὄντος πνεύ- 5 
ματος (σημεῖον δέ φασιν ὅτι ὑπὸ τοῦ τοιούτου πνεύματος βιαζομένη χαὶ 

ἀχοντιζομένη ἔξεισι’ xal γὰρ ὅταν μὴ ῥᾳδίως ἔξεισιν ἢ τῆς ξηρᾶς τροφῆς 
περίττωσις ὥσπερ ἐν ταῖς τῆς γαστρὸς ἐποχαῖς διὰ ξηρότητα, οὐχ ἐχπνέομεν, 10 

20 ἀλλὰ χατέχομεν ἐντὸς τὸ πνεῦμα, ὡς δηλονότι ὑπὸ τούτου βιασϑησομένης 
xal ἐχτὸς ἀχοντισϑησομένης" τοῦτο OE ποιοῦμεν xal ἐπὶ τῆς ὑγρᾶς) ὥσπερ 15 

οὖν αὕτη T, περίττωσις βία ἐξέρχεται, οὕτω xai τὸ σπέρμα ἀχοντιζόμενόν 
τε χαὶ ὠϑούμενον ὑπό τε τῆς ἐν αὐτῷ οὔσης ϑερμότητος ὑπό τε τῆς τοῦ 90 

ὅλου σώματος, xal προσέτι ἑλχύμενον xal ὑπὸ τῆς τῶν αἰδοίων ϑερμότητος, 

25 ὥσπερ ὑπὸ τῶν σιχυῶν τὸ αἶμα (ὄργανα δὲ ταῦτα ἰατριχά) ἔξεισι βία χαὶ 25 

οὐ φύσει. τούτων προλεχϑέντων τὴν λέξιν μετιτέον. φέρεται γάρ, φησίν, 

ἕχαστον εἰς τὸν οἰχεῖον τόπον, λέγων ἕχαστον τό τε σπέρμα χαὶ τὴν 
τῶν δυεῖν τροφῶν περίττωσιν. τὸ δὲ τῷ τε πνεύματι βιαζομένων 

δύναται χαὶ περὶ τῶν σπερμάτων ἀχούεσϑαι μόνων, δύναται δὲ χαὶ περὶ 
80 τῶν τριῶν, τοῦ τε σπέρματος χαὶ τῶν δυεῖν περιττώσεων. ἐξέρχονται οὖν, 

φησί, βιαζομένων, Trot βιαζομένων τῷ πνεύματι. ἐν δὲ τῷ μὴ βιασα- 20 

μένων ταύτην περίττωσιν τὸ βιασαμένων περὶ τῶν πνευμάτων εἴρηται. ὃ 
, —-— ἐν 3 , * um , Eo 

λέγει τοιοῦτόν ἐστι δυνάμει" λέγουσιν οὖν," φησί, βίᾳ ἐξέρχεσϑαι, ὥσπερ 

| τινῶν τροφὴν coll. K 9 ἀπόλλυται I τὴν om. Ka 9 πᾶσα IL 
7 post τὸ add. δὲ IL ὃ ἔχουσι L ἔρχονται IL συναϑροίζονται IL 

9 πόροις τόπων Ka ἐξέρχονται IL 10 περίττωμα om. Ia τόπον ὅστις 
ποτὲ 1 11 βραχεῖ ἃ 12 ἴσως om. L εἰ] εἰς 1 13 ἐχϑώμεϑα Ka 
post ὅτι add. «ei IKa 16 ἐντὸς om. Καὶ 18 ἡ] καὶ a 19 ξηρότητος ILa 

22 χαὶ τὸ σπέρμα om. IL 25 σικυῶν] συχιῶν IL: σικυιῶν Ka ταῦτα] αὗται Ka 

27 ἕχαστον post τόπον ponit L 28 δυοῖν IKa 90 δυοῖν I: δύο Ka 81 ἤτοι] 

τουτέστι Καὶ ἤτοι βιαζόμενα ἃ μὴ om. IL 91. 92 βιαζομένων utrobique Ka 
99 λέγουσιν] λέγει 1L, 
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ἐνδεχομένου ὄντος τὴν τῆς ξηρᾶς xal ὑγρᾶς τροφῆς περίττωσιν xal ἀλλοϑί 43 
xo0 πορευϑῆναι, οἷον ἐν τῷ στόματι ἣ τοῖς μυχτῆρσι μὴ βιασαμένων 

αὐτὴν τῶν πνευμάτων χαὶ ἀχοντισάντων πρός τε τὴν χύστιν χαὶ τὰ ἔντερα. 

ἔγουσι δέ, φησίν, οἱ ταύτης τῆς δόξης προϊστάμενοι βία ἐξέρχεσϑαι τὸ 
περίττωμα, διότι τὰς ἐ 

^ 

ἐξόδους αὐτῶν τῶν περιττωμάτων ot ἄνϑρωποι συνεχ- 35 

χρίνουσιν ὁμοίως χαὶ τὰ λοιπὰ ζῷα τῷ αϑροισϑέντι ἐντὸς πνεύματι" τούτου 

(dp ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ὅτι τὰς ἐξόδους αὐτῶν ἡϑροισμένῳ τῷ πνεύ- 

watt συνεχχρίνουσι. ϑεὶς δὲ τὴν δόξαν ἐνίσταται λέγων οὐ μόνον γὰρ 

ἐν τῇ ἐξόδῳ τούτων τὸ πνεῦμα χατέχομεν, ἀλλὰ xdv τι βάρος ἄραι 
βουληϑῶμεν, δμοίως Mesue τὸ πνεῦμα" ἐγγίνεται γὰρ ἡμῖν ἐχ τῆς τοῦ 

πνεύματος χάτοχῆς ἰσχύς, εἴ 
ϑερμόν. ὥστε οὐχ ἁπλῶς διὰ τὴν τῶν περιττωμάτων ἀχόντισιν τοῦτο 40 

χατέχομεν, ὡς ἄνευ τοῦ πνε ὑματος μὴ δυναμένων ἐξελϑεῖν, ἀλλὰ δι᾿ ἰσχύν. 

ἀλλὰ χαὶ ὑπνώττηυσιν Ἡμῖν ἂν ἀνετοί τε .χαὶ ἀσϑενεῖς οἱ τόποι τύχωσιν, 

εἴπερ ἢ ἰσχὺς διὰ ϑερμότητος, τὸ ὃὲ πνεῦμα 

οἷον ἥ τε χύστις xal τὰ ἔντερα, ὡς μὴ δύνασϑαι χατέχειν, ἐχχρίνονται" 

οὐροῦσι γὰρ πολλοὶ xal μᾶλλον οἱ παῖδες ὑπνώττοντες διὰ τὸ ἀσϑενῇ εἶναι 

τὴν τῶν τοιούτων χαϑεχτιχὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ χατέχειν τὸ πνεῦμα. 

πῶς γὰρ χατέχουσι ὑπνώττοντες:; σαφῶς δὲ τὴν τῶν χαταμ᾿ηνίων γένεσιν 

ἀπαγγέλλει, πλὴν τοῦ ὅτι αἱ φλέβες ἣ μεγάλη xat ἣ ἀορτὴ τέμνεται εἰς 4ὅ 

πολλάς, ἕν δέ τι τῶν τμημάτων 

πολλὰ χαὶ λεπτὰ φλεβία. ἐμήνυσε 

φλεβῶν. τοῦτο γὰρ ἴσον ἐστὶ τ 
σχίσιν δεχομένων. ἀλλὰ χαὶ 

ν ὑστέραν εἰσελϑὸν τέμνεται εἰς 

ó 
τὸ tà ψυχρότητα οὐ 

πέττειν δυναμένης ταὐτόν ἐστι τῷ xa 
φύσεως τὸ ἐν τοῖς τοιούτοις φλεβίοις αἷμα πέττειν τε χαὶ εἰς σαρχὸς φύσιν 

μεταβάλλειν, ἐχχρίνεται ἀπὸ τῶν τοιούτων φλεβίων xal πίπτει ἐν τῇ ὑστέρα, 50 

ἐξ αὐτῆς δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως ἀχοντίζεται ϑύραζε. | 

Ρ. 1381922 Meta αβεβληκότος μὲν οὖν εἰς atua τοῦ περιττώματος Adr 

βούλεται γίνεσϑαι τὰ καταμήνια χατὰ τὴν εἰρημένην περίοδον. 

Μεταβάλλον εἰς αἴμα περίττωμα λέγει τὴν χεχυλοποιημένην ἐν τῇ 
΄ * 3 - * , , T 

Ἰαστρὶ τροφήν, ἣν ἕλχουσιν ἀπ᾿ αὐτῆς αἱ εἰς αὐτὴν ἐρριζωμέναι φλέβες ὃ 

xai ἐν ἑαυταῖς ἐξαιματοῦσιν. ἢ γὰρ πρώτη τροφή, οἷον ὃ ἄρτος, πρῶτον 
i 

, - - Ld ^ , - * 4 

μὲν χυλοποιεῖται ἐν τῇ γαστρὶ ὑπὸ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος, εἶτα ἀπ 
' 

αὐτῆς ὥσπερ ῥίζαι ἀπὸ γῆς ἕλχουσιν αὐτὴν ai τῶν δύο φλεβῶν, τῆς 10 
3 1 E d 2-9 ; Ἢ "s - 

μεγάλης xal τῆς ἀορτῆς, εἰς αὐτὴν ἐρριζωμέναι παραφυάδες, xai οὕτως 
-Ὁ , [d M M -* b] - ^ , e ἐντὸς αὐτῶν μεταβάλλει εἰς αἶμα: ἁπλῶς γὰρ πᾶν αἴμα ἐν ταῖς φλεψὶ γί- 15 

- 

l ὑγρᾶς xai ξηρᾶς coll. Ka 4 λέγουσι) λέγομεν L 4. Ὁ τὰ περιττώματα Ka 

9. 6 συνεχχρίνουσιν — πνεύματι om. IL 10 post ἐγγίνεται add. μὲν I 11 ϑερμό- 

τητα IKa 12 ἀχκόντησιν T 13 μὴ] οὐ I 14 ἀλλὰ κἂν Ka ἂν 

21 

om. Ka 19 πλὴν τ᾽ ὅτι Ka χαὶ om. Καὶ 20 ψυχρότητα] ϑερμότητα L'IK 

ὑπὸ ex ἀπὸ corr. K 92 ἐξαιματοῦσιν scripsi: ἐξαιματοῦσαι ibri 
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νεται αἶμα. ἔχουσι δὲ τὴν ἀρχὴν f, μεγάλη φλὲψ xai ἢ ἀορτὴ ἀπὸ τῆς 44r 
χαρδίας. ἐχάλεσε δὲ τὴν ὑπὸ τῶν φλεβίων ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἑλχομένην 90 

τροφὴν περίττωμα, διότι πᾶσαν τ τροφὴν τὴν πρώτην ἢ x» ὡς 

οἰχείαν μὲν ἕλχει, οὐ πᾶσαν δὲ τρέφεται, ἀλλά τι μέρος. τὸ δ᾽ ἐναπο- 
5 μεῖναν ἕλχουσιν αἱ φλέβες, ὅπερ καλεῖται οὐχ ἁπλῶς περίττωμα, ἀλλὰ 90 

περίττωμα τῆς τροφῆς, do ἧς ἐτράφη T, χοιλία. χαὶ εἴη dv διὰ τοῦτο, 

οἶμαι, τὸ τῆς λέξεως πλῆρες τοιοῦτον: μεταβεβληχότος μὲν οὖν εἰς αἷμα 30 

τοῦ περιττώματος τῆς τροφῆς τῆς χοιλίας. λέγει ὃὲ περίοδον ἑχάστην 

τὴν τοῦ ἡλίου xai τῆς σελήνης σύνοδον. εἰπὼν ὃὲ ὅτι πεφϑέντος δὲ χαὶ 8 

10 μεταβεβληχότος εἰς αἶμα τοῦ περιττώματος, τῆς δὲ φύσεως μὴ δυνηϑείσης 

ἀπὸ αἴματος μεταβαλεῖν αὐτὴν εἰς odpxac. ἐχχρίνεται εἰς τὴν ὑστέραν xal 

γίνεται τὰ χαταμήνια, ἐπήγαγε μὴ πεπεμμένου δὲ χατὰ μιχρὸν ἀεί 

τι ἀποχρίνεται, τουτέστι μὴ πεφϑείσης Oi ἐν ταῖς φλεψὶ μηδὲ εἰς αἶμα 40 

μεταβεβληχυίας, ἀλλ᾽ οὔσης οἷα ἣν ὅτε ἐχ τῆς γαστρὸς ἐλήφϑη (ἦν δὲ 
15 λευχή 0 γὰρ χυλὸς λευχός) ἀεί τι ἀπὸ τούτων εἰς τὰς ὑστέρας ἐχχρίνεται 

λευχόν, χαὶ ἐπὶ τούτῳ ταῖς νέαις γυναιξίν, οὐ πάσαις ἀλλά τισιν, ἀντὶ 

χαταυηνίων ἀποχρίνεται ϑύραζε λευχά τινα. ἀλλὰ πῶς ταῖς νξεωτέραις τῶν 
τυναιχῶν πλεῖον ὃν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν ΠΡ ταῖς παλαιητέραις οὐ μᾶλλον 

πέττεται αὕτη f Nice dps e xai εἰς atu pri ἀλλὰ μένει 

40 ἐν ταῖς μεν οἵα i ὅτε ἐλήφϑη ἐχ τῆς γαστρός: ἣ πλέον μέν ἐστιν ἐν 5 

αὐταῖς τὸ ϑερομόν, οὐ σφοδρὸν δέ, ἀλλ᾽ ἀνειμένον. ὥσπερ γὰρ χαὶ T, τοῦ 

χυαϑιαίου ϑερμοῦ ὕδατος ἐπιτεταμένη ϑερμότης ἥττων μέν ἐστι τῆς τῶν 

αυρίων xodümov χλιαρῶν ϑερμότητος, ὅμως σφοδροτέρα ἐστὶ χαὶ δραστιχωτέρα, 
-Ὁ 

ἥττων ἐστὶ τῆς τῶν Adv οὕτω χαὶ f, τῶν παλαιητέρων qus üegu 

25 νεωτέρων ϑερμότητος, δραστιχωτέρα μέντοι xol ade έρα. διά τε οὖν 
)ς C τοῦτο χαὶ τὸ πλείονι τροφῇ χρῆσϑαι τὰ νεώτερα οὐ γίνονται χαλῶς αἱ πέψεις. 

ποιοῦσι δὲ νόσον τὰ χαταυήνια μὴ γινόμενα, πολλὰ δὲ γινόμενα wat μὴ. συμ- 

μέτρως χαϑαίρεσιν ἐργάζονται τῶν τοῦ σώματος ὄγχων. ὃ γὰρ ἤμελλε mpo3- 
χοιϑῆναι τῷ σώματι, ὥστε αὐξῆσαι αὐτό, ἀνάγχη ἐξιὸν χαϑαίρεσιν ποιεῖν τοῦ 5 

80 ὄγχου. τὸ δὲ ὅπως οἷον ἤμελλε τοιοῦτον γένηται ἕτερον τοιοῦτόν ἐστι" 

τὸ χαταυήνιον εἴπερ denk χαὶ προσεχρίϑη. πε Lio σάρχας ἐς αὐτοῦ χαὶ 

ὀστᾶ xul τὰ λοιπὰ ἕτερα μόρια γενέσϑαι: ἐπεὶ δ᾽ οὐ beer χατα- 

χρῆται αὐτῷ ἢ φύσις πρὸς ἄλλου γένεσιν ζῴου ὁμοίου τῷ πατρὶ ἣ τῇ 

μητρί: δυνάμει γάρ ἐστιν ἀμφότερα τὰ χαταμήνια. οἷον οὖν πρᾶγμα xal 

35 οἷα φύσις ἤμελλς γενέσϑαι ips (ἐγεγόνει δ᾽ ἂν σάρχες xal πάντα 
τὰ ἄλλα μόρια) γίνεται πάλιν ἕτερα τοιχῦτα' ἔχει γὰρ τὸ γεγονὸς πάντα, 10 

2 ὑπὸ scripsi: ἀπὸ libri — ante ἀπὸ add.vóva 4 δ᾽ οχ!.], 6 ἀφ᾽ ἧς--χοιλία om. I 
0.17 οἷμαι διὰ τοῦτο coll. Ka Ἢ οἵμιαι] οἷον IL piv om. IL 9 τῆς σελήνης 
καὶ τοῦ ἡλίου coll. Ka 14 μεταβεβηχυίας ἃ 19 αὕτη -- τροφὴ om. Ka 
20 ἐν post ἐστιν om. Ka 21 post ἡ add. ἐπὶ Καὶ 22 ἐπιτεταυένη ϑερμοῦ ὕδατος 

coll. Ka 24 ἥττων---ϑερμότητος (20) om. Κα 25 διά τοι οὖν Κα 20 γίνεται ἃ 
28 χαϑαίρεσιν ἐργάζονται om. Ka 28. 29 πρηχριῆῆναι 1 91 7v] otov IL 

92 ἕτερα om. Ka 92. 99 χαταγρᾶται IL 90 γενέσϑαι ex γίνεσθαι corr. Καὶ 

προσλριϑέντος K éqeqóvaat ἃ δὲ σάρκα lL: ἂν σάρκες ἃ 
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m 
o EUR E Ὁ | des » ASA δε Mv X ^ i ^q. , - 

ὁσα τὸ γεννῆσαν αὐτὸ" x&v γὰρ τῇ uà dia τοῦ SOxqu ὁ 3 inima σάρχας 44' 
---- ͵ 

bil , - 

ἂν ἐποίησε πάντως χαὶ ὀστᾶ χαὶ τὰ λοιπά, xui ἐν τῷ Σωχράτει τὰ αὐτὰ 

πεποίηχε. 

-— 

"n - MP - , M [4 ΄ 

p.738»9 Τοῦ à ἐν μὲν τοῖς ϑήλεσι πᾶσιν ὑπάρχειν περίττωμα 
τοιοῦτον. cC 

Διὰ τούτων τὴν αἰτίαν λέγει, OU ἣν τὰ piv ϑήλεα πάντα προΐεται ὴ 

χαταμήνιον ἢ τὸ ἀνάλογον τῷ χαταμηνίῳ, οὐ πάντα OE τὰ ἄρρενα T, 
σπέρμα T, τὸ ἀνάλογον. τινὰ γὰρ τῶν ἐντόμων, ἐν ὅσοις τὸ ϑῆλυ εἰς τὸ 

ἄρρεν ἀφίησί τι τῶν ἑαυτοῦ, ὡς πολλάχις εἴρηται, οὐ προΐεται οὔτε σπέρμα 50 
10 οὔτε τὸ ἀνάλογον οὔϑ᾽ ὅλως τι. διὰ μαχροῦ δὲ τὴν τοῦ λόγου πεποίηχεν 

ἀπόδοσιν, διὰ τὸ πολλὰ μεταξὺ παρεμβαλεῖν. ῥητέον δὲ πρῶτον μὲν τὴν 
τῶν λεγομένων διάνοιαν, εἶθ᾽ οὕτω τὴν λέξιν χαταστῇσαι πειρατέον. τοῦ 25 

μὲν οὖν τοῖς ϑύλεσι, φησί, πᾶσιν γενέσϑαι περίττωμα, ἤτοι χαταμήνιον 7, 

τὸ ἀνάλογον, τοῖς ὃὲ ἄρρεσι μὴ πᾶσιν αἴτιον ὅτι πᾶν ζῷον σῶμα ἔωυψυχόν 30 

15 ἐστι, xal τὴν μὲν ὕλην ἐξ ἧς τὸ σῶμα παρέχει τὸ ϑῆλυ, τὴν δὲ ψυχὴν 
χαὶ τὸ εἶδος τὸ ἄρρεν ὡς δι᾿ ὀργάνου τοῦ σπέρματος. ἐν οἷς οὖν ἐνδέχεται 95 
τὴν ψυχὴν δίδοσθαι ἄνευ ὀργάνου χαὶ σπέρματος, τούτοις οὐχ ἀνάγχη 

περίττωμα ἔχειν σπερματιχόν" ἐνδέχεται δὲ δίδοσϑαι ταύτην χωρὶς Sio 

ἐν οἷς ἐντόμοις τὸ ϑῆλυ τῶν ἑαυτοῦ τι εἰς τὸ ἄρρεν ἀφίησιν. ἐπεὶ οὖν 40 

90 χωρὶς ὕλης χαὶ εἴδους οὐδέν τι δύναται jevéotint, χωρὶς δὲ ὀργάνων πολλά, 
ὥσπερ ἐπὶ τῆς edendi, τὴν δὲ ὕλην | παρέ i τὸ 07, ἀγάγχη πᾶσι 45: 

τοῖς ϑήλεσιν εἶναι περίττωμα γεννητιχόν, τουτέστι χαταμήνιον T, τὸ dyd- 
λογον, τοῖς δ᾽ ἄρρεσιν οὐχ ἀνάγχη πᾶσι γίνεσϑαι σπέρμα ἤτοι ὄργανον, διὰ 3 

τὸ δύνασϑαι, ὥσπερ εἴρηται, χαὶ ἀαρὶς τοῦ τοιούτου ὀργάνου ἄλλως πως 

τῷ C δίδοσϑαι τῇ ὅλῃ τὴν ψυχὴν xol τὸ εἶδος. f, uiv οὖν αἰτία, OU ἣν οὐ 10 

πᾶσι τοῖς ἄρρεσι γίνεται σπέρμα ἣ τὸ ἀνάλογον, τοῖς δὲ ϑήλεσι πᾶσιν, 
[td ΄ ^N - ὅτ 5 f^ ' M j ' e - ΔΆ νὸν» αὕτη. ἣ δὲ τῆς λέξεως ἀπόδοσις xoi τὸ συνεχὲς xai ἢ τῶν μεταξὺ 1 

, » * , v , i "Ὁ e ^ ΤΡ» 

παρεμβληϑέντων ἔννοια ὧδέ πως ἔσται δήλη. χαὶ πρῶτον ἢ τῆς λέξεως" 
led , * - , € e , τοῦ δὲ ἐν μὲν τοῖς ϑήλεσι πᾶσιν ὑπάρχειν περίττωμα τοιοῦτον, 

80 ἐν δὲ τοῖς ἄρρεσι μὴ πᾶσιν, αἴτιον δὴ τοῦ τοῖς μὲν ἄρρεσι μὴ 30 
πᾶσιν εἶναι περίττωμα γεννητιχόν᾽" τὰ δὲ λοιπὰ μεταξὺ παρενεβλήϑη, 

διὸ xal αὐτὸς εἰδὼς ὡς παρενέβαλέ τε xol ἐμέστωσε τὸν λόγον, τέϑειχε 3» 

τὸν ἀρχτιχὸν τὸν δή σύνδεσμον εἰπὼν αἴτιον δή. ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς λέξεως 
ἀχόλουϑον τοιοῦτον, ἢ δὲ τῶν μεταξὺ παρεμβληϑέντων διάνοια αὕτη ὥσπερ 30 

M - , M , 

35 γὰρ τὰ Tpotéusva Tori, οἷον ἀνϑρωπος xai τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων, τῇ ἐν 

2 πάντως om. Ka πάντως χἂν ὀστᾶ IL σωχράτη libri ante τὰ αὐτὰ add. 
δὲ Ka 8 πεποίηχεν ἂν L 4 To$] τὸ IL ὑπάρχον IL 6 πάντα om. Ka 

( ob—qàp τῶν (8) in marg. add. L 11 μὲν om. Ka 13. γίνεσϑαι Ka 
14 ἄρρενος ἃ σῶμα om. Ka 15 ἐξ ἧς τὸ σῶμα om. Ka 11 ἀναγχαῖον ἃ 
18 ἔχειν περίττωμα coll. K ὀργάνων Ka 25 ἡ ψυχὴ IL 20 τοῖς ἄρρεσι 
om, Καὶ 7| τὸ] ἤτοι IL 9l παρεμβλήϑησαν a 92 παρέμβαλε a 93 τὸν post 

ἀρχτικὸν om. Ka δή prius om. Καὶ: δὴ 1 δή post αἴτιον om. I 95 τοιαῦτα] λοιπὰ Καὶ 
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τῇ γονῇ χινήσει, ἤτοι τῇ ποιητικῇ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐνδιδομένῃ διὰ τῆς γονῆς 95 

ϑερμότητι, δημιουργεῖ τὸ ζῷον (τοῦτο γὰρ εἶπε συνιστάμενον" συνέστησε 

γὰρ ὁ Σωφρονίσχος τὸν Σωχράτην ἔχ τε τῆς ἀπὸ τῆς Ξανϑίππης ὕλης χαὶ 40 

τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ δοϑείσης Ψυχιχῆς ϑερμότητος) οὕτω χαὶ τῶν ἐντόμων ὅσα 

ὃ μὴ προΐεται γονήν, ἀλλὰ δέχεται τὴν ἐχ τοῦ ϑήλεος ὑγρότητα, συνιστῶσιν 

αὐτὴν ὑπὸ τῆς ἐνούσης αὐτοῖς ποιητιχῆς δυνάμεως. | εἰπὼν δὲ ὅτι 4b" 

συνιστῶσιν ἣν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος δέχονται ὕλην ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς δυνάμεως, 

σαφηνίζων ἐν τίνι τῶν μορίων ἐστὶν αὕτη f, δύναμις, ἐπήγαγεν ἐν τούτῳ 

τῷ μορίῳ, ὅϑεν ἀποχρίνεται τὸ σπέρμα, τουτέστιν ἐν τούτῳ τῷ 

10 μορίῳ ἔχουσι τὰ τοιαῦτα ἔντομα τὴν ποιητιχὴν δύναμιν, τῷ ἀναλογοῦντι x 
P] ^ à οὶ e - , Ὁ} ) -* , ὰ f M "4 A e - s ἪΡ 

ep Tuy pope , αφ ου αποχρίνεται το σπερμα. δεν μῖν 0O& εἰς τὸ 

(02 N 0) ci c Qo [21] χαλούμενον διάφραγμα χαὶ ὑπόζωμα xai φρένας συνάγεται πρῶτον, 

δ᾽ ἐξέρχεται διὰ τῶν πόρων. συνάγεται δ᾽ ἐνταῦϑα διὰ τὴν τοιαύτην 

αἰτίαν: ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ix τῆς χαρδίας διαδίδοται ἢ ϑερμότης 

15 7| πολλάχις ῥηϑεῖσα ἀνάλογος τῇ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ϑερμότητι, ἢ δὲ χαρδύχ 

ἢ τὸ ἀνάλογον ἐνταῦϑα χεῖται, εἰχότως xai τὸ σπέρμα ἢ τὸ ἀνάλογον τῷ 

σπέρματι ἐνταῦϑα συναϑροίζεται, ἵνα δέξηται ἀπ᾿ αὐτῆς T, ἀπ᾽’ αὐτοῦ τὴν 
τοιαύτην δύναμιν. ἔστιν οὖν, φησίν, T, χαρδία ἀρχή, τὸ δὲ χάτω τῆς 10 

χαρδίας προσϑήχη xai χάριν αὐτῆς" τὸ γὰρ χυρίως ζῷον ἣ καρδία, 

90 τὰ δ᾽ ἄλλα χάριν αὐτῆς εἰσιν. εἰπὼν δὲ ὅτι τὸ σπέρμα ὄργανον 
ὃν οὐχ ἀναγχαῖον ὑπάρχειν ἐν τοῖς γινομένοις οὐδὲ μέρος γίνεσϑαι 

αὐτοῖς, ἐπήγαγεν οὔτε τὸ ποιοῦν πάνυ ἀχριβῶς. οὔτε γὰρ 6 τέχτων 
ἐνυπάρχει τῇ ϑύρα οὐϑ᾽ ἢ ἐν τῷ σπέρματι ϑερμότης τῷ γινομένῳ ζῴῳ, 

ἀλλὰ γίνεται μὲν ὑπ’ αὐτοῦ, οὐχ ἐνυπάρχει δὲ αὐτῷ. ὅτι δὲ fj μὲν ὕλη 
οὗ ἐκ τοῦ ϑήλεός ἐστιν, ἢ δὲ ψυχὴ xai τὸ εἶδος ἐχ τοῦ ἄρρενος, πιστοῦται 15 

χαὶ ἐχ τῶν μὴ ὁμογενῶν, λέγων μὴ ὁμογενῆ τὰ μὴ ὁμοειδῆ. εἰ γὰρ 

υἱχϑείη ἀλώπηξ ἄρρην χυνὶ ϑηλεία xai γεννήσει, τὸ γεννηϑὲν μεταξύ ἐστι 
χυνὸς x«l ἀλώπεχος xal ἔοιχεν ἀμφοτέροις" εἶτα τὸ γεννηθὲν ἐξ ἀμφοῖν εἴ 

ἐστιν ἄρρεν, μιχϑείη δὲ τῷ χυνί, τὸ γεννηϑὲν μᾶλλον μὲν ἀφέστηχε τῆς 
80 τῶν ἀλωπέχων ὁμοιότητος, ἐγγίζει δὲ τῇ τῶν χυνῶν, xal τέλος ἀποβαίνει 

χαὶ γίνεται χύων. προσεχῶς γὰρ ἢ χύων παρέχουσα τὴν ὕλην, τὸ δ᾽ ἄρρεν 

τὸ εἶδος δι’ ἄλλης xal ἄλλης ὁμοιότητος ἐξασϑενεῖ, xal γίνεται τὸ γινόμενον 30 

χατὰ τὴν τῆς ὕλης xal τῆς χορηγούσης αὐτὴν ἐπιχράτειαν. ὅτι δὲ ἀεὶ OU 

ἄλλου xai ἄλλου, OTÀov: πρῶτον μὲν γὰρ ἀλώπηξ ἦν ὃ δέδωχε τὸ εἶδος, 
35 εἶτα τὸ μεταξὺ ἀλώπεχος xal χυνός, εἶτα τὸ μεταξὺ τούτου xol χυνός, xal 

οὕτως ἐφεξῆς. εἰπὼν δὲ ὅτι ὅσα τῶν μὴ ὁμογενῶν μίγνυται, ἐπήγαγε, 

————M————————Ó——— 

2 συνέστηχε Ka 8 τὸν σωφρονίσχον ὁ σωχράτης ἃ 8 ἔν τινι libri 
9. τουτέστιν---σπέρμα (11) om. Κα 10. 11 τῷ ἐν ἡμῖν ἃ 11 post δὲ add. ἐστὶ Ka 
12 φρένες ἐχεῖσε μὲν συνάγεται ἃ 13 ἐντεῦϑεν IL 14 διαδίδοται] δια in ras. L 

14. 15 ἡ πολλάχις ῥηϑεῖσα ϑερμότης Ka 15 ἀναλογοῦσα Ka 17 ἀπ᾿ 

αὐτοῦ 7; 1, 19 npoct?*' I αὐτοῦ L 22 αὐτοῖς] αὐτῆς L 26 primum 

νὴ om. IL ὁμοιογενῶν T pj post τὰ om. I, in marg. add. L 28 ἔοικεν] 

ἐοιχὸς Ka 96 ὅσοι ἃ μίγνυνται IL 
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αίγνυται δὲ dv ἴσοι ot χρόνοι xai ἐτγὺς αἱ χυήσεις, δυνάμει 45 

λέγων ἐχεῖνα τῶν μὴ δμογενῶν μιγνύμενα γεννῶσιν, ὅσα ἐν ἴσοις χρόνοις 

γεννῶσιν: ἐν ὅσοις γὰρ μησὶ χύει ἢ xmv, οἷον εἰ τέτρασιν, ἐν τοσούτοις 
A [4 3 , ? Y M x , , ' M A v - 

xai ἢ ἀλώπηξ. εἰ δὲ τοδὲ μὲν πέφυχε φέρειν χατὰ γαστρὸς τὸ ἔμβρυον 95 

ὃ ἐν μησὶν ἐννέα τοδὶ OE ἐν τέτρασι xal μιχϑῶσιν, οὐχ ἂν ἀπογεννήσαιεν. 

δεῖ οὖν μὴ μόνον ἴσους εἶναι τοὺς χρόνους, ἀλλὰ xal τὰ μεγέϑη σύμμετρα: 
εἰ γὰρ ἴσοι μέν εἰσιν oi χρόνοι, ἀσύμμετρα δὲ τὰ μεγέϑη, οὐδ᾽ οὕτως ἂν 

΄ ΄ - H ^ , 1 | o ὡς οπ ἃς ἃ ' 
γενήσεται σύλληψις. πῶς γὰρ ἂν $x χυνὸς xat ἵππου T, ἐξ ἐλέφαντος xai 
23.4 hm j o 2. Ν M , , - , , € 
ἀλώπεχος; ὅτι δὲ ὥσπερ ἐπὶ χυνὸς xai ἀλώπεχος τοῦτο συμβαίνει γίνεσϑαι 

10 xai ἐν τοῖς σπέρμασι, δῆλον. εἰ qup τις ἐξ Αἰγύπτου ἐν ᾿Αϑήναις 

χομίσεις σῖτον xal σπείρειεν, 6 γεγονὼς μεταξύ ἐστι τοῦ τε Αἰγυπτιὰχοῦ 80 
, ^ ^ ) , ΄ Y , - κ , n 

σίτου xai τοῦ ἐν ᾿Αϑήνησιν: ὁ δὲ ἐχ τούτου τοῦ μεταξὺ σπαρέντος γεγονὼς 
ν E — * ) rF ^ , , *, , * e 5 

ἔοιχε μᾶλλον τῷ ἐν ᾿Αϑήνησι xol τέλος γίνεται ἀπαραλλάχτως οἷος ὁ ἐν 
) ΄ , M Χ / y o ' e y o , 
Αϑήνησι γεωργούμενος. τὴν δὲ λέξιν τὴν αὕτη γὰρ f, τὴν ὕλην παρέχουσα 

15 xal τὸ σῶμα τοῖς σπέρμασίν ἐστιν οὕτως ἀναγνωστέον" αὕτη γάρ ἐστιν T, 

παρέχουσα τοῖς σπέρμασ: τὴν ὕλην xoi τὸ σῶμα. οὐ μόνον δὲ ἐχ τούτων 
δῆλον ὅτι τὸ ϑῆλυ παρέχει τὴν ὕλην, ἀλλὰ xat ix τοῦ μὴ εἶναι τοῖς 25 

ϑήλεσι τὸ δεχτιχὸν μόριον τοῦ χαταυηνίου πόρον, οἷός ἐστιν ὃ τῶν ἀρρένων, 
, ' ' ' ᾿- Ὁ - ' M er , , » - 

ἀλλὰ πλατὺ xai εὐρύχωρον. πανταχοῦ γὰρ τῆς ὕλης ἀναλόγου οὖσης τῷ 

90 συνισταμένῳ ἐξ αὐτῆς υεγέϑει εἴτε ἀψύχῳ εἴτε ἐμψύγῳ (οὐδὲν τὰρ τῶν T pEewp & Ts μεγξυει & quy ste Euquyq 2 i«p 
, ΄ ΡΝ. , 2 E Y o m 3 ; - LA E * 2 

τοιούτων πάνυ βραχύτατόν ἐστι τελειωϑὲν ὥσπερ φέρ εἰπεῖν χέγχρος, ἀλλ 

ἔχει μέγεϑος) ἀνάγχη xoi τὴν δεξαμένην εἰς αὑτὴν ὑστέραν τὴν ἐξ ἧς χϑὲ. μεγεϑὴς pa Πα pog 7 3 p x s 
τοῦτο γέγονεν ὕλην εὐρυχωροτάτην siva'. τὸ OR τῶν περιττωμάτων 
ἔχαστον ἅμα ἔν τε τοῖς οἰχείοις τόποις ἐστὶ xal γίνεται 

35 περίττωμα πρὸς σύστασιν ἐπῆχται τοῦ xal τὸ χαταμήνιον, xdy αἷμα 40 

ἐστιν ὅτε ἐμπέσῃ ἐν τῇ ὑστέρα, ὅμως ἐν ἐχείνῃ ὡς χαταμήνιον εἰδοποιεῖσϑαι. 

οὐ γάρ ἐστιν αἷμα χαταμήνιον, ἀλλὰ πίπτει ἐν τῇ ὑστέρα ὡς αἶμα, γίνεται 

δὲ ἐν αὐτῇ τοιονδὶ αἷμα, οἷον χαταμήνιον. χαταμήνιον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἤδη δύναμιν 
ἔχην μεταβαλεῖν εἰς ζῷον ὑπὸ τοῦ χινοῦντος xal μεταβάλλοντος. μετὰ ταῦτα 

80 λέγει xal τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν πρῶτον τὸ εἰσιὸν σπέρμα ἀπὸ τοῦ ἄρρενος τὸ 
, - e , 3 - & , n e EM e c ! 2 - γλίσχοον ποιεῖ, ὅπερ γλίσχρον ἀναλογοῦν ἐλέγομεν τῷ ἐν τοῖς ἑψήμασι 45 

περιξήρῳ (ὅπερ γλίσχρον μετὰ βραχὺ χόριον ἐρεῖ), xaí φησι συνίστησι 

γὰρ τὸ χαϑαρώτατον τοῦ περιττώματος χαὶ ποιεῖ δηλονότι τὸ χόριον, 
» ^ e , $, T , , b p € ^A "9 , “- 

ἤτοι τὸν ὑμένα, μεϑ᾽ οὗ συνεξέρχεται ϑύραζε τὸ ζῷον. xol διὰ τί τοῦτο 
35 πρῶτον τῶν ἄλλων ἁπάντων συνίστησι, λέγει’ τὸ γὰρ πλεῖστον, φησίν, 

2. 9 ὅσα---γεννῶσιν om. K χρόνοις γεννᾷ a ὃ μησὶ] μίσει T 4 ἡ om. Ka 
9 ἂν om. Ka 1 ἀσύμμετροι ἃ 8 χυνὸς] μυὸς ἃ 9 ὥσπερ] ὅπερ Ka 
10 post Αἰγύπτου add. καὶ a [1 χομίσει Καὶ τε Om. ἃ 12 ἐν ᾿Αϑή- 
νησιν] sie libri, itemque v. 13 13. 14 ἐν ᾿Αϑήναις ἃ 16 παρέχουσι 1 
11 τὴν ὕλην] τὸ σπέρμα IL 20 μεγέϑη ἃ γὰρ] δὲ Ka 22 τὸ δεξό- 
μενον Ka εἰς αὑτην ὑστέραν scripsi: εἰς τὴν ὑστέραν IL: om. Ka 25 post 

τοῦ add. δὲ IL χἂν] xoci Καὶ 26 εἰδοποιεῖσϑαι scripsi: εἰδοποιεῖται libri 

21 ἐστιν scripsi: εἴ τι libri 29 μεταβάλλειν Καὶ 91 ἀναλογεῖν Ka 

39 περιττώματος) σπέρματος a 94 συνέρχεται a 
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ἄχρηστον xal ἐν τοῖς χαταμηνίοις ἐστὶν ὑγρόν, τουτέστι τὸ γὰρ 
πλεῖστον ὁγρὸν ἄχρηστα ποιεῖ πρὸς | ζῴου σύστάσιν τὰ χαταμήνια, χαὶ 4{τ 

(^ 

M Ld , e , 

πὶ τούτῳ ποιεῖ πρῶτον τὸ χόριον, ἵνα ἐντὸς uiv περιλήψεται τὸ χρήσιμον 

δγρόν, ἐχτὸς δὲ χαταλείψει τὸ ἄχρηστον. τὸ οὖν πολὺ ὑγρὸν ἄχρηστων, 

5 φησί, xal ἐν τοῖς χαταμηνίοις, ὥσπερ xal τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς τὸ 

ὑγρότατον χαὶ αὐτῆς τῆς εἰσάπαξ προέσεως, ἐπεὶ Ἰὰρ oby ἅμα 
56 2 9 v ^ NE K "/r , 1237 ὲ n : PAD 

πασα 000 ἕν ἀτημῷ VOV ξζξισιῖιν Ἢ γονὴ. αἡλ ν χρόνῳ, τὸ πρότερον estoy 

ἀχρηστότερόν ἐστι τῶν ἐφεξῆς ἐξερχομένων διὰ τὸ ὑγρότατον εἶναι. 5 

τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ xal αὐτῆς τῆς εἰσάπαξ προέσεως᾽ 
10 ἅπαξ γὰρ πρόεσιν λέγει τὴν ἐν τῇ υιᾷ ὁμιλία. ἀλλὰ xüv δὶς πλησιάσῃ 

τις γυναιχί, ἣ ἐχ τῆς πρώτης δυιλίας γονὴ ἀγονωτέρα ἐστὶ τῆς ἐχ τῆς 
δευτέρας" τοῦτο γὰρ πάλιν ἐδήλωσε διὰ τοῦ x«l f$ προτέρα τῆς ὑστέρας 

ἄγονος. xal τοῦτο εὐλόγως" πλείονος yi Su del τῆς προτέρας xai 
ἐπὶ τούτῳ μὴ χαλῶς πεφϑείσης, ὕγροτ σι" τὸ γὰρ πλεῖον ὑπὸ τῆς ANS PU ὥς πεφϑείσης, ὑγροτέρα T8 p. TEMEMIR θυ, τὴς 

15 αὐτῆς δυνάμεως ἧττον πάσχει τοῦ ἐλάττονος. LE γὰρ ἔχει ϑερμό- 10 

tuta ψυχιχὴν διὰ τὴν ἀπεψίαν ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ γὰρ πλεῖον ἐλαττόνως 
πεφρῦεν ἐλάττονα ἔχει xal τὴν ψυγιχὴν ϑερυότητα' T, πλείων γτὰρ ψυγιχὴ ΐ Ξ χΞ vvv ψυχιχην USDuOTT i (4p vU 

, — 

θερμότης $x τῆς πλείονος πέψεως γίνεται. 

p.739422 Μάλιστα δ᾽ dv δόξειεν, ὅτι χαϑάπερ τοῖς ἄρρεσι, 
[4 Ἁ - M , e ΜΡ 5 , 90 γίνεται xal ταῖς γυναιξὶ νύχτωρ ὃ χαλοῦσιν ἐξονειρώττειν. 

'H μὲν οὖν γινομένη Qu μετὰ τῆς ἡδονῆς, φησίν, οὐδὲν ἦν, ὥσπερ 
δέδειχται, σηυεῖον τοῦ τὸ 2 mpotsoUat γονήν. μάλιστα δ᾽ dv δόξειε 15 

χαὶ τὸ UTo προΐεσθαι γονὴν ἐχ τοῦ xai τὰ ϑήλεα ἐξονειρώττειν ὥσπερ 

χαὶ τὰ ἄρρενα. ἐξονειρώττειν δὲ λέγεται τὸ προϊέναι γονὴν ἐν τοῖς ὕπνοις 30 
t 
22213 1 λλοῖ [4 , e Aet m 6rd 2 RE Batyz , p 
φαιϊινεται γὰρ πολλοῖς υπνωττοηυσιν ομιῖλειν γυναιχι, ες οὐ Guppatyst auoiots τῷ ὧι 

προϊέναι γονήν. ὃ δὴ πάσχουσιν xal γυναῖχες πολλαί’ δοχεῖ γὰρ χαὶ 55 

αὐταῖς ὑπνωττούσαις ὀπύεσϑαι ὑπ᾽ ἀνδρῶν, διὸ xal αὗται προΐενται ὁγρότητά 
τινα. οὐδὲν οὖν, φησίν, ἐστὶ σημεῖον xal πίστις τοῦ προΐεσθαι τὸ ϑγλυ 

N n , , do - 145A , , 1 »- ΄ n - γονὴν τὸ συμβαίνειν αὐταῖς ἐξογειρῴττεν: γίνεται γὰρ ἐξονείρωξις χαὶ τοῖς 80 
^ 

90 véotg τῶν Hon τοῖς ἤδη μέλλουσιν ἐγγίσαι τῇ ἡλιχία, xaU' ἣν δύνανται 
- γεννᾶν, xal T, οὐ προΐενται T, προΐενται μέν, ἄγονον δέ. οὕτως οὖν χαὶ 8 

ταῖς τυναιξὶν ἢ οὐ γίνεται πρόεσις ἐξονειρωττούσαις, T) κἂν γένηται, ἀλλ᾽ 
, ) e , e ^ m— — m , 

οὐ γονή, ἀλλ ὑγρότης, ὡς εἴρηται, ἴδιος τοῦ τόπου, xal τῷ προϊεμένῳ 40 

] ἐστὶν ὑγρῶν L! 9 περιλήψεται seripsi: περιλήψηται libri 4 χαταλείψει seripsi: 
χαταλείψῃ libri 9 τοῦ om. IL 6 ἅπαξ Καὶ ἐπειδὴ Ka 7 πᾶσιν Καὶ 
ἐν ἐντόμοις νῦν ἃ χρόνῳ] ἀρχὴ ἃ 8 τοῦ et ἐξερχομένου Ka ὑγρότερον Ka 

9 τοῦτο I τὸ] τοῦ L 10 λέγει] εἶπε Καὶ 12 πάλιν om. Καὶ 14 πεφϑείσης] 

τεϑείσης ἃ τὸ γὰρ πλεῖον---ἐστι τῷ (16) om. K 15 τὸ γὰρ ἐλάττω coll. IL 

20 καλοῦμεν IL 21 φησίν post ὑγρότης ponit Καὶ 22 μάλιστα--- γονὴν (23) om. 1], 
26 δὴ om. K πάσχουσιν post πολλαί ponit Καὶ 21 ὀχεῖσϑαι [,: ὀπνοῦσϑαι I: 

ὀτνοῦσϑαι ἃ 29 ἐξονείρωσις ἃ ἐξονείρωξις post ἀρρένων (30) ponit K 92 οὗ 

γενήσεται Ka post πρόεσις add. 7| οὐ γενήσεται IL 923 post ὑγρότης add. τις ἃ 
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ἄγονον δγρότητα γίνεται πρόεσις ἀληϑῶς δμιλοῦντι γυναιχί, ὅμως οὐχ ἔστι 
γονή" εἰ γὰρ ἦν γονή, ἐπλήρωσεν ἂν τὴν γυναῖχα: ὥστε εἰ xal προΐεται 45 

ὅλως xal τὸ ϑῆλύ τι, ἀλλ᾽ οὐ γονήν, ὑγρότητα δέ τινα. εἰπὼν ὃὲ ἀδύνατον 

συλλαβεῖν ἄνευ | τῆς τῶν γυναιχείων περιττώσεως ἐπήγαγεν ἣ 46v 

5 ϑύραζε προελϑούσης" τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὰ ἔντομα τὰ μὴ δεχόμενα ἐχ τοῦ 
ἄρρενος ἐν ἑαυτοῖς τι, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὰ προϊέμενα εἰς τὸ ἄρρεν τι τῶν ἑαυτῶν. 5 

xai μὴ συμβαινούσης δέ, φησίν, ὡς πολλάχις εἴρηται, τῆς εἰωϑυίας γίνεσϑαι 
τοῖς ϑήλεσιν ἡδονῆς συλλαμβάνουσιν, ἂν τύχῃ ὃ τόπος ὀργῶν, τουτέστιν 
ν᾽. , "^ ^ , M , Ἁ mM , , ^ , 

ἐπιτήδειος ὧν πρὸς σύλληψιν. xai σαφηνίζων τὴν τοῦ τόπου ἐπιτηδειότητα 10 

10 τίς ἐστιν ἐπήγαγε xal χαταβεβηχυῖαι at ὑστέραι ἐγγύς" ἀνέρχονται 

γὰρ xal κατέρχονται. γίνεται οὖν xal μὴ γινομένης τῆς ἡδονῆς σύλληψις, 

ἥτις ἡδονὴ γίνεται ἐν αὐταῖς, ὅτε ἐχχρίνεται τὸ ὑγρὸν εἰς τὰς ὑστέρας, οὐ 
- - 3 ΄ ' , e 

πᾶν δὲ ἐν αὐταῖς, ἀλλ᾽ ὀλίγον τι xal &xxOc* ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐχείνως, 

τουτέστι γινομένης τῆς ἡδονῆς, συλλαμβάνονται διὰ τὸ μὴ συμμύειν ἀλλ᾽ 

ι8 ἀνεῳγμένα εἶναι τότε τὰ τῶν ὑστερῶν στόματα ἐχχρινομένου τοῦ ὑγροῦ" 
εὐοδεῖται γὰρ μᾶλλον xal τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα εἰσελϑεῖν ἀνεῳγμένων 15 
$5. , Xu » 3e , , δι. ἃ ΄ 5 »Q* 

οὐσῶν. λέγει ὃξ ὅτι xdv ἀνεῳγμέναι τύχωσιν αἱ ὑστέραι, οὐχ εὐϑὺς ἐχ 

τοῦ αἰδοίου τοῦ ἄρρενος ἐντὸς εἰς τὸ χύτος τῶν ὑστερῶν ἀχοντίζεται ἢ 
g * b x , , ^. β 9 ^" » 5 Ἁ 

γονή, ἀλλ᾽ ἐχτὸς χαὶ λίαν σύνεγγυς τοῦ στόματος αὐτῶν, ἤγουν εἰς τὸ 

20 βάϑος τοῦ αἰδοίου, χἀχεῖϑεν ἕλχει αὐτὸ ἐντὸς ἢ ὑστέρα διὰ τὴν ἐνοῦσαν 

αὐτῇ ϑερμότητα, ὥσπερ at σιχύαι, τὰ ἰατριχὰ ὄργανα, τὸ αἷμα. ἕλχουσι 
δὲ ai ὑστέραι τὴν γονὴν οὐχ ὕστερον, ὅτε ἀποστῇ ὁ ἄρρην ἀπὸ τῆς 

Ἰυναιχὸς χἀχείνη ὄρϑιος στῇ (ἀνάγχη γὰρ ὀρϑίου σταϑείσης πίπτειν τὴν 90 
Ἁ , $5. &9 5 A s , [rd εἴ e —-— , , A] , 2 - 

γονὴν ϑύραζε), ἀλλ᾽ εὐθὺς τότε ἕλχει ἅμα τῷ ἐγγίσαι εἰς τὸν τόπον ἐχεῖνον, 

25 ὥστε φϑάνει μᾶλλον ἢ ὑστέρα ἐντὸς ἑλχύσαι τὴν γονὴν ἥπερ τὸ ἄρρεν ἀπο- 
- M , μι ? b! T 5Q0* , , 33^3 M , 

στῆναι τῆς γυναιχός. οὐχ ἐντὸς οὖν εὐθὺς ἀχοντίζεται, ἀλλ΄ εἰς τὸ πρόσϑεν, 

οὗπερ τὸ ϑήλυ προΐεται τὴν ἰχμάδα, ἥτοι τὸ χαταμήνιον. xai γὰρ τὸ χατα- 
υήνιον οὐχ εὐθὺς ἐχ τῶν ὑστερῶν εἰς τοὺς μηροὺς ἀχοντίζεται τῶν γυναιχῶν, 

2 
b] ) ' , - 5 , a , Y - , -Ὁ ς , ΟῚ T Ξ 

ἀλλ᾽ εἰς τὸν τόπον τοῦ αἰδοίου τὸν πλησίον ὄντα τῷ στόματι τῆς ὑστέρας, ἐν ᾧ 25 

80 πρῶτον χαὶ ἣ γονή, ὡς εἴρηται, πίπτει, χαὶ οὕτως ἐχ τούτου ῥεῖ ἔξωϑεν. 
4 AX ' & , ὃ , »} ^ . [d ν “ 95 

προσέϑηχε δὲ τὸ ἐνίαις, διότι οὐ πᾶσα γυνή, ὡς εἴρηται, προΐεται ϑύραζε 
χαταμήνια. χαὶ τὸ ἐάν τις ἐξιχμάσῃ ἀντὶ τοῦ ἐάν τις προπέμψῃ εἴρηται" 
εἰ γὰρ μὴ προπέμψει ὅλως, πῶς ἂν ἐχεῖσε γένοιτο; ὁτὲ μὲν οὖν, φησίν, 

ἀνεῳγμένων τῶν ὑστερῶν εἴσεισιν ἢ γονὴ φυσιχῇ τινι ὁρμῇ, ὁτὲ δὲ χἂν 

35 χεχλεισμέναι ὦσι, τύχωσι δὲ ϑερμαὶ διὰ τὴν χάϑαρσιν (τὸ γὰρ αἶμα ϑερμὸν 
Ἃ o - μ᾿ , E , , - »y 1 ^ ὃν ὅταν συναϑροισϑῇ εἰς αὐτάς, ϑερμαίνει αὐτάς) σπῶσιν εἴσω τὴν γονὴν 30 

6 αὐτὰ scripsi: ταῦτα libri 1 συμβαίνουσι ἃ 12 ἐν ἑαυταῖς ὅτι IL 
τὰς Om. à τὴν ὑστέραν Κα 13 ἐχείνης IL! 14 συμμύειν K: συμμένειν T: 

Sup. ... v L (in marg. add. μεμι): συνημένα (sic) a 15 ἠνεωγμένα IKa 

τότε τὰ] τά τε IL 16 post σπέρμα add. εἰς τὸ Ka 17 ἠνεωγμέναι IKa 
20 αὐτὸ] αὐτὰ K: αὐτῷ a ἐν τῇ ὑστέρα Καὶ 21 συχίαι L: συχεῖαι I: σιχκυῖαι Ka 
22 ἄρρεν La 25 ὀρϑισταϑείσης a εἰσπίπτειν 1L 24 ἐγγίσαι] ἐνεῖναι Καὶ 

25 φϑάνειν Ka ἑλχύσασα Καὶ 92 προπέμψει ἃ 94 ἠνεωγμένων IKa, 

itemque porro 36 τὴν γονὴν εἴσω coll. Καὶ 

Comment, in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de geu. anim. 6: 
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διὰ τὴν ϑερμότητα. οὐ λέγει OE οὕτως αὐτὰς χεχλεισμένας, ὥσπερ qaci46* 

μετὰ τὴν σύλληψιν χλείεσϑαι" τότε γὰρ μετὰ τὴν σύλληψιν οὕτως χλείονται, 

ὡς μήτε εἴσοδον μήτε μὴν ἔξοδον δίδοσϑαί τινι’ ἀλλὰ χεχλεισμέναι μέν 

εἰσιν ὡς πρὸς εἴσοδον γονῆς, ἀνεῳγμέναι δέ, ἀλλὰ πάνυ βραχέως. ὥστε 

5 ἀνεῳγμέναι μέν εἰσιν, λέγονται δὲ χεχλεισμέναι διὰ τὸ wr χώραν διδόναι 

εἰσόδου τῇ γονῇ, ὥσπερ ἂν εἴποιμεν χεχλεισμένην ϑύραν τὴν ἀνεῳγμένην, 

οὕτως δὲ ἀνεῳγμένην, ὡς μὴ δύνασϑαι εἰσελϑεῖν σε T, ἄλλον τινὰ τῶν 95 

ἀνϑρώπων. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἂν τύχῃ οὖσα ϑερμὴ διὰ τὴν χάϑαρσιν ἢ ὑστέρα, 

σπᾷ εἴσω τὴν γονήν, ἐπήγαγε σημεῖον δὲ ὅτι ϑερμαίνονται ὑπὸ τοῦ αἵματος 

10 ἐν τῇ χαϑάρσει" χαὶ γὰρ τότε, ὅτε χαϑαίρονται αἵ τυναῖχες, βρέχουσαι ἔρια 

7 ἄλλ᾽ ἄττα ἐμβιβάζουσιν ἐν τοῖς αἰδοίοις ἑαυτῶν, ὕστερον OE ἐξάγουσιν 

αὐτὰ πάμπαν ξηρά: οὐ μετὰ πολὺν ὃὲ póvov ἐξάγουσαι αὐτὰ δρῶνται 

χατάξηρα, ἀλλὰ μετὰ βραχύ. ἐξάγονται δὲ ξηρὰ ὡς τῆς τῶν ὑστερῶν 40 

θερμότητος ἐξιχμασάσης τὴν τῶν ἐρίων ὑγρότητα. τὸ δὲ ἐμπυρεύει 

15 ϑερμότητα ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀνάπτει ϑερμότητα ἐν τῷ 
τόπῳ τῆς ὑστέρας. ἀχόνιτα δὲ ἀγγεῖα λέγει τὰ ἀπίσσωτα᾽ εἰ γὰρ 

ὄντων ἐμπεπισσωμένων ἐμβιβάσοι τις ἐν αὐτοῖς ϑερμὸν ὕδωρ, οὐχ ἐᾷ ἢ 

πίσσα ϑερμανϑῆναι. 

p.739»14 ὥς δέ τινες λέγουσι, τοῖς ὀργανιχοῖς πρὸς τὴν συνου- 

20 σίαν μορίοις. 

) iJ cv , ᾿ς , y » ^ Aj εἰς ΒΒ. Οργανιχὰ τῆς συνουσίας μόρια λέγει τούς τε ὄρχεις xal τὰ αἰδοῖα 
LU ΩΣ , εὖ “Ὁ ^ A ^ € , [4] * , ^ ΄ » 

τῶν τε ἀρρένων xal τῶν ϑηλειῶν xal τὰς ὑστέρας. ὃ δὲ λέγει δυνάμει 45 
CU 3 N N , e y i d ^N ig , cr NA - τοιοῦτόν ἐστι’ τὸν μὲν τρόπον ὃν εὔπομεν (ἦν δὲ ὁ τρόπος ὅτι διὰ 41: 

θερμότητα ἕλχουσιν αἱ ὑστέραι τὴν γονήν), τὸν μὲν δὴ τρόπον τοῦτον 

25 δυνατόν ἐστι γενέσϑαι σπάσιν τῆς γονῆς. xal γίνεται: ὡς δέ τινες λέγουσι 

τὰ αἰδοῖα χαὶ τοὺς ὄρχεις σπᾶν τὴν Ἰονὴν ὥσπερ εἰ σιχύαι (ὄργανα δ᾽ 
Id 3 , 5 SIN P *, ^ , , 9 , ^N αὗται ἰατριχά), οὐχ ἐνδέχεται. ἀνάπαλιν δέ, τουτέστιν ἀνάπαλιν δὲ 

’ 5 - P D » ' » 1 1 Ὁ. ὦ - , , συμβαίνει: ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ἔλεγον τοὺς ὄρχεις xat τὰ αἰδοῖα τῶν ἀρρένων 5 

ἕλχειν τὴν γονήν, τὰ δὲ τῶν ϑηλέων (ὅσοι xol τὰ ϑήλεα προΐεσϑαι γονὴν 
» ' ^ M , efr, [s - Χ * , 7 MJ "m 30 ἔλεγον) τὰ δὴ τῶν ϑηλέων προϊέναι: ἡμεῖς δὲ ἀνάπαλίν φαμεν τὰ μὲν τῶν 

ϑηλέων ἕλχειν xat σπᾶν, τὰ δὲ τῶν ἀρρένων προΐεσϑαι. ἔλεγον δὲ τοὺς 
ὄρχεις ἕλχειν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ σπέρμα ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος διὰ τῆς 

ἐν τῇ ὁμιλία γινομένης ϑερμότητος, ἀπὸ παντὸς δὲ τοῦ σώματος οὐ τοῦ 

θήλεος, ἀλλὰ τοῦ ἄρρενος. 

3 ὡς] ὥστε Καὶ μὴν om. K 8 ἡ om. Κα 9 σπῶσιν IL αἵματος] 
᾿αἵρ. in ras. 1,2: ὕδατος I 10 ἔρια] ἔργα T 11 7j, ἀλλὰ τὰ ἃ δὲ om. ἃ 

12 αὐτὰ prius om. K 13 βραχύν Ka 14 ὑγρότητα] ϑερμότητα IL! 15 τόπῳ] 
popio Arist. 16 ἀχόνητα 1L ἀγγεῖα om. Καὶ 11 πεπισσωμένων Ka 

21 λέγοντες IL τε 0m. K 22 τῶν post χαὶ om. Καὶ δυνάμει om. 1, 
25 γενέσϑαι]) γίνεσϑαι Ka σπάσιν Seripsi: σπᾶσι libri 20 συχίαι L: σικυῖαι IKa 

post σιχύαι add. τὸ αἷμα a 21 ἀνάπαλιν --- τουτέστιν om. K 90 τὰ δὴ τῶν 

ϑηλέων om. ἃ post μὲν add. δὴ IL 31 προϊέναι Ka ἔλεγε IL! 
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p.739»16 Καὶ τοῖς λέγουσι προΐεσϑαι xal τὴν yovaixa anéppa: 4ττ 

προϊεμέναις γὰρ ἔξω συμβαίνει ταῖς ὑστέραις εἴσω πάλιν σπᾶν. 

Λείπει τῇ λέξει τὸ συμβαίνει λέγειν οὔχ εὔλογον. xal εἴη ἂν τὸ τῆς 10 

λέξεως πλῆρες τοιοῦτον: xal τοῖς λέγουσι προΐεσϑαι χαὶ τὴν γυναῖχα 

5 σπέρμα συμβαίνει λέγειν οὐχ εὔλογον. ἐπειδὴ γάρ φασιν ὅτι ἣ γονὴ μῖγμά to 
ἐστιν ἀμφοῖν ταῖν ὑγροτήτοιν, τῆς τε ἀπὸ τοῦ ϑήλεος xal τῆς ἀπὸ τοῦ ἄρρενος. 

δέδειχται δὲ ὅτι ἢ ὑστέρα εἴσω σπᾷ τὴν Ἰονήν, οὐδὲν ἄλλο συμβαίνει ἡ 
ἐξέρχεσϑαι ἀπὸ τῆς ὑστέρας τὴν τοῦ ϑήλεος ὑγρότητα χαὶ πίπτειν ἐν τῷ 

τόπῳ, ἐν ᾧ xal ἣ τοῦ ἄρρενος, χἀχεῖσε μιγνυμένων τῶν τε ἀπὸ τοῦ 
10 ἄρρενος xai ϑήλεος ὑγροτήτων πάλιν εἴσθω σπᾶν τὴν ὑστέραν τὸ ὅλον 

υἵγμα. τὸ δὲ ἐξάγειν xal εἰσάγειν περίεργον: εἰ γὰρ μῖγμα ἣν 7, γονὴ 30 

ἀμφοῖν ταῖν ὑγροτήτοιν, ἔδει τὴν τοῦ ϑήλεος ὑγρότητα εἴσω μένειν χἀχεῖσε 

εἰσελϑούσης χαὶ τῆς τοῦ ἄρρενος μίγνυσθαι, χαὶ μὴ ἐξέρχεσϑαι, εἶτα 

εἰσέρχεσϑαι. 

15 p.139»920 “Ὅταν δὲ συστῇ f$, ἐν ταῖς ὑστέραις ἀπόχρισις τοῦ 
ϑήλεος ὑπὸ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς. 

Ἢ ἀπόδοσις χαὶ τὸ ἀχόλουϑον τῆς λέξεώς ἐστιν ἐν τῷ συνιόντος δὲ 
^w ,;W ra * 5 , ff o M Ὰ ἋἋ , » 

τοῦ σωματώδους, παρέλχει δὲ ὃ δέ σύνδεσμος: ἦν γὰρ ἄν σαφεστέρα, 95 

εἰ χωρὶς τοῦ δέ συνδέσμου εἶχεν οὕτως, ὅταν συστῇ T, ἐν ταῖς ὑστέραις 

20 ἀπόχρισις τοῦ ϑήλεος ὑπὸ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς. συνιόντος τοῦ 
, * , ? ΄ 3c ΄ ΄ € * ᾿ ^ S. ἢ σωματώδους xal γεώδους ἐχχρίνεται τὸ ὑγρόν. πανάληϑες δὲ τὸ τὴν αὐτὴν 30 

εἶναι φύσιν γάλαχτος χαὶ χαταμηνίων: τὸ γὰρ γᾶλα χαταμήνιόν ἐστι 
, ^ -* ^ * M ^ & , - 3 Q* A ^ oe 

πεπεμμένον" περὶ ob γάλαχτος ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ ἐρεῖ. ἀληϑὲς δὲ χαὶ 30 
M A » M [4 * € - M La ' - , € ^ τὸ τὰ ἔσχατα xai ὑπὸ ϑερμοῦ xai ὑπὸ ψυχροῦ ξηραίνεσθαι. τὸ 

35 δεῖ μὴ ἐν ὑγρῷ εἶναι τῆς ἕνεχέν τινος αἰτίας ἐστὶ μηνυτιχόν: γίνονται 40 

γὰρ τὰ χόρια, ἵνα χωρίσωσιν ἐχτὸς τὰ περιττὰ χαὶ ἄχρηστα τῶν ὑγρῶν. 

ταῦτα δὲ τὰ χόρια xal τοὺς ὑμένας ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης δύο φησίν, οἱ δὲ 

νεώτεροι τρεῖς. 

p.739»33 “Ὅταν δὲ συστῇ τὸ χύημα ἤδη, παραπλήσιον ποιεῖ τοῖς 

30 σπειρομένοις. ἣ μὲν γὰρ ἀρχὴ xal ἐν τοῖς σπέρμασιν ἐν αὐτοῖς 
^ , ἐστιν ἢ πρώτη. 

Νῦν ἀρχὴν λέγει τὸ ἀνάλογον τῇ χαρδίχ.- φησὶ γὰρ εἶναι xxi ἐν cols | 45 

2 εἴσω post σπᾶν ponit K 9 οὐχ εὔλογον---λέγειν (D) om. L!: in marg. add. L? 

9 φησιν IKL 6 et 12 «otv a ὑγροτήταιν 1, itemque 12 σπᾷ post γονὴν 

ponit K 8 post ἐξέρχεσϑαι add. μὲν Ka 9 τόπῳ] τότε ἃ 10 χαὶ τοῦ ϑήλεος Ka 

18 εἰσελθοῦσαν καὶ τὴν Ka 15 5j, om. K 16 ἀπὸ IL 19 post ὅταν add. 

δὲ Ka συστῇ] στῇ ἃ 22 xai χαταμιηνίου ἃ 98 ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ] Δ 8 

24 ὑπὸ ante ψυχροῦ om. IL 25 αἴτιον Καὶ 29 ποιεῖ om. IL 
7 
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σπειρομένοις σπέρμασι δυνάμει τὰ ἀναλογοῦντα τῇ χαρδία: ἥτις ἀρχή, AT" 

ἐπειδὰν χαταβληϑῶσιν εἰς τὴν γῆν xal ἐνεργείᾳ γένηται, (δυνάμει γὰρ ἦν, 5 

ὡς εἴπομεν, πρὸ τῆς χαταβολῆς τὸ ἀνάλογον τῇ χαρδίᾳ) ὅταν οὖν droxptüT 

xai ἐνεργείᾳ γένηται τὸ ἀνάλογον τῇ χαρδίᾳ, ποιεῖ τήν τε ῥίζαν xal τὸν 

βλαστὸν χαὶ δίδωσι τῇ ῥίζῃ δύναμιν ἕλχειν τὴν τροφήν, ἵνα αὔξηται τὸ 10 

φυτόν. ὡς οὖν ἐπὶ τῶν σπειρομένων, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν χυημάτων᾽ 

ἔνεισι γὰρ δυνάμει xal ἐν αὐτοῖς πάντα τὰ μόρια, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ ἀρχὴ 15 

ἤτοι ἣ χαρδία ἐστὲ πρὸ 6000, τουτέστιν ἑτοιμοτέρα εἰς τὸ γενέσϑαι 

ἐνεργείᾳ, διὸ xal γίνεται πρώτη. ὥσπερ γὰρ δυνάμει λέγεται μὲν xal τὰ 90 

10 ξύλα πῦρ, δυνάμει δὲ πῦρ χαὶ αἱ OdOsc, μᾶλλον δέ εἰσιν ἑτοιμότεραι χαὶ 
ἐπιτηδειότεραι αἱ δᾶδες εἰς τὸ γενέσϑαι πῦρ ἐνεργείᾳ παρὸ τὰ ξύλα, οὕτω 2» 

[51 

χαὶ τὰ μόρια πάντα εἰσὶ μὲν δυνάμει ἐν τῷ χυήματι, ἀλλὰ μᾶλλον T, χαρδία" 

διὸ χαὶ ἀποχρίνεται χαὶ ἐνεργεία γίνεται πρώτη, εἶτα ἅμα τε ποιεῖ τὰς 

φλέβας ἀναλογούσας ταῖς ῥίζαις xal δίδωσιν αὐταῖς δύναμιν ἑλχτιχὴν τροφῆς, 30 

15 δι ἧς τραφήσεται τὸ χύημα. τὸ δὲ ἀλλὰ xal ἐπὶ τοῦ λόγου οὐ περὶ 

τοῦ γενέσϑαι πρῶτον τὴν χαρδίαν εἴρηται, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅτι γεγονυῖαν 830 

ἀνάγχη ἔχειν τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχήν, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον διὰ τοῦ οὐ 
μόνον ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως δῆλον (συμβαίνει γὰρ οὕτως), ἀλλὰ χαὶ 40 

ἐπὶ τοῦ λόγου δυνάμει τοιοῦτον: ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς αἰσϑήσεως δῆλον 

20 ἥμῖν γέγονεν ὅτι πρώτη τῶν ἄλλων γέγονεν, οὕτως ἀπὸ τοῦ λόγου δῆλον 

ἡμῖν γενήσεται ὅτι γεγονυῖα ἔχει τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχήν. χαὶ τίς 6 λόγος, 

ἐπάγει" ὅταν γὰρ ἢ χαρδία ἀποχριϑῇ ἀπ᾽’ ἀμφοῖν, ἀπό τε τοῦ χαταμηνίου 

ἀπό τε τῆς ἐν τῷ σπέρματι ποιητιχῆς δυνάμεως, ὅταν οὖν ἀποχριϑῇ xoi 

συστῇ, δεῖ ἔχειν τὴν ϑρεπτιχὴν ψυχήν, ἵνα αὐτὴ ἑαυτὴν τρέφῃ τε xal διοιχῇ. 

25 ὥστε οὐ μόνον δεῖ τὴν χαρδίαν τὴν ϑρεπτιχὴν ἔχειν δύναμιν ἀλλὰ xal τὴν 45 
ποιητικήν, δφ᾽ ἧς μετὰ τὴν τῆς χαρδίας γένεσιν τὰ λοιπὰ διαπλασϑήσεται 

χαὶ διαχοσυηϑήσεται μέρη τοῦ ζῴου. εἰ δέ τις, ὥσπερ Δηυόχριτος, λέγει 

UT ἐν τῇ χαρδία εἶναι τὴν ϑρεπτιχὴν χαὶ ποιητιχὴν δύναμιν (ἢ αὐτὴ γὰρ 

χαὶ μία τῷ ὑποχειμένῳ ἥ τε ποιητικὴ xai ϑρεπτιχή, τῷ λόγῳ δ᾽ ἕτεραι), 

80 εἰ οὖν τις λέγει μὴ εἶναι ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ἐχτὸς ὥσπερ χαὶ ὃ ἀνδριαντοποιός 48: 

(οὐ γὰρ ἐν τῷ ἀνδριάντι ὃ ἀνδριαντοποιός), ὕστερον δέ ποτε εἰσέρχεσϑαι 
ἐν τῇ χαρδία τὴν Tou ψυχήν. οὐ μόνον διαπορήσειεν dv τις xal 

ζητήσειε, nono pres τὸ τελειωϑῆναι τὸ τοῦ ζῴου πᾶν σῶμα εἴσεισιν ἡ 

οὔ. εἰ μὲν οὖν μετὰ τὸ τελειωϑῆναι φήσειε, ψεύδεται" ΦΈΡ lc γὰρ ἐν 

35 ταῖς ἀνατομαῖς δρῶμεν μόνης τῆς χαρδίας οὔσης xal μήπω τινὸς ἄλλου 

μέρους γεγονότος χινουμένην αὐτὴν xal τρεφομένην. οὐ μόνον οὖν τοῦτο 5 

διαπορήσειεν ἄν τις, ἀλλὰ χαὶ ἀνενδοιάστως ἐκ τῶν πολλάχις ῥηϑέντων 
STE ας ὅτι ἀνάγχη, ἡνίχα ἕχαστον τῶν μερῶν χωρίζηται xal ἐνεργεία 

2 χαταβληϑῆ K: χκαταβλήϑει ἃ ὃ ὡς εἴπομεν post χαταβολῆς ponit K 

ὃ τὴν δύναμιν Καὶ μᾶλλον] μόνον IL 9. 10 δυνάμει μὲν πῦρ λέγεται «al τὰ 
ξύλα coll. Ka 19 πρώτων ἃ 16 γίνεσϑαι IKa πρώτην Καὶ 19 post 
τοιοῦτον add. λέγων 1 20 πρώτων ἃ 24 τρέφῃ τε] τρέφεται ἃ 25 ὥστε] 
ὥσπερ La 21 διακοσμιηϑήσονται K 99 ἑτέρα IL 94 μὲν om. K 
90 τῇ ἀνατομῇ͵ Καὶ ipsis 

| BT. Μμιθηδει "8 ME 
j € 

A" Y COLL 5 

T d x Pu, 
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γένηται, ταύτην ὑπάρχειν τὴν δύναμιν πρῶτον &xdot τῶν γινομένων, ἐξ 48r 

ἧς αὐξηϑήσονται, ἕξουσι δὲ ταύτην τὴν δύναμιν ἀπὸ τῆς χαρδίας. ἐπειδὴ 
δὲ πανταχοῦ ἔλεγεν ὅτι ἀνάγχη γίνεσϑαι πρῶτόν τι ἀρχῆς λόγον ἔχον, τὸ 

δὲ τὶ ἀόριστον, νῦν δὲ ὡρισμένως εἶπεν ᾿ ἀρχὴ δὲ ἢ χαρδία᾽, ἐπήγαγεν ἤδη 10 
e ud 5 ^ » ' » ! , - f , E: Yr *, ὙΦ e 

5 yàp αὐτὴν ἀρχὴν ἄξιον ἀχοῦσαι, ὡς εἰ ἔλεγεν ἄξιόν ἐστιν ἤδη dpt- 
σμένως εἰπεῖν, ἀνάγχη γενέσϑαι πρώτην τὴν χαρδίαν, ἀλλὰ μὴ ἀορίστως 

λέγειν ἀνάγχη γενέσϑαι τι. δεῖ δὲ τότε λέγειν αὐτὴν ἀρχήν, ὅταν δεῖται 
τροφῆς τὸ ζῷον, ἀλλ᾽ οὐ πρότερον. 

3 , ΟΝ ^ ^" ^ M 

p.740a24 Επεὶ δὲ δυνάμει μὲν ἤδη ζῷον ἀτελὲς δέ, ἄλλοϑεν 

10 ἀναγκαῖον λαμβάνειν τὴν τροφήν. 

Πρὸς σαφήνειαν πάντων τῶν λεχϑησομένων ἄνωϑεν ῥητέον οὕτως" ἣ 15 

ἐν τῷ σπέρματι δύναμις εἰσελϑοῦσα xal πρῶτον uiv τὴν ἐχτὸς ἅπασαν 
ἐπιφάνειαν συστήσασα τοῦ χαταμηνίου xal ποιήσασα τὸ χαλούμενον χόριον, 

εἶτα τὸ ἐντὸς ἅπαν τοῦ yopíoo χινήσασα xai περιγράψασα xal ἐχ τοῦ 30 

15 πρώτου δυνάμει εἰς ἄλλο τι δυνάμει ἀγαγοῦσα (ἦν uiv γὰρ τὸ χατα- 

μήνιον xal πρὸ τοῦ σπέρμα τι εἰς τὴν ὑστέραν ἐλϑεῖν δυνάμει πάντα 25 

τὰ τοῦ ζῴου μέρη. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως: τότε μὲν γὰρ δυνάμει ἣν ταῦτα, 
ὥσπερ τὸ παιδίον λέγομεν δυνάμει γραμματιχόν, νῦν δ᾽ ἔχει τούτων 

πάντων τὰς περιγραφὰς λίαν ἐοιχυίας ταῖς τῶν ζωγράφων σχιαγραφίαις. 30 

20 ὡς γὰρ οἱ ζωγράφοι πρῶτον μὲν ὑπογράφουσι ταῖς γραμμαῖς, εἶθ᾽ οὕτω 
τοῖς χρώμασιν ἐναλείφουσι xol ἀπαρτίζουσι τὸ γραφόμενον ζῷον, οὕτω 35 

χαὶ ἢ ἐν τῷ σπέρματι δύναμις πρῶτον μὲν περιγράφει χαὶ τελειοῖ τὴν 

χαρδίαν μετὰ τὸ ἀπεργάσασθαι τὸ χόριον, xal ἐντίϑησιν ἐν αὐτῇ τὰς 

ψυχιχὰς δυνάμεις, ϑρεπτιχήν, αὐξητιχήν, αἰσϑητιχήν), αὕτη δὲ T) ψυχὴ xad φύσις 

25 περιγράφει μὲν ὁμοῦ ἅπαντα τὰ μόρια, εἶθ᾽ οὕτω τελειοῖ τὰς φλέβας, oi 
χαληῦνται ὀμφαλός, xoi φέρουσα ἐμφυτεύει xal συνάπτει τῇ ὑστέρα τῆς 10 

ὑἁητρός, ἀφ᾽ ἧς ὑστέρας διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἕλχουσα τὴν τροφήν (συνεχῶς 

γὰρ xai διόλου ἢ ὑστέρα τὸ τοιοῦτον περίττωμα δέχεται) xai τοιωσδὲ T, 
τοιωσδὲ συμπέττουσα χαὶ τρέφουσα διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ αὔξει xal τελειοῖ τὸ 

80 ζῷον. χἀὶ &otxev ἢ μὲν προτέρα διαγραφὴ σχιαγραφία, at ὃὲ μαλαχότητες 

xal σχληρότητες xal τὰ τοιαῦτα, ἔτι OE χαὶ τὰ χρώματα χαὶ πανϑ᾽ ἁπλῶς 
ἅπερ ὕστερον λαμβάνουσιν ix τῆς ἀπὸ τῆς ὑστέρας λαμβανομένης διὰ τοῦ 

ὀμφαλοῦ τροφῆς τοιῶσδε πεττομένης xal προσχρινομένης αὐτοῖς, πάντα οὖν 45 
τὰ τοιαῦτα, ὅσα ὕστερον λαμβάνουσιν, ἐοίχασι τοῖς ἐναλειφομένοις χρώμασιν 

35 ὑπὸ τῶν ζωγράφων. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηταί μοι χεφαλαιωδῶς πρὸς 
σαφήνειαν τῶν διεξοδιχώτερον ἡμῖν ὑπὸ τούτου λεγομένων διὰ τῶν mpoxst- 

1 ἕχαστον ἃ 9 ἀρχὴν ταύτην Ka Arist. ὡς εἰ ἔλεγεν] τουτέστιν Κα 

6 πρῶτον Ia 7 ὅτε Ka 9 ἤδη om. IL, sed cf. p. 102,1 16 σπέρμα 

tt] σπέρματος IK: τὸ σπέρμα a 22 ἡ om. IL δυνάμει IL, 24 δὲ] fort. δὴ 

90 προτέρα] πρώτη Ka 9l xel τὰ τοιαῦτα ἔτι δὲ om. Καὶ τοῖς χρώμασιν ἃ 

84 ὅσα] ἅπερ Ka 39 ὑπὸ] ἀπὸ IL τοῦ ζωγράφου K 90 τούτων IL 
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μένων ἡμῖν | εἰς σαφήνειαν ῥητῶν. ἐπεὶ δὲ δυνάμει μὲν ἤδη ζῷον, 48ν 

ἀτελὲς δέ’ ἐπεὶ οὖν, φησί, τὸ σύστημα δυνάμει μέν ἐστι ζῷον, χαὶ 
δυνάμει οὐχ ὡς τὸ παιδίον τὸ δυνάμει γραμματιχὸν μηδὲν ὅλως ἴχνος 

ἔχον γραμματιχῇς, ἀλλ᾽ ὡς Tj σχιαγραφία δυνάμει λέγεται εἶναι τὸ 

5 γεγραμμένον ζῷον, ἐπεὶ οὖν ἐστι δυνάμει xal ἀτελές, πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον 

ἀτελὲς τελειοῦται ὑπὸ τροφῆς (ὡς γὰρ τὰ χρώματα τοιῶσδε ὑπὸ τῶν 
ζωγράφων χεράννυνται xai ἐναλειφόμενα τελειοῖ τὸ γραφόμενον ζῷον, οὕτω 5 

χαὶ τῆς τροφῆς ὑπὸ τῆς φύσεως τοιωσδὶ πεττομένης χαὶ Exon τῶν 
μορίων προσχρινομένης τελειοῦται τὸ ἐχ τῶν τοιούτων μορίων συνιστάμενον 

10 ζῷον) ἄλλοϑεν ἀναγχαῖον λαμβάνειν τὴν τροφήν’ τὸ γὰρ ἐντὸς τοῦ χορίου 

ἐναπολειφϑὲν χαταμήνιον ἤδη συνέστη χαὶ ἤδη σχιοειδῶς ἐστι πάντα τὰ 
τοῦ ζῴου μέρη. διὸ χρῆται τῇ ὑστέρα χαὶ τῇ μητρὶ τῇ ἐχούσῃ τὴν 
ὑστέραν, ὥσπερ γῇ φυτόν, ἕως dv τελειωϑῇ xoi ἤδη γένηται ζῷον 10 

δυνάμει πορευτιχόν. δυνάμει δὲ πορευτιχὸν εἶπεν αὐτό, διότι χαὶ ἐν 

15 τῇ γαστρὶ τῆς τιχτούσης ὃν δυνάμει ἐστίν, ἀλλὰ xoi ϑύραζε ἐξελϑόν, χαὶ 

τότε δυνάμει ἐστὶ πορευτιχόν, ἕως ἂν ἄρξηται πορεύεσϑαι χαὶ ἐνεργεῖν τὴν 

χατὰ τόπον μεταβολήν. μένει 
^ 

(0^ τὸ ζῷον ἐν τῇ ὑστέρα, ἕως dv τελειωϑῇ. 

διὰ τί; ἵνα λαμβάνῃ τροφὴν ἐξ αὐτῆς, xol οὐχ ὥσπερ Δημόχριτος λέγει" 

ἐχεῖνος γάρ φησι μένειν ἐν αὐτῇ, ἵνα διαπλάττηται τὰ μόρια χατὰ τὸ 

90 υόρια τῆς τεχούσης. ἐπεὶ γάρ, φησί, τοιόνδε μέν ἐστιν 

Y 

΄ , |^ ue j χείρ, τοιόνδε δὲ 15 

ἔχαστον τῶν ἄλλων μερῶν τῆς υητρός, μένει ἐν τῇ ὑστέρα, ἵνα ὥσπερ εἰς ἔχαστον τῶν ἄλλων μερῶν τῆς υητρός, p&vst ἐν τῇ ὑστέρα, ἵνα ὥσπερ εἰς 
παράδειγμα πρὸς ταῦτα ἀφορῶσα T, φύσις xac ) αὐτὰ σχηματίζῃ τε xai 
^ , A lj “- , » , 

διαπλάττῃ χαὶ τὰ τοῦ ἐμβρύου μέρη. 

p.740»2 ᾿ΑἈποῤήδειε Ó dv ttc, ei xb a 

τῷ οι ΣῚ Qo zc) S. ΕἸ o 
TO 

Qo 

cg 

τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ τὸ aliua τροφή ἐστιν ἑχάστῳ τῶν 
— As CN , cC GN - - » , ^ A , L 9 μερῶν, f; δὲ τροφὴ ϑύραϑεν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ εἴσεισι, πόϑεν x«i διὰ τίνος 20 

ἢ πρώτη τροφή, ἀφ᾽ ἧς ἢ χαρδία ἐτράφη xai ἐτελειώϑη, εἰσῆλϑεν; ὃ γὰρ 
, M Ὑ ^ , * D , L ΄ ' ?Y 5 x N - Ξ ὀμφαλὸς οὔπω ἦν. λύει οὖν τὴν ἀπορίαν λέγων μὴ εἶναι ἀληϑὲς τὸ πᾶσαν 25 

τροφὴν ϑύραϑεν ἐπεισελϑεῖν: ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν σπερμάτων πεσόντων εἰς 
80 τὴν γῆν xai ὑγρανϑέντων γίνεταί τι ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως οἷον γάλα, 30 

ἔχον πάντα τὰ μόρια ὑπογεγραμμένα (χαὶ δῆλον τὸ τοιοῦτον γαλαχτῶδες 

ιαᾶλλον ἐπὶ τοῦ σίτου), ἐχ δὲ τοῦ τοιούτου γαλαχτώδους γεγονυῖα βλάστη 
, Ἁ 5 “Ὁ “- δ΄ N —- , “Ἂν P] 

τις πάμπαν σμιχρὰ ἀναλογοῦσα τῇ χαρδίᾳ xai τραφεῖσα μετρίως εἶτα ἐξ 

αὐτοῦ πεποίηχε χαὶ ῥίζαν, ἣν εἰς πολλὰ χατέτεμεν (ἀρχεῖ γὰρ τὸ τοιοῦτον 
--» , ' “Ὁ ΄ A. ΝᾺ “Ὁ V 6 ΕΣ 4 M - , 

35 Ἰαλαχτῶδες εἰς τὰ τοιαῦτα πάντα), διὰ OE τῆς ρίζης ἀπὸ τῆς γῆς λαμβάνουσα 

95 2 

5 τὸ om. Ka 6 ὑπὸ τῆς τροφῆς ἃ τῶν χρωμάτων Ka T χεραννυ- 
μένων χαὶ ἐναλειφομένων Κὰ τελειοῦται Ka 8 ἑχάστου ἃ 
10 ἄλλοϑι Καὶ 11 συνέστηχεν Ka σχιωδῶς Καὶ 18 αὐτῆς ex αὐτοῦ corr. L 

20 ἐπειδὴ γὰρ Ka δὲ om. a 2] eig] ὡς Κα 22 εἰς ταῦτα Καὶ 
ἀφορῶν ἃ χατ᾽ αὐτὸ ἃ 25 ἑχάστου ἃ 21 πρώτη om. IL 
ἐτράφη τε καὶ Καὶ 29 ϑύραζε IL ἐπεισεληλυϑέναι Ka 31 τὸ om. à 

91. 32 μᾷλλον γαλαχτῶδες coll. IL, 
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τροφὴν αὐτή τε τρέφεται xai τὰ ἄλλα πάντα, οὕτω xal ἐν τοῖς ζῴοις τοῦ 48" 
ἐναπολειφϑέντος ἐντὸς τοῦ χορίου χαταμηνίου μέρος μέν τι γίνεται αὐτοῦ ἢ 

χαρδία xai 1, τροφὴ τῆς χαρδίας, ἐν δὲ τῷ λοιπῷ μέρει διαγράφονται τὰ 

λοιπά, xal οὕτως αὔξονται ὑπὸ τῆς ἑλχομένης διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τροφῆς. ἣ 
μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη: τὸ δὲ τῆς λέξεως τῆς οὕτω χαὶ 4“ 

ἐν τῇ ὕλῃ τῶν ζῴων τὸ περίττωμα τῆς συστάσεως τροφή ἐστι 
ταὐτόν ἐστι τῷ ἣ σύστασις τοῦ περιττώματος χαὶ τοῦ χαταμηνίου τροφὴ 

Ἰίνεται τῇ χαρδία. ὡς γὰρ εἴρηται, εἰς δύο διαιρεϑὲν τὸ χαταμήνιον τὸ 

μὲν ἕν μέρος ἀναλίσχεται εἰς διαγραφήν τε ἅμα χαὶ τροφὴν τῆς χαρδίας 

10 xal τοῦ εὐϑὺς μετ᾽ αὐτὴν γινομένου ὀμφαλοῦ, τὸ δὲ λοιπὸν εἰς διαγραφὴν 

τῶν ἄλλων μορίων πάντων. ϑαυμάσαι δὲ δίκαιον τὸ τῆς φύσεως εὐμήχανον, 

πῶς τρόπον τινὰ T, χαρδία τὴν χαρδίαν τρέφει. T, μὲν γὰρ μητριχὴ χαρδία 
Ἱεννᾷ πᾶν τὸ αἷμα τῆς μητρός, ἀφ᾽ οὗ xal τὸ χαταμήνιον, ἐχ δὲ τοῦ χατα- 
μηνίου τρέφει τε τὰ ἄλλα μόρια χαὶ αὐτὴ τρέφεται f, τοῦ ἐμβρύου καρδία" 

15 ὥστε ἣ χαρδία τρέφει τὴν χαρδίαν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ xal τοῖς ζῴοις 
αὐτοῖς ὅταν ἀπολυϊϑῶσιν ἐχ τῆς ἐν αὐτοῖς τροφῆς ὑποστιχτέον 49: 

εἰς τὸ ἀπολυϑῶσιν, εἶτα. ἐπαχτέον τὸ ἐχ τῆς ἐν αὐτοῖς τροφῆς. 
xal τὸ μὲν ἀπολυϑῶσι σημαντιχόν ἐστι τοῦ ὅταν χωρισϑῶσιν ἀπὸ τῆς 

ὑστέρας xai ἐξέλϑωσι ϑύραζε. f, δὲ πᾶσα τοῦ ῥητοῦ διάνοια τοιαύτη τις 

20 ἂν εἴη: ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ διὰ τῶν ῥιζῶν ἐχ τῆς γῆς τὴν τροφὴν 
λαμβάνουσιν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἡμεῖς χαὶ ἵπποι χαὶ τὰ ὅμοια διὰ τῶν φλεβῶν 

τῶν συναπτουσῶν πρὸς τὴν ἑχάστου χοιλίαν ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῇ τῇ χοιλία b 

οὔσης τροφῆς (ταύτην γὰρ εἶπεν ἐν αὐτοῖς τροφήν), οὕτω xai ὃ ὀμφαλὸς 
ἀπὸ τῆς ὑστέρας λαμβάνει τὴν τροφήν. 

e: 

35 p. 140»19 Ἢ δὲ διάχρισις γίνεται τῶν μορίων οὐχ ὥς τινες ὑπο- 

λαμβάνουσι, διὰ τὸ πεφυχέναι φέρεσϑαι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον. 

y oda - UJ , v. * , - i] H- *, * - 

Τοῦ διαχριϑῆναι τὰ μόρια ἀπ ἀλλήλων, otov τοὺς πόδας ἀπὸ τῆς 

χεφαλῆς, xal τὴν μὲν ἄνω γενέσϑαι, τοὺς δὲ χάτω, χαὶ ὅλως τοῦ πάντα 10 
΄ - - * , » , 5 ^N 

τὰ ἑχάστου τῶν ζῴων μέρη χεῖσϑαι ἐν ᾧ τυγχάνουσιν ὄντα αἰτίαν ἀπεδίδου 
$7032 - » , ' e N N e » , 2 y E: 

30 ᾿Εἰμπεδοχλῇς τὸ φέρεσθαι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον. ἔλεγε γάρ, ἐπειδὴ 15 
^ 1! ^ -»"ὝὟ δ ^ 

tà μὲν χοῦφα πέφυχε qépsolat ἄνω, πάντα δὲ τὰ χοῦφα 1j χοῦφα ὅμοια, 

τῶν μερῶν ὅσα μέν εἰσι χοῦφα, χατέσχε τὸν ἄνω τόπον, ὅσα δὲ βαρέα, 
^ , A] * RN * , , k] , d e ) , ^ o£, 

τὸν χάτω, τὰ δὲ μεταξὺ τὸν μέσον. ἐπισχώπτει οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης λέγων 20 
[4 , d v. d , Q^ y^ ^ A , M , ^ * v * 

ὡς εἰ τοῦτο Tj» ἀληϑές, s0st πάντα τὰ ὀστᾶ, εἰ χοῦφα ἦσαν, ἄνω εἰναι, 

35 εἰ OE βαρέα, χάτω, xat μὴ τὰ μὲν ἄνω τὰ ὃὲ χάτω, ὁμοίως δὲ xai τὰ 90 

λοιπὰ πάντα. σαφῶς δὲ τὰ ἑξῆς ἀπαγγέλλει,. πλὴν ὅτι ἐν τῇ λέξει τῇ 

l xe om. IL 2 αὐτοῦ γίνεται coll. IL ὃ post δὲ add. διὰ IL 1 ταὐτόν 

ἐστι om. IL: ἴσον supra ser. 1,3 τῷ] τοῦ ἃ 9. διαγραφήν] διατροφὴν 

11 δίκαιον) δεῖ χαὶ K 12 μὲν om. Καὶ 10 αὐτοῖς post ἐν ex αὐτῆς corr. Καὶ 

11 ἐπαναχτέον IL 21 λαμβάνει Καὶ 22 συναπτόντων ILa τὴν om. Ka 
29 ἑχάστου) ἐν ἑχάστῳ a 29. 80 ἀπεδίδου ᾿Εμπεδοχλῇς]} cf. fr. 62,6 sqq. Diels 

82 xatécyov Ka 96 τὰ ἐξ ἧς libri 

σὰ 
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^ 

οὕτως ἢ τῆς ϑρεπτιχῆς ψυχῆς δύναμις δεῖ ἐν τῷ δύναμις τελείαν 49r 

στίξαι, εἶτα τὸ ὥσπερ χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ζῴοις χαὶ τοῖς φυτοῖς 
χαὶ τὸ λοιπὸν τῆς λέξεως ὡς ἄλλο tt χαϑ᾽ αὑτὸ ἐπαχτέον. ἦν δ᾽ d» 
σαφέστερον, εἰ προέταξε τὸν xat σύνδεσμον οὕτω, xal ὥσπερ ἐν αὐτοῖς 95 

5 τοῖς ζῴοις. ἐπεὶ δέ, φησίν, ἐχ τῆς αὐτῆς ὕλης ἄχρι τοῦ ϑανάτου τρέφεται, 
ἐξ ἧς ἀρχῆϑεν συνέστη (αἷμα γὰρ ἀμφότεραι), δῆλον ὅτι wal f, ποιοῦσα 40 

δύναμις τὸ αὐτὸ τῷ ἐξ ἀρχῆς, τουτέστιν ἢ αὐτὴ τῇ ἐξ ἀρχῆς, πλὴν 
ὅτι ἐξ ἀρχῆς μὲν ἀσϑενεστέρα Tv, ὕστερον δὲ μείζων, τουτέστιν ἰσχυροτέρα. 45 

εἰπὼν δὲ ὅτι ἢ δύναμις ἢ ὕστερον ἡμῖν ἐνοῦσα παρ᾽ ὅλον τὸν τῆς ζωῆς 

10 χρόνον f, αὐτή ἐστι τῇ £& ἀρχῆς, μόνῳ τούτῳ διαφέρουσα τῷ ἰσχυροτέρῳ 49v 
xai ἀσϑενεστέρῳ, σαφηνίζων τίς ἐστιν αὕτη f, δύναμις ἐπήγαγεν εἰ οὖν 
SONS ἐστὶν T, ϑρεπτιχὴ ψυχή, αὕτη ἐστὶ xal 7| γεννῶσα, τουτέστιν 
πειδὴ f, ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ἐνοῦσα ἢ ϑρεπτιχή ἐστιν, αὕτη ἐστὶ xai ἢ ὕστερον 2 

? * , , - € , , * M A - ' - 3 

ἐνοῦσα, ὕφ᾽ ἧς οὐ μόνον τρεφόμεϑα ἀλλὰ xal γεννῶμεν, xal τοῦτ 

15 ἐστὶν ἣ ἑχάστου φύσις" T, γὰρ ἐχάστου φύσις ἐστὶ χυρίως χαὶ φαίνεται 
*, € ^ ? Nu x » Y 41 , EIAA ^ cs , - 5 Ξ 

ἐν τῷ γεννᾶν οἷον αὐτό: αἴσϑησις δὲ xai λόγος διὰ τὸ εὖ σύνεισι τοῖς ἐν 5 
- 

à 

οἷς εἰσιν. 

p. 4116 Καίτοι τις ἀπορήσειε διὰ τίν᾽ αἰτίαν, εἴπερ ἔχει τὸ ϑῆλυ 
τὴν ψυχήν. | 

' , *, , v 3 M “- 9 ΄ 2 4 

20 Τὸ χαίτοι τις ἀπορήσειεν ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπορήσειεν δ᾽ ἂν τις. 
εἰπὼν δὲ ὅτι ἢ ἑχάστου φύσις T, ὑϑρεπτιχή ἐστιν, ἥτις ἅμα xal γεννητιχή, 

ἀπορεῖ πάνυ εὔλογον ἀπορίαν. ἀπορήσεις δ᾽ dv τις λέγων, εἰ ἢ ἑχάστου 10 
, e F " » ^ e A -"—- y , 5 ^ » 

φύσις ἢ ϑρεπτιχή ἐστι ψυχή. δῆλον ὅτι τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα οὐδὲν ἄλλο 

εἰσάγει T, ταύτην’ εἴπερ οὖν ἔχει ταύτην xal τὸ ϑῆλυ, πρὸς δὲ τῷ ἔχειν 15 
28 αὐτὴν ἔχει χαὶ τὴν ὕλην τὸ περίττωμα, τί προσδεῖται τοῦ ἄρρενος, ἀλλ᾽ 

οὐχ αὐτὸ ἐξ ἑαυτοῦ γεννᾷ xal χωρὶς τοῦ ἄρρενος; τὴν γὰρ ψυχὴν xal 20 

φύσιν, ἣν εἰσάγει τὸ ἄρρεν, ταύτην ἔχει ἐν ἑαυτῷ. λύει οὖν τὴν ἀπορίαν 
ἔγων “αἴτιον δὲ χαίπερ ἔχον τὸ ϑῆλυ ἐν ἑαυτῷ τὴν τοιαύτην ψυχὴν τοῦ 

UT, γεννᾶν, ὅτι τὸ ζῷον τοῦ φυτοῦ διαφέρει χατὰ τὴν αἴσϑησιν, τὴν δὲ 90 

30 αἰσϑητιχὴν ψυχὴν μόνον τὸ ἄρρεν παρέχειν δύναται᾽. εἰ γὰρ ἠδύνατο τὸ 
ϑῆλυ πρὸς τῇ ϑρεπτικῇ ψυχῇ διδόναι xat τὴν αἰσϑητιχήν, μάτην ἂν ἣν 30 
τὸ ἄρρεν" οὐδὲν δὲ μάτην ἢ φύσις οὐδ᾽ ὁ ϑεὸς ποιεῖ. ἐπεὶ οὖν τῷ ζῴῳ 
τὸ εἶναί ἐστι τῷ αἴσϑησιν ἔχειν, ταύτην ὃὲ τὸ ἄρρεν μόνον δύναται διδόναι, 35 

ἀναγχαίως ἄρ᾽ οὐχ ἐξ ἑαυτῶν τίχτει τὰ ζῳοτόχα, ἀλλὰ πλησιάσαντα τῷ 

] ἐν τῷ δυνάμει ἃ 6 ἀρχῆϑεν) ἐξ ἀρχῆς ἃ 7 τῷ αὐτῶ τὸ ἐξ ἀρχῆς 1, itemque 
omisso τὸ L 10 μόνον ἃ ll ἐπήνεγκεν K 12 αὕτη (post οὖν) 

Arist.: αὐτὴ libri 15 κυρίως φύσις ἐστὶ coll. Ka 16 αἴσϑησιν δὲ «al λόγον IL! 
18 ἀπορήσειε IL Arist. SYZ: ἀπορήσειεν àv a Arist. vulg. διὰ τὴν αἰτίαν IL 

19 τὴν αὐτὴν ψυχήν Arist. 29 $ om. L! 28 τὸ om. K 21 post 
ἔχει add. xai Ka 28 exspectas αἴτιον δὲ τοῦ μὴ γεννᾶν καίπερ ἔχον τὸ ϑῆλυ ἐν 
ἑαυτῷ κτλ. 29 post τοῦ add. μὲν ἃ δὲ om. ἃ 32 post μάτην add, 

οὐδ K 94 τίκτει ex τίχτη corr. L 
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ἄρρενι. ὅτι δέ, φησί, δίδωσι xal τὸ ϑῆλυ χωρὶς τοῦ ἄρρενος τὴν Ups- 49v 

πτιχὴν ψυχήν, δῆλον ἐκ τῶν ὑπηνεμίων ὠῶν: τρέφεται γάρ, φησί, χαὶ 40 

αὔξεται. ὑπὲρ ὦν, φησί, xai ἀπορήσειεν dv τις, πῶς ζῶσιν. ὅτι μὲν γὰρ 
ζῶσι τὰ ὑπηνέμια δῆλον: τρέφονται γὰρ xal αὔξονται, πᾶν δὲ τὸ τρεφό- 45 

5 μενον xal αὐξόμενον ζῇ. ποίαν οὖν ζῶσι ζωήν; οὔτε γὰρ ὡς τὰ γόνιμα 
ζῶσιν οὔτε παντελῶς εἰσιν ἄψυχα, ὥσπερ ὁ λίϑος. μαρτύριον δὲ τοῦ ζῆν 

αὐτὰ ἐπήγαγε τὸ ἔστι γὰρ xal τούτων φϑορά τις xal Üdvaroc* ὅταν 
γὰρ οὔρια γένηται, ἐφϑάρϑαι φαμὲν αὐτά. ὡς xal αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ. 
ζητήσας οὖν. ποίαν τὰ ὠὰ ταῦτα ζῇ ζωήν, λέγει ὅτι τὴν ϑρεπτιχὴν μόνην 

10 xai | ἐπὶ τούτῳ οὐχ ἀποτελεῖται ζῷον ἐξ αὐτοῦ: δεῖται γὰρ xal τῆς 50: 
αἰσϑητιχῇῆς. * μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια τοιαύτη: τὰ δὲ χατὰ τὰς 
λέξεις xal πρῶτον τὴν μὴ ἐνούσης αἰσθϑητιχῆς ψυχῆς ἣ ἐνεργεί 
δυνάμει, χαὶ ἣ πῇ 7| ἁπλῶς, δυνάμει μέν ἐστιν ἐν πᾶσι τοῖς μέρεσι 

τῶν ζῴων ἣ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ ἐν ὕπνοις, ἐνεργεία δὲ ἐγρηγορόσι, xai ἁπλῶς 
15 μὲν ἐν τῷ νεόρῳ ἅπαντι xal τῇ σαρχὶ ἅἁπασῃ xai τοῖς τοιούτοις, πῇ δὲ ὃ 

ἐν τοῖς δαχτύλοις, ἐν τῇ χεφαλῇ" οἱ γὰρ ὄνυχες xal αἱ τρίχες ἐπιειχῶς 

ἀναίσϑητοι. τὸ δὲ τὸ γὰρ εἰρημένον ἣν τὸ ἄρρεν εἶναι ταὐτόν ἐστι 
τῷ τῷ γὰρ ἄρρενι τὸ εἶναι οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ εἰρημένον, τοῦτο δὲ 
ἣν τὸ τοῦτο μόνον δύνασϑαι διδόναι τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν. ἐν δὲ τῷ 

20 πῶς τις αὐτῶν τὰ cà φήσει ζῆν τὸ αὐτῶν περὶ τῶν ὀρνίϑων εἴρηται" 
πῶς οὖν φήσειέ τις αὐτῶν τῶν τὰ ὑπηνέμια τιχτόντων ὀρνίϑων τὰ od) ζῆν; 

ρ. 1411892 Ei δὲ ἔστι τι γένος ὃ ϑῆλυ μέν ἐστιν, ἄρρεν δὲ μὴ ἔστι 
, 

χεχωρισμένον. 
p os * 

Εἰπὼν ὅτι τοῦ ἄρρενος f, οὐσία xai τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ μόνον αὐτ 

25 δύνασϑαι τὴν αἰσϑητιχὴν διδόναι ψυχήν, ἐπήγαγεν εἰ δ᾽ ἔστι τι γένος 
- , ? » M ' » 2 c ἊΣ HU ^ ' lI P noW 

ϑῆλυ μέν ἐστιν, ἄρρεν δὲ μὴ ἔστιν, ἐν τούτῳ δοίη dv τὸ ÜTÀo zai 15 

6 10 
[ΑἹ 

ὃ 

Ἁ » E iJ ! Y. * ^ on , p. e - M ^ A A - τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχὴν xai εννήσει ἐξ ἑαυτοῦ. σαφῇ δὲ τὰ περὶ τῶν 
5 1 dí λέ ἮΝ τ Ξ Ἁ 5 e - 5» 905 ^ Z E Á - ν ὡς 9 ̂ ) v - o ὀρνίϑων" λέγει δὲ εἶναι xal ἐν τῷ τῶν ἰχϑύων γένει ζῷα οὔτε ϑήλεα οὔτε 20 
L4 ej f 2 ^ £ . As — 4 -—^ Y ^ 3 n ^ “ 74 - σ ἄρρενα, οἷον αἱ ἐγχέλυες" ἐχ σηπουένης γὰρ xat αὗται γίνονται ὕλης ὥσπερ 

e d » , e , - , 

30 xai ot χαλούμενοι γῆς ἔντερα σχώληχες" οὗτοι γάρ, ὡς ἐρεῖ, μεταβάλλουσιν 
, , , ' ^N , H , PES Y , ^ ET , * 

εἰς ἐγχελύων φύσιν. τὸ δὲ συνείρεται τὸ ἐφεξῆς ἴσον ἐστὶ τῷ τόδε 90 
τ F^ , Ld AJ iJ , , M Ἁ 1A , 

μετὰ τόδε γίνεται. οἷον μετὰ τὴν χαρδίαν φλέβες xal μετὰ τὰς φλέβας 

ἄλλο, xai οὕτως ἐφεξῆς τὰ λοιπά. xal ὅ, φησί, βούλονται λέγειν τινὲς 30 

1 τὸ ϑήλυ καὶ coll. ἃ χωρὶς καὶ χωρὶς τοῦ Καὶ 2 φησί om. Ka 9 τὸ 
om. à 7 ἐπηγάγετο τὸ T 9 τὰ τοιαῦτα «à Ka λέγει om. a 10 τὸ 
ζῶον K: τὰ ζῶα ἃ 11 τοιαύτη] αὕτη ἃ 12 τὴν scripsi: τῆς IKL: τε ἃ 
14 ἐν τοῖς ὕπνοις Ka ἐνέργεια libri 15 «xai ἐν τῇ Ka τοῖς Om. à 

11 ἀναίσϑητα Ka 7» om. IK τῷ ἄρρενι IK: τῷ ἄρρεν a 18 τὸ 
post ἄρρενι om. ἃ 19 δύναται IL 20 φήσει] φησὶ IL 21 post οὖν add. 
φησὶ a ὑπήνεμα ἃ τὰ post ὀρνίϑων om. IL 22 μὴ ἔστι] sic libri: 

μὴ ἔχει Arist. 20 μὴ ἔχει ἃ ἂν iterat I 2 γεννήση K: γεννήσοι a 

ἑαυτῆς ἃ 29 «ai om. Ka 90 post ἔντερα add. γίνονται, sed rursus del. L 

ἐρεῖ] ΓΙ 11 p. 762526 81 τῇ ἐφεξῆς a 89 ἄλλος ἃ 
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-“ - o / A e ^ e , μ4 ^ ow 

τῶν φυσιχῶν, ὅτι φέρεται τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον, οὐχ οὕτω δεῖ ὅθτ 

νομίζειν ὡς τόπον ἐχ τόπου μεταβάλλουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐχάστου τῶν μορίων 
περιγραφὴ μαλαχότητα T, σχληρότητα δεχομένη γίνεται ἐνεργείᾳ, ὃ ἦν 95 

δυνάμει. ὡς γὰρ τὸ σχιαγραφηϑὲν ὅμοιον ἦν τῇ δυνάμει τῷ ὕστερον διὰ 
- , , [0 [4 - c ΄ τῶν χρωμάτων τελειωϑέντι Com, οὕτω xal αἱ τῶν μορίων ἐχάστου διαγραφαί. 40 
3. (d , ' Na , Pu. ὦ , A « » ' 

εἰσὶ μὲν οὖν πάντα τὰ τοῦ ζῴου μέρη διαγεγραμμένα" ὃ ὃ ἐστὶν ἐπιτη- 
δειότερον xal μᾶλλον ἐγγίζον τῇ ἐνεργεία', τοῦτο χαὶ τελειοῦται πρῶτον, 45 

σι 

E. 

ὅτι δὲ ἢ xapOta πρώτη τῶν ἄλλων γίνεται, δῆλον χαὶ ἀπὸ τοῦ τελευταίου. 

τὸ γὰρ πρῶτον πάντων | γεγονὸς ὕστερον πάντων φϑείρεται. ὕστερον δὲ 50v 

10 πάντων φϑείρεται ἢ χαρδία, αὕτη ἄρα πρώτη τῶν ἄλλων γίνεται. ὃ γάρ 
ἐστιν ἀναγχαιότατον xal οὗ ἄνευ τὰ ἄλλα εἶναι οὐ δύναται, τοῦτο πρῶτον 5 

ποιεῖ, xol τοῦτο σχέπει xal μάλιστα τῶν ἄλλων περιέπει. τὸ δὲ 
διαυλοδρομεῖν δῆλον ἔσται ἐπὶ γρώματος τὸν λόγον ποιησαμένοις. γίνεται 10 

υὲν οὖν πρῶτον ἐχ τοῦ λευχοῦ τὸ ἐρυϑρόν, εἶτα τὸ ἁλουργόν, εἶτα τὸ πράσινον, 

15 εἶτα τὸ φαιόν, εἶτα ἔστω γε τὸ μέλαν" εἰ οὖν μέλλει ἢ φύσις παλινδρομῆσαι 15 

xai οἷον δίαυλον δραμεῖν, φϑείρεται πρῶτον τὸ μέλαν, ὃ ὕστερον πάντων 
γέγονεν, εἶτα τὸ φαιὸν xai ἑξῆς τὸ πράσινον xal μετὰ τοῦτο τὸ ἁλουργὸν 

χαὶ ὕστερον πάντων τὸ ἐρυϑρόν, ὅπερ πρῶτον πάντων γέγονεν᾽ ὡς οὖν 90 

ἐπὶ τούτων. οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων. φαίνεσϑαι δὲ λέγει πρότερον τὰ 

20 μείζονα διὰ τὸ μέγεϑος, χαίτοι πλὴν τῆς χαρδίας ἅμα πάντων διαγραφέντων᾽ 

αὕτη γὰρ μόνη πάντων πρώτη διαγράφεται xai τελειοῦται, εἶθ᾽ οὕτως ἣ 
ἐν αὐτῇ ψυχὴ διαγράφει ὁμοῦ τὰ ἄλλα πάντα. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ οὐδ᾽ 9ὅ 

ἕνια γινόμενα πρότερον τὸ γινόμενα ἀντὶ τοῦ διαγραφέντα εἴληπται. 
οὐ γὰρ πρότερον φέρε εἰπεῖν διεγράφη ἣ χεφαλή. εἶτα ἐτελειώϑη, xal 

25 οὕτως αἵ χεῖρες, ἀλλ᾽ ἅμα πάντα διεγράφη" τελειοῦται δὲ πρότερον τὸ 
ἐπιτηδειότερον xal ἀναγχαιότερον. ὅσα γὰρ τῶν χυημάτων διά τινα νόσον 

διὰ εἴχοσιν ἡμερῶν τῆς συλλήψεως T, ἐλαττόνων τῶν εἴχοσιν T, xol πλειόνων 
ϑύραζε ἐπεπτώχει, πάντα ὡράϑη ἔχοντα ἅπαντα τὰ μέρη τοῦ ζῴου δια- 
Ἰεγραυμένα. λέγει OE πρῶτον διαρϑροῦσϑαι τὰ ἐντός, xal τῶν ἐντὸς τὰ 80 

80 ἄνω τοῦ ὑποζώματος, οἷον πνεύμονα xai τὰ ἄλλα" ἣ γὰρ χαρδία, ὡς 

πολλάχις εἴρηται, πρώτη τῶν ἄλλων διαρϑροῦται. ἐπὶ δὲ τῶν ἐντόμων 

τοὐναντίον συμβαίνει" ὕστερον γάρ, φησίν, ἐπὶ τούτοις αὔξεται τὰ ἄνω. 

: l «póc] εἰς Ka τὸ Om. ἃ 2 ἐχ τόπου om. Ka μεταβάλλουσα a 
ἑκάστη Ka 4 σχιογραφὲν a 9 οὕτω] οὔ a post ἑχάστου add. τῶν 
ζώων Καὶ 8 ἀπὸ τῆς τελευτῆς Ka 11 ἀναγκαιότερον 1, 18 τὸν λόγον 

ἐπὶ χρώματος coll. K 14 οὖν om. ἃ 15 ἔστω γὰρ K: ἔσται γὰρ ἃ: an ἐς τὸ τέχος ἢ 
Diels 16 δρομεῖν 1,3 post δραμεῖν add. xai ἃ 11 εἴτα--- γέγονεν (18) om. Καὶ 

19 πρῶτον Καὶ 21 πάντων πρώτη] πρώτη τῶν ἄλλων Καὶ 29 πρότερον ex πρῶτα 

corr. K τὰ γινόμενα Ka 20 ἅμα] ὅλα Ka 26 ἀναγκαιότατον K 
21 μετὰ εἴχοσιν ἡμέρας a ἐλάττους ἃ post «ai add. ὀλίγον a πλείονας Ka 

28 ὡράϑη] sic libri ἅπαντα Om. à 90 πνεῦμον ἃ 92 συμβαίνειν ἃ 
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- 5 ; 

ν. 141υ817 Διορίζεται δὲ τὰ μέρη τῶν ζῴων πνεύματι, οὐ μέντοι ὕθν 

οὔτε τῷ τῆς γεννώσης οὔτε τῷ αὐτοῦ. 

Τὸ μὲν τῆς λέξεως τοιοῦτον: διορίζεται δὲ τὰ μέρη τῶν ζῴων, οὔτε 
μέντοι τῷ τῆς γεννώσης πνεύματι οὔτε τῷ ἑαυτοῦ, χαϑάπερ τινὲς τῶν 35 

φυσιχῶν φασιν. εἰ γὰρ μὴ οὕτω τὴν λέξιν μετατάξομεν, ἀδιανόητος xai 
ὅλως ἐναντία τοῖς ἐπαχϑεῖσι φαίνεται. ὃ δὲ λέγει, δῆλον ἔσται πρότερον 10 

ἐχϑεμένοις τὴν δόξαν, πρὸς ἣν αὕτη f λέξις ἐνίσταται. ἐπειδὴ xol ὁ 
πνεύμων xal τὸ ἧπαρ ἐσχισμένα φαίνεται χαὶ οἱονεὶ ἕχαστον τούτων 45 

διπλοῦν, ἀλλὰ xai οἱ ὀφϑαλμοὶ χεχωρισμένοι ἀπ᾿ ἀλλήλων χαὶ τὰ ὦτα xod 

ai χεῖρες xal τὰ λοιπὰ πάνθ᾽ ὁμοίως, τὴν αἰτίαν τοῦ διόρισμοῦ xai blr 

χωρισμοῦ ἀποδιδόναι τινὲς πειρώμενοι ἔλεγον ὅτι τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἀναπνεῖ ὃ 
ἢ υήτηρ χαὶ τὸ ἐν τῇ γαστρὶ αὐτῆς ἔμβρυον (ἀναπνεῖ γὰρ χαὶ τοῦτο ἐν 

τῇ ὑστέρα ὄν) τὸ δὴ πνεῦμα ἀμφοτέρων, φασίν, διιὸν διαχρίνει καὶ δια- 
ἀλλήλων, ὥσπερ ἔλεγον xoi οἱ [Πυϑαγόρειοι ὅτι τὸ χενὸν 10 ) 

χωρίζει ταῦτα ἀπ 

χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀναπνεύμενον ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ χωρίζει τὰ ζῷα ἀπὸ τῶν 
δένδρων xal Σωχράτην ἀπὸ [ἰλάτωνος xoi ὅλως πάντα ἀπὸ πάντων. πρὸς 
τὴν δόξαν οὖν ταύτην τὴν λέγουσαν ὅτι τὸ ἀναπνεόμενον ὑπό τε τῆς μητρὸς 
e , “ὦ i , - / 1 LN. / , τὶ 5" * ; Ψ 

ὑπό τε τοῦ ἐυβρύου πνεῦμα διαχωρίζει τὰ τοῦ ἐμβρύου μόρια ἀπ᾿ ἀλλήλων 15 

ἐνιστάμενος λέγει ὅτι χεχωρισμένα μέν εἰσιν ἀληϑῶς ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐ τῷ 
à 

A ἀναπνεομένῳ T, ὑπὸ τῆς μητρὸς 7| ὑπὸ τοῦ ἐμβρύου πνεύματι, ἀλλ᾽ ( A VEO i τῆς μητρὸς Ἢ UT Mpp 104) , ὑπὸ 
- ^ , * A] , 5 , M Ἁ , Ἀ » M 3 A] τῆς δημιουργούσης αὐτὰ φύσεως. ἐλέγχει δὲ τὴν δόξαν πρὸς ἄλλοις xal ἀπὸ 
- — ^ "Ὁ Ὕ -" 

τῶν νεοττῶν’ οὗτοι γὰρ ἐξ dy» γίνονται ἐχτὸς ὄντων τῆς τεχούσης αὐτὰ 
, 1 3 ^ Lm γ- Y 2 - € , , , y γὰρ ἐντὸς τῶν ὠῶν ὄντων ἐν τῇ ὑστέρα μετέβαλλον εἰς 

^ € N 

Y 
ὄρνιϑος. εἰ p 

ζῷα. ἦν ἂν λέγειν ὅτι τὸ ἀναπνεύυξνον πνεῦμα ὑπὸ τῆς ὄρνιϑος διορίζ 0a, ἦν ἂν λέγε ι πνεῦμα ὑπ js ὄρνιϑος διορίζει 
- ^ * , 5 M 2 » A^ “Ἢ » Ml ἊΝ A , ' y 

αὐτά" ἐχτὸς Ó ὄντων τί ἄν εἴποιμεν; xal τοῦ χυνὸς OE τὰ βλέφαρα διὰ τί 90 

^ 
c 
- 

, 

& 

οὐχ ἐν τῇ μήτρα διίσταται ἀναπνέοντος xal αὐτοῦ xai τῆς xovóc, ἀλλὰ 

γεννᾶται τυφλὸς ἔχων τὰ βλέφαρα συμπεφυχότα, ὕστερον δὲ μετὰ εἴχοσιν 

ἡμέρας διίσταται xal δρᾷ; πνεῦμα μὲν οὖν, φησίν, ἀναγχαῖον εἶναι ἐν πάσῃ 

τῇ σαρχὶ ἐγχατῳχοδομημένον χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μέρεσιν: ὑγροῦ γὰρ 

ὄντος τοῦ πνεύματος xal τοιωσδὶ πεττομένου ἀνάγχη σὺν τῇ σαρχὶ xoi τοῖς 

ἄλλοις γενέσϑαι πνεῦμα: ὅμως τοῦτο οὐχ ἔστι τὸ διαιροῦν ταῦτα ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἣ φύσις, ὥσπερ εἴρηται. 25 

4 μέντοι] μέν τι a: om. IL ἑαυτῷ ἃ 6 ὅλοις 11, ἐναντίος IKL 

1 post ἐπειδὴ add. γὰρ K 8 φαίνεται] γίνονται a 13 διιὸν] εἰσιὸν K: εἶναι ὃ a 

13. 14 χωρίζει Καὶ 14 ταῦτα om. Κα χαινὸν ἃ 11. 18 ὑπὸ τοῦ ἐμβρύου 7 

ὑπὸ τῆς μητρὸς Καὶ 21 ἀπὸ] ἐκ Καὶ 29 ἐν τῇ ὑστέρᾳ ὄντων τῶν ᾧῶν coll. Ka 

μεταβάλλον IL! 29. 24 εἰς τὸ ζῶον a 25 εἴποιεν Ka 25. 26 διὰ τὸ 
οὐχ à 26 μήτρᾳ] μητρὶ IL 27 τυφλὰ IL ἔχων] ἐχόντων ex ἔχων corr. L? 

συμπεπτωχότα Καὶ 28 διίστανταί τε xol Ka 29 τῇ om. K 29 et 30 xai 

ἐν τοῖς Ka 31 γεννᾶσϑαι ἃ τοῦτο --- διαιροῦν] οὐχ ἔστι τούτω διαιρεῖν ἃ 

τοῦτο post ἔστι ponit K 
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p.742316. Τῶν δ᾽ ἀρχαίων τινὲς φυσιολόγων τί μετὰ τί γίνεται 5lr 

τῶν μορίων ἐπειράϑησαν λέγειν. 

Ἂ.» Καχίζει τοὺς φυσιχοὺς διὰ τὰς αἰτίας ἃς ἀπεδίδουν τοῦ πρῶτον μὲν 

γίνεσϑαι τὴν χαρδίαν T, τὸν ἐγχέφαλον, δεύτερον δὲ τόδε χαὶ τρίτον τόδε 80 
' , — 1 ΄ Y» d e σ » ^ "* Y , - 5 xal ἐφεξῆς τὰ λοιπά. ἔλεγον οὖν ὅτι ὅπερ ἔχει τὸν οὗ ἕνεχα λόγον, τοῦτο 

γίνεται πρῶτον, ὃ δὲ τὸν τούτου ἕνεχα, ὕστερον, χαὶ πιστοῦσϑαι τὸν οἰχεῖον 

ἐπειρῶντο λόγον ἐχ τῶν τέχνων λέγοντες: ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐλητιχῆς οὗ 35 

μὲν ἕνεχα ὃ αὐλητής ἐστι, τούτου δὲ ἕνεχα ὁ αὐλός, χαὶ πρῶτον μὲν γίνεται 
ὃ αὐλητής, εἶθ᾽ οὕτως ot αὐλοί (μάτην γὰρ ἂν ἦσαν οἱ αὐλοὶ τοῦ δυναμένου 40 

^ Y» [2/4 5). 9 P ^ — Ll ^ 5» - 

10 χρῆσϑαι μὴ ὄντος), οὕτως ἔλεγον xal ἐπὶ τῶν φυσιχῶν πρῶτον μὲν ἀναγχαῖον 
τίνεσϑαι τὸ οὗ ἕνεχα xal οὕτως τὸ τούτου ἕνεχα. ἐγχαλεῖ γοῦν αὐτοῖς λέγων, 45 

, y e , , 4 Χ ιν 106 ^ 5 ^ EISE TUS 

εἰ χρὴ οὕτως ἀποδιδόναι, συμβήσεται τὸ αὐτὸ xal ἕν τοῦ αὐτοῦ | xal ἑνὸς blv 

ἅμα εἶναι xal πρότερον xal ὕστερον, ὅπερ ἀδύνατον: ὃ γὰρ διδάσχαλος, T, " pocep pon SEP ἢ [Pp : 1 
x er - - -Ὁ- » , e 

διδάσχαλος, ἕνεχεν τοῦ μαϑητοῦ ἐστιν, ὥστε ἔσται πρότερον ὃ μαϑητὴς 5 
e -* [t4 σ Ἁ e , [d , σ *, * , 5" 

15 ὡς οὗ ἕνεχεν, ὕστερον δὲ ὃ διδάσχαλος ὡς τούτου ἕνεχα. ἀλλὰ μήν ἐστιν 

ὃ διδάσχαλος, | διδάσχαλος, xal πρότερος τοῦ μαϑητοῦ" ὃ διδάσχαλος ἄρα 
e - Ὁ ἐδ ὙΦ ^ H e M , 

xal πρότερος xal ὕστερος τοῦ μαϑητοῦ, ἢ ὁ μὲν διδάσχαλος ὁ δὲ μαϑητής, 10 
σ 87 * o. n 5 ^ E] Ἁ δῷ Ἢ x ^ Ἁ ^ e , 

ὅπερ ἀδύνατον. λέγει οὖν ἡπατῆσϑαι αὐτοὺς διὰ τὸ διττὸν xol ὁμώνυμον 
εἶναι τὸ τούτου ἕνεχεν. λέγεται γὰρ τούτου ἕνεχεν xai τὸ χινοῦν xal ποιοῦν, 15 

- e D , , N » o ' b y A A e 

20 otov 6 διδάσχαλος, λέγεται δὲ τούτου ἕνεχεν xoi τὸ ὀργανον’ xal γὰρ ὃ 

διδάσχων τὴν αὐλητιχὴν xai ot αὐλοὶ ἕνεχεν τοῦ μανϑάνοντος τὴν αὐλητιχήν 20 
, ^ Ἁ cx N d - i "Ww b] B 

εἰσι. γεννητιχὸν γὰρ εἶπε τὸ ποιοῦν, οἷον τὸν διδάσχαλον, ὀργανιχὸν 
^N ^ » p" N *, , , E x e 5» , eo -Ὁ- , 

δὲ τὸ ὄργανον, οἷον τοὺς αὐλούς. λέγει οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης ὅτι τῶν τούτου 

ἕνεχα τὸ μὲν ὡς ὄργανον ἐνδέχεται ὕστερον γεγενῆσϑαι τοῦ οὗ ἕνεχεν, τὸ 90 

25 δὲ ποιοῦν ἀδύνατον. τριῶν οὖν ὄντων, ἑνὸς μὲν τοῦ οὗ ἕνεχα xai τοῦ 

τέλους, δευτέρου δὲ τοῦ τούτου ἕνεχα (xai τοῦτό ἐστιν 7| χινητιχὴ ἀρχὴ 30 

xal γεννητική" &x παραλλήλου γὰρ χεῖται τὸ τῆς ἀρχῆς τῆς γεννητιχῆς 
xai χινητιχῇῆς) xai τρίτου τοῦ χρησίμου, οἷον τοῦ ὀργάνου ᾧ χρῆται τὸ 35 

e ΄ e i d P* “ — 5 ^w - 5 - 

τέλος (ὃ γὰρ μαϑητής, ὃς ἣν τὸ τέλος, χρῆται τῷ αὐλῷ), πρῶτον ἀναγχαῖον 
80 ὑπάρχειν τὸ ποιοῦν, οἷον ἢ χαρδία: x«i γὰρ εὐθὺς τοῦτο τὸ μόριόν 

2j [4] | , e" pus , M ' » ' 52 ἐστιν ἕν xal χυριώτατον τοῦ τέλους, τουτέστι xal γὰρ εὐϑὺς ἐν 40 
^ , *, * -ο -Ὁ — , , , ^ e pri ^ 

τῇ συστάσει ἀπὸ τῶν μερῶν τοῦ τέλους (λέγων τέλος τὸ ὅλον ζῷον) τοῦτο 

τὸ χινητιχὸν xal χυριώτατον πρῶτον γέγονε xat ἔστιν. εἶτα γίνεται τὸ 45 

ὅλον xal τὸ τέλος, λέγων ὅλον x«l τέλος τὰ ἄνωθεν τοῦ διαζώματος" 
σ Ἁ , N P4 M Mad *. » “ , , , r 35 ὅλον γὰρ χυρίως xai τέλος xat ζῷον τὰ ἄνωϑεν τοῦ διαζώμα τός εἰσι. 52: 

] τινὲς φυσιολόγων] φυσιολογοῦντες τινὲς Καὶ 9 οὖν] γὰρ a 4 post λόγον add. τοῦτο 
γίνεται πρῶτον sed rursus del. L 8 post μὲν prius add. οὖν ILa 9 ἂν om. a 

11 οὖν a 14 ἕνεχα Ka, itemque porro πρότερος Ka 15 ὡς prius in ras. L 

ὕστερος Ka 16 7 διδάσκαλος om. L post ἡ add. ὁ a 18 οὖν] 
δὲ Καὶ 19 λέγει ἃ post γὰρ add. xai IL, τὸ Καὶ χαὶ ante τὸ om. K 

χαὶ τὸ ποιοῦν IL 20 post δὲ add. καὶ IL, τὸ Καὶ 23 ὅτι] xal τί IL 

24. 25 τὸ δὲ ποιοῦν ---οὗ ἕνεχα om. IL 90 τὴν καρδίαν Ka 99 χυρίως ζῶον 

4" τέλος Ka 
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1 , E - ΄ (^ ἡ ΄ - ΄ v E 1 xal τρίτον xal τελευταῖον γίνονται τὰ ὀργανιχά, οἷον πόδες, ἔντερα xai τὰ 52r 
ὅμοια. ἀρχὴν δὲ xal τέλος εἶπε τὴν χαρδίαν, διότι ἐν τῇ γεννήσει πρῶτον 5 

αὕτη γίνετα!, ἐν δὲ τῇ φϑορᾷ φϑείρεται ἐσχάτη xai ὕστερον πάντων. 

ὥστε τῶν μορίων τῶν ὀργανιχῶν ὅσα ἐστὶ Ἰεννητιχὰ τὴν φύσιν, 
, , M , 5 [s.d , ^ ^ *, ^ 3 ' ^ - 

τουτέστι ποιητιχά (ταῦτα δέ ἐστιν ἥ ve χαρδία xai τὸ ἀνάλογον) ἀεὶ δεῖ 10 

πρότερον ὑπάρχειν αὐτά. τὸ γὰρ ἄλλου τινὸς Évexev ὄν, μὴ ὡς ὄργανον 

δέ, ἀλλ ὡς ἀρχὴ xai ὡς ποιοῦν, ἀνάγχη προὐπάρχειν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 1ῦ 

Ἰενησομένων" ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα τῶν ἄλλου Évexev, ὕστερον, τουτέστιν 

ὅσα δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλου ἕνεχα μὴ ἔστι τοιαῦτα, ἤτοι ποιητικά, ἀνάγχη 

ὕστερον γίνεσϑαι. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, διττόν ἐστι τὸ τούτου ἕνεχεν, οὐ 
e 9 - ^ e "Ὁ , - e -— , [s 4 , , * M o ῥάδιον διελεῖν xal ἁπλῶς εἰπεῖν ὅτι τῶν τούτου ἕνεχεν πρότερόν ἐστι τὸ 30 

οὗ ἕνεχεν, T, ἀνάπαλιν: παρεμπίπτοντα γὰρ xai ἐμφαινόμενα τοῖς ὀργάνοις 

τὰ ποιητιχὰ χαὶ χινητικὰ τῶν μορίων οὐχ ἐᾷ ἁπλῶς ἀποφαίνεσϑαι περὶ 

αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη λέγειν ὅτι τῶν τούτου ἕνεχεν τὰ μέν εἰσι πρότερα 

οἷον τὰ ποιητιχά, τὰ δὲ ὕστερα, οἷον τὰ ὀργανιχά. διὸ πρῶτον μὲν γίνεται 
΄ M » T) » , 

ἢ χαρδία ὡς ποιητιχὴ τῶν ἄλλων, εἶτ᾽ solos τὸ ἄνω χύτος. γινομένου δὲ 

χαὶ τελειουμένου πρῶτον ἀνάγχη τὰ ἄνω φαίνεσϑαι μέγιστα τοῖς ἐμβρύοις, 
' ' * Ἁ ' ^ , , 7 A , * , ἘΞ τὰ περὶ τὴν χεφαλὴν xai τὰς χώρας, ἐν αἷς εἰσιν ot ὀφθαλμοί" τελειωϑέντων 5Ὁ 

γὰρ τῶν ἄνω, ἀτελῶν OE ἔτι ὄντων τῶν χάτω x«i μόνῃ διαγραφῇ τὸ εἶναι 
5 Ld 5 , ὦ , , Ad » »] - , x M 9 Ἁ NO! ἐχόντων ἀνάγχη μείζω φαίνεσϑαι τὰ ἀνω. ἐν τῇ λέξει δὲ τῇ ἀρχὴ δὲ 

ἐν μὲν τοῖς ἀχινήτοις τὸ τί ἐστιν ἀχίνητα τὰ μαϑήματα λέγει" ἐν τούτοις 
A , ' e y ME. M - » , » , , 

γὰρ ἀρχαὶ οἱ ὅροι εἰσίν. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις, φησίν, ἤδη πλείους" τέτταρες 

γάρ, ὅλη εἶδος ποιητιχὸν τέλος" οὐ πᾶσαι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰσὶν αἰτίαι, 
M ^ M M € μ᾿ € , e , ' A. δ. , ἢ ἊΝ Ἁ e ἀλλὰ τὸ μὲν ὁλιχὸν ὡς Govóv, ὁμοίως xai τὸ clütxóv, τὸ δὲ ποιητιχὸν ὡς 

hi Ἁ M 5 ^ 3 x [sd Mi A ^ »^ 5 

περιτιϑὲν τὸ τοιονδὶ εἶδος περὶ τὴν τοιαύτην ὕλην, xai τὸ τελιχὸν ἄλλως, 30 
, ud , £ , , Y , c £F , γίνεται οὖν, φησίν, ἣ χαρδίχ πρώτως, ἐχ δὲ ταύτης at φλέβες διατεταμέναι, 

χαϑάπερ ot τοὺς χανάβους γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις. χάναβος δέ ἐστιν 7, 
Φ, δ , n ΄ € , E - - [v4 MN € δεξαμενή, ἣν χινστέρναν ἣ ᾿ Ρωμαίων οἷδε γλῶσσα χαλεῖν. ὥσπερ γὰρ οἱ 
ζωγράφοι ἐν τοῖς τοίχοις ζῷα παντοδαπὰ γράφουσιν, οὕτω χαὶ χανάβους χαὶ 

ὕδατα, τὸ μὲν δῆϑεν ἐξερχόμενον ἐχ τοῦ μέρους τοῦδε τοῦ χανάβου, τὸ δὲ 
ἐξ ἄλλους ὡς οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα γεγραμμένα ὕδατα ἀρχὴν μίαν ἔχει 35 
τὸν γεγραμμένον χάναβον, οὕτω, φησί, xal αἱ φλέβες πᾶσαι τὴν χαρδίαν" 

τὰ γὰρ μέρη, ἤτοι αἵ φλέβες, περὶ ταύτας ἤτοι τὰς χαρδίας εἰσίν. 

l post οἷον add. οἱ Ka 2 γενέσει Ka πρῶτον post γίνεται (2) ponit Ka 
9 post φϑείρεται add. xai IL ὑστέρα Κα 6 αὐτὴν IL 9 δὲ om.a τοιαύτη ILa 
ἤτοι] ἤ τι La 11 πρότερα Ka 11. 12 ἐστι τὸ ob scripsi: εἰσὶ τὰ τούτων libri 

14 ἀλλ᾽ om. IL 15 ὕστερον T 16 γενομένου Ka 17 μέγιστα om. Καὶ 
18 χώρας] χεῖρας IL 20. 21 δὲ ἐν] μὲν ἐν IL 21 μαϑηματιχὰ Ka λέγων IL 

22 γὰρ αἱ ἀρχαὶ Ka 28 post ποιητιχὸν add. καὶ Ka 24 ὁμοίως δὲ καὶ Καὶ 
20 πρῶτον ἃ 28 οἷδε) oló« I: fort. εἴωϑε 90 τοῦδε] τούτου IL 3l γεγραμ- 

μένα om. Καὶ 99 ταύτην ἤτοι τὴν χαρδίαν ἃ 
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p.743a3 Ἡ δὲ γένεσίς ἐστιν éx τῶν ὁμοιομερῶν ὑπὸ Ψύξεως xai 52r 

ϑερμότητος. 

NI ^ ^ , 2 , ) [4] o ^ ΄ ^ 

[ἡντεῦϑεν τοὺς τρόπους ἐχτίϑεται, xa0' o0: ἔχαστον τῶν ὁμοιομερῶν 

γίνεται, χαὶ πρὸς τούτοις λέγει χαὶ τὰ ποιητιχὰ τούτων αἴτια, τίνα εἰσίν. 40 
e ^ , Ἂν 9 AJ ,F € A ^b , ' A 5 ὑπὸ ϑερμότητος ὃὲ λέγει αὐτὰ γίνεσθαι xal ψύξεως: συνίσταται γὰρ xal 

πήγνυται τὰ μὲν ϑερμῷ, τὰ δὲ ψυχρῷ. διαπιδύουσα γάρ, φησί, τουτέστιν 45 
σ c à 2. , ' ' ^ , ^ , 2 NE 4. 12S ὧν ὥσπερ ἱδρὼς ἐξερχομένη (τὸ γὰρ διαπιδύειν δηλωτιχόν ἐστι τοῦ ἱδρῶσαι) 

διαπιδύουσα οὖν, φησίν, ἣ τροφή, τουτέστι τὸ λεπτόταϊτον xal χαϑαρώτατον 52* 

αἷμα διὰ τῶν ἀπείρων σχεδὸν ἐν ἑχάστῃ φλεβὶ ἀδήλων πόρων (χαϑάπερ 
e 10 xai τὸ χεραυεοῦν ἀγγεῖον τὸ μὴ χαλῶς ὀπτηϑέν: xai γὰρ xai τοῦτο tópot 

ἐμβληϑέντος ἐν αὐτῷ ὕδατος) χαὶ προσχρινόμενον τῇ ἐνούσῃ ἡμῖν ἐνεργείᾳ 

σαρχὶ γίνονται σάρχες. οὐδὲν γὰρ ἄλλο φησὶν εἶναι τὸ τῶν σαρχῶν ὑλιχὸν 10 

αἴτιον T, τὸν τῶν φλεβῶν ἱδρῶτα, ὅστις πάλιν ἱδρὼς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ 

λεπτότατον xol χαϑαρώτατον τοῦ ἐν τοῖς φλεψὶν αἵματος. χαὶ πῶς T δια- 

15 πιδύουσα χαὶ ὥσπερ ἱδρὼς ἐξερχομένη τροφὴ σάρχες γίνονται, ἐπήγαγε τὸ 15 

ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ συνιστάμεναι. ϑερμότατος γὰρ ὧν 6 πόρος τῆς 

λεβός, ἐν ᾧ τυγχάνει ὃν τὸ aliua, ψυχρότερος δὲ ὃ ἐχτὸς ἅπας (λέγω 20 
9 ? n iX uA, ΨΌχρ i Ξ el 

δὲ ἐχτὸς ἅπαντα τὸ ὅλον πάχος τῆς σαρχός) ἐμπεσοῦσα εἰς τοῦτον ἢ 
τροφὴ ὑγρὰ xal ϑερμὴ οὖσα πήγνυται ὑπὸ τῆς φύσεως ὡς δι᾿ ὀργάνου τοῦ ?5 

90 ψυχροῦ χαὶ γίνεται σάρξ. χαὶ ἐπὶ τούτῳ τήχονται ϑερμιῷᾷῷ ὅσα γὰρ πήγνυται 
H - , — € 5 — y^ "- , 7d y 

ψυχρῷ, τήχεται ϑερμῷ, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων μεμαϑήχαμεν. 30 
σ ' τ c ' M Y - 5 , » , [74 ὅσα μὲν οὖν ὑγρὰ xai ϑερμὰ τῶν ἀνατελλόντων ἥτοι διεξερχομένων ὥσπερ 
δὼ N δ M m ^ , , e NP » 5 / ' RF 

ἱδρὼς ἀπὸ τῶν φλεβῶν, σάρχες γίνονται: ὅσα δὲ ἂν ἀνατείλῃ xal ἐξέλθῃ 

λίαν γεηρὰ xai πάνυ ὀλίγην ἔχοντα ϑερμότητα χαὶ ὑγρότητα, ταῦτα ψυχόμενα 35 

n» σι ἐξατμιζομένου τοῦ δγροῦ μετὰ τοῦ ϑερμοῦ ὑπὸ τῆς ψύξεως ὄνυχες γίνονται 

xai ὁπλαὶ χαὶ χέρατα. διὸ xai μαλάττονται τῷ πυρί: οὐ γὰρ τήχεται" 40 

πᾶν γὰρ τὸ τηχόμενον, ὡς ἐν τῷ προειρημένῳ τῶν Μετεώρων μεμαϑήχαμεν, 
ὑγρότητα ἔχει, ὄνυχες OZ xol τὰ τοιαῦτα οὐχ ἔχουσι διὰ τὸ ἐξατμισϑῆναι 45 

μετὰ τοῦ ϑερμοῦ. οὐδὲν οὖν τῶν γεηρῶν πυρὶ τήχεται, ἀλλὰ μᾶλλον ἔνια 

30 τῶν τοιούτων μα λάττεται τοῖς ὑγροῖς. εἰ γὰρ χέλυφος ὠοῦ ἐυβληϑὲν εἰς 53: 
(e , 2 ed m pgs , ς , » Y , o M 

ὕδωρ ποιήσει ἐν αὐτῷ ᾿ἡμέρας ἱκανάς, ἐχβληϑὲν μαλάττεται ὥσπερ χηρὸς 

σχεδόν. τὰ ὃδὲ νεῦρα, φησί, καὶ τὰ ὀστᾶ συνίσταται ὑπὸ τῆς ἐντὸς 5 

4 τούτοις] τούτω K: τούτου ἃ ἢ αὐτοὺς K ( διαπιδύω ILa ἱδρῶτος ἃ 

ὃ διαπιδοῦσα ἃ τουτέστι] ἤτοι Κὰ 10 ἑπτηϑὲν 1 ἱδροῖ καὶ τοῦτο coll. a: 

χαὶ τοῦτο om, K 11 ἐν om. K προσχρινομένη Ka τῇ om. ἃ 

12 οὐδὲν] οὐ Ia 18 ὥς τις La 15 τροφὴ post διαπιδύουσα ponit Κα 

10 συνιστάμεναι ex Arist. scripsi: συνιστάμενον 1KL: συνιστάμενα ἃ ὧν om. K 

17 $$] yàp IL 18 post ἐμπεσοῦσα add. γὰρ a 19 χαὶ---σάρξ (20) om. Καὶ 

post πήγνυται et 21 post τήκεται add. xoi IL 2] ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] 
Δ 6 p. 382»20 sqq. 22 ϑερμὰ)] καϑαρὰ Ka post ἤτοι add. τῶν K 

29 ἐχ τῶν ἃ ἂν om. Ka ἀνατείλειςε IL ἐξέλϑῃ scripsi: ἐξέλϑοιε IL: 

ἐξέλϑοι Ka 24 ὑγειότητα 1, 21 ὡς---μεμαϑήκχκαμεν] Meteor. ΔῸ post 
νεμαϑήχαμεν add. βιβλίῳ Ka 
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ϑερμότητος ξηραινομένης τῆς ὑγρότητος: ξηρὸν γὰρ xal τὸ νεῦρον τὴν 53r 

φύσιν, ὥσπερ ὁρῶμεν τὰ τῶν τεϑνηχότων βοῶν xai ἄλλων πολλῶν. αὕτη 10 

δὲ ἢ φύσις ἣ δημιουργοῦσα πάντα τὰ μόρια ὀργάνοις χρωμένη τῷ ϑερμῷ 

xal ψυχρῷ οὐ τὸ τυχὸν ὑφ᾽ ἑχατέρου τούτων οὐδ᾽ ἀπὸ τῆς τυχούσης ὕλης 1o 

ὃ δημιουργεῖ, ἀλλὰ τὸ πεφυχὸς xal ἣ xal ὅτε πέφυχεν. 1, δὲ ϑερμότης T, ἐν 

τῷ σπέρματι, φησί, παραπλήσιον ἀποτελεῖ τοῖς ἔξω συνισταμένοις, 
λέγων ἔξω συνιστάμενα τὰ ὑπὸ τῶν μαγείρων πυρὶ ἐψόμενα χρέη, χέδροπα. 30 

ἰχϑύας, τὰ ὅμοια’ ὡς γὰρ ἐπὶ τούτων συμμέτρου ὄντος τοῦ πυρὸς χαλῶς 
ἕψεται τὸ χατασχευαζόμενωον ὑπὸ τοῦ μαγείρου, εἰ OE πλεονάζει, φϑείρεται o 

10 χαὶ χαταχαίεται, εἰ δὲ ἐλλείπει, μεμολυσμένον γίνεται, τοιοῦτόν τ' συμβαίνει 
χαὶ ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ σπέρματι ϑερμοῦ. τοῖς δ᾽ αὐτομάτως, φησί, συνιστα- 30 

μένοις, οἷον σχώληξι xal τοῖς τοιούτοις, αἰτία τῇς τούτων γενέσεώς ἐστιν 

$ τῆς ὥρας χίνησις xal ϑερμότης. ἢ δὲ ψῦξίς ἐστι στέρησις ϑερμότητος, 

x«l χρῆται ἀυφοτέραις τῇ τε ψύξει xai τῇ ϑερμότητι ἢ φύσις: ἕνεχεν γάρ S» 

15 τινος τὰ μὲν ποιοῦσα σχληρὰ τὰ δὲ μαλαχὰ χρῆται τούτοις ὡς ὀργάνοις 

πρὸς ταῦτα. λέγει δὲ τὸ δέρμα γίνεσϑαι ξηραινομένης ὑπὸ τῆς ψύξεως 

τῆς σαρχός, οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ τὴν διαπιδύουσαν 
τροφὴν μετ᾽ αὐτῆς συνεξάγειν γλισχρότητα: τῆς γὰρ ὑγρότητος, μεϑ᾽ 

ἧς συνεξέρχεται. ἀπατμιζούσης, αὐτῆς ὃὲ τῆς γλισχρότητος ἐναπομενούσης 40 

90 ἐν τῇ σαρχί (οὐ γὰρ δύναται ἀπατμίζειν) χαὶ ξηραινομένης γίνεται δέρμα. 
ἐν ὅσοις μὲν οὖν ἐστιν ἢ τοιαύτη γλισχρότης αὐχυηρὰ xal λίαν γεώδης, 
ξηραινομένη γίνεται ὄστραχον, ὥσπερ τῶν ὀστρέων, ἐν ὅσοις δὲ λιπαρωτάτη 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἐναίμοις χαὶ ὀλίγον τὸ γεῶδες ἔχουσα, δέρμα. σημεῖον δὲ 

τοῦ λιπαρὰν αὐτὴν εἶναι. xol γὰρ ἐν τοῖς μὴ λίαν Ἰεώδεσιν ὑποκάτω τοῦ 

τῷ Q δέρματος αἀϑροίζεται πιμελῶδες, ὡς οὔσης λιπαρᾶς τῆς γλισχρότητος. 

ὅτι δὲ ὑπὸ τὸ δέρμα ἀϑροίζεται πιμελῶδες, δῆλον ἐπὶ τῶν χοίρων. 45 

xai ταῦτα μὲν οὕτως. 7, δὲ καρδία γίνεται παντὸς τοῦ ζῴου πρῶτον, ὅτι 
ἀρχή ἐστι τῶν αἰσϑήσεων: ἐν αὐτῇ γὰρ f, αἰσϑητιχὴ ψυχή. διὰ τὸ δεῖν 

δὲ χαταψύχεσϑαι xai εἰς συμμετρίαν ἄγεσϑαι τὴν ϑερμότητα αὐτῆς, ἄνω 

30 f| τελευτῶσιν αἱ ἀπ᾽ αὐτῆς βεβλαστηχυῖαι φλέβες, συνίστησιν ἢ φύσις τὲ 
ψυχρόν, τουτέστι τὸν ἐγχέφαλον, αἵτινες φλέ βες τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ ψυχρότητα 53v 

διαχομίζουσι πρὸς τὴν χαρδίαν. διὸ χαὶ εὐθὺς μετὰ τὴν χαρδίαν τελειοῦται 
τὰ περὶ τὴν χεφαλήν, ἵνα ψύχῃ τὴν χαρδίαν. ἔστι δὲ 6 ἐγχέφαλος ἐξ 

ἀρχῆς. ὅτε ἕχαστον τῶν τοῦ ζῴου μορίων διαπλάττεται χαὶ τελειοῦται, 

35 πολὺς xal ὑγρός, xai διὰ τοῦτο ἢ χώρα αὐτοῦ ἢ χεφαλὴ μεγάλη: ὕστερον 

4 οὐδ᾽ ὑπὸ Ka 6 ἀποτελεῖ] ποιεῖ Καὶ ( χρέα Καὶ 9. 10 φϑείρεται--- 
χαταχαίεται) τήχεται χαὶ φϑείρεται Καὶ 10 εἰ --- ἐλλείπει] ἐλλεῖπον δὲ Ka 11 αὐτό- 
ματος ἃ 14 ἀμφοτέροις Ka 10 ταῦτα] ταύτη ἃ δέρμα] σπέρμα Καὶ 

ξηραινομένοις ἃ τῆς om. IKa 18 μετ᾽ αὐτοῦ Καὶ γλισχρότητι ἃ 

20 ἐν om. K ξηραινομένοις δὲ γίνεται ἃ 22 ξηραινομένης ἃ ὥσπερ--- 

ὀστρέων om. Κα post ὥσπερ add. τὸ ἃ 23 καὶ] κἂν IL 24 γεῶδες ἃ 

25 post ἀϑροίζεται add. τὸ [1,2 πιμελωδῶς 1, ὡς οὔσης---πιμελῶδες (20) 

om. IL 26 συναϑροίζεται a 90 xat' αὐτῆς ἃ βεβλαστηχυῖα a 
33 τὰ om. 1,1 94 μορίων om. 1: μερῶν Καὶ 92 «xai post ὑγρός om. Καὶ 
post τοῦτο add. xai Ka 
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σι 

10 

15 

20 

29 

30 

ὃΣ τελειωϑέντος τοῦ ζῴου πέττεται, xal γίνεται αὐτός τε ὀλίγος xal ἢ 53" 

χεφαλὴ βραχυτέρα. 5 

p.743»32 ἔχει δ᾽ ἀπορίαν τὸ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς συμβαῖνον 

Ρ τῶν ζῴων. μέγιστοι μὲν γὰρ ἐξ à φαίνονται χαὶ πεζοῖς χαὶ 
Ὁ 

ς 

- ^ , 

πλωτοῖς, τελευταῖοι δὲ γίνονται. 

Τὸ γίνονται ἀντὶ τοῦ τὴν προσήχουσαν αὐτοῖς τελειότητα λαμβάνουσι. 
μεταξὺ δὲ χρόνον λέγει xaÜ' ὃν γίνεται τὰ ἄλλα μέρη: ἐπειδὴ γὰρ ' a ^ ii [ peg 7 τγρ 
πρῶτον πάντων T, χαρδία τελειοῦται, ὕστερον δὲ πάντων oi ὀφϑαλμοί, ἔστιν 10 

ἄρα υεταζύ τις χρόνος xa ὃν ἐτελειώϑησαν τὰ λοιπά. τὸ δὲ συμπίπτουσιν 

ἴσον ἐστὶ τῷ βραχύτεροι γίνονται. τὸ δὲ ἀπορούμενον τοιοῦτόν ἐστι, διὰ 15 

τί οἱ ὀφθαλμοὶ ἐξ ἀρχῆς, ὅτε χαὶ αὐτοὶ ἀδιάρϑρωτοί εἰσιν ἔτι χαὶ ἀτελεῖς 
xai τὰ λοιπὰ ὁμοίως μέρη πλὴν τῆς χαρδίας, μέγιστοι φαίνονται, ἐν δὲ τῷ 90 

μεταξὺ χρόνῳ χατὰ βραχὺ σμιχρύνονται, τέλος δὲ τελειωϑέντες ὑπο- 
, » MI € - Ψ , » ς ἢ , , » 

πολλαπλάσιοι αὐτοὶ ἑαυτῶν γίνονται. ἀπορήσας οὖν λύει λέγων αἴτιον 95 

δὲ τοῦ συμβαίνοντος ὅτι τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσϑητήριον (λέγων 

αἰσϑητήριον τὸ χρυσταλλοειδές" ἐν αὐτῷ γὰρ ἢ ὀπτικὴ δύναμις" ὀφθαλμοὺς 

δὲ τοὺς περιέχοντας αὐτὸ χιτῶνας) ἔστι μὲν ἐπὶ πόρων, τουτέστι χεῖται 80 
x 2 , M , - , Ἁ x* , Y " μὲν εἰς τέλος xai πλήρωμα φλεβῶν: ταύτας γὰρ εἶπε πόρους: αἴτιον οὖν 
ΕΝ P. [c4 N , 2 M -€ 5 , A y ΕΞ τοῦ συμβαίνοντος ὅτι τὸ χρυσταλλοειδές ἐστι xal χεῖται εἰς τέλος xat πλήρωμα 35 

φλεβῶν, ἐστὶ δὲ τὸ χρυσταλλοειδὲς ἴδιον xal ἕτερον τῶν ἄλλων αἰσϑητηρίων. 

χαὶ πῶς ἕτερόν ἐστιν ἐχείνων χατασχευάζων ἐπήγαγε xal οὐ προὐπάρχον 40 

ἐν τῷ τόπῳ. οὐ γὰρ ὥσπερ τὰ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων αἰσϑητήρια, 
οἷον ot πόροι T, at σάρχες, εὐϑὺς προὐπάρχουσι περιγεγραμμένα xat δυνάμει 

ὄντα τόδε τι, ὥσπερ xoi τὸ ἐν τοῖς τοίχοις σχιαγραφηϑὲν ὑπὸ τοῦ ζωγράφου 45 

δυνάμει ἐστὶ τόδε τι’ οὐ δὴ ὥσπερ τὰ τῶν [ἄλλων αἰσϑητήρια προὐπάρχει, 54r 
οὕτω χαὶ τὸ χρυσταλλοειδὲς mpoümdpyst δυνάμει, εἶϑ᾽ ὕστερον ἐνεργεία 

γίνεται, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τοῦ ἐγχεφάλου ὑγρότητος τελειωϑέντος xal ἐνεργεία 5 

γενομένου ἀποχρίνεται τὸ χαϑαρώτατον χαὶ φέοεται διὰ τῶν φλεβίων εἰς 
Χ nv o ΕΣ . . , * - p. » A [4 , τοὺς χιτῶνας. ὥστε ἐπειδὴ ὃ ἐγχέφαλος τὸ πρῶτον πολύς ἐστι xal ὑγρός, 10 

ἀνάγχη χαὶ τὸ τοιοῦτον χρυσταλλοειδὲς πολὺ εἶναι xal μέγεϑος ἔχειν xal 
ὄγχον, χαὶ OU αὐτὸ xol τοὺς χιτῶνας ἐν οἷς ἐστιν, ὕστερον δὲ συμπίπτειν 
χαὶ βραχύτερον χαὶ αὐτὸ xai τοὺς χιτῶνας γίνεσϑαι διὰ τὸ xat τὸν ἐγχέφαλον 15 

ὕστερον συνίστασϑαι χαὶ τελειοῦσϑαι. τέλειος μὲν γάρ ἐστι χαὶ ὅτε τὸ 

ἔμβρυον ἅπαν τελειωϑῇ, ἀλλὰ πάντῃ τελειοῦται, ὅταν τὸ χαλούμενον βρέγμα 30 

1 συμπέττεται Ka τε] μὲν ILa 9 post πλωτοῖς add. χαὶ πτηνοῖς Arist. 

6 “Τὸ γίνονται om. K 7 xe9" ἣν ἃ 8 πρῶτον τῶν ἄλλων ἡ K 

ἐστὶν -- ὀφϑαλμιοί (11) in marg. add. L 16 ὀφϑαλμοὶ ILa 11 ἔστιν οὖν ἐπὶ Καὶ 
18 ταύτας---φλεβῶν (20) om. IL | πόρος ἃ 19. 20 εἰς πλήρωμα καὶ πέρας 
φλεβῶν ἃ 20 post δὲ add. x«i Ka 21 προὐπάρχον ex προὐπάρχει corr. L 

23 αἱ om. a 24 ἐν τῷ τοίχω K: ἐν τοίχω ἃ 25 δυνάμει---οὕτω xal τὸ (26) 

om. K 26 ὑελοειδὲς Καὶ προὐπάρχον Ia 28 γινομένου ILa 

92 καὶ αὐτὸ βραχύτερον χαὶ τοὺς K 94 πάντως K ὅτε Ka 
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ἀποστραχωϑῇ. ἣ μὲν οὖν διάνοια αὕτη, τὰ δὲ χατὰ τὰς λέξεις τοιαῦτα" b4r 
A MI ^ e ^ , ^ , λα 5» Fr Bi -- , 5 » oz τὸ μὲν τῆς ἁφῆς, φησί, xal γεύσεως αἰσϑητήριον ἢ σῶμα ἐστιν ἤ 25 

- , ^ 3, - , 

τι τοῦ σώματος, πρόσχειται OS τὸ yj τι τοῦ σώματος, ὅτι οὐ βούλεται 

οὕτω τὴν σάρχα T, τὸ ἀνάλογον εἶναι τὸ αἰσθητήριον, ἀλλὰ τὸ ἐγχατῳ- 

5 χοδομημένον ἐν πάσῃ τῇ σαρχὶ πνεῦμα. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ 7j δὲ ὄσφρησις 20 
ὦ b] A , p v T A ον x A , , , ? σ 

xai f, ἀχοὴ πόροι λείποι ἄν, οἶμαι, τὸ εἰσὶ δὲ τὰ τούτων αἰσϑητήρια᾽, ἵνα 
3 τὸ πλῆρες ̓ ἣ δὲ ὄφρησις xai T, ἀχοή, εἰσὶ δὲ τὰ τῆς ὀφρήσεως xol 
ἀχοῆς αἰσθητήρια πόροι συνάπτοντες πρὸς τὸν ἀέρα τὸν ϑύραϑεν᾽. 8 
xal εἴη ἂν τὸ τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον: ἣ δὲ ὄσφρησις xol ἣ ἀχοὴ 

10 γίνονται ἀπὸ τῆς χαρδίας, εἰσὶ δὲ αὐτῶν τὰ αἰσϑητήρια πόροι (λέγων 

πόρους τὰ ὦτα xal τοὺς μυχτῇρας), οἵτινες πόροι ἅπτονται μὲν τοῦ ϑύραϑεν 

ἀέρος διὰ τὸ μὴ εἶναι χενόν, πεπληρωμένοι δ᾽ εἰσὶ συμφυοῦς πνεύματος. 
ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῖς, ὡς ἐν τοῖς [lepi ψυχῆς εἴρηται xoi ἐν τῷ [Περὶ 
αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν, ἐγχατῳχοδομημένον πνεῦμα, ὅπερ σύμφυτον πνεῦμα 40 

, M ’ * M ^ , » A , M A 

15 περαίνει πρὸς τὰ φλεβία τὰ περὶ τὸν ἐγχέφαλον: ἄχρι γὰρ τούτων ἐστὶ τὸ 
nd 7 ) 5 ’ - , — a , πνεῦμα, περαιτέρω δ᾽ οὐ προβαίνει. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ol φέρονται 

ἀπ᾿’ αὐτῶν πρὸς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγχέφαλον, ἀπ᾽ αὐτῶν 
A , ^ ^ , Ἁ & ζ΄ " , X , , 

u&y λέγει τῶν ὀφθαλμῶν, μήνιγγα δὲ τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸν ἐγχέφαλον " 

ἐν τούτῳ γὰρ [τῷ wv] περαιοῦνται τὰ φλεβία, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ φασί 
20 τινες ἐν τῷ βάϑει τοῦ ἐγχεφάλουι ἐν ὃὲ τῇ τούτου δὲ τεχμήριον 45 

τούτου λέγε: τοῦ ἀποχρίνεσϑα! ἀπὸ τῆς τοῦ ἐγχεφάλου ὑγρότητος τὸ χαϑα- 

ρώτατον. τὸ δὲ ὅτι χαὶ τὴν ἐν τῇ χαρδίᾳ ϑερμότητα χαϑαρωτάτην 
ἀντὶ τοῦ ϑερμοτάτην εἴληπται, ἥτις εὐχρατοῦται ὑπὸ τοῦ ἐγχεφάλου: σημεῖον 

δὲ τοῦ μᾶλλον εὐχρατοῦσϑαι ἢ διάνοια. ἐν δὲ τῇ δυοίως δὲ xal τῶν 
- , - - , , - FN l4 » 

235 μορίων ὅσα δεῖ χινεῖν μόρια λέγει χεῖρας πόδας βλέφαρα: οὐδὲ 54v 

ταῦτα γὰρ δύνανται τὰ παιδία ἐξ ἀρχῆς χρατεῖν wai ot βούλονται φέρειν" 
ἥπτοντο γὰρ dv xai ἐβάδιζον. οὐ χρατεῖ δέ, διότι fj ἀρχὴ τῆς χινήσεως, 
ἥτις ἐστὶν $ χαρδία ἢ ἣ ἐν τῇ χαρδία ψυχή, ὀψὲ xai βραδέως χρατεῖ τῶν 

ἄνωϑεν, ὕστερον δὲ πάντων χρατεῖ τῶν μορίων ἐχείνων, ὅσα μὴ συνῆρται 
30 πρὸς αὐτήν. τὰ γὰρ βλέφαρα ἀπηρτημένα εἰσὶν αὐτῆς καὶ σχεδὸν xaU' 5 

ἑαυτά, ὁμοίως xal τὰ χῶλα, οἷον πόδες. ἐπεὶ οὖν οὐδὲν ποιεῖ περίεργον 

ἢ φύσις, οὔτε πρὸ τοῦ δύνασϑαι χινεῖν τὰ βλέφαρα τὸ ζῷον ποιεῖ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς οὐϑ’ ὕστερον. εἰ γὰρ ἐποίησε, τουτέστι παντελῶς ἐτελείωσε 

3 , , b ν “- 32m A , , Ἃ Ys 

τοὺς ὀφθαλμούς, οὐδὲν OR χινεῖν ἠδύνατο τὰ βλέφαρα, μάτην ἂν ἦσαν 

2 φησί om. K ὃ ἤ ex el corr. L διότι Καὶ 4 οὗτος ἃ D ἐν δὲ--- 
ὄσφρησις] ἐν δὲ τῇ 7| ὄσφρησις Καὶ 6 λείπει Ia olpat om. Κα 08] xai IL 

τούτου Καὶ 10 λέγει 1 18 ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς] Β 8. 9 εἴρηται post αἰσϑη- 
τῶν (14) ponunt Ka 13. 14 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν) c. 5 15 περὶ] 

πρὸς IL 16 φέρονται] φαίνονται φέροντες Arist. 11 πρὸς τὴν] περὶ Καὶ 
τὸν μήνιγγα τὸν ILa 19 τῷ μήνιγγι delevi 20 post τῇ add. λέξει τῇ ἃ 
21 τούτου λέγει τοῦ] τοσούτου L!: τοῦ τούτου corr. L: τούτου τοῦ I τῆς om. Là 

ὑγρότητα L 22 ϑερμοτάτης L 26 δύναται L ol] ὅπου Ka 
80 γὰρ] δὲ a 91 ὁμοίως δὲ χαὶ Καὶ 92 τὸ ζῷον om. Κα 99 παντελείως a 

Comment. in Arist, XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. N 
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10 

15 

25 

γεγονότες. ὥστε ἡνίχα δύναται χινεῖν χαὶ διαχωρίζειν τὰ ἄνω βλέφαρα 54v 
- E Y M ΄ , M e. 5 € ' - o^ J" o ' , 

ἀπὸ τῶν χάτω, τότε xal ot ὀφθαλμοὶ τελειοῦνται. δῆλον οὖν ὅτι τὰ παιδία, 
(y 95 * 5 - , - »v ^ ^] € , - ^N A ὅτε θύραζε ἐχπεσεῖται, ἀτελεῖς &yet τοὺς ὀφθαλμούς. τελευταῖα δὲ τὰ 10 

βλέφαρα δύναται χινεῖν διὰ τὸ σφόδρα χρατούσης τῆς χινήσεως 

εἶναι τὸ χινεῖν χαὶ τὰ οὕτω πόρρω τῆς ἀρχῆς, τουτέστιν εἰ μὴ γὰρ 

σφόδρα ἐπιχρατὴς γένηται ἢ χινοῦσα ἀρχή, οὐ δύναται χινεῖν τὰ βλέφαρα 
χαὶ τὰ ἄλλα, ὅσα οὕτω πόρρω εἰσὶν αὐτῆς ὀψὲ δὲ γίνεται ἐπιχρατεστάτη 
χαὶ ἰσχυρά, ὀψὲ ἄρα ἀνάγχη χινεῖν χαὶ τὰ χῶλα χαὶ τὰ βλέφαρα. δηλοῖ 
δὲ τὸ ὀψὲ χρατεῖν τῶν βλεφάρων τὸ χαίτοι πάμπαν ὀλίγον ἔχοντα βάρος 15 

Ἀ ἘΠ 5 MN , ^ P » DJ ΄ D ΄ - 9. ἃ 5 χαὶ ἐπὶ τούτῳ χοῦφα σχεδὸν ὄντα τὴν φύσιν μὴ δύνασϑαι χινεῖν αὐτὰ ἐξ 
5 ^ ΜΝ , σ΄ σ ΤΠ LJ [4 ,F A — A , ἀρχῆς ἀλλ᾽ ὕστερον, ὥστε βραδέως χρατεῖν ἢ φύσις xal χινεῖν αὐτὰ δύναται. 

p.744»11. Τῶν δ᾽ ἄλλων γίνεται μορίων ἕχίαστον ἐχ τῆς τροφῆς. 

Εὐἰπών, τίσιν ὀργάνοις χρωμένη ἣ φύσις xol τρόποις ποίοις ποιεῖ τὸ 
, bi , Ἁ 5 y. e , 9 - A A — 9, χόριον, τὸ δέρμα, τοὺς ὀφθαλμούς, νῦν προτίϑεται εἰπεῖν χαὶ περὶ τῶν 20 

ἄλλων, οἷον σαρχὸς xai τῶν λοιπῶν αἰσθητηρίων, ὀστῶν τε χαὶ ὀδόντων 
χαὶ νεύρων. πρὸ δὲ τῆς τῶν λεγομένων σαφηνείας ἄξιον ὑπομνησϑῆναι 

xai ῥηϑῆναι τὰ πολλάχις εἰρημένα, ὅτι ἢ ἐν τῷ σπέρματι ψυχὴ πρῶτον μὲν 

διαγράφει, εἶθ᾽ οὕτω τελειοῖ τὴν χαρδίαν, xoi ἐν αὐτῇ ἐγχατοιχήσασα 

πρῶτον μὲν διαγράφει xal οἱονεὶ σχιαγραφεῖ ἅπαντα ὁμοῦ τὰ μόρια ἐχ τῆς 30 

ὕλης, ἐξ ἧς xol τῆς γονῆς συνέστη τὸ χύημα, εἶτ᾽ ἐχ τῆς ὑστέρας 
λαμβάνουσα τὴν τροφὴν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ αὔξει xol τελειοῖ τὰ μὲν 8ῦ 
ἐπιτηδειότερα χαὶ τιμιώτερα πρῶτον (ταῦτα δὲ ἦσαν τὰ ἄνωθεν τοῦ 

ὑποζώματος), χαὶ τούτων πάλιν τὰ μὲν πρότερον, τὰ δ᾽ ὕστερον, ὕστερον 40 
A δὲ πάντων τελειοῖ τὰ ὀργανιχά, οἷον πόδας, τὰ ὅμοια. τούτων οὕτως 

ὑπομνησϑέντων τὰ λεγόμενά εἰσι τοιαῦτα: ὥσπερ γάρ, φησίν, ὁ ἀγαϑὸς 
9 , “ 3 , , A x , Χ LP 7T A B οἰχονόμος τοῦ ἀληλεσμένου σίτου τὸ μὲν χαϑαρώτερον xat βέλτιον, otov τὸ 45 

-Ὁ “ ^ » — 5 , ^ - , ^ ^ - σταῖς, ἀπεργάζεται ἄρτον τοῖς ἐϊλευϑέροις xal τοῖς δεσπόταις, τὸ δὲ χεῖρον D5r 
τοῖς δούλοις, τὸ δ᾽ ἔτι χεῖρον, οἷον τὰ πίτυρα, χοίροις χαὶ ἀλεχτρυόσι χαὶ 
τοῖς ὁμοίοις (ταῦτα γὰρ εἴπε συντρεφόμενα), οὕτω xal f φύσις. τὰ μὲν 5 

£ 25 

30 γὰρ τιμιώτατα χαὶ μετειληφότα τῆς χυριωτάτης ἀρχῆς, otov σάρχες xal 
Ἃ Ν 3 , , » , bo Put [4 ^ - τὰ λοιπὰ αἰσϑητήρια, γίνονται ἤτοι τρέφονται xai τελειοῦνται ὑπὸ τῆς 

φύσεως διὰ τοῦ χαϑαρωτάτου χαὶ πεπεμμένου χαὶ λόγον ἔχοντος τῆς 10 

σεμιδάλεως ἧς τροφῆς χαϑαρωτάτης ἐχ τῆς ὑστέρας λαμβάνει" ἐχ δὲ τοῦ 

1 γεγονότα 1, ὃ ἀτελῶς IL τελευταῖον Κα 4 τὸ μὴ σφόδρα ἃ 
6 οὐ δύναται---χινεῖν (8) om. Κα ' εἰσιν] ἐστὶ ἃ ἐπιχρατέστατα ἃ 8 post 

ἰσχυρά add. wai a 10 ἐπὶ τοῦτο ἃ pij δύνανται IL. ᾿ 11 ὥστε] ὥσπερ L 

15 οἷον---λοιπῶν om. K τε] γε IL 18 εἰϑ᾽ οὕτω---διαγράφει (19) om. K 

post «ei add. 7 a 21 λαμβάνουσι a 24 post πόδας add. «al a 25 φησίν 
om. Καὶ 25. 26 6 ἀγαϑὸς olxovópoc post σίτου (26) ponit Κα 28 olov om. IL 
ἀλεχτορίσι Ka 80 γὰρ om. ILa τιμιώτατα] χυριώτατα IKL, sed cf. p. 115,5. 10. 26 

σάρχας à 91. 32 γίνονται — φύσεως] τρέφει τε καὶ τελειοῖ ἃ 32 τῆς 

om. Καὶ 99 post σεμιδάλεως add. τῆς τροφῆς K χαϑαρώτατον IKa 
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ἧττον πεπεμμένου xal περιττώματος xal τῇ τῶν δούλων τροφῇ ἀναλογοῦντος 55r 

τὰ ὀργανιχά, οἷον πόδες, ἔντερα, χοιλία, τὰ ὅμοια" ἐχ δὲ τοῦ περιττώματος 

ταύτης πάλιν χαὶ πιτύροις ἀναλογοῦντος τρίχες ὁπλαί, ὄνυχες χέρατα, τὰ 30 
ὅμοια. ὥσπερ γὰρ τῆς πρώτης χαὶ χαϑαρωτάτης τροφῆς, ἀφ᾽ ἧς τρέφονται 

5 τὰ τιμιώτατα, ἦν τι περίττωμα xal ὑπόλειμμα, ὕφ᾽ οὗ περιττώματος λέγομεν 25 

τρέφεσθαι τὰ ἀναγχαῖα μόρια, οἷον τὰ ὀργανιχά, οὕτως ἐστὶ τρίτον, ὅπερ 
ἐστὶν ὑπόλειμμα xal περίττωμα τῆς δευτέρας τροφῆς, ὕφ᾽ οὗ τρίτου 30 
τρέφονται ὄνυχες ῥύγχη χέρατα., τὰ ὅμοια. ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἔσχατα ταῦτα 
πάντων γίνεται xal τελειοῦται, ὅτι xal ἢ τοιαύτη περίττωσις ἐσχάτως 

10 ἀναφαίνεται" δεῖ γὰρ τὰ τιμιώτατα πρῶτον λαβεῖν τὴν πρώτην, ἵνα ταύτης 35 
ληφϑείσης ἐαϑῇ τὸ περίττωμα αὐτῆς, εἶτα τὰ ἀναγχαῖα λαβεῖν τὸ 
χαϑαρώτατον τοῦ περιττώματος τούτου, xal οὕτως ἀναφανήσεται T, ἐσχάτη 

ἢ πιτύροις ἀνάλογος. ἣ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια εἴρηται: τὰ δὲ 
χατὰ τὴν λέξιν ϑεωρητέον. ϑύραϑεν οὖν λέγει νοῦν ἣ τὸν ἀγαϑὸν οἰχονόμον 

15 ἣ τὸν δημιουργοῦντα τοὺς ἄρτους. ὅτι δὲ διττὸν τὸ περίττωμα, τὸ μὲν τῆς 
πρώτης τροφῆς, τὸ δὲ τῆς δευτέρας, ἐδήλωσε χαὶ αὐτὸς πληϑυντιχῶς εἰπὼν 40 

ἐχ δὲ τῶν περιττωμάτων, ἀλλ᾽ οὐχ ἑνιχῶς Bx δὲ τοῦ περιττώματος. 
ἐχ τούτου τε ἐδήλωσε τὸ διττὸν τοῦ περιττώματος xai ἐχ τοῦ συγχεχυμένως 

εἰπεῖν ὀστᾶ xal νεῦρα xal τρίχας" χαίτοι οὐχ ἐχ τῆς αὐτῆς τροφῆς 
90 τρέφονται ai τρίχες, ἀφ᾽ ἧς τὰ ὀστᾶ, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ ταῖς οἰχονομίαις τὸ 

υὲν λέγεται σεμίδαλις, τὸ δὲ περίττωμα τῆς σεμιδάλεως ἄλευρον, τὸ δὲ 

περίττωμα τῶν ἀλεύρων πίτυρον, οὕτω xai ἐν τῇ φύσει τὸ τρίτον, ὅφ᾽ οὗ 

τρέφονται ai τρίχες, τὰ ῥύγχη, τὰ ὅμοια, περίττωμα λέγεται περιττώματος" 45 
χαὶ ὥσπερ ἐν ταῖς οἰχονομίαις ἐσχάτως ἀποχρίνεται τὸ πίτυρον, οὕτως ἐν 

25 τῇ φύσει ἢ τῶν ὁπλῶν xoi τριχῶν xal ὀνύχων τροφή. χαὶ εἰσὶ τὰ μὲν 
αἰσϑητήρια χαὶ πάντα τὰ τιμιώτερα ὥσπερ δεσπότης χαὶ ἐλεύϑερος, τὰ δ᾽ 
ὀστᾶ xal πάντα τὰ ὀργανιχὰ δοῦλοι, τρίχες δὲ xal ὄνυχες xal τὰ τούτων 
συγγενῆ συντρεφόμενα. σπερματιχὴν O& περίττωσιν λέγει τὸ χαταμήνιον, 

ἐν ᾧ πρώτως ἐσχιαγράφησε xai διέγραφεν ἢ ἐν τῇ xapüía ψυχὴ πάντα ὅδ» 

30 τὰ μόρια. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει γίνετα: (τὸ γίνεσϑαι 
ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ διαγράφεσϑαι χαὶ σχιαγραφεῖσϑαι λαβὼν) τὰ ὀστᾶ, τρέφεται 

δὲ xal τελειοῦται ἐξ ἧς xal τὰ ἀναγχαῖα μόρια, ἐπήγαγε ταύτης μέντοι 
αὐτῆς τὰ ὑπολείμματα, λέγων ταύτην τὴν πρώτην τροφήν. τὸ δὲ 
λεγόμενον οὕτως ἐπῆχται, ὡς si ἔλεγεν “οὐχ ἁπλῶς λέγομεν τὰ ὀστᾶ 

35 τρέφεσϑαι ix τῆς πρώτης τροφῆς, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν ὑπολειμμάτων xol 5 

1 ante τῇ add. τοῦ Καὶ τροφῇ om. K 2 πόδας ἃ χοιλίαν ἃ 

ὃ τρίχας ὁπλὰς ὄνυχας ἃ χέρατα ὄνυχες coll. K 4 τρέφεται ἃ 5 τι] 
τὸ IL ἀφ᾽ οὗ Καὶ 6 ante τρίτον add. τι Ka 8 ῥύγχοι I post 
γὰρ add. xci Καὶ 9 γίνονται χαὶ τελειοῦνται Καὶ 11 αὐτῆς] τοῦτο Ka 
14 οὖν om. La 7, om. K 18 τε] γὰρ Καὶ 19 αὐτοῦ ἃ 20 αἱ om. K 

post ἧς add. xai K 21 ἄλευρα a 24 τῇ olxovopíg Καὶ 25 τῶν 

τριχῶν xol ὁπλῶν coll. Κα 20 ἐλεύϑεροι ἃ 21 τούτοις [ἃ 29 ἐν 1j 

πρώτῃ à 90 ἐν om. IL 81 ἐσκχιαγραφῆσϑαι Καὶ 82 μέν τι ἃ 

93 post λέγων add. ὑπολείμματα IL 
g* 
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περιττωμάτων τῆς πρώτης. ὥσπερ γὰρ ἐν παντί, τουτέστιν ἐν πᾶσι τοῖς 55v 

τοῦ ζῴου μέρεσι, τὸ μὲν γίνεται xal ἔστι πρότερον χαὶ τιμιώτερον, οὕτω xal 
a ^ ^ — σ ^ A e d i] D-93417 ^ ^ ^ d 0 4 A ἐπὶ τῆς τροφῆς. ὅτι δὲ τὰ ρύγχη xat αἱ ὁπλαὶ xai τὰ τοιαῦτα, ὅτε ἐξέλϑῃ τὸ 

ζῷον, οἷον ὕδωρ εἰσί, μᾶλλον δὲ μυξώδη, ὕστερον δὲ χαὶ συνίστανται χαὶ στερεὰ 
' , / “Ὁ - Q.4 a. ^N eo ' ev ' Ν 

χαὶ τέλεια γίνονται, δῆλον τῇ αἰσϑήσει. εἰπὼν δὲ ὅτι διὰ τοῦτο τὰ μὲν 
» ^ , δ. ἃ ΄ » 1 D, x o ^N " σ - - f ὀστᾶ οὐχ ἀεὶ λαμβάνει αὔξησιν xal εἰπὼν ὅτι διὰ τὸν ὅρον τοῦ τῶν ζῴων 

σι 

, er ΄ 5 M Ll 5 M Led LI ἂν » ay A μεγέϑους (ὅσον γάρ ἐστι τὸ τῶν ὀστῶν υῆχος xai ὃ ὄγχος, τοσοῦτόν ἐστι 10 

χαὶ ἕχαστον τῶν ζῴων), ἐπειδὴ uy πᾶσαν τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε τοῦ τίνος 

χάριν οὐχ ἀεὶ αὔξεται τὰ ὀστᾶ, ἀλλὰ μέρος τι τῆς ὅλης αἰτίας, ἐπηγγείλατο 

10 ὕστερον εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ. ὑπολείπει δὲ τῶν τριχῶν τροφὴ ἐν τῷ 

πάμπαν ἐσχάτῳ γήρει εὐλόγως: ἐπειδὴ γὰρ περίττωμα ἐστιν T, τοιαύτη 
S ' M rac , νὰ TOW σ 1 , 9 s , 1 τροφὴ τῆς χατειργασμένης τροφῆς, ὅταν μὴ δύνηται τὴν πρώτην τροφὴν 
, -ἢΣ * , € ^ ow e »«* x » ^? -* e 

ἀλλοιῶσαι xal χατεργάσασϑαι, δῆλον ὡς οὐδὲν περίττωμα ἔσται, ἐξ οὗ at 

τρίχες τραφήσονται" εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγχη πίπτειν αὐτάς. ἐν ταῖς νόσοις 1 

15 δὲ ai τρίχες αὔξονται, τὰ δ᾽ ὀστᾶ μᾶλλον φϑίνει, ὅτι συμφϑίνει τῷ 
σώματι. 

iA g- TO dà 
S^ 

ἘΞ p.745a18 Περὶ δὲ ὀδόντων ἀπορήσειεν ἄν τις. εἰσ 
φύσιν τὴν αὐτὴν ἔχοντες τοῖς ὀστοῖς. 

557 Ὅτι μὲν ot ὀδόντες οὔχ εἰσιν ὀστᾶ, xol αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ" λέγει δὲ 
90 τὴν αὐτὴν ἔχειν φύσιν τοῖς ὀστοῖς διὰ τὸ ἐχ τῆς αὐτῆς τροφῆς τρέφεσϑαι 20 

ἀφ᾽ ἧς xai τὰ ὀστᾶ. ὥστε τὸ xal γίνονται ἐκ τῶν ὀστῶν ταὐτόν 

ἐστι τῷ xai τρέφονται éx τῆς αὐτῶν τροφῆς, τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ 

xal τρέφονται ἐχ τῆς τροφῆς, ἐξ ἧς xai τὰ ὀστᾶ, ὥσπερ αὖ ὄνυχες δπλαί 25 
τε χαὶ τὰ ὅμοια τρέφονται ἐξ ἧς χαὶ τὸ δέρμα. σημεῖον δὲ τούτου 

95 παρέϑετο τὸ συμμεταβάλλειν τὰς χρόας. εἰ γάρ ἐστι τὸ δέρμα μέλαν, χαὶ 80 

οἱ ὄνυχες μέλανές εἰσι xal τὰ xépara* τῶν γὰρ Αἰϑιόπων οἱ ὄνυχες μέλανες. 
ἐπεὶ οὖν ot μὲν ὄνυχες συμμεταβάλλουσι τῷ δέρματι τὰς χρόας, οἱ δὲ 95 
τὴν 

αὐτῆς τρέφονται τροφῆς, ἐξ ἧς τὸ δέρμα, ἀλλ ἐξ ἧς τὰ ὀστᾶ. τὸ δὲ ἕν 
80 γὰρ τῶν ὀστῶν ἐστιν, ὅσα ἔχει ὀδόντας χαὶ ὀστᾶ, ἴσον ἐστὶ τῷ 40 

c A “πὸ e , ^ 5 - , , 5 ^ 3. m ot γὰρ ὀδόντες ἔν tt γένος τῶν ὀστῶν εἰσι, τουτέστιν ἐχ τῆς αὐτῆς 
» *, ) T A 3 — ^ * ' , 5, , τρέφονται ἀφ᾽ ἧς xal τὰ ὀστᾶ τροφῇς, xai ἐπὶ τούτῳ οὐ συμμεταβάλλουσι 45 

x 

τῷ δέρματι. D χὰ δὲ χαὶ μεγάλο ἢ ἔγοντα ὀδόντας λέ & ἀδηφά 0 δέρματι. βρωτιχὰ δὲ xal μεγάλους μὴ ἔχοντα ὀδόντας λέγει τὰ ἀδηφάγα 

2 xà» τιμιώτερον IL 9 ἐξέλϑῃ scripsi: ἐξέλϑει libri 9. 4 τὸ ζῷον om. Κα 

4 μυξῶδες IL xal post δὲ om. Ka συνίσταται L ὃ διὰ τούτων Κα 
^6 οὐχ ἀεὶ] οὐ Κα xai om. ἃ 7 ἐστι prius om. Κα 8 τοῦ om. Καὶ 

18 οὐδὲ Ka 14. τοῖς la 22 post ix τῆς add. τροφῆς ἐξ ἧς καὶ τὰ ὀστᾶ (29) 

sed rursus del. 1, αὐτῶν] τῶν ὀδόντων K: τῶν ὀστῶν ἃ τροφῆς--ἐκ τῆς (29) 
om. K 25 αὖ] οὖν IL 24 τε xai om. Ka τοῦτο IL: τούτων K 

21 τὰς χρόας --- δέρματι (33) om. IL 29. 80 ἕν γὰρ --- ἐστιν libri et Arist. PYZ: éx 
γὰρ τῶν ὀστῶν εἰσίν Arist. vulg. 92 τούτου ἃ συμμεταλαμβάνουσι Καὶ 

99 μεγάλους scripsi: μεγάλα libri 
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^ , , aA , 8, , οι" AJ , 

τῶν | ζῴων. τούτων γὰρ χκαταϑραύονται οἱ ὀδόντες διὰ τὴν βραχύτητα" 56: 
βραχεῖς γὰρ ὄντες οὐ δύνανται στέγειν πρὸς οὕτω συνεχῆ xal διόλου 5 

γινομένην λειτουργίαν. χαὶ ἐπεὶ τοὺς μὲν πρὸς τὸ τέμνειν, τοὺς δὲ πρὸς 
τὸ λεαίνειν τὴν τροφὴν πεποίηχε τῶν ὀδόντων ἣ φύσις, εὐλόγως τὴν 

, ^ M led , - , : eo Ἁ » , 

ὑπόλειψιν αὐτῶν πρὸς τῷ γήρει μεμηχάνηται: ὅταν γὰρ ἤδη μέλλῃ 10 

ϑνήσχειν φυσιχῶς τὸ ζῷον, τότε ὡς μηχέτι χρείαν ἔχουσα τῶν ὀδόντων 
ἐᾷ αὐτοὺς πίπτειν, xal διὰ τοῦτο οἱ πλείους τῶν ἀνθρώπων ἐν γήρει ὀλίγους 15 

ἔχουσι τοὺς ὀδόντας. τὸ γὰρ συνάγει γὰρ εἰς τὸ γῆρας χαὶ τὴν 
, , AJ Ἁ , Ἁ € , ^ 5 , 

τελευτήν (λέγει τελευτὴν τὸν ϑαάνατον) τὴν ὑπόλειψιν τῶν ὀδόντων 
»ν M - - * 3*7 € , , WE. , μ»ῷ ? M ἴσον ἐστὶ τῷ ἐᾷ τοὺς ὀδόντας ἣ φύσις πίπτειν xal ὑπολείπειν ἤδη ἐγγὺς 20 

τοῦ ϑανάτου γινομένων ἡμῶν. τὸ δὲ xal γὰρ ἂν συνεχῇ τὴν αὔξησιν 
εἶχον, ὅμως ἂν ἄχρηστοι λεαινόμενοι πρὸς τὴν ἐργασίαν ἦσαν 
χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ xal φύεσϑαι πολλάχις. εἰ γὰρ xal συνεχῇ 
τὴν αὔξησιν εἶχον, ἀλλ᾽ ὅμως προστριβομένων ἀνάγχη ἣν λεαίνεσϑαι αὐτοὺς 
xai ἀμβλύνεσϑαι xat ἀχρήστους γίνεσϑαι πρὸς τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν" 80 

λεαινομένων δὲ xal ἀχρήστων γινομένων ἑπόμενον ἣν πίπτειν, φύεσϑαι δὲ 
ἄλλους ὀξεῖς xal μένειν ἄχρις ἂν ἀμβλυνϑῶσιν, εἶτα πίπτειν χαὶ πάλιν 80 

ἄλλους φύεσϑαι. τὸ δὲ διὸ χαὶ πάλιν δύνανται φύεσϑαι ἐχπεσόντες 
οὕτω ἀναγνωστέον “διὸ xol φύσαντες ἐχπίπτουσι᾽ * τὸ γὰρ ἅπτεσϑαι τῶν 40 

τῷ Qt 

ὀστῶν xal μὴ συμπεφυχέναι αὐτοῖς οὐχ ἔστιν αἴτιον τοῦ φύεσϑαι ἐχπεσόντας, 
ἀλλὰ τοῦ φύσαντας ἐχπίπτειν. εἰ μὲν γὰρ ἦσαν συνεχεῖς καὶ συμπεφυχότες 

i 

' τοῖς ὀστοῖς, οὐχ dy ἐξέπιπτον" νῦν δὲ ἐπειδὴ ἅπτονται, ἐχπίπτουσι. τὴν δὲ 45 
$ - ^ , , ^ 7 Pl - 5 - ΄, -— , 

αἰτίαν τοῦ διὰ τί ἐχπεσόντες πάλιν φύουσιν ἐρεῖ ἐν τῷ τέλει τοῦ πέμπτου 56v 
βιβλίου τῆς παρούσης πραγματείας. πάλιν δὲ τὸ διὸ τὴν αὐτὴν ἔχουσι 

φύσιν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐχ τῆς αὐτῆς τροφῆς ἀφ᾽ ἧς τρέφονται τὰ ὀστᾶ, ὅ 

τρέφονταί τε χαὶ φύουσιν οἱ ὀδόντες. χαὶ τότε, φησί, φύουσι χαὶ ἀναβλαστά- 
, , o JJ , M » t€ y Ἁ 5 b! bi 3 ^ , νουσιν οἱ ὀδόντες, ὅτε τὰ ὀστᾶ ἤδη ἔχει τὸν ἀριϑμὸν τὸν αὐτῶν, λέγων 

ἀριϑμὸν τὴν σχληρότητα χαὶ τὸ τέλος: μετὰ γὰρ τὸ πάντα τὰ ὀστᾶ τὴν 10 
, , , e 2 ' , Z lj 7 τελείαν σχληρότητα δέξασϑαι, ἥπερ ἐστὶ τελειότης αὐτῶν (μαλαχὰ dp 

ἐστι πρότερον xal διὰ τοῦτο xal ἀτελῆ), μετὰ τοῦτο δὴ φύονται οἱ ὀδόντες. τὸ 

δύναταί τις τὸν ἀριϑμὸν ἀχούειν xal τὸ ποσόν: ἔστι γὰρ τὸ χαλούμενον 
βρέγμα ἐκ τοῦ ἀριϑμοῦ xal τῆς ποσότητος τῶν ὀστῶν, xal τότε λέγεται 
τὸ ζῷον ὃ ἄνϑρωπος ἔχειν τὸν ἅπαντα ἀριϑμὸν τῶν ὀστῶν αὐτοῦ, ὅταν τὸ 

βρέγμα συστῇ, xal ἀπολήψεται τὴν αὑτοῦ φύσιν" χαϑολιχωτέρα δὲ T, πρώτη 

ἐπιβολή. ὥστε ἐπειδὴ μετὰ τὸ συστῆναι τὸ βρέγμα χαὶ πάντα τὰ ὀστᾶ 

ἀπαρτισϑῆναι χαὶ τὴν τελείαν σύμπηξιν λαβεῖν χαὶ σχληρότητα τότε οἱ 

ὀδόντες φύονται, δῆλον ὅτι τὴν αὐτὴν αὐτοῖς τρέφονται τροφήν. χαὶ τὰ 30 

3 γινομένα (sic) ἃ 00] γὰρ ἃ 4 τοὺς ὀδόντας lL: om. ἃ 5 et 9 ὑπόληψιν 1 

ὃ post ὅταν add. μὲν IL 6 χρείας L 1 ἐν τῷ γήρει Ka 9 λέγων Ka 10 ἐστὶ] 

γὰρ IL 11 ἂν] εἰ Arist. vulg. 12 εὔχρηστοι Καὶ 19 φύρεσθαι IL! 16 γενο- 
μένων Ka post φύεσθαι δὲ add. «ai ἃ 11 μέχρις Καὶ ἀμιβλυϑῶσιν IL: ἀμβλη- 

ϑῶσι Καὶ 28. 24 ἐν τῷ τέλει---πραγματείας] E. 8 25 ἐξ ἧς K 26 οἱ] οἷον I 
καὶ τότε--ὀδόντες (21) om. IL 21 τὸν post ἀριϑμὸν om. ἃ αὐτὸν Καὶ 
28 μετὰ om. ἃ 90 xai post τοῦτο om. K 99 τὸ στῆναι L 86 τὴν om. L 
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10 

90 

μὲν ἄλλα ζῷα γεννᾶται ἔχοντα ὀδόντας, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος μὴ ἔχων’ εἰ δὲ 56: 
συμβῇ γεννηϑέντα ἔχειν, παρὰ φύσιν ἔχει τοῦτο. λέγει δὲ ὅτι τὰ μὴ 

ἀμφώδοντα πάντα ἔχει ἐν ταῖς ὑστέραις τὰς χαλουμένας χοτυληδόνας" 
εἰσὶ δὲ αἱ χοτυληδόνες σαρχία, σχῆμα ἔχουσαι ποτηρίου, ἐν αἷς ὥσπερ εἰς 

ἀγγεῖα εἰσέρχεται τὸ αἶμα, ὃ λαμβάνει ὃ ὀμφαλός. πάντα μὲν οὖν τὰ μὴ 
ἀμφώδοντα ἔχει τὰς χοτυληδόνας: τῶν δὲ ἀμφωδόντων ὅσων μὲν αἵ 90 

ὑστέραι πρὸς ταῖς ἄλλαις φλεψὶ ταῖς πυχναῖς χαὶ πολλαῖς ἔχουσι χαὶ μίαν 

τινὰ μεγάλην φλέβα διατείνουσαν, ταῦτα οὐχ ἔχουσι χοτυληδόνας διὰ τὸ 

ἐχπληροῦν τὴν τῶν χοτυληδόνων χρείαν τὴν μεγάλην φλέβα: ὅσα δὲ τὰς 
A. Mj à " CREAR , ^) "A v “- » ^ ^ μὲν πολλὰς xal πυχνὰς ἔχει, μεγάλην δ᾽ οὐχ ἔχει, ταῦτα ἔχει χοτυληδόνας. 

σ ^N - 2 , , ' 2. “Ὁ y » 55^ ' » ^, ἕχαστον ὃὲ τῶν ἐχόντων αὐτὰς ἀνὰ μίαν ἔχει: οὐδὲν γὰρ ἔχει δύο 
δ 7 ^ ' P , , 2 2 ' , x SUM. X4 

χοτυληδόνας. xai τὸ μὲν χόριόν ἐστιν ἐχτὸς πάντων, oi δὲ λοιποὶ δύο 
[d , 2 ' d , P M λ M 4 29 7 - , 5 ὑμένες ἐντὸς τοῦ yoptou. εὐλόγως δὲ xoi αἱ χοτυληδόνες πρῶτον μέν εἰσι 30 

μεγάλα!, χατὰ βραχὺ δὲ σμιχρύνονται xal τέλος ἀφανίζονται. πρῶτον μὲν 
γὰρ ἐλάττονος ὄντος τοῦ ἐμβρύου χαὶ ὀλίγην λαμβάνοντος τροφὴν ἀνάγχη 

^ E INI , ; Ξ σ ΘΟ M € b -» eo 2x τὴν χοτυληδόνα μεγάλην εἶναι, ἵνα δέχηται χαὶ χωρῇ τὸ αἴμα, ὕστερον δὲ 

αὐξομένου χαὶ πολλὴν λαμβάνοντος τροφὴν μειοῦσϑαι διὰ τὸ χαὶ τὴν 

εἰσερχομένην ἐν αὐτῇ τροφὴν ἐλάσσονα εἶναι τῆς πρότερον εἰσερχομένης. 
΄ ᾿ ΄ ᾿ des AU A PAN ' , 5 - / 

φλεγμασίαν δὲ λέγει τὴν φλεγμονὴν xat τὸ οἴδημα τὸ γινόμενον ἐν τοῖς μέλεσιν 
€ m ΄ , B ΄ y ES , R6 ᾿ ἣν ^ ἡμῶν διά τινα νόσον Tj πρόσπταισμα. ἔστι γάρ, φησίν, ἐξάνϑημα xat φλεγμονὴ 35 

ἢ χοτυληδών: ὥσπερ γὰρ τὸ ἐξάνϑημα xal T$, φλεγμονὴ χατὰ βραχὶ ἢ τ ΟΣ ΝΣ ΘΝ oc 1p uper ong JEN 
[4 b! , [cd M € , Ἁ M * ^ ^— Ld 

συνίσταται xal παύεται, οὕτω χαὶ T, χοτυληδών. τὰ δὲ πολλὰ τῶν χολοβῶν 
“" e ΄ x Y ^ , , , M » y » 01 5 ? 
ζῴων, ὁμοίως δὲ xai τῶν ἀμφωδόντων χοτυληδόνα μὲν οὐχ ἔχει, ἔχει δ᾽ ἀντ 

αὐτῆς μεγάλην φλέβα, ἐν ἣ ἐρριζωμένος ὧν ὃ ὀμφαλὸς ἕλχει τὴν τροφὴν je μεγάλην ΑΕ αν epo: xi ds d NH "pop 
^ "-Ὁ-ὦ , 

ἀπ᾿ αὐτῆς ὥσπερ xai ἀπὸ τῶν χοτυληδόνων. 

ρ. 746212 ᾿Επεὶ δὲ τὰ μὲν μονοτόχα τὰ δὲ πολυτόχα τῶν τοιούτων 
/ 

Co ov ἐστίν. 

Τοιαῦτα ζῷα λέγει τὰ μὴ ἔχοντα χοτυληδόνας.. ἐπεὶ οὖν, φησί, 40 
τῶν ζῴων τῶν μὴ ἐχόντων χοτυληδόνας τὰ μέν ἐστι μονοτόχα τὰ δὲ 
πολυτόχα, χαὶ τὰ πλείω τῶν ἐμβρύων τὸν αὐτὸν (τρόπον) ἔχει τῷ 
ἐνί, τουτέστιν ὥσπερ τὸ ἕν ἔμβρυον ἐρρίζωται xal προσπέφυχε τῷ ὀμφαλῷ (εἰ 45 

γὰρ ὃ ὀμφαλὸς προσπέφυχε τῷ ἐμβρύῳ, δῆλον ὅτι xoi τὸ ἔμβρυον τῷ ὅττ 
ὀμφαλῷ) ὥσπερ οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν μονοτόχων τὸ ἔμβρυον ἐρρίζωται ἐν τῷ 
ὀμφαλῷ, ὃ δ᾽ ὀμφαλὸς ἐν τῇ μεγάλῃ φλεβὶ τῇ ἀναλογούσῃ τῇ χοτυληδόνι, 

1 post εἰ δὲ add. καὶ IK 2 γεννηϑεὶς ΚΙ, ἔχει om. Ka δὲ xal ὅτι a 
2 et 5 pi om. IL 9 ἔχειν ἃ 4 σχήματα K ἔχοντα Ka 

9 λαμβάνη Ka 8 ἔχει ἃ 11 αὐτὴν 11, 18 ὑμένες ἐχτὸς τοῦ τοιούτου 
χορίου IK 15 ἔλαττον ὃν τὸ ἔμβρυον xal ὀλίγην λαμβάνον IKL 16 δέχεται ἃ 
τὸ om. K 17 αὐξόμενον IKL πολλὴν] πάλιν ἃ λαμβάνον IKL 

18 

25 

81 

ἐν αὐτῷ Καὶ ἔλαττον ἃ προτέρας 1, 20 φησίν post φλεγμονὴ ponit Καὶ 
ἀπ᾿ αὐτοῦ K: ἐπ᾽ αὐτῆς ἃ 28 λέγων Καὶ 90 τρόπον addidi coll. p. 119,4 

£v om. IKL 99 xai om. Ka ἐν om. IKL 94 ἐν om. IL 
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οὕτω xal ἐπὶ τῶν πολυτόχων ἕχαστον μὲν τῶν ἐμβρύων συμπέφυχε xal ὅτι 
ἐρρίζωται ἐν τῷ οἰχείῳ ὁμφαλῷ, ἕχαστος δὲ τῶν ὀμφαλῶν ἐφεξῆς ἀλλήλοις 5 

ἐν τῇ εἰρημένῃ φλεβί. ἔστι δὲ τὸ τῆς λέξεως συνεχὲς xal τὰ πλείω τῶν 

ἐμβρύων τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει τῷ ἑνί: πεφύχασι γὰρ τὰ ζῷα ἐχ τοῦ 
, -) ] ' ) » b! v 5 ὀμφαλοῦ. τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ εἴρηται. 

p.746319 Οἱ δὲ λέγοντες τρέφεσϑαι τὰ παιδία ἐν ταῖς ὑστέραις 

διὰ τοῦ σαρχίδιόν τι βάλλειν οὐχ ὀρϑῶς λέγουσιν. 

Ἦσαν οἵ λέγοντες τὰ ἔμβρυα μὴ τρέφεσθαι διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ, ἀλλὰ 10 
΄ tH t , , L , - e , “ ^) ) 

σάρχα τινὰ ὁμοίαν Ἰλώσσῃ βάλλοντα ἐν ταῖς ὑστέραις ἕλχειν Ot αὐτῆς 

10 τὴν τροφήν. λέγει οὖν μὴ χαλῶς τοῦτο λέγειν αὐτούς: εἰ γὰρ ἣν τι 1 
: - ΓΣΣ , M b] , E: Y^ i * E » r , 

τοιοῦτον γλωσσίδιον ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἣν ἂν xal ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, οὐ 
, ) $8 A M ^ Y^ S , ^ ' , i] 

φαίνεται δ᾽ οὐδὲν πλὴν τοῦ ὀμφαλοῦ. ἄλλως τε, φησίν, ἐπειδὴ πάντα τὰ 
ν E: ' jj M JJ jj ' M - - , ' ἔμβρυα xai τὰ πλωτὰ xal τὰ πτηνὰ xal τὰ τῶν πεζῶν περιέχουσι λεπτοὶ 20 
4. L Tw 4 s - ς ΄ - -/ To RI , 
ὑμένες, χωρίζοντες αὐτὰ ἀπὸ τῆς ὑστέρας, πῶς οἷόν τε ἣν ἐξέρχεσϑαι Ot 

15 αὐτῶν σαρχίδιόν τι: εἰ γὰρ xal συγχωρήσει τις εἶναι τοιοῦτόν τι σαρχίδιον, 

ὅμως ἀνάγχη χωλύεσϑαι τοῖς ὑμέσι xai μὴ ἐᾶσϑαι ἐξέρχεσϑαι. ἀλλὰ μὴν 
οὐδ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὑμέσιν ἔνεστι τοιοῦτον σαρχίδιον: τούτου γάρ ἐστι 80 
^ Y «qM 3 - LEY , - , - Ὁ 7 v cT , 
δηλωτιχὸν τὸ ἐν otc οὐδ᾽ αὐτοῖς ἐστι τοιοῦτον οὐδέν. οὔτε οὖν ἐν 
τοῖς ὑμέσιν ἐστὶ τοιοῦτον σαρχίον οὔτε διὰ τούτων, ἤγουν τῶν ὑμένων, 

90 οὐδενὸς ἐνδέχεται ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόλαυσιν xal τὴν λῆψιν τῆς 35 

τροφῆς. λείπεται ἄρα διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ. τὰ δὲ ὠοτοχούμενα, φησίν, ὅτ! 
ἔξω αὔξονται, φανερόν, xai γίνεται τὸ μὲν τοῦ (o0 νεοττός, τὸ δὲ τροφή᾽ 40 
εἰ δὲ τοῦτο, πῶς οἷόν τε ἐπὶ τούτων σαρχίδια λέγειν : 

0c 15 δὲ - ἴὸ λέ ' LAUR 67. , lj 15 , m óx ἀδιάφορα δὲ τῷ εἴδει λέγει τὰ ἑτεροειδῇ: εἰ γὰρ ἀδιάφορος 
Σωχράτης [Πλάτωνος τῷ εἴδει, ἤγουν ὁμοειδής, τὰ οὐχ ἀδιάφορα δῆλον 45 
ὡς ἑἕτεροειδῇ. ἐπαναλαμβάνει δὲ πάλιν ταῦτα, ἵνα τούτοις συνάψῃ τὰ ὅτν 

περὶ τῶν ἡμιόνων. λέγει δὲ μίγνυσθαι ἐν τῇ Λιβύῃ xal τὰ μὴ ὁμοειδῆ 
διὰ τὴν σπάνιν τοῦ ὕδατος: συναϑροιζόμενα γὰρ πάντα εἰς τοὺς ἔχοντας 5 
νάματα τόπους (ὀλίγοι δὲ πάμπαν οἱ τοιοῦτοι τόποι) μίγνυνται xai τὰ μὴ 

80 ὁμογενῆ. xal τὰ γενόμενα ἐχ τῆς τῶν ἀνομοειδῶν ὁμιλίας xot τοῦ συνδυασμοῦ 
πάλιν μίγνυνται xat γεννῶσι’ τὰ γὰρ γεννηϑέντα ἄρρενα xai ϑήλεα ἐχ 10 

λύχου xal χυνὸς πάλιν αὐτὰ γεννῶσιν ἕτερα. μόνοι δὲ οἱ ὀρεῖς (λέγων 
ὀρεῖς τὸν ἄρρενα ἡμίονον χαὶ τὴν ϑήλειαν) ἐξ ἀνομοξιδῶν γενόμενοι οὐ 
γεννῶσι συνδυασϑέντες, ἀλλὰ xdv συμβαίῃ ποτὲ συλλαβέσϑαι τὴν ϑήλειαν 

35 ἡμίονον, οὐ τελειοῖ τὸ συλληφϑέν, ἀλλ᾽ ἀτελὲς xal νεχρὸν ἐχρίπτει αὐτό. 

τῷ Q 

ιῷ σι 

1 βάλλειν libri et Arist. PSZ: ϑάλλειν Arist. Y: βδάλλειν Arist. vulg. 9 τινὰ om. K 
10 τούτου ἃ τι] τὸ Ka 14 χωρίζον τε ἃ αὐτὸ IL 15 σαρχὶ 
διόντι libri συγχωρήσειε Κ: συγχωρήσοι ἃ 18 ἔνεστι Arist. 19 διὰ τοιού- 
των IL 24 ἑτερογενῇ a 26 ταῦτα πάλιν coll. K 21 Mot Καὶ μὴ om. ἃ 
28 ἅπαντα Καὶ 80 post τὰ add. μὲν Ka γεννώμενα ἃ 9l μίγνυται 
xal γεννᾷ ἃ 93 γενομένους I: γεγονότα K: γεγονότες ἃ 94 συνδυασϑέντα Κὰ 
συμβαίνει ἃ 359 νεαρὸν IK αὐτό om. ἃ 
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p. 746^ 16 Ἔσστι δὲ τὸ πρόβλημα χαϑόλου μέν, διὰ τίνα αἰτίαν 51v 

ἄγονον T, 0o T, ἄρρεν ἐστίν. 

Ὸ λέγει δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι’ τὸ παρὸν πρόβλημά ἐστι χαὶ χαϑόλου 15 

χαὶ ἐπὶ μέρους, ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων χαὶ προβάτων χαὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ 
» , j| ᾿ ^ € , , M £ ^ 5 - ^) n » , μέρους, ἐπὶ δὲ τῶν ἡμιόνων χαϑόλου. χαὶ αἱ μὲν αἰτίαι, δι’ ἃς ἀνϑρωποί 20 

τινες xal βόες χαὶ πρόβατα ἄγονά ἐστι, πλείους εἰσί’ xal γὰρ ἐχ γενετῆς; 
Qt 

- 1 bd , * 

dy πηρωϑῶσι τοὺς τόπους τοὺς πρὸς τὴν μῖξιν χρησίμους, οὗτοι 
δ᾽ εἰσὶν ὄρχεις, ὑστέραι, αἰδοῖα. εἰ γὰρ ἔτι ἐν τῇ μήτρα ὄντος τοῦ ἐμβρύου 90 
Ἂ , , — e € , * ^ Ἃ M » UE , 

διά τινα νόσον χαταμαρανϑῇῃ T, ὑστέρα, εἰ ϑηλυ Ov τὸ ἔμβρυον τυγχάνει, 
^ Ἢ , ^ c Y» P , »v 5 f ay » ' F ες iJ 10 7j τὸ αἰδοῖον T, ot ὀρχεις, εἰ ἄρρεν, ἀνάγχη ἄγονα διὰ τέλους εἶναι τὰ 30 

τοιαῦτα ζῷα’ xal αἱ μὲν γυναῖχες, φησίν, ὧν ἂν αἱ ὑστέραι χαταμαρανϑεῖεν, 
Ὶ e ^ , 5 a “- - ἣ er e ᾿ » , ^ 

οὐχ Got τουτέστιν οὐ τριχοῦνται τὴν ἥβην, οἱ δὲ ἄρρενες οὐ γενειῶσιν, 
ἀλλ᾽ εὐνουχίαι διατελοῦσιν, τουτέστιν ἀτρίχωτον ἔχουσι τὴν γένυν ὥσπερ oí 35 

εὐνοῦχοι. τὰ μὲν οὖν διὰ ταῦτα οὐ γεννῶσι, τοῖς δὲ προϊούσης τῆς 
15 ἡλιχίας τὸ αὐτὸ συμβαίνει πάσχειν, λέγων τὸ αὐτὸ τὸ μὴ γεννᾶν. ὃ 40 

δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: ἄλλοι ὃὲ ἐχ γενετῆς οὐδέν τι τοιοῦτον πάσχουσι, 

συμβαίνει δ᾽ αὐτοῖς τὸ μὴ γεννᾶν προϊούσης τῆς ἡλιχίας, χαίτοι ὑγιέσι 
γεννηϑεῖσι, Ot τινα νόσον. ὥσπερ γὰρ οἱ γεννῶντες τόποι πηροῦνται xol 45 
*, - 7 » n , , σ΄ - "ἢ A b “Ὁ ^ M 

iy τῇ μήτρα ὄντων τῶν ἐμβρύων, οὕτω xal μετὰ τὸ γεννηθῆναι xal 

ο0 αὐξηϑῆναι δια τινας νόσους: xai τὰ μὲν ἐχ γενετῆς εἰσιν ἀνίατα πάντα, 58r 
τῶν δὲ μετὰ τὴν γένεσιν τὰ μέν εἰσιν ἰατὰ χαὶ ἰῶνται, τὰ δ᾽ οὔ, ἄρρενω- 

ποὺς δὲ λέγει γυναῖχας τὰς ϑερμοτάτας, γίνονται δ᾽ αὗται ἄγονοι διὰ τὸ 
uy, ἔχειν περίττωμα διὰ τὴν πολλὴν ϑερμότητα: τὸ γὰρ περίττωμα διὰ 

ψυχρότητα γίνεται. ϑηλυχοὺς δὲ λέγει τοὺς ψυχροτάτους" λέγοι δ᾽ ἂν ἴσως 
z: ' ' ' MÁ zh , - , M , ' ^ * 

25 x«l ϑηλυχοὺς τοὺς ἔχοντας οἷον αἰδοῖον ϑήλεος xai ἀρρενωποὺς τὰς οἷον 

ἄρρενος: ὥφϑησαν γὰρ πολλοὶ τοιοῦτοι. ὄ 

ρ.14118 Διόπερ εὐλόγως βασανίζεται ταῖς πείραις τό γε τῶν 

ἀνδρῶν, εἰ ἄγονον, ἐν τῷ ὕδατι. 

Τῶν παλαιῶν ἐπειδάν τις ἤμελλε νυμφίον ἀγαγέσϑαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

80 θυγατέρα ἢ νύμφην εἰς τὸν υἱόν, εἰ μὲν ἦν γόνιμος, ἤγετο, εἰ δ᾽ ἄγονος, 
$^ - CN Ὁ , Ἁ , 5| ) 9 , o » M οὐδαυῶς" διὰ παιδοποιίαν γὰρ τότε ἀλλ᾽ οὐ πλούτου ἕνεχεν ἤγοντο τοὺς 10 

νυμφίους 7, τὰς νύμφας. εὕρισχον δὲ xal ἐϑήρων, εἴτε dovóc ἐστιν εἴτε 
΄ , 1 , ΄, , N , EY τς - ὙΙ͂Σ ΨΥ. "ἡ, τρόπῳ χαὶ πείρᾳ τοιαδί: λαβόντες τὸ σπέρμα τὸ τοῦ ἄρρενος ἐνέβαλλον 15 

2 ἄρρεν 7) ϑήλυ Arist. vulg. 9 post ὁ add. δὲ IKL 4 μέρος L! 8 ὃν τὸ 

ἔμβρυον IKL 9 ὃν] ἣν ἃ 10 7j, τὸ---ὄρχεις post ὑστέρα (9) ponit a 

12 οὐ post ἄρρενες om. ] γεννῶσι K 13 εὐνοῦχοι L 15 συμβαίνειν ἃ 

γεννῆσαι Καὶ ῖ 18 γεννηϑήσοις ἃ τόποι] πόροι IL 19 μητρὶ 1 
21 γέννησιν Καὶ 22 γίνεσϑαι ἃ 24 ϑηλυχὰς οὐ τὰς Ψυχροτάτας IL λέγει. ἃ 

25 τὰς] τοὺς IL: om. Καὶ 29 ἄγεσϑαι ἃ 90 7] καὶ IL 9l γὰρ καὶ 

οὐ Καὶ ἦγον ILa 92 εὕρισχε I 929 τρόπον à ἐνέβαλον la 
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εἰς ὅδωρ ψυχρόν, xal εἰ μὲν ἣν ἄγονος, εὐϑὺς διελύετο xai ταχὺ διεχεῖτο ὅδ: 

xal ἔπλει ἐν τῷ ὕδατι ὥσπερ ἔλαιον 7, ὥσπερ fj νεφέλη ἣ ἐν τοῖς οὔροις 

τῶν νοσούντων, εἰ δὲ ἦν γόνιμος, ἐπυχνοῦτο xal ἐχώρει εἰς τὸν πυῦμένα 20 

τοῦ ἀγγείου, ἐν ᾧ ἦν τὸ ὕδωρ. xoi τοὺς μὲν ἄνδρας οὕτως ἐβασάνι- 

5 ζον, τὰς δὲ γυναῖχας ὡδί. σπόγγους ἣ ἔρια T, ἐχ λίνων ὑφάσματα 25 

ἔβρεχον τῷ ἐχ ῥόδων γενομένῳ νάματι Y, ἄλλῳ τινὶ εὐώδει ἢ δυσώδει 
ὑγρῷ xol ἐνέβαλλον εἰς τὰ τῶν γυναιχῶν ἄρϑρα, αὐτά φημι τὰ αἰδοῖα, xal 

εἰ μὲν ἀνῆλϑε διὰ τοῦ ϑώραχος εἰς τὰς ῥῖνας ἢ ὀσμή (τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε 

διὰ τοῦ πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ϑύραϑεν χάτωϑεν dvo) ἀπεφαίνοντο γονίμους 30 

10 αὐτὰς εἶναι (σημεῖον γὰρ τοῦτο τοῦ ἀνεῳγμένους εἶναι τοὺς πόρους δι’ ὧν ἂν 
ix τῶν ἄνω πρὸς τὴν ὑστέραν χατέλϑῃ τὸ γόνιμον χαταμήνιον), εἰ O& μὴ 

ἀνῆλθεν ἣ ὀσμή, ἀπέφασχον αὐτῆς τὸ γόνιμον: χεχλεισμένοι γάρ εἰσιν, 

ἔλεγον, oi πόροι xal ἐπὶ τούτῳ οὐχ ἀνῆλθεν T, ὀσμή, χεχλεισμένων δ᾽ 
ὄντων οὐχ ἂν δυνηϑείη χωρῆσαι δι᾿ αὐτῶν ἄνωϑεν χάτω πρὸς τὴν ὑστέραν 

15 τὸ χαταμήνιον: ἀλλὰ xüv διέλϑοι, δῆλον ὡς οὐ συνεστηχὸς χαὶ γόνιμόν 35 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ὑδατῶδες xal λεπτὸν xol ἄγονον x«i πρὸς τούτοις ὀλίγον T, ὥστε 

ἐξ αὐτοῦ δύνασϑαι ζῷον συστῆναι. τούτοις τε οὖν τοῖς προσϑέτοις ἐβασανιζον 

αὐτὰς χαὶ τοῖς ἐγχρίστοις χρώμασιν. ἔγχριστα δὲ χρώματα λέγει ἅπερ 

ἐναλείφουσιν αἱ ἑταῖραι ταῖς σφῶν βλεφαρίσι xai ταῖς ὀφρύσι πρὸς τὸ 

90 μέλανας αὐτὰς ποιΐῆσαι. τούτοις οὖν τοῖς ἐγχρίστοις χρώμασιν ἐναλειφομένης 

τῆς μελλούσης νυμφευϑῆναι τοὺς ὀφθαλμούς, ἤτοι τὰς βλεφαρίδας xai τὰ 

τῶν βλεφάρων ἄχρα, ἐν οἷς αὗται ἐρρίζωνται, εἰ μὲν ἐχρώννυτο χαὶ μέλαν 40 

ἐγίνετο τὸ ἐν τῷ στόματι τῆς νυμφευϑησομένης πτύελον, γόνιμον εἶναι 

αὐτὴν ἐπίστευον, εἰ δ᾽ οὐχ ἐχρώννυτο, ἄγονον. σπερματικώτατος γὰρ ὧν 
25 τῶν περὶ τὴν χεφαλὴν ὃ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τόπος, εἰ μὲν διήρχετο τὸ 

χρῶμα xoi ἐχρώννυ τὸ πτύελον, ἀνεῳγμένους εἶναι ἅπαντας τοὺς τοῦ 

σώματος ἐνόμιζον πόρους χαὶ πίστιν ἤδη εἶχον ἀναμφισβήτητον ὡς διίοι 

dy xal τὸ γόνιμον χαταμήνιον, εἰ δὲ μὴ διήρχετο, χεχλεισμένους εἶναι xal 

συμμεμυχότας. ὅτι δὲ ἐν τῷ συνδυασμῷ μετασχηματίζονται ἐπιδήλως 4o 

30 οἱ ὀφθαλμοὶ xai οὔχ εἰσιν ὁποῖοι ἦσαν πρὸ τῆς ὁμιλίας, ἢ πεῖρα παρέσχε 

τοῖς φιλοῦσι τὴν τῶν φυσιχῶν πραγματείαν ἀχριβῇ χατάληψιν. | 

1 εὐϑὺς διελύετο χαὶ om. Ka 2 ἡ post νεφέλη om. Κα 2 γόνιμον Καὶ 
9 post ὑφάσματα add. ἣ ἄλλο τι τοιοῦτον Ka 6 γινομένῳ Ka ( ἐνέβαλεν 1 
9 ϑύραζε a Arist. ἄνω] ἄνωϑεν Καὶ ἀποφαίνονται IL 10 τοῦ] τὸ I 

àv om. IL 11 χατέλϑοι IKa 12 ἀπέφασχον) ἀπέφασχεν 11,: μὴ elvat ἔφασχον ἃ 
αὐτοὶ K 14 δυνηϑὴῆ Καὶ χωρίσαι Καὶ 15 διέλθοι] χατέλϑη ἃ 
11 τοῦτό τε ἃ 18 αὐτοὺς IL post χρώμασιν add. ἐναλείφοντες τῆς μελλούσης 

νυμφευϑῆναι τοὺς ὀφθαλμούς Κα 20 γρώμασιν ἐναλείφοντες Κὰ 21 ταῖς 

μελλούσαις ἃ post μελλούσης add. ὡς εἴπομεν Καὶ 23 νυμφευομένης IL 

24. 25 exspectas σπερματιχωτάτου γὰρ ὄντος-- τοῦ ---τόπου 24 γὰρ om. IL 

26 ἐχρώννυτο Καὶ ἠνεωγμένους IK 21 δίοι ἃ 90 post ἦσαν add. οἱ IL 

παρέσχε] παρέστησε a 81 τοῖς τῶν φυσιχῶν πραγμάτων τὴν πεῖραν xai ἀχριβή φιλοῦσι 

ων 
χατάληψιν Καὶ πραγματείαν L: πραγμάτων ἃ 
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, ^ e “- ^ [4 M ^ p.7147417 Αἴτιον δ᾽ ὅτι ἢ τῆς γονῆς φύσις ὁμοία ἐστὶ τῇ τοῦ 58v 

ἐγχεφάλου. 

Τοῦτο οὐχ ἔστι χατασχευαστιχόν, ὡς ἄν τῳ δόξειε μὴ ἐπισχοποῦντι 
^ , 

τὸ ἐπιφερόμενον συμπέρασμα, τοῦ πῶς χρώννυται τὸ πτύελον, ἀλλὰ τοῦ 
πῶς ἀνερχομένης χάτωϑεν ἐχ τῶν ἄρϑρων ἄνω εἰς τὰς ῥῖνας τῆς τῶν 5 ΄σι 

προσϑέτων ὀσμῆς δύναται γόνιμον εἶναι. αἴτιον οὖν, φησί, τοῦ ἀνερχομένης 
τῆς ὀσμῆς δύνασϑαι χατιέναι πρὸς τὰ ἀρϑρα τὸ γόνιμον χαταμήνιον, ὅτι 10 

7 τῆς γονῆς φύσις (λέγων γονὴν ἐνταῦϑα τὸ χαταμήνιον), ὁμοία ἐστὶ 
τῇ τοῦ ἐγχεφάλου φύσει. ὡς γὰρ ὁ ἐγχέφαλος ὑγρὸν xal ψυχρόν, οὕτω 15 

10 xai τὸ χαταμήνιον: ὑγρὸν γὰρ xal τοῦτο x«l ψυχρὸν τὴν φύσιν: τὸ γὰρ 

ϑερμὸν ὅπερ ἔχει ἐπίχτητόν ἐστι. πρότερον γὰρ συναϑροίζεται ἐν τῷ Ómo- 

ζώματι, ἐν ᾧ χεῖται ἢ χαρδία (ταύτην γὰρ εἶπεν ἀρχὴν τῆς φύσεως) xoi 

οὕτω χάτεισιν ἐν τῇ ὑστέρᾳ, χἀχεῖσε οὖν συναϑροιζόμενον δέχεται τὴν 90 

ϑερμότητα ἐχ τῆς χαρδίας ἐπίχτητον. αὕτη δὲ ἢ ϑερμότης ἐστὶν ἢ ϑρε- 

15 πτιχὴ καὶ αὐξητιχὴ ψυχή" ἔχει γὰρ αὐτὴν xal τὸ χαταμήνιον, ὥσπερ εἴρηχε 

πρότερον. ὥστε μόνῳ τῷ χρώματι διαφέρει ὃ ἐγχέφαλος τῆς γονῆς, ἤτοι 
τοῦ χαταμηνίου" 6 μὲν γὰρ λευχός, τὸ ὃὲ χαταμήνιον ἐρυϑρόν. γίνεται 

δέ ποτε χαὶ λευχόν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ταῖς νέαις χαὶ ψυχροτέραις. 
τοῦτο οὖν τὸ λευχὸν χαταμήνιον πάντῃ ἂν εἴη ὅμοιον τῷ ἐγχεφάλῳ, χαὶ 56 

90 τῇ φύσει χαὶ τῷ χρώματι. ἐπειδὴ οὖν, ὡς λέγομεν, τὸ χαταμήνιον ὅμοιόν 

ἐστι τῇ τοῦ ἐγχεφάλου φύσει, ἀνάγχη αὐτὸ &x τῶν ἄνωϑεν τοῦ ὑποζώματος 

Ἱεννᾶσϑαι: εἰ δὲ τοῦτο, εἰ μέν εἰσιν ἀνεῳγμένοι οἱ τοῦ σώματος πόροι, δι᾿ 

ὧν δίεισι τὸ χαταμήνιον, ἀνάγχη διιέναι τὰς χινήσεις τὰς ἐχ τῶν ὀσμῶν 

γινομένας πρὸς τὸν ϑώραχα, ἀπὸ δὲ τοῦ ϑώραχος γενέσϑαι αἴσϑησιν διὰ 
25 τῆς ἐχπνοῆς (ταύτην γὰρ εἶπεν ἀναπνοήν) ἐν ταῖς ῥισίν. ὥστε τῶν ὀσμῶν 

ἀνερχομένων πρὸς τὰς ῥῖνας διίοι ἂν χαὶ τὸ χαταμήνιον χάτωϑεν. 80 

Ρ. 741498 Λέγουσι γὰρ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τὴν ἀπόδειξιν τῶν 
παρὰ τὴν συγγένειαν συνδυαζομένων. 

Τοῦτο ἴσον ἐστὶ τῷ ἔδει οὖν τὰς ἀποδείξεις, ἃς λέγουσι περὶ τῶν 

80 γεννωμένων &x τῆς τῶν ἀνομοίων μίξεως, μὴ ἐφαρμόζειν μόνοις τοῖς ἡμιόνοις, 35 

ἀλλ᾿ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς ἐξ ἀνομοίων τιχτομένοις. ὃ μὲν οὖν Δημόχριτος, 
φησί, τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεχνίας τὰς αἰτίας πειρώμενος λέγειν, τοιαῦτα 
ἐξετραγῴδησεν" οἱ τῶν ἡμιόνων xal τῶν ἀρρένων xal τῶν ϑηλειῶν σπόροι 40 

Π1 ὁμοία ἐστὶ scripsi coll. v. 8 et Arist. cod. P: ὁμοίαν ἔχει libri et Arist. SZ: ὁμοίως 

ἔχει Arist. vulg. 9 τῷ libri σχοποῦντι à 9 ἀνεξερχομένης a 
6 προσϑέτων] προϊεμένων L 8 τῆς] πᾶσα ἃ 9 φύσει post τῇ ponit Ka 

12 τὴν φύσιν IL 13 ἐκεῖσε Ka 14 ἡ post ἐστιν om. I 19 πάντῃ] 
πᾶντα ἃ 20 ἐλέγομεν ἃ 22 γενέσϑαι ἃ 20 διερχομένων Κα 
otv Καὶ : δίοι ἃ fort. κάτω 28 παρὰ] περὶ I 80 τῶν ὁμοίων Καὶ 

ἡμίοσιν Ta 82 τὴν αἰτίαν ἃ ταῦτα ἃ 99 ἐξετραγώδει K: ἐξετραγώδη ἃ 
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(λέγων σπόρους τὰ ἀμφοτέρων σπέρματα), ot δὴ omópot, φησί, τούτων ἐν 58" 

τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει xol διαπλάσει τῶν τοιούτων ζῴων διὰ τὸ μὴ Ex 
συγγενῶν γενέσϑαι ἀλλ᾽ ἐξ ἀνομοειδῶν τοιαύτης ἔτυχον φύσεως, ὥστε 

διεφϑάρϑαι, τουτέστιν ὥστε τὸ μὲν τοῦ ἄρρενος ἐν Tj ἂν εἰσέλϑῃ ϑηλεία 
φϑείρειν τὸ χαταμήνιον αὐτῆς xol ἄγονον ποιεῖν, ὁμοίως xal ἢ ϑήλεια οἵου 45 

ἂν ἄρρενος δέξηται γονήν, φϑείρειν χαὶ ἄγονον ἀπεργάζεσϑαι. ἐνίσταται οὖν 

πρὸς ταύτην τὴν δόξαν χαί φησιν “εἰ τοῦτ᾽ Ty αἴτιον τῆς τῶν ἡμιόνων 
ἀτεχνίας, ἔδει πάντα τὰ ἐξ ἀνομοιοξιδῶν τιχτόμενα ἄγονα εἶναι" νῦν δὲ 

πάμπολλα ἐξ ἀνομοιοειδῶν "s γονότα γεννῶσιν αὐτὰ ἕτερα, ὥσπερ εἴρηται 59: 
τὰ ἐχ λύχου χαὶ χυνὸς χαὶ πέρδιχος χαὶ ἀλεχτρυόνος χαὶ ἄλλα πλεῖστα᾽. 

p.747434 ᾿Εμπεδοχλῆς δ᾽ αἰτιᾶται τὸ μῖγμα τῶν σπερμάτων γίνε- 

σϑαι πυχνόν. 

᾿Εμπεδοχλῆς ἐν ἅπασι τοῖς σώμασι τοῖς ὑπὸ σελήνην, οἷον ὕδασιν, 
* p ^ - » "ἣν » e Q5 - M , ^ - (* ἐλαίοις xai τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἔλεγεν, ὡς xai ἐν τῇ [Περὶ γενέσεως xoi φϑορᾶς » 

εἴρηχεν, ἀναμεμιγμένους πόρους χαὶ ναστά, xai τοὺς μὲν πόρους ἐχάλεσε 
χοῖλα, τὰ ὃὲ ναστὰ πυχνά. xai ὧν μέν εἰσι τὰ ναστὰ xal οἱ πόροι, του- 10 

τέστι τὰ χοῖλα xal πυχνὰ σύμμετρα, ὥστε Ot ἀλλήλων χωρεῖν, τούτων 
»Μ - - A M * [r4 ^ » - ^N $ — ἔφασχεν εἶναι μῖξιν xol χρᾶσιν, oiov ὕδατος xal οἴνου, ὧν δὲ ἀσύμμετρα, 15 
ἄμιχτα ταῦτα ἔφασχεν εἶναι, ὥσπερ ἔλαιον xal ὕδωρ' φησὶ γὰρ ὕδωρ “οἴνῳ 
μᾶλλον ἐναρίϑμιον, αὐτὰρ ἐλαίῳ οὐχ ἐϑέλει᾽. ταῦτα λέγων χατὰ παντὸς 90 

σώματος τὴν αἰτίαν τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεχνίας ἀπεδίδου λέγων ὅτι τὰ χοῖλα 

xai πυχνὰ τοῦ ἱππείου σπέρματος, δμοίως δὲ χαὶ τοῦ χαταμηνίου τῆς ὄνου 
(ἔνεισι γὰρ κατ᾽ ἐχεῖνον xal ἐν τῷ χαταμηνίῳ πυχνὰ xai χοῖλα ὥσπερ ἐν 
τῇ τοῦ ἵππου γονῇ) τὰ δὴ χοῖλα χαὶ πυχνὰ ἀμφοτέρων τῶν σπερμάτων, 
τῆς τε ὄνου xai τοῦ ἵππου, ὑγρὰ xol μαλαχὰ ὄντα δύνανται διὰ τὴν μαλα- 
χότητα μίνυσθϑαι ἀλλήλοις xal εἰσιέναι τὰ μὲν τῆς γονῆς πυχνὰ εἰς τὰ 90 
τοῦ χαταμηνίου χοῖλα xai τὰ τοῦ χαταμηνίου πυχνὰ εἰς τὰ τῆς γονῆς χοῖλα, 

xai τίνεσϑαι τὸ πᾶν μῖγμα σχληρὸν ἤτοι πυχνὸν ἤτοι ναστόν, ὡς μηδὲν 

ὅλως εὑρίσχεσϑαι ἐν αὐτῷ χοῖλον ἤτοι πόρον, ἀλλὰ τὸ πᾶν εἶναι ναστὸν 
^ ^ - M ^ , “- ' hi 1A 4 A MI χαὶ πλῆρες. τοῦτο δὲ παρὰ φύσιν: πᾶν γὰρ τὸ xarà φύσιν συνεστὸς xal 

ὃν ἀνάγχη ἔχειν ἐν ἑαυτῷ χοῖλα xal πυχνά. ὥστε ἐπεὶ τὸ τοιοῦτον μῖγμα 

παρὰ φύσιν, ἔτι μᾶλλον ἀνάγκη παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἐξ αὐτοῦ γεγονὸς xal 
ἄγονον: τὸ γὰρ ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν ὄντος γεγονὸς ἔτι μᾶλλον αὐτὸ παρὰ 30 

1 σπόρους] πόρους Arist. PS 9 γίνεσϑαι Ka ὁμοειδῶν L τοιαῦτα ἔτυχον 
φύσει IL 4 εἰσέλϑοι Ka 9 τὴν ϑήλειαν ἃ 6 ἄρρενι ἃ 8 πάντως 1 
8 et 9 ἀνομοειδῶν Ka 11 μῖγμα τὸ τῶν Arist. P 11, 12 γενέσϑαι IL, 
sed cf. v. 28 14 xai post ὡς om. a ἐν τῇ Περὶ γενέσεως “καὶ φϑορᾶς] A 8 

15 εἴρηχεν ex εἰρήχαμεν corr. L 17 post ὥστε add. δύνασϑαι Ka 18 ἀσύμ- 
μετρος L 19 qnoi] fr. 91 Diels 20 ἀτὰρ IKL: αὐτὰς ἃ 29 xal post 

ἐχεῖνον om. IL post ὥσπερ add. «ei Ka 24 δὴ] δὲ IL 20 τῆς] τοῦ L: 

τῶν IK 28 πᾶν om. IL σχληρὸν ἤτοι om. Ka 90 παρὰ] περὶ a 
συνεστὼς IKa 91 ἐπειδὴ a 



124 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. B 8 [Arist. p. 147224 010, 20] 

φύσιν ἔσται. ἀντιλέγει οὖν πρὸς ταύτην τὴν δόξαν σαφῶς λέγων μηδέπω 59r 
τῶν 

ϑεάσασϑαι ἡμᾶς ἐνόντα ἣ χοῖλα T, πυχνὰ τῷ ὕδατι χαὶ τῷ οἴνῳ. 

y p. 741»10 Ἔτι ἐπεὶ συμβαίνει xal ἐξ ἵππων γενέσϑαι ἵππον xal 
ἐξ ὄνων ὄνον xal ἐξ ἵππου xal ὄνου ἡμίονον ἀμφοτέρως. 

Te 3 , 3 1 ^ ' & o » 1 » , ὁ ἀμφοτέρως ἀντὶ τοῦ xai ἐξ ἵππου ἄρρενος xal ὄνου ϑηλείας 

γίνεται ἡμίονος xal ἐξ ὄνου ἄρρενος xoi ἵππου ϑηλείας. ἐπεὶ οὖν, φησί, χαὶ 8ῦ 
νι 5 o » , 2 M 5 aw , Ld , eo UJ τὸ ἐξ ἵππου ἄρρενος μαλαχόν ἐστι xai ix τῆς ϑηλείας ὁμοίως ἵππου, διὰ 

σι 

τίνα αἴτια οὐ γίνεται xal τὸ ἐχ τούτων μῖγμα πυχνὸν χαὶ τὸ ἐχ τοῦ τοιούτου 40 

αίγματος ἄγονον, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐξ ἵππου xai ὄνου: | 

10 p. 747»20 Et μὲν γὰρ ϑάτερον ἐμίγνυτο μόνον, ἐνῆν dv λέγειν 59v 

ὅτι ϑάτερον αἴτιον τοῦ μὴ γεννᾶν ὅμοιον τῇ τοῦ ὄνου γονῇ. 

» i » , N ^ ' , 9 Um , ^N 

νον τὴν ὄνον λέγει xal γονὴν τὸ χαταμήνιον αὐτῆς. πάμπαν δὲ 
βραχέως χαὶ διὰ τοῦτο ἀσαφῶς ἀπήγγελται ἢ λέξις. εἴη δ᾽ ἂν τὸ λεγό- 5 

μενον τοιοῦτον" εἰ μὲν οὖν ἡμίονος εἴτε ἄρρην εἴτε ϑήλυς ὁ ἐξ ἄρρενος 
σ M " - ' 2 » ,ὔ 3 N Ἂν. M ?)^ 0 15 ἵππου γεγονὼς ἣ γεγονυῖα xai ἐξ ὄνου ϑηλείας, εἰ μὲν οὖν τὸ ἐξ ἵππου 
ἄρρενος xal ϑηλείας ὄνου γεννηϑὲν ἄγονον ἦν, τὸ δὲ ἐξ ὄνου ἄρρενος xal 
ἵππου ϑηλείας γόνιμον, ἣν ἂν χαταιτιᾶσϑα! τὸν ἄρρενα ἵππον xai λέγειν 
Ct» A , e 4 M * ' A » e , b! ' ' 

ὅτι τὰ χοῖλα τούτου ὁμοίως xal τὰ πυχνὰ μαλαχὰ ὄντα, ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ 

τῆς ὄνου, γίνεται τὸ ἐχ τούτων ἄγονον: τὰ δὲ τοῦ ἄρρενος ὄνου εἰσὶν 

90 ὁμοίως τοῖς τοῦ ἵππου μαλαχά, τῆς ὃς ϑηλείας ἵππου σχληρά, σχληρῶν 10 

ó& ὄντων οὔτε τοῖς τοῦ ἄρρενος ὄνου μαλαχοῖς διδόασι χώραν εἰσιέναι διὰ 
τὴν σχληρότητα οὗτε τοῖς τοῦ ἄρρενος ἵππου. τούτου δ᾽ οὕτως ἔχοντος 
χαὶ ἐνόντων ἐν τῷ μίγματι τῷ ἐξ ἄρρενος ὄνου χαὶ ἵππου ϑηλείας γεγονότι 

χοίλων χαὶ πυχνῶν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν τῷ ἐξ ἄρρενος ἵππου χαὶ ϑηλείας 
25 ἵππου, ἀνάγχη χατὰ φύσιν ἔχειν ταῦτα τὰ μίγματα, ὥστε xal τὰ ἐξ αὐτῶν 

γεγονότα χατὰ φύσιν ἔχειν xai γόνιμα εἶναι" χαὶ ἐπὶ τούτῳ εἰσὶ γόνιμα 
, , » [77 ' ΄, o 1 Y 2» » » Ἢ 

τό τε ἐξ ἄρρενος ἵππου xal ϑηλείας ἵππου xai τὸ ἐξ ἄρρενος ὄνου χαὶ 1 

ϑηλείας ἵππου. εἰ μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, ἄγονον ἣν τὸ ἐξ ἄρρενος ἵππου 
A , y , N b 2 » » N , o ^ MM.) χαὶ ϑηλείας ὄνου, γόνιμον δὲ τὸ ἐξ ἄρρενος ὄνου xai ϑηλείας ἵππου, ἐνῆν 

Ἃ M b » o » ) 5 £7 J , 1 ' , 

30 ἂν χαταιτιᾶσϑαι τὸν ἄρρενα ἵππον, ἔχειν δ᾽ αἰτίαν ἀποδιδόναι xal διὰ τί 
τὸ ἐχ τοῦ ἵππου xol τῆς ἵππου γεγονὸς γόνιμόν ἐστιν’ ἐπεὶ δὲ xol τὸ ἐχ 

] ἔσται] ἔστι ἃ: om. KL! υηδέν πω Καὶ 9 ἐπειδὴ Arist. γίνεσϑαι Arist. 
5 ἀντὶ τοῦ om. IL post ϑηλείας add. δὲ a 6 xal ἐξ ἵππου IL 
1 post ὁμοίως add. ««i IL 1. ὃ διὰ -- αἴτια] διὰ τί Κα 8 αἰτίαν ἃ 

οὐ γίνεται om. IL 12 τὴν ὄνον] τὴν ϑήλειαν Ka λέγειν L: λέγων I 
13 βραχὺ K 14 post οὖν add. ὁ Ka εἴτε ὁ ἄρρην εἴτε ὁ ϑῆλυς Καὶ: εἴτε ἄρρεν 
εἴτε ϑήλυ ἃ ὁ et ἄρρενος om. K 15 γοῦν Καὶ τὸ ἐξ ἵππου---πολυγόνοις 
τρέπεται εἰς (p. 132,14) om. I —. 16 γεννηϑὲν om. L 19 τῆς) τὸῦ L 

post εἰσὶν add. μὲν a 20 τοῖς om. L 21 οὔτε τῆς 109 L ναλαχὴν L 

28 τὸ ἐξ L 24 χοίλων χαὶ πυχνῶν ex χοῖλον xai πυχνὸν corr. K ϑήλεος 1, 

390 δ᾽] τὴν ἃ 
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" (*» i1 ^ Y» » e , -: ^ Ἁ A1 5 - » Ἁ Lp nv 

τοῦ ἵππου xal τῆς ὄνου ἄγονον, ὁμοίως ὃὲ xal τὸ ἐχ τοῦ ὄνου xat τῆς 59s 

ἵππου (ἄγονον γὰρ xai αὐτό), δῆλον ὅτι xal τὰ τῆς ϑηλείας ἵππου χοῖλα 

χαὶ πυχνὰ μαλαχά ἐστιν, ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ τοῦ ἄρρενος ὄνου. εἰ δὲ τοῦτο, 
ἔδει χαὶ τὸ ἐχ τοῦ ἵππου xal τῆς ἵππου ἄγονον εἶναι" ἔστι δὲ γόνιμον. 

ὁμοίως δὲ xal τὸ &x τοῦ ὄνου xal τῆς ὄνου: ἔστι δὲ xal τὸ ἐχ τούτων 
, e ' - , pr. e^ ouo 7 Y M ? , MJ 

γόνιμον. ἣ μὲν οὖν διάνοια τῆς λέξεως αὕτη ϑεωρητέον δὲ xat αὐτήν. εἰ 

μὲν γὰρ ϑάτερον ἐμίγνυτο μόνον τῇ τοῦ ὄνου γον ἥ (οὕτω γάρ ἐστι τὸ 
συνεχές) ἐνῆν ἂν λέγειν ὅτι ϑάτερον αἴτιον τοῦ μὴ γεννᾶν ὅμοιον. 
- ἘΞ δὲ ^ Às , s 3 - E d 9 , » M ^ .ν pm. £f ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον "ei μὲν οὖν ϑάτερον, ἥτοι τὸ τοῦ ἄρρενος ἵππου σπέρμα 
ἐμίγνυτο τῇ γονῇ χαὶ τῷ χαταμηνίῳ τῆς ϑηλείας ὄνου (χαὶ προσυπαχου- 

στέον τὸ τὸ δὲ τοῦ ἄρρενος ὄνου μὴ ἐμίγνυτο τῇ τῆς ϑηλείας ἵππου ᾿ γονῇ) 

χαὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν ἐχ τούτων ἐστὶν ἄγονον, τὸ δὲ ἐχ τοῦ ὄνου χαὶ τῆς 
er , - " UP. [r4 E. » e Y. - 1 
ἵππου γόνιμον, ἐνῆν ἂν λέγειν ὅτι ϑάτερον, ἤτοι ὃ ἵππος, αἴτιον τοῦ μὴ 
γεννᾶν ὅμοιον, τουτέστι τοῦ ἄγονον εἶναι τὸ ἐξ αὐτῶν. 

Ρ. 141022 Νῦν δὲ οἴᾳπερ οὔσῃ ἐχείνῃ μίγνυται, τοιαύτῃ xal τῇ 
τοῦ συγγενοῦς. 

Τουτέστι νῦν δὲ οἵα ἐστὶν ἣ γονὴ τῆς ϑηλείας ὄνου, ἐν ἣ μίγνυται 
τὸ τοῦ ἄρρενος ἵππου σπέρμα, τοιαύτη ἐστὶ xai ἣ τῆς ϑηλείας ἵππου" ὑγρὰ 

γὰρ xat αὕτη. συγγενῆ ὃὲ εἶπε τὴν ϑήλειαν ἵππον xal τὸν ἄρρενα ἵππον, 
“ qu et Noto - [d ENSE IY ve A BT A ΄ Il 9 Ux εἰ £ov εἰπεῖν ὁμοειδῇ. ὅτι δὲ ὑγρὰ xai ἢ τῆς ἵππου γονή, δῆλον" si γὰρ 

T» σχληρά, ἔδει χατὰ τὸν Εμπεδοχλέα τὸ ἐξ αὐτῆς xol τοῦ ἄρρενος ὄνου 

γεγονὸς ζῷον γόνιμον εἶναι. | 

p.747»93 Ἔτι ἣ μὲν ἀπόδειξις ἐπ᾽ ἀμφοτέρων εἴρηται δμοίως. 

Τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν’ εἰ τάχα xol οὐχ ἀποδείχνυσιν 

ὃ ᾿Εμπεδοχλῆς, ὅμως διὰ τὸ ἐπάγειν τὴν δοχοῦσαν αὐτῷ εἶναι ἀπόδειξιν 

χατὰ ἀμφοτέρων τῶν γινομένων ἔχ τε τοῦ ἵππου xal τῆς ὄνου, χαὶ τοῦ 
ὄνου xai τῆς ἵππου, xaxd γε δὴ τοῦτο χαλῶς πεποίηχε. τὴν γὰρ τοιαύτην 

ἀπόδειξιν ἔφασχεν ὁ ̓ Εμπεδοχλῆς χατὰ τῆς ἀυφοτέρων ἀτεχνίας ἁρμόττειν, 
τοῦ τε ἐξ ἵππου xal τῆς ὄνου γεγονότος xai τοῦ ἐχ τοῦ ὄνου xal τῆς 

ἵππου. ἀλλ᾽ εἴπερ ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς ἡλιχίας αὐτοῦ ὃ ἄρρην ἡμίονος 

ὀχεύσας ἵππον ϑήλειαν T, ὄνον γεννᾷ, ὥς φασιν, εἴπερ οὖν διὰ τοῦτο δώσομεν 
ἀληϑῆ εἶναι τὴν ᾿ὑμπεδοχλέους ἀπόδειξιν, ἐπὶ μόνης ἂν ἀληϑεύοι τῆς 
ϑηλείας ὄνου. | 

9 ὄνου om. L (. ὃ τὸ συνέχον K 9 ἄρρενος om. L: ἵππου om. ἃ 

13 

23 
τοῦ] τὸ L 11 δὲ om. a 21 τὸν om. K ἐξ αὐτοῦ 1, 

90 

25 

& 

40 

45 

χατ᾽ ἀμφοτέρων Arist. 28 τῆς τῶν ἀμφοτέρων ἃ 29 ἵππου xal τοῦ 

ὄνου ΚΙ, 29. 80 τῆς ὄνου καὶ τοῦ ἵππου a 91 fort. legendum εἴπερ οὖν κατὰ 
^P τούτου μὴ δώσομεν 92 post τὴν add. τοῦ a 99 ὄνου] exspectas ἡμιόνου 
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p.41»21 Ἴσως δ᾽ ἂν ἀπόδειξις εἶναι δόξειε πιϑανὴ τῶν εἰρη- 60r 

μένων λογιχή. 

Τίς ἐστιν ἣ λογικὴ ἀπόδειξις, αὐτὸς σαφηνίζει λέγων λέγω δὲ λογιχὴν 
τὴν χαϑόλου xol πλείοσιν ἐφαρμόζουσαν, τοιαύτη δ᾽ ἐστὶν ἢ μὴ ἐχ τῶν 
οἰχείων ἀρχῶν οὖσα τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ ἐχ χοινοτέρων, ὡς ἐν τοῖς Yocé- 5 σι 

ἀναλυτιχοῖς δέδ ὁ δὲ λεγόμενόν ἐ ῦτον" τῇ í pots ἀναλυτιχοῖς δέδειχται. τὸ εγόμενόν ἐστι τοιοῦτον: τῆς Δημοχρίτου 
xoi ᾿Εἰμπεδοχλέους ἀποδείξεως πιϑανωτέρα ἂν εἶναι δόξειεν ἢ ῥηϑησομένη 10 
9 P NES »y O2 » e [d , , ^ , , ἀπόδειξις. εἴη δ᾽ dv ὃ ῥηϑησόμενος λόγος xal πειρώμενος χατασχευάζειν, 
διὰ τί ot ἡμίονοι οὐ γεννῶσι, τοιοῦτος" ἐὰν γὰρ ἐχ λέοντος ἄρρενος χαὶ 1ῦ 

10 ϑήλεος λέοντος, οἵπερ εἰσὶν ὁμοειδεῖς, ὁμοειδὲς γεννᾶται (λέων γάρ), ἐχ δὲ 
* — , , N a 5 » b A [4 ' ^ 

ἀνομοειδῶν ἀνομοειδές (τὸ γὰρ ἐξ ἄρρενος χυνὸς xal ϑηλείας χυνὸς γεγονὸς 90 
5 , 2 — , * Ls , 9. WA ' 5 , A , 

ἀνομοειδές ἐστι τῷ ἐχ λεόντων γεγονότι), εἰ δὴ τὸ ἐχ λεόντων γεγονὸς λέων 

ἐστί, τὸ δὲ ἐχ χυνῶν χύων, λείπεται ἄρα τὸ ἐχ λέοντος xai χυνὸς γεγονὸς 
, » * , , - Ἁ MI ἐ ^ - o M » , μήτε λέοντα εἶναι μήτε χύνα. τοῦτο δὴ xat ἐπὶ τῶν ἵππων xoi ὄνων" εἰ 9 

15 γὰρ τὸ ἐξ ἵππων γεγονὸς ἵππος ἐστί, τὸ δὲ ἐξ ὄνων ὄνος, τὸ ἐξ ἵππου 
» 1 , 3 , * 

xal ὄνου γεγονὸς οὔϑ᾽ ἵππος ἂν εἴη οὔτε ὄνος, ἀλλ΄ ἡμίονος. εἰ δέ, φασὶν 30 

οἱ τοῦτο χατασχευάζοντες, δοίημεν. ἐχ τῆς μίξεως ἄρρενος ἡμιόνου χαὶ 
, e , m , - TA Um » x 5 - e , ed ϑηλείας ἡμιόνου γεννᾶσϑαί τι ζῷον, τί ἂν εἴη τὸ Éx τῶν ἡμιόνων γεγονός: 

P , ἊΝ v c x zx A 9 Χ € - d 5 ΄ ἡμίονος ἢ ἄλλο τι; ἕτερον μὲν οὖν xat ἀνομοειδὲς ἑαυτῶν ἐχ τῆς ἀλλήλων 8ῦ 

20 συνουσίας γεννῆσαι οὐ δύνανται" τὰ γὰρ γεννῶντα ἀνομοειδῇ ἑαυτοῖς πολὺ 
πρότερον ὁμοειδῇ γεννᾶν δύνανται, εἶθ᾽ οὕτως ἀνομοειδῇ" τούτου γὰρ δηλω- 

Ἁ * cr A , P) T, A ' ^5 » * 

τιχὸν τὸ ἕτερον γὰρ (γένος) οὐχ οἷόν τε διὰ τὸ ἐξ ἄρρενος xai 

ϑήλεος τῶν ὁμοειδῶν ταὐτὸ γενέσϑαι τῷ εἴδει. ἔστι γὰρ τὸ ἕτερον 40 

γένος οὐχ οἷόν τε ἴσον τῷ ἀνομοειδὲς γὰρ οὐχ οἷόν τε εἶναι τοῖς ἡμιόνοις 

58 τὸ ἐξ αὐτῶν γεγονὸς διὰ τὸ ἐξ ὁμοειδῶν ἄρρενος xai ϑήλεος ταὐτὸ γίνεσϑαι 
τῷ εἴδει, τουτέστιν ὁμοειδές. ἀνομοειδὲς οὖν τὸ ἐξ ἡμιόνων γεγονὸς οὐχ 

οἷόν τε εἶναι τοῖς γεννήσασιν αὐτὸ ἡμιόνοις. ἡμίονος δὲ ὅτι ἐξ ἵππου 
χαὶ ὄνου γίνεται, τουτέστιν ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡμίονος χαὶ ὁμοειδὲς τοῖς 

ἡμιόνοις δύναται εἶναι τὸ ἐξ ἡμιόνων γεγονός" χεῖται γὰρ τὸν ἡμίονον ἐξ 
30 ἀνομοειδῶν γίνεσϑαι. τοῦτο γὰρ πάλιν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἐχ δὲ τῶν ἑτέρων 45 

τῷ εἴδει ἕτερον ἐτέϑη γίνεσϑαι ζῷον: ἐχ γὰρ ἵππου xal ὄνου ἑτέρων 
ὄντων τῷ εἴδει ὃ ἡμίονος, ἕτερος ὧν ἵππου χαὶ ὄνου. ἐπεὶ οὖν οὔτε 
ὁμοειδὲς ἑαυτοῖς oi ἡμίονοι οὔτε ἀνομοειδὲς δύνανται γεννᾶν, εἰχότως εἰσὶν 
ἄγονοι. λέγει οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐγχαλῶν τῷ λόγῳ τούτῳ χαϑόλου τε 

1 δὲ μᾶλλον ἂν Arist, cf. v. v δόξειεν Arist. P: δόξει 1,1: δόξη K corr. L, Arist. SYZ 

9. 6 ἐν τοῖς “Ὑστέροις ἀναλυτιχοῖς] A 2 6 δέδεικται] λέγεται ἃ ( δόξειεν 
seripsi: δόξη libri ῥηϑησομένη] ῥηϑήσεσϑαι μέλλουσα ἃ 9 τοιοῦτον L 
γὰρ om. Ka 10 εἰσὶν ὁμοειδῆ KL post ὁμοειδὲς add. αὐτοῖς ἃ λέων scripsi: 

λέγων libri 11 ἀνομοειδοῦς KL ἀνομιοειδές ex ἀνομοειδῇ corr. 1,3 

10 εἴδη φασὶ ἃ 11 τῆς om. Καὶ 18 ϑήλεος Ka 19 ἑαυτῶν] ἔστω L 

20 post συνουσίας add. ἡμίονοι a πολλὰ L 21 post γὰρ add. ἐστὶ a 
22 γένος addidi coll. v. 24 24 ἡμίοσι a itemque 27 et 29 21 αὐτῶ Καὶ 

9l γίνεσϑαι ex γενέσϑαι corr. K 
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εἶναι xal μάτην εἰρημένον: εἰ yàp Ty ἀληϑές, | ἔδει xal τὸ ἐχ χυνὸς xal 60v 

ἀλώπεχος ἄγονον εἶναι. ὁμοίως δὲ xai πάντα τὰ ἄλλα τὰ ἐξ ἀνομοειδῶν 

γεγονότα. τὸν μὲν οὖν τρόπον τοῦτον, τουτέστι τὸν χαϑόλου χαὶ χοινὸν 

οὐ δεῖ ζητεῖν τὰς ἑχάστου αἰτίας, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν οἰχείων. 

5 p.748316 Ιρῶτον μὲν ἑχάτερον αὐτῶν ἐστι μονοτόχον ἐχ τῶν 

συγγενῶν ζῴων. 

Συγγενῇ νῦν λέγει τὰ τετράποδα χαὶ ζῳοτόχα. μέλλων δὲ τὴν οἰχείαν 5 
xai ἀληϑῇ λέγειν δόξαν τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεχνίας πρῶτον ἐχτίϑεται τὰ 
ὑπάρχοντα τοῖς ἵπποις χαὶ ὄνοις, ἐξ ὧν εἰσιν ἡμίονοι, καὶ οὕτως ἐχ τούτων 10 

10 συνάγει πάνυ ἐντρεχῶς τὸ αἴτιον τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεχνίας. φησὶν οὖν 
ὅτι πρῶτον μὲν ἐχ τῶν τετραπόδων xal ζῳοτόχων μόνοι ot ἵπποι xol ὄνοι 
εἰσὶ μονοτόχοι: οὐδεὶς γὰρ ὄνος ἢ ἵππος ὦπται δύο τετοχυῖα΄ δεύτερον δὲ 15 

Χ ' ec , »-* , , b! [4 * - b] , ΄ 1 

ὅτι οὐχ ἀεὶ οὐδὲ χατὰ πάντα χαιρὸν ὑπὸ τῶν ἀρρένων συλλαμβάνονται τὰ 

ϑήλεα, διὰ τὸ μὴ ἀεὶ φέρειν τὰ ἄρρενα γονήν, ἀλλ᾽ ai μὲν ἵπποι ἐν ταῖς 30 
5 , € ^ » A 1 e , » 5 , A 

15 ἰσημερίαις, at δὲ ὄνοι περὶ τροπὰς ϑερινὰς ἡλίου ὄντος ἐν xapxtv xai 
λέοντι. τρίτον ὅτι αἱ μὲν ἵπποι οὐ χαταμηνιώδεις εἰσίν, ἀλλὰ πάμπαν 90 

ὀλίγον φέρουσι τὸ χαταμήνιον, αἱ δὲ ὄνοι ἀπουροῦσι τὸν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος 
γόνον, διὸ μετὰ τὴν ὀχείαν ἀχολουϑοῦντες μαστιγοῦσιν αὐτὰς χαὶ τρέχειν 

ἀναγχάζουσιν, ὅπως μὴ σταϑῶσι χαὶ ἀπουρήσωσι τὸν γόνον: οὐδὲν γὰρ 

90 ϑῆλυ τρέχον οὐρεῖν δύναται. τέταρτον δὲ ὅτι ψυχρότατος ὃ ὄνος, οὗ 
σημεῖα παρατίϑησι λίαν σαφῆ. πωλία δὲ λέγει τὰ τῶν ὄνων τέχνα. τὸ 30 
δὲ ἂν ni , S ira , 2 m » ὸ 945 » 2 M - 2 - z - ἐν τῇ αὐτῇ γὰρ γίνεται ἐν ἣ ἂν ὀχευϑῇ ἴσον ἐστὶ τῷ ἐν τῇ αὐτῇ 
γὰρ ὥρα γεννᾶται, ἐν Tj ἂν ὀχευϑῇ. ἐπεὶ γὰρ ἐνιαυτὸν δλόχληρον (δώδεχα 

γὰρ μῆνας) φέρει χατὰ γαστρὸς τὸ ἔμβρυον xol ἣ ἵππος xal ἣ ὄνος, ἀνάγχη 
"BA si. 2 -2) κι - - ΄ 2 Y»? ΄ Ah M 25 τὴν ἵππον ἐν τῇ ἰσημερίᾳ ὀχευϑεῖσαν πάλιν ἐν τῇ ἰσημερίᾳ γεννῆσαι, τὴν 

A » M , : , τ A * » e o , [24 E δὲ ὄνον ἐν τῷ Üépev ἐν ταύτῃ γὰρ ὠχεύϑη τῇ ὥρα. τούτων οὕτω προει 
, lod U , 

λημμένων σχεπτέον τίνος ἕνεχα εἴληπται ταῦτα, xal οὕτω τὴν λέξιν σαφη- 
γιστέον. τὸ μὲν οὖν μονοτοχεῖν, μηδέποτε δὲ δίδυμα γεννᾶν πρὸς δεῖξιν 80 

εἴληπται χαὶ εὐφυΐας χαὶ ἐπιτηδειότητος, ἣν ἔχουσι πρὸς τὸ εἶναι ἄγονα. 

80 τὸ γὰρ μονοτοχεῖν πάνυ λαμπρὸν δεῖγμα τοῦ εὐφυΐαν χαὶ ἐπιτηδειότητα 
ἔχειν πρὸς τὸ εἶναι ἄγονα τὸ γὰρ ἐπιτηδείως ἔχον πρὸς τὸ γεννᾶν γεννᾷ 

ποτε xai δύο. ἀλλὰ xal τὸ ἐν μόναις ταῖς εἰρημέναις ὥραις, τῇ τε ἰση- 
^ M —- FON 

μερίᾳ xal τῷ ϑέρει, γεννᾶν xal ὀχεύεσϑαι, xal τοῦτο διὰ τὸ ἐπιτήδειον 
εἶναι πρὸς τὸ μὴ γεννᾶν εἴληπται" τὰ γὰρ ἐπιτήδεια πρὸς τὸ γεννᾶν χατὰ 

1 εἰρημένῳ ἃ 2 ἀλώπεχος) ἵππου ΚΙ, post ἀλώπεχος add. χαὶ ἃ 

8 xai om. L 10 ἐντέχνως a 11 τῶν om. a xal oi ὄνοι à 

12 ἵππος ἢ ὄνος coll. a 14 αἱ scripsi: οἱ libri 16 καταμηνιώδη a 
18 τὴν om. L αὐτοὺς KL 19 σταϑεῖσαι ἀπουρήσωσι a 20 οὗ scripsi: 
οὗ libri 20. 21 οὗ σημεῖα om. L in lac. VII fere litt. 21 σαφῶς a 
29 ᾿εὐφυΐας xal ἐπιτηδειότητος scripsi: εὐφυΐαν xol ἐπιτηδειότητα libri 90 post γὰρ 
add. ἐπιτηδείως ---εννᾶν (31) sed rursus del. L μονοτοχεῖν in ras. Κα 91 ἔχειν 

post εὐφυΐαν (30) ponit a 99 post τοῦτο add. δὴ a 
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πᾶσαν ὥραν συλλαμβάνουσι τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἀλλὰ xai τὸ πάνυ φέρειν ὀλίγον 40 

χαταμήνιον τούτου OstxttxOv* αἰτία γὰρ ἀτεχνίας ἢ τῶν χαταμηνίων σπάνις. 
, ' ' [s , , » 3-27 2 1 Ys y ' ji 

ἀλλὰ xai ἢ ψυχρότης τούτου dv εἴη αἰτία. εἰ γὰρ xol ϑερμότερα xai τὸ 

χαταμήνιον xal ἢ γονὴ τῶν ἵππων τῆς γονῆς xai τοῦ χαταμηνίου τῶν 
» ey - E , 

5 ὄνων, ὅμως xal αὐτὰ τῇ ἑαυτῶν φύσει ψυχρά ἐστιν’ οὐ γὰρ τὸ τινὸς ϑερ- 
, ^ ΄ * ^ " 

μότερον ἤδη xal ϑερμόν ἐστιν. εἰ οὖν ταῦτα, οἵ τε ὄνοι φημὶ xai οἵ 
iJ 2 e E e , ἵπποι, τὰ χατὰ φύσιν γεγονότα (ἐξ ὁμοειδῶν γὰρ γεγόνασιν) οὕτω πάμπαν 45 

, , , - y. E , 1 εὖ XA KR ΄ M EE. x 
σὐνεγγύς εἰσι τοῦ ἄγονα εἶναι (μόλις γὰρ χαὶ ἕν δύνανται γεννᾶν), ot ἡμίονοι, 

οἷς πρὸς τοῖς εἰρημένοις ὑπάρχει χαὶ τὸ παρὰ φύσιν, πῶς οὐχ ἂν εἶεν ἐξ 
3 , » 

10 ἀνάγχης dqovot; | 

p. 748332 Σημεῖον δὲ τούτου. 61r 

Σημεῖον δέ, φησί, τοῦ ψυχρὰν εἶναι τὴν τοῦ ὄνου γονὴν ὅτι ἂν μὲν 
ἵππος ἀναβῇ ἐπὶ τὴν προοχευϑεῖσαν ὑπὸ ὄνου, οὐ φϑείρει τὴν τοῦ προοχεύ- 
σαντος γονὴν διὰ τὸ ϑερμὸν εἶναι τὸ τοῦ ἵππου σπέρμα, ὃ δ᾽ ὄνος φϑείρει 

15 τὴν τοῦ προοχεύσαντος ἵππου διὰ ψυχρότητα. τάχα δὲ εἰ wal ψυχρά εἰσι 
τὰ περιττώματα ἑχατέρων τῶν ὄνων, τό τε τοῦ ἄρρενος xai τὸ τοῦ ϑήλεος, 10 
ὅμως ὅταν ἀλλήλοις μιχϑῶσιν ὅ τε ἵππος xal ἢ ὄνος T, ὃ ὄνος xal ἢ 

ἵππος, σώζεται τὸ χύημα διὰ τὴν τοῦ ἵππου ἣ τῆς ἵππου. ϑερμότητα, xai 

τούτου ἕνεχα τελειοῦνται τὰ ἐχ τούτων. τῷ δὲ ἄγονον δὲ προσέϑηχε 

20 τὸ εἰς τελειογονίαν, διότι, ὡς εἴρηται, συλλαμβάνονταί τινες ἡμίονοι, οὐ 

τελειοῦσι δέ, ἀλλὰ προΐενται ἀτελῆ xat vexpd. βόλον δὲ πρῶ τον λέγει τὴν 20 

λεγομένην ὑπὸ τῶν πολλῶν πρωτοβολίαν, ἐξ οὗ xai πρωτοβόλον ἵππον T, 

ὄνον T, ἡμίονον ὀνομάζουσιν. ἂν οὖν εὐϑύς, φησί, μετὰ τὸν πρῶτον βόλον 25 

μὴ ἄρξηται γεννᾶν T, fj ὄνος T, ὃ ὄνος, οὐχέτι γεννᾷ τὸ παράπαν: οὕτως 
28 ἐπὶ μιχροῦ ἔχεται τοῦ ἄγονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων, τουτέστιν 

οὕτως εἰσὶ λίαν ἔγγιστα οἱ ὄνοι τοῦ ἄγονοι εἶναι. τὸ δὲ xal τοσοῦτον 30 

λείπει τοῦ ἄγονος εἶναι, ὅσον τὸ γενέσϑαι τὸ ἐχ τούτου ψυχρό- 

τερον ἴσον ἐστὶ τῷ τοσοῦτόν ἐστι τοῦ ἄγονος εἶναι σύνεγγυς, ὥστε ἂν 

μιχρόν τι ψυγῇ τὸ σπέρμα T, τὸ χαταμήνιον, οὐδαμῶς χύει. ἀλλὰ xol τὸ 35 

80 ἐξ ἀμφοῖν, φησί, τῶν ὄνων γεγονὸς μιχροῦ δεῖν ἄγονόν ἐστιν. ὥστ᾽ ἐπεὶ 
μόλις ἕν δύναται γεννᾶν ὃ ἵππος μετὰ τῆς ἵππου xal 6 ὄνος μετὰ τῆς ὄνου, 40 

εἰ προσγένηται αὐτοῖς τὸ παρὰ φύσιν, ἤτοι τὸ μιγῆναι ἵππον ὄνῳ (παρὰ 

φύσιν γὰρ τοῦτο) ἀνάγχη τὸ ἐχ τούτων ἄγονον εἶναι. ἄλλως τε ἐπεὶ 

1 συλλαμβάνουσι] εἴληπται 1, 2 post τούτου add. ἐστὶ ἃ δηλωτιχόν ἃ 

9 post ψυχρότης add. πάνυ àv a ἂν εἴη om. a 9 αὐτὴ KL ἑαυτῆς L 

15 «ai om. KL 16 ἑκατέρων] ἔχ τε ἃ τῶν om. L τό te — ϑήλεος] 
τοῦ τε ἄρρενος «al τῆς ϑηλείας a 117 ὅτε ἃ 18 ϑερμότητος ἃ 19 τὸ δὲ Ka 

20 ὅτι ἃ 22 τῶν om. ἃ 29 πρωτοβόλον K: mpotofo" L 24 prius ἢ om. a 
ὁ ὄνος ἣ ἡ ὄνος ἃ 25 τοῦ libri et Arist. P: τὸ Arist. vulg. σῶμα τὸ τῶν à 

26 ἐστὶ KL! post εἰσὶ add. πάμπαν σύνεγγυς τοῦ ἄγονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων 

τουτέστιν οὕτως εἰσὶ K 28 τῷ om. L 29 dora] ψυχϑῇ 7) a τὸ ante 
καταμιήνιον om. ἃ 9l μετὰ τοῦ utrobique L ὁ ante ὄνος om. L 99 ἄλλως 
τε Scripsi: ἀλλ᾽ ὥστε libri 
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ἐνιαύσιος ἣ χύησις τῶν τοιούτων, ἀνάγχη, εἰ συλλήψεται ἡμίονος, ἐνιαύσιον 45 

εἶναι xol αὐτῆς τὴν χύησιν. τί οὖν dy ἐτρέφετο τὸ ἔμβρυον τὸν | 
ὅλον ἐνιαυτὸν μὴ ὄντος χαταμηνίου; ὥστε χαὶ διὰ τοῦτο ἀναγχαῖον θ" 

αὐτὰς ἀγόνους εἶναι. ταῖς οὖν ἡμιόνοις χαταμήνιον οὐ γίνεται" ἂν δέ τι 5 

5 συμβῇ γενέσθαι, ἄχρηστον ὃν συνεχχρίνεται μετὰ τοῦ περιττώματος τῆς 

ὑγρᾶς τροφῆς. xal διὰ τοῦτο οὐ τῶν ἄρϑρων ot ἡμίονοι ἄρρενες ὀσφραίνονται 
τῶν ϑηλειῶν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ περιττώματος τῆς ὑγρᾶς τροφῆς. ἐπεὶ γὰρ 10 
αἱ ϑήλειαι ἵπποι xai ὄνοι τότε ὀργῶσι χαὶ πρὸς τὴν τῶν ἀρρένων μῖξιν 
οἰστρῶσιν, ὅτε τὰ χαταμήνια Bx τῆς ὑστέρας, ἐν ἣ εἰσι, πρὸς τὰ ἄρϑρα ιὉ 

10 χατέλϑωσιν φυσιχῶς χινούμενα, ὀσφραίνονται οἱ ἄρρενες τῶν ἄρϑρων τῶν 
ϑηλειῶν- xal εἰ μὲν αἴσϑονται ὀσμῆς, οἵα ἐστὶν T, τῶν χαταμηνίων, γινώ- 

σχουσι φυσιχῶς ὅτι ὀρέγονται ὀχευϑῆναι xai ὀχεύουσιν αὐτάς, εἰ δὲ μὴ 30 

αἴσϑονται, ὑποχωροῦσιν, ἅτε τῶν ϑηλειῶν μὴ οἰστρωσῶν. ἐπεὶ οὖν οὕτως 
ἔχει, τὸ δὲ τῶν ἡμιόνων περίττωμα οὐ χάτεισι πρὸς τὰ σφῶν ἄρϑρα, 

15 ἀλλὰ συνεχχρίνεται τοῖς οὔροις, ὀσφραίνονται τῶν οὔρων. xal εἰ μὲν 

αἴσϑονται ὀσμῆς χαταμηνίου, ὀχεύουσιν. αὐτάς, εἰ δὲ μή, ἀφίστανται. ἀλλὰ 
τὴν μὲν ϑήλειαν, φησίν, Tutovov συλλαβεῖν ποτε ἐνδέχεται, ἐχϑρέψαι δέ 
ποτε οὐχ ἐνδέχεται" ὁ δ᾽ ἄρρην ἡμίονος μετὰ τῆς ϑηλείας ἵππου γεννή- 
σειεν ἄν, βραχύτατον ὃὲ xai τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον ἐν τοῖς ἵπποις χαὶ ?5 

20 ἡμιόνοις ὃν τὰ ἀνθϑρωπάρια, ὃ χαλοῦσι πυγμαίους, πρὸς ἡμᾶς. χαλεῖται 
δὲ τὸ ἐξ ἄρρενος ἡμιόνου γεννηϑὲν γίννος, xoi γίνονται ἀεὶ ἐξ ἄρρενος 
ἡμιόνου (vvot* ἐξ ἵππου δὲ xai ὄνου σπανίως xal τότε, ὅτε συμβῇ τὸ 
χύημα νοσῆσαι ἐν τῇ ὑστέρα, ὥσπερ xal τὰ μετάχοιρα ἐν τοῖς χοίροις" ὃ 
γὰρ γίννος ἐν ἵπποις, τοῦτο μετάχοιρον ἐν τοῖς χοίροις. γίνεται ὃὲ τὸ 

25 μετάχοιρον ἐν ᾧ ἂν τύχῃ χοίρῳ οὐ γὰρ ἐν τῷδε 7, ἐν τῷδε, ἀλλ᾿ ἐν ᾧ 
ἂν τύχῃ. | 80 

2 xai om. ἃ αὐτοῦ KL 8 ὅλον] ἅπαντα ἃ 4 ἡμίοσι a, itemque 20 

καταμήνια ἃ 9 συγχρίνεται ἃ 6 χαὶ διὰ---γρᾶς τροφῆς (T) om. KL 

ἡμίονες a 1 ἐπειδὴ a 9 post ὅτε add. xoi a ix τῆς---ν ἢ] καὶ ἡ 
ὑστέρα ἐν ᾧ ΚΙ, 18 οἰστρουσῶν ἃ οὖν τοῦϑ᾽ οὕτως ἃ 15 συνεχχρίνονται 
libri 11. 18 δέ ποτε] xol τελειῶσαι ἃ 19 ἐν om. KL 22. 28 νοσῆσαι τὸ 
χύημα coll. Ka 23 ὃ scripsi: ὁ libri 24 τούτω ἃ μετάχοιρος KL 

20 τύχοι Καὶ 26 post τύχῃ add. ἐνταῦϑα πεπλήρωται καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον τῆς περὶ 

ζώων γενέσεως, καὶ ἡμῖν αἱ εἰς τοῦτο σχολαί ἃ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 9 



XXOAIA ΕΙΣ TO TPITON THX ΠΕΡῚ ZOQN l'ENEXEOX 62r 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΊΑΣ. 

Ἔν -»- , λί , Ὕ - Π i C , " , ^ * ὧν τῷ παρόντι βιβλίῳ, τρίτῳ ὄντι τῆς Περὶ ζῴων γενέσεως πραγμαὰ 
τείας τὴν τῶν γινομένων ἐξ ov παραδίδωσι γένεσιν, xai πρῶτον τὴν τῶν 5 

5 €x τελείων ὠῶν γινομένων. τῶν γὰρ cv τὰ μὲν τέλεια προΐεται, ὡς τὰ 
- 5 [^ N ΄ - - 1 ) 5 - σ ' Ξ 

τῶν ἀλεχτορίδων xal πάντων τῶν πτηνῶν, τὰ δ᾽ ἀτελῆ, ὥσπερ σχεδὸν τὰ 10 

τῶν ἰχϑύων πάντων. χαὶ φησὶ χατὰ μέν τι παραπλήσιον εἶναι τὴν τῶν 

ῳοτοχουμένων πάντων γένεσιν ἑαυτοῖς τε xal τοῖς πεζοῖς, λέγων πεζὰ τὰ 
, , ax ^ ) , , - , ^ 1 » ^ » D 

ζῳοτόχα.  xatxot εἰσὶ xai «otóxa πεζά, otov σαύρα xoi ὄφις xal ἄλλα 15 

10 πλείω, ὅμως νῦν αὐτὸς πεζὰ εἶπε τὰ ζῳοτόχα ἀντιδιαστέλλων αὐτὰ πρὸς 

ἅπαντα τὰ ὠοτόχα διὰ τοῦ πεζοῦ. χατά τι μὲν οὖν χοινωνοῦσιν ἀλλήλοις, 20 

χατά τι δὲ διαφέρουσι. χοινωνοῦσι μὲν χατὰ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως τὰ 
ὠοτόχα πάντα xal ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ζῳοτόχοις, τοῖς μὲν ζῳοτόχοις, ὅτι xol 25 

αὐτὰ τὰ ζῳοτόχα ἀπὸ συνδυασμοῦ γίνεται προϊεμένου τοῦ ἄρρενος εἰς τὸ 

15 ϑῆλυ γονήν. χορώνη δὲ χαὶ περιστερὰ χοινωνοῦσιν ἀλλήλαις xal ἀετῷ xai 80 

χύχνῳ χαὶ ὅλως πάντα τὰ ὠοτόχα ἀλλήλοις χατὰ τὸ £x συνδυασμοῦ γεννᾶν" 
διαφέρουσι δὲ χαὶ πρὸς τὰ πεζὰ χαὶ πρὸς ἑαυτὰ τῷ τὰ μὲν γεννᾶν τέλειον, 
τὰ δ᾽ ἀτελές. μονόχρωμον δέ φησιν ὠὸν τὸ ἔχον ἕν χρῶμα" γράφεται δὲ xol 35 

μονόχρων xal μονόχρωμον xat μο νόχροον. λέγει δὲ xai ἔξωϑεν λαμβάνειν 62v 
1 τ ᾿ Ὑ 1 D Ὁ τ κα » 7 eem s 1 1 , » 

20 τὰ ῳὰ τὴν αὔξησιν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, Ot ἣν xal tà τελειούμενα ἔσω. 
χαὶ ἢ αἰτία ἀμφοῖν πρόδηλος. ὡς γὰρ τῶν ζῳοτοχουμένων οὐδὲν οἷόν τε ὅ 

M - 5 Ἁ ^ ^ ^F — * 3 * * , ^— » 

γεννῆσαι οἷον αὐτὸ πρὶν ἡ αὐξηϑῇ xal εἰς τὴν ἐπιβάλλουσαν φυσιχῶς ἐλϑῃ 

ἡλικίαν, οὕτως οὐδὲ τῶν «my οὐδὲν δύναται ζῷον γενέσϑαι μὴ αὐξηϑέν. 10 

ἀνάγχη δὲ ζῷον γίνεσϑαι, ἵνα τοῦ del xal τοῦ ϑείου Éxactov τῶν εἰδῶν, 

1. 2 Σχόλια--- πραγματείας rubro inser. L: post γενέσεως add. ἀριστοτέλους K, qui haec cum 

extremis libri II verbis coniungit: Δριστοτέλους περὶ ζῴων γενέσεως μετὰ τῶν τοῦ Φιλο- 
πόνου σχολίων βιβλίον 7 ἃ 4 γένεσιν παραδίδωσι coll. ἃ 4. ὃ ἐκ τῶν coll. KL 
9 γινομένην KL 8 vc om. KL πεζὰ] mapa L 9 ὄφις] ἔχις Ka 
10 εἴρηκε a 13 post μὲν add. οὖν ἃ 14 post αὐτὰ add. xai Ka 

18 μονόχροον a 19 «oi ante ἔξωϑεν om. Ka ἔξω ἃ Arist. λαβεῖν ἃ 
20 ἥνπερ ἃ 21 ὥσπερ γὰρ ἃ 22 ἔλϑῃ scripsi: ἔλϑοι libri 23 post οὐδὲ add. ἐπὶ L 
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ὡς ἐνδέχεται, ἐπαπολαύῃ: ὥστε ἀνάγχη xal αὔξεσϑαι. διὰ ταύτην τοίνυν 62v 

τὴν αἰτίαν. xol τὰ ἐντὸς xai τὰ ἐχτὸς τῶν ὠῶν αὔξεται xol τελειοῦται. 15 
2 ΄ Y 2 A Ug » , S ent λὰ λ ee , πὰ ἡλλὸ ὶ 

ἐφιστάνειν δὲ ἀξιῶ ὅτι οὐ μόνον τὰ γόνιμα ὠὰ χαλεῖ χυήματα, ἀλλὰ χὰ 
^ , , €- M 

τὰ ὑπηνέμια. λέγει δὲ xoà τὰ ὑπηνέμια γίνεσϑαι τοῖς πολυγόνοις διὰ τὸ 
- , A ^ » ^ 

ἔχειν πολὺ περίττωμα, τοῖς δὲ γαμψώνυξι μὴ γίνεσϑαι διὰ τὸ ἔχειν τὸ 
^ - , ' y e , ' . ἢ » o 

CX» ἐχ τοῦ ϑηρεύειν: ix ϑήρας γὰρ ἔχοντες ot γαμψώνυχες τὸ ζῆν ava- 25 
- e , ' - Led »» 

λίσχει τὴν τοῦ περιττώματος φύσιν T, φύσις εἰς τὴν τῶν πτερῶν αὔξησιν. 
σ , , , » Ἢ ' MI A , M i ἵνα δύνωνται ταχέως πέτεσϑαι. ἄλλως τε ἐπεὶ xal τὰ περιττώματα χαὶ τὰ 30 

€ , - “Ὁ mw 7 M X - 

ἐξ αὐτῶν d τε xal ζῷα ἐξ ὑγροῦ xai ϑερμοῦ γίνονται, τὸ δὲ τῶν γαμψω- 

νύχων σῶμα ξηρὸν χαὶ ϑερμόν, χαὶ διὰ τοῦτο ἂν ἐλλείποι αὐτοῖς τὸ τοιοῦτον 

περίττωμα" πάντα γὰρ ὅσα ἔχει πλέον περίττωμα, ὑγρότερά ἐστι τῶν ὀλίγον 35 

τοῦτ᾽ ἐχόντων. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν χαὶ τὰ μὲν γαμψώνυχα 
, , » , » , 

οὔτε ὀχευτιχά ἐστιν οὔτε πολύγονα. εἰ γὰρ τὰ ὀχευτιχὰ ἔχει περίττωμα 40 

΄ 20 

πολύ, dvd xv xà μὴ πολὺ ἔχοντα περίττωμα μὴ εἶναι ὀχευτιχά. τοιαῦτα 
΄ Ἁ ' Y " δ᾽ ὡς εἴρηταί εἰσι xà ξηρὰ xal ϑερμά, otov τὰ γαμψώνυχα. λέγει δὲ τὰ 46 

, " , δ) 

γαμψώνυχα μὴ ὀχευτιχά, οὐχ ὅτι οὐδ᾽ ὅλως οὐχ ὀχεύουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ 

πολλάχις xal xa0' ἑχαά στην ὥραν τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥσπερ αἱ ἀλεχτορίδες xol 63r 
περιστεραί. ὀγχώδη δέ φησιν εἶναι τὰ τῶν περιστερῶν σώματα διὰ τὴν 

λ αν" οὐχ ἔ) Xp τὰς σάρχας ἀναλόγως τῇ σφῶν μεγέϑει, ἀλλ᾿ ὅ πολυσαρχίαν᾽ οὐχ ἔχουσι γὰρ τὰς σάρχας γως τῷ σφῶν μεγέϑει, à 
ὑπερβαινούσας αὐτό. τὰ δὲ περιστερώδη μεταξύ εἰσι τῶν γαμψωνύχων χαὶ 
βαρέων. fj μὲν γὰρ ἐοιχότα τοῖς γαμψώνυξίν εἰσιν, ὀλιγοτοχοῦσι" πτητιχὰ 10 
γὰρ xal τὰ περιστερώδη, xal τρέπεται ἐν τούτοις ὡς ἐν τοῖς γαμψώνυξιν ἢ 

, [4 ^ M — b/4 e ^ 5 - - 

χαταμηνιώδης ὕλη εἰς τὴν τῶν πτερῶν αὔξησιν. ὅτι δὲ ὀλιγοτοκοῦσι, δῆλον" 15 
, ΄, δ "m - 

δύο γὰρ del τίκτουσι, σπανίως δὲ τρία. Ἢ μὲν οὖν ἐοίκασι τοῖς γαμψώνυξι, 
, , Ψ A X ^ ^ 4 s rut ^ LC. T , τίχτουσιν ὀλίγα, ἡ δὲ ἔχει τὸ σῶμα αὐτῶν πλῆϑος xal ὄγχον xai πολυσαρχίαν 90 

Ἁ , , - , , ET- A ^ A Q? 

(xai ταύτῃ γε ἐοίχασι τοῖς βαρέσι), τίκτουσι πολλάχις" τὰ πλεῖστα γὰρ χαϑ 

ἔχαστον μῆνα δὶς τίχτει. διά τε οὖν τοῦτο τίχτουσι πολλάχις xal διὰ τὸ 
ῥαδίως τὰ περιστερώδη πορίζεσϑαι τὴν τροφήν ζῶσι γὰρ ἐχ τῶν ἐμποδών. 25 

τὰ δὲ γαυψώνυχα χαλεπῶς" πᾶν γὰρ τὸ ἐκ ϑήρας ζῶν χαλεπῶς πορίζεται 
Y - , e τὴν τροφήν. λέγει δὲ xal τὰ μιχρὰ τῶν ζῴων πολύγονα εἶναι ὡς xal 80 

τῶν φυτῶν τὰ μιχρά xai γὰρ αὐτὰ πολυχαρπότεραά εἰσι τῶν μεγάλων. 

εἰπὼν δὲ ὅτι τὰ γαμψώνυχα ξηρὰ χαὶ ἰσχνά, πίστιν τούτου παρέϑετο τὸν 

ϑυμόν. συλλογιστέον οὖν ὧδε: τὰ γαμψώνυχα ϑυμώδη, τὰ ϑυμώδη ἰσχνὰ 

1 ἐπαπολαύῃ scripsi: ἐπαπολαύοι libri 3 φὰ] τῶν ὠῶν ἃ 4 λέγων L 
xai om. Ka 6 ἔχουσιν ἃ γαμψώνυχοι L 8 πέττεσϑαι ἃ 

ἄλλως τε scripsi: ἀλλ᾽ ὥστε libri 9 qd τε] ὥστε Ka xai post ὑγροῦ om. L 
10 ἐλλείποι scripsi: ἐλλίπη L: ἐλλείπη K: xoi ἐχλείποι a ll ὑγρότερον a 

18. 14 πολὺ ἔχει τὸ περίττωμα Ka 14 post ἔχοντα add. τὸ Ka 15 δὴ ὡς a 
εἰσὶ om. Καὶ ξηρὰ in ras. L 16 post ὀχεύουσιν add. ὀχεύουσι γὰρ a 
11 post πολλάχις add. ὡς L? post «ai prius add. τὰ KL ὡς Καὶ 19 γὰρ 

τὰς] δὲ L ἀναλόγους ἃ 20 ὑπερβαίνουσιν ἃ 22 post τρέπεται add. 

καὶ Ka 26 ταύτῃ ---ἐοίχασι] ταῦτά γε ἐοιχότα ὄντα a 21 xai] οὐ KL! 
29 ix τῆς ϑήρας ἃ 80 ὥσπερ ἃ 81 post γὰρ add. χαὶ ἃ πολυχαρπο- 
φορώτερα Ka 32 ἰσχνά ἐστι xal ξηρὰ ἃ 923 ὧδε---ἰσχνὰ καὶ ξηρά (p. 132,1) 
ὧδε. ἰσχνὰ καὶ ξηρά. ϑυμώδη.. γαμψώνυχα K post prius ϑυμώδη add. πάντα ἃ 

0 
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xol ξηρά, τὰ γαμψώνυχα ἄρα ἰσχνὰ χαὶ ξηρά. ἔτι ὃὲ ὀχευτιχοί εἰσιν οἱ 63r 
βαρεῖς τῶν ὀρνίϑων χαὶ πολύγονοι χαὶ διὰ τὸ ἔχειν λεπτὰ σχέλη. οὐ γὰρ 86 

τρέπεται τὸ περίττωμα εἰς αὔξησιν τῶν σχελῶν: μὴ οὖσι γὰρ ϑηρευτιχοῖς 

οὐ χρεία τούτοις πάχους σχελῶν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς γαμψώνυξι δεῖ τούτου " 

ϑηρξύουσι γάρ, τοῖς 0& ϑηρεύουσι δεῖ ποδῶν ἰσχυρῶν, ἵνα πλήττωσι γενναίως. 

ἢ δὲ χεγχρὶς xal διὰ τὸ ἔχειν ὑγρὸν σῶμα xal διὰ τὸ πίνειν πολυτοχεῖ" 

τὸ γὰρ ὑγρὸν μετὰ τῆς ὑπαρχούσης ϑερμότητος σπερματιχόν- τὰ δ᾽ ἄλλα 40 

γαυψώνυχα οὐ πίνει, διότι τὸ εἶναι αὐτοῖς ἐν τῷ εἶναι ξηροῖς ἐστιν. ὥστε οὐ 

δέονται ὅλως ὑγρότητος: φϑείροι γὰρ ἂν ἀναμφιβόλως αὐτὰ ἢ ὑγρότης. 

10 τίχτει δὲ χαὶ ὃ κόκχυξ ἐν ἀλλοτρίαις νεοττιαῖς διὰ τὸ διώχεσϑαι πὸ πάντων 

τῶν μεγάλων (δειλὸς γάρ ἐστι) xat μὴ ξἐᾶσϑαι οἰχείαν χατασχευάσαι νεοττιάν. 

λέγει δὲ τὸν τρία χαὶ δύο ἀριϑμὸν μεταξὺ τοῦ ἑνὸς χαὶ τῶν πολλῶν, εἰπὼν 

σι 

νῦν ἀριϑμὸν xai τὸν δύο. ! 

p. 150290 Ὅτι δὲ τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα f; τροφή; 
15 φανερὸν ἐχ τῶν συμβαινόντων. 

5 * , σ 3 bd , , € M , , 

Εἰπὼν πολλάχις ὅτι ἐν τοῖς πολυγόνοις τρέπεται 7, τροφὴ εἰς σπέρματος 

γένεσιν (λέγων σπέρμα τήν τε γονὴν xal τὸ χαταμήνιον) πιστοῦται τοῦτο 63v 

ἐχ τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς. τὰ γὰρ δένδρα, φησί, τὰ πολυχαρπήσαντα 
Y | - A ' i c - - E39 - * z μετὰ τὴν τῶν χαρπῶν φορὰν ξηραίνεται, ὡς τῆς τροφῆς, ὅφ᾽ ἧς ἔμελλε 5 

nU Ξ ES -Ὁ- 4 , 

20 ζῆν xai εἶναι, ἀναλωϑείσης sig τὴν τῶν χαρπῶν αὔξησιν.  ÓOuotoc δὲ xol T i 
τὰ χέδροπα xal ὃ σῖτος ξηραίνεται. ἀσαφῶς δὲ τοῦτο ἐδήλωσε διὰ τὸ 10 

9 ἧς Pd A / 5 ϑ bi D s A ERN Li] 5 A N εἰπεῖν σῖτον xai χέδροπα οὐχ αὐτὸν τὸν σῖτον xai τὰ χέδροπα, ἀλλὰ τὴν 
, e , » / * M c e z M χαλάμην, ἥτις γίνεται ἄχυρον. ξηραίνεται οὖν xat αὕτη ἣ xaÀdum xai 

, , 

σχεδὸν σπιϑαμιαία γίνεται, ὅταν ot στάχυες μέγιστοι γένωνται xat πολλοὺς 15 
» ΄ M N N , en 9 (ἂν (2 ΄ 5 δ} »y A 35 ἔχοντες πυρούς, διὰ τὸ τὴν τροφήν, ὗφ ἧς ἣ χαλάμη ηὐξῆσϑαι ἔμελλε xal 

εὐμήχης γενέσθαι, τραπῆναι εἰς τροφὴν τῶν πυρῶν χαὶ αὔξησιν. ὁμοίως 20 

δὲ τούτοις xal at ἀλεχτορίδες πολυτοχήσασαι ἀποϑνήσχουσιν. ὅταν δὲ τοῦτο 
συμβῇ αὐτοῖς, τουτέστι τὸ πολυτοχῆσαι xal ἀποϑανεῖν T, ξηρανϑῆναι, λέ- 25 

ἴουσιν αὐτὰ ὑπέρινα γενέσϑαι. xal τί τὸ ὑπέρινον σαφηνίζων ἐπήγαγε 
80 τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ πάϑος ὑπερβολὴ περιττώματος ἐχχρίσεως, 30 

δυνάμει λέγων ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν πάϑος λέγουσιν ὑπέρινον. ἔστιν οὖν τὸ 
τοιοῦτον πάϑος,. ὃ χαλοῦσιν ὑπέρινον. ὑπερβολὴ ἐχχρίσεως xal γενέσεως , 

περιττώματος. τὰ δ᾽ ὑπηνέμια γίνεται διὰ τὸ ὑπάρχειν ἐν τῷ ϑήλει 80 

] ξηρά ἐστι, «al τὰ γαμψώνυχα ἃ ξηρά ἐστιν. ἔτι ἃ 2 λεπτὸν σχέλος KL 
D ποδῶν] σχελῶν ἃ 6 χιχρὶς L! ὑγρὸν τὸ σῶμα ἃ 8 διότι] διὰ τὸ ἃ 

ἐν τοῖς ξηροῖς ἐστιν ἃ 8. 9 ὥστε οὐδ᾽ ὅλως οὐ. δέονται ὑγρότητος Καὶ 10 post 
“νεοττιαῖς add. ἐν γὰρ ταῖς τῶν μικρῶν στρουϑῶν a διά τε τὸ ἃ post διώχεσθαι 

add. ὡς ἃ 14 τὸ σπέρμα] hine pergit I 17 γονὴν] τροφήν Καὶ τοῦτο 
om. IL 18 φησί om. IL 20 εἶναι in ras. L τὴν om. à 
21 yióporà Καὶ: χέδρωπα ubique a 26 τραφῆναι T εἰς τροφὴν bis ser. L 
καὶ αὔξησιν τῶν πυρῶν coll. Ka 21 χαὶ τούτοις coll. IL τοῦτο] τούτοις Καὶ 
28 αὐτοῖς τουτέστι om. K 90 post περιττώματος add. ὅτι γίνεται μετὰ ἃ 

82 ὅπερ ἃ 89 περιττώματα ἃ 
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τὴν σπερματιχὴν ὕλην, τουτέστι τὸ χαταμήνιον χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ 

ϑρεπτιχὴν καὶ αὐξητιχὴν ψυχήν" διά τε οὖν τοῦτο οὐτοῖς γίνεται τὰ ὑπη- 40 

νέμια χαὶ διὰ τὸ μὴ προΐεσϑαι ϑύραζε τὰ χαταμήνια ὥσπερ τοῖς ζῳοτόχοις 
τῶν ἐναίμων. πᾶσι γὰρ τοῖς ζῳοτόχοις γίνεται ϑύραζε T, τῶν χαταμηνίων 45 

5 ἀπόχρισις, ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς ὃὲ πάμπαν ὀλίγον: τούτου γάρ ἐστι 

δηλωτιχὸν τὸ ὅσον γε ἐπισημαίνειν. λέγει δὲ γίνε σϑαι ὑπηνέμια xal 64r 

τοῖς ἰχϑύσιν. ἣ δὲ γινομένη τοῖς ζῳοτόχοις ἀπόχρισις τῶν χατα- 
υηνίων συνίσταται τοῖς ὄρνισι χατὰ τοὺς ἱχνουμένους χρόνους. 5 
ἰχνουμένους λέγει τοὺς νενομισμένους xal προσήχοντας. τὸ δὲ λεγόμενον 

10 ἴσον ἐστὶ τῷ ὥσπερ γὰρ τοῖς ζῳοτόχοις οὐχ del xal συνεχῶς (vexat T, 
τῶν χαταμηνίων ἀπόχρισις, ἀλλ᾽ ἐχ διαλείμματος xal χατά τινας νενομι- 10 

σμένους χαὶ ὡρισμένους χρόνους, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς ὄρνισι ϑύραζε μὲν πρόεσις 
οὐ γίνεται, γίνεται μέντοι xal τούτοις Tj τοῦ χαταμηνίου σύστασις ὡρισμένοις I5 

χρόνοις. οὐ γίνεται δὲ χαὶ τούτοις ϑύραζε τὰ χαταμήνια διὰ τὸ ἄνω πρὸς 
15 τὸ ὑπόζωμα ἔχειν τὴν ὑστέραν xal μὴ πρὸς τὰ ἄρῦρα ὥσπερ τὰ προϊέμενα 90 

ϑύραζε. τελειοῦσϑαι δέ φησιν ἐν αὐτοῖς τὰ ὠὰ τοῖς μεγέϑεσιν: ἔσω γὰρ 
αὔξεται χαϑ’ ὅσον ἔδει αὐξηϑῆναι, εἶθ᾽ οὕτως ἔξεισιν. ἀλλὰ τῷ μὲν μεγέϑει 
ἐντὸς τελειοῦνται τὰ τῶν ὀρνίϑων ὠὰ xoi χωρὶς ἄρρενος, γόνιμα δὲ δίχα 
ἄρρενος οὐ γίνονται. τοῖς δὲ γαμψώνυξιν οὐ γίνεται ὑπηνέμια διά τε τὸ 

20 ὀλίγον ἔχειν, ὡς εἴρηται, τὸ περίττωμα χαὶ διὰ τὸ δεῖσϑαι τοῦ ἄρρενος 

πρὸς τὴν ὁρμὴν τῆς τοῦ περίττωματος ἐχχρίσεως: τὸ γὰρ τοῦ ἄρρενος 

εἰσελϑὸν ἕλχει xal ἐχχαλεῖται χαταμήνιον ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ψυχιχῇς ϑερ- 25 
υότητος. πλείω δέ, φησί, γίνεται τὰ ὑπηνέμια τῶν γινομένων γονῶν, 
λέγων γονὰ τὰ ὠὰ τὰ πρὸς γένεσιν νεοττῶν ἐπιτήδεια" εἰσὶ δὲ ἐλάττω τὰ 

98 ὑπηνέμια χατὰ τὸ μέγεϑος τῶν γονίμων, διότι πλείω τὸν ἀριϑμόν. ἀφελοῦσα γὰρ 

ἢ φύσις ἀπὸ τοῦ μεγέϑους προσέϑηχε τῷ ἀριϑμῷ χαὶ πεποίηχεν αὐτὰ πολλὰ 
χαὶ μιχρά, τὰ δὲ γόνιμα ὀλίγα μέν, μεγάλα δέ. χαὶ ὅτι μὲν χωρὶς ἄρρενος 
οὔτε τὰ τῶν ὀρνίϑων οὔτε τὰ τῶν ἰχϑύων γόνιμα γίνεται, ἱκανῶς ὦπται" 30 

εἰ δὲ γίνεται χυήματα ἐν τοῖς ἰχϑύσι [γόνιμα] χωρὶς ἄρρενος, οὐχ ἱχανῶς 

30 τεϑεώρηται" δοχεῖ γάρ τοῦτο συμβαίνειν ἐπὶ τῶν ἐρυϑρίνων διὰ τὸ ἅμα τῷ 
γεννηϑῆναι ἔχειν αὐτῶν ἐνίους oa. 

Z 

5 

πὶ τὸ πολὺ λαμβάνειν αὔξησιν. 
p.750»32 “Ὅλως ὃ 0 ρνισιν οὐδὲ τὰ γινόμενα διὰ τῆς 

5 , 2 3 , e 

ὀχείας mà ϑέλει ὡς 

^ ἐσ .} » Ἁ - 3 / y A Ld , , 9. A Εἰπὼν “ὅτι μὲν οὔτε tà τῶν ὀρνίϑων οὔτε τὰ τῶν ἰχϑύων ᾧὰ τελει- 
35 oüvvat πρὸς τὴν γένεσιν xal γόνιμα γίνεται δίχα τῶν ἀρρένων, ἱχανῶς 35 

9 τοῖς μὲν πάμπαν τοῖς δὲ ὀλίγον Καὶ 8 χροῦς ἃ 11 χατά τινας] διὰ τοὺς ἃ 
12 ϑύραζε] τῶν ϑυραζομένων ἃ 13 σύστασις post 7j ponit K 14 xai om. Ka 

17 xa9" ὅσον] πᾶν ὅσον Ka 18 τελειοῦται ἃ post χωρὶς add. τοῦ ἃ 
20 ὥσπερ ἃ 99 γονῶν γινομένων coll. Arist. PSYZ: γόνῳ γινομένων Arist. vulg. 

24 «à o4] ζῶα Ka 25 μεγέϑει a 28 γόνιμα-- ἰχϑύων (34) om. IL 
29 γίνονται a γόνιμα delevi 9l ἐνίοτε a 92 γινόμενα scripsi ex Arist. 

coll. p. 134,9: γόνιμα Καὶ 
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ὦπται᾽, πιστοῦται τοῦτο χαὶ διὰ τῶν παρόντων, δυνάμει λέγων 'toGo0tóv 
ἐστι χρεία τῶν ἀρρένων πρὸς τὸ γόνιμα γίνεσϑαι τὰ qd, ὅτι οὐδὲ τὰ ἐξ 40 
, / , , ΄ 2 ' N ' , »rF ) , ὀχείας γινόμενα ϑέλει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λαμβάνειν αὔξησιν᾽. εἰ 1άρ 

τις ἀλεχτρυών (ἔστω γὰρ ἐπὶ τούτων xai τῶν ἀλεχτορίδων 6 λόγος) εἰ δή 

5 τις ἀλεχτρυὼν ὀχεύσῃ ἀλεχτορίδα ἅπαξ, εἶτά τις αὐτὴν ἀπαγάγῃ εἰς χωρίον, 45 
.- , »v e ^ , - E » 

ἐν « ἀλεχτρυόνες οὔχ εἰσιν, ὡς μὴ δὶς πάντως | ὀχευϑῇ, ἀπὸ μὲν τῆς 64v 

ἅπαξ γεγονυίας ὀχείας συνέστησαν πάμπολλα «à σμιχρὰ τὸ μέγεϑος ὥσπερ 
εἰ χέγχρος T, xal μείζονα χέγχρου ἴσα χυάμοις, μένουσι δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ ὃ 
ἔχαστον μεγέϑει, λέγω δὴ τῷ χεγχριαίῳ T, χυαμιαίῳ μηδ᾽ ὅλως ἐπιδόντα τ 99 pev , T Tj D eTXP RC di» S ee " ς τὸ Εν 

10 εἰς μείζονα ὄγχον xai μέγεϑος. εἰ δ᾽ ἐάσει αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀλεχτρυόνος 10 
χαὶ ὀχεύεται χαϑ’ ἑχάστην, αὔξονται διὰ τὸ ὡς προείρηται δύνασϑαι τὴν 
ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἔχχρισιν χαὶ γονὴν εἰσελϑοῦσαν ἐν τῷ ϑήλει ἕλχειν χαὶ 

ἐχχαλεῖσϑαι χαταμήνιον, ὑφ᾽ οὗ τρεφόμενα αὐξάνει. ὥστε, εἴπερ ὡς ἐπὶ go 
^ - ?«* » €. - A] — * , ^ ET 

τὸ πλεῖστον οὐδὲ αὔξησιν δύναται λαβεῖν χωρὶς τῶν ἀρρένων, πολλοῦ δεῖ 

15 γόνιμα γενέσϑαι δίχα τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποχρίσεως. τὸ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 20 
΄ , » - , ^N Υ 

πρόσχειται, διότι αὔξονται xal χωρὶς τῶν ἀρρένων, εἰ τύχῃ ὃν ϑερμότερον 
Ἂ τ ΄ Ὁ ΄ “ ) ΄ - ] 

χαὶ ὑγρότερον τὸ τοῦ ϑήλεος σῶμα. τέως δ᾽ οὖν ὀλιγάχις τοῦτο συμβαίνει, 25 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ ἐχείνως φιλεῖ γίνεσϑαι. εἰπὼν δὲ ὅτι ὅταν ἅπαξ 

ὀχευϑῇ τὰ ὄρνεα, σχεδὸν πάντα αἰεὶ διατελεῖ τὰ ὠὰ ἔχοντα, 

90 μιχρὰ δὲ πάμπαν, ἐπήγαγεν ὅπερ συνεωραχότες τινὲς λέγουσιν, ὅτι τὰ 30 

ὑπηνέμια οὔχ εἰσιν ὑπηνέμια, ἀλλ᾽ ὑπολείμματα τῆς προτέρας ὀχείας, χατὰ 

βραχὺ δὲ αὐξηϑέντα. ὅτι δὲ γίνονται ὠὰ χαὶ χωρὶς ὀχείας, πιστοῦται ἐχ 80 

τῶν ἡμέρων περδίχων, οὺς οἱ ϑηρευταὶ ἀγουσιν εἰς τὰς ϑήρας xol μετὰ 
τούτων χαί τινων τριχῶν xai παττάλων βραχυτάτων ϑηρεύουσι τοὺς ἀγρίους 40 

25 πέρδιχας. αὗται οὖν αἱ ἥμεροι πέρδιχες εἰ μὲν τύχωσιν οὖσαι ὠχευμέναι xoi 
ΕΖ ) ὦ , - NJ δι y — , , 3 , ω € 

πλήρεις «9v, ἐπειδὰν ἀχούσωσι τῶν ἀγρίων ἀρρένων χαχχαβιζόντων 7, στρουϑι- 
ζόντων, εὐθὺς ἅμα τῷ ἀχοῦσαι τίχτουσιν: εἰ δέ γε ἀνόχευτοι dot, εὐϑὺς 

πληροῦνται τῶν χαλουμένων ὑπηνεμίων. ὥστε ψεῦδος ὅτι οὐδὲ γίνονται 

ὑπηνέμια, ἀλλὰ πάντα ἐξ ὀχείας" αἵ γὰρ τοιαῦται πέρδιχες ἐχ μόνης τῆς 

30 φωνῆς πληροῦνται. αἴτιον δέ, φησί, τοῦ ἀπὸ μόνης τῆς φωνῇς ἣ τοῦ 45 

ὀσφρανϑῆνα! τῶν ἀρρένων πληροῦσϑαι T, τίχτειν ὅπερ xai ἐπὶ τῶν ἀνϑρώπων 

xui ἐπὶ τῶν τετραπόδων. ὥσπερ γάρ τινες τῶν ἀνθρώπων, dv τύχωσιν 

ὀργῶντες, τουτέστιν ἔχοντες τὸ σῶμα πάμπαν δεόμενον μίξεως, ἅμα τῷ 

] post πιστοῦται add. δὲ IL 9 πὸ om. IL ὃ. 1 εἰ δή τις ἃ 4, ὃ εἰ 

γάρ. τῖς 1l 9 ὀχεύσῃ scripsi: ὀχεύσει libri ἅπαξ] τινὰ ἃ αὐτὰ ἃ 

ἀπαγάγοι ἃ χῶραν ἃ 6 ὡς μὴ δὶς] ἵνα μὴ διὰ ἃ 4 ἐγγεγονυίας K 

συνέστησε IL υξγέϑη a 8 μείζω Καὶ 9 χεγχριαίνω I ἢ τῷ 

χυαμιαίῳ Καὶ ἐπιδιδόντα ἃ 12 post ἄρρενος add. τοὺς sed rursus del. L 
ἀπόχρισιν Ka 14 δύνασϑαι ἃ 16 et] ἂν ἃ 17 τούτου ἃ 18 ὅτι om. I: 
ἐπεὶ Ka ἅπαξ om. KL  - 19 ὄρνεα] ἄρρενα a αἰεὶ] μὲν Καὶ τὰ (0 
libri et Arist. S: τὰ om. Arist. vulg. 20 πάμπαν] πάντα K 2] πρώτης ἃ 
22 χαὶ «à coll. IL 28 dca ünpacoi Κα 26 χαχαβιζόντων IL 

28 οὐδὲν Ka 91 post ἀρρένων add. αἴτιον δὲ τοῦ ἀπὸ τούτων μόνων IL 

πληροῦνται 7| τίκτουσιν ἃ 91. 92 ἀνθρώπων καὶ τῶν Ka 
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ἰδεῖν γλαφυράν τινα γυναῖχα προΐενται ϑύραζε γονὴν ὅλως μὴ πλησιάσαντες 
- *, ) . M » e M , e » 

αὐτῇ, ἀλλ΄ εἰ τύχῃ τῆς μὲν οὐσὴης £v ὑψηλῷ τινι οἰχήματι xal δρώσης 65: 
διὰ ϑυρίδος, τοῦ δὲ ἰδόντος αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ ἱσταμένου, τινὲς δὲ τούτων 

xai πλησιάζουσι μέν, ἅμα δὲ τῷ ὕϑίξαι τοῦ γυναιχείου. αἰδοίου τὸ σφῶν 

ὃ αἰδοῖον προΐενται, οὕτω xal αἵ εἰρημέναι πέρδιχες, ἂν τύχωσιν ὀργῶσαι, 

πάσχουσι τὰ λεχϑέντα. λέγει δὲ εἶναι τὰ τῶν ὀρνίϑων ὠὰ δίχροα διὰ τὸ 
ἄλλης μὲν εἶναι δυνάμεως τὸ λευχόν, ἄλλης δὲ τὸ ὠχρόν: εἰ μὲν γὰρ 5 

E E €T — * ^— , E "^ » lr * Ἃ » ^ , ^ TN 

ἦσαν τῆς αὐτῆς φύσεως, 7| ἄμφω λευχὰ ἂν ἣν ἡ ἄμφω ὠχρά, νῦν δὲ 

οὐχ ἔστι. 

10 p. 1510, Τὸ μὲν οὖν ἐστιν ἐγγύτερον αὐτοῦ τῆς μορφῆς τῶν μο- 

ρίων γινομένων, τὸ ϑερμόν. 

Εἰπὼν ὅτι ἑχάτερον αὐτῶν ἑτέρας ἐστὶ δυνάμεως, λέγει τίς ἐστιν ἢ 
ἑχάστου τούτων δύναμις. τὸ μὲν οὖν ϑερμόν, φησὶ λέγων ϑερμὸν τὸ 

ΗΝ, , ΄ Ἦν ἃ , , , : A !wR € A. ^ 
λευχόν, ἐγγύτερον x«i ἐπιτηδειοτερὸν ἔστι πρὸς τὸ δέξασϑαι τὴν μορφὴν 10 

, — — -Ὁ A , ^ , 

15 ἑχάστου τῶν τοῦ νεοττοῦ μορίων. τὸ δὲ γεωδέστερον, τουτέστι τὸ ὠχρόν, 

τὴν τοῦ σώματος παρέχεται σύστασιν xal τροφήν. ἐν μὲν γὰρ τῷ λευχῷ 15 
΄ - ΄ D] - - , , * -« 59 - , 

διαγράφεται τῇ φύσει và τοῦ νεοττοῦ μόρια, ἐκ δὲ τοῦ ὠχροῦ τρεφόμενα 
Y ' - ΄ ἊΝ ᾿ 2 ᾿ ᾿ - 2 - - 

αὔξεται χαὶ τελειοῦται. λαμβάνει ὃὲ τὴν ἀρχὴν τὸ ζῷον ἐχ τοῦ λευχοῦ, 90 

ὅτι τὸ λευχὸν ϑερμόν ἐστιν, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δείξει, ἐν δὲ τῷ ϑερμῷ ἐστιν 

20 ἣ ψυχιχὴ ἀρχή. xai τοῖς μὲν ϑερμοτέροις πλεῖον ἀεί, φησίν, ἐστὶ τὸ λευχὸν 

χαὶ διαχεχριμένον χωρίς (διαχρίνει γὰρ αὐτὸ f, ϑερμότης xal ἐπιπολάζειν 25 

ποιεῖ), τοῖς δ᾽ ἧττον ϑερμοῖς μᾶλλόν ἐστι πλέον τὸ ὠχρόν: ἀναμέμιχται 
γὰρ αὐτῷ τὸ πλέον τοῦ λευχοῦ" τὸ γὰρ ἐνδεὲς τῆς ϑερμότητος αὐτῶν οὐχ 30 

ἠδυνήϑη παντελῶς διαχρῖναι τὸ λευχὸν ἀπὸ τῆς λεχίϑου, λέγων λέχιϑον τὸ 
, - » , - , - * "v * 

25 ὠχρόν. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, ἀναμέμιχται τῇ λεχίϑῳ χαὶ τῷ ὠχρῷ τὸ 35 

λευχόν, εἰχότως ἐστὶ λευχύτερον τῆς τῶν ϑερμοτέρων λεχίϑου xal ἧττον 
3 - ^ ΄ ΄ ΄ 

ὠχρόν. τὸ OE «oy τῶν ἰχϑύων ἐστὶ μονόχροον διά τε μιχρότητα (πάνυ 
' bul ^ - δ52) ΄ Ἁ N , “- , * à »! ^N , γὰρ ὃν μιχρὸν οὐχ ἠδυνήϑη τὸ μὲν αὐτοῦ γενέσϑαι ὠχρὸν τὸ OE λευχόν) 40 

xal διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ψυχροῦ xat γεώδους, τουτέστι διὰ τὸ πλῆϑος 

80 τοῦ ὠχροῦ. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἔχει γὰρ ἑχάτερον ἐξ οὗ ἔσται τῶν 45 

μορίων μόρια λέγει τὸ ὠχρὸν χαὶ λευχόν. τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν" 

ἔχει γὰρ ἑχάτερον τῶν | μορίων, τό τε λευχόν, ἐξ οὗ ἔσται ὁ νεοττός, xal 65v 
2 *, , HEU T (λ. " , m ox δὲ bI * , Ἁ à: T. ἢἣς ^ τὸ ὠχρόν, ἐξ οὗ πάλιν τραφήσεται. διὰ δὲ τὸ εἶναι, φησί, τὸ λευχὸν ϑερμὸν 

πρῶτον μὲν τὰ χυήματα τῶν ὀρνίϑων, ὅτε εἰσὶ χεγχριαῖα, φαίνονται λευχὰ ὅ 
m3 4 ϑ M n. 9 , » ^ F A 9 , “ M Ü LS Γ A TP 

35 διὰ τὸ ϑερμὸν xal χαϑαρόν: τὸ γὰρ ϑερμότερον xol χαϑαρώτερον πρῶτον 

2 τύχοι L: τύχει ἃ 8 ἂν om. IL 9 οὐχ εἰσί ἃ 10 ἐγγυτέρω IL, sed 

cf. v. 14 19 ϑερμῷ ἔνεστιν ἃ 20 ϑερμοτέροις) ϑερμότης ἃ 23 αὐτῷ scripsi: 
αὐτὴ IL: αὐτὸ Ka 24 λεχύϑου et λέχυϑον a, itemque infra 29 ante τῇ add. 

ἐν Ka τῷ om. Καὶ 21 ὠχρά IKL μονόχρωον 11}: μονόχρουν Καὶ 

τε om. IL 21. 28 σμιχρότητα et σμιχρὸν Καὶ 28 αὐτῶ IL 90 ἑκάτερον 

ξὲ οὗ libri οἱ Arist. S: ἐξ οὗ ἑχάτερον Arist. vulg. 91 λέγων IL 
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ἀποχρίνεταί τε χαὶ συνίσταται ὑπὸ τοῦ συνιστῶντος" προϊόντα δὲ χαὶ χυάμου 65* 

μέγεϑος ὡς εἰπεῖν λαβόντα φαίνεται ὠχρά, λευχοῦ μηδ᾽ ὅλως ἐμφαινομένου 

αὐτοῖς διὰ τὸ συμμίγνυσθαι αὐξομένων πλεῖον αἱματῶδες. τέλος δὲ ἀπο- 15 
- - * , 

χρινομένου τοῦ ϑερμοῦ χύχλῳ περιίσταται τὸ λευχόν, τουτέστι 
/ 7 , , M ' AT - - C , ' 

ὃ τέλος ὃ ἀποχρίνεται τὸ" λευχὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ ὡς χαϑαρώτερον xai 20 

λεπτότερον xai περιίσταται χύχλῳ. δγρὸν γὰρ ὃν ἅπαν τὸ μῖγμα τὸ ἐχ 
λευχοῦ χαὶ ὠχροῦ, χαὶ πάντως ὁμοίως ζέσαν ὥσπερ τὸ ἐ , i M 

-“ , τῷ λέβητι 
e» Ἁ e , , , F Ἁ , ' o ἊΝ , ^ E" 

ὕδωρ, xai Ouotoc πάντοῦεν ἀπεχρίϑη τὸ λευχόν, χαὶ ὥσπερ Oz ἐν τῷ ἑνὶ 

ῳῷ ἐστι x«l λευχὸν xal ὠχρόν, οὕτω ἄν τις πολλὰ ὠὰ χαταϑραύσας τὰ 

10 μὲν ὄστραχα ῥίψεις, τὰ δὲ λευχὰ xai ὠχρὰ τούτων πάντων ὁμοῦ συνεράσας, 

τουτέστι μίξας χαὶ ἀναχινήσας διαρχῶς, ὥστε μιχϑῆναι τὰ λευχὰ τοῖς 
ὠχροῖς xai ἕν τι χρᾶμα γενέσϑαι, εἶτα λαβὼν εἰς χύστιν βοὸς ἣ προβάτου 25 
ἊΝ , ΄ ^ » , - σ , » ^N ' - ' , σ 

7| εἰς χύτραν T, ἄλλο τι ἀγγεῖον Édst πυρί (ἔστω δὲ τὸ πῦρ μὴ πολύ, ὥστε 

ἑψῆσαι χαὶ πῆξαι τὸ χρᾶμα πρὸ τῆς τοῦ λευχοῦ ἀπὸ τοῦ ὠχροῦ διαχρίσεως, 
5 Y , SUN ἢ Zt 9* Fx , , »- » b] ev 15 ἀλλὰ σύμμετρον), εἰ δὴ ἕψει αὐτὸ συμμέτρῳ πυρί, ἴδοι dy χωρισϑὲν ἅπαν 

τὸ ἐν τῷ χράματι λευχὸν xai χύχλῳ περιστάν, τὸ δὲ ὠχρὸν συναχϑὲν ἐντός, 

ὡς ἀτεχνῶς ἐοιχέναι ἑνὶ ῳῷ μεγάλῳ ἐντὸς μὲν ἔχοντι τὸ ὠχρόν, χύχλῳ 
^N M , eo 2), e ^ Ἁ εἶ M - , , M 

ó& τὸ λευχόν. ὥστε δῆλον ὅτι τὸ λευχὸν ϑερμὸν xai χοῦφόν ἐστι, τὸ 

δ᾽ ὠχρὸν γεῶδες. | 

20 p. 752410 ᾿Αποχρίνεται δὲ ἐν τοῖς ὠοῖς ἣ τοῦ ἄρρενος ἀρχὴ 
, M ) xqU ὃ προσπέφυχε τῇ ὑστέρα τὸ ᾧόν. 

Διὰ τούτων λέγει, ποῦ τῶν τοῦ ὠοῦ μερῶν χεῖται fj ἐν αὐτῷ οὖσα 30 
τοῦ ἄρρενος ἀπόχρισις, xal λέγει χεῖσϑαι, χαῦϑ᾿ ὃ προσπέφυχε τῇ ὑστέρα, 

- ^D) 5 ^ N R/ , ΄ j bà, ' ) ς 2 d PA ed - τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ὀξύ. τρόπον γάρ τινα χωνοειδὲς ὃν τὸ ᾧόν, ἐν τῷ ὀξεῖ 80 
25 μέρει αὐτοῦ χεῖται ἢ τοῦ ἄρρενος γονή. xai διὰ τοῦτο, φησί, γίνεται ἀνό- 

uotov, τουτέστιν οὐ σφαιροειδὲς τὸ ὠόν, ἀλλὰ χωνοειδὲς xol ἐπὶ ϑάτερα ὀξύ. 40 
διὰ τὸ δεῖν διαφέρειν τοῦ λευχοῦ ἐν ᾧ ἔχει: τὴν ἀρχήν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ 

M e , € ^N [4 N εἰ , €T AMICO. 2 ΝΡ rs 

λευχὸν ὑγρόν, πᾶν δὲ ὑγρὸν σχηματίζεται τῷ τοῦ ἀγγείου ἐν ᾧ ἐστι oy, 
7-4 P ἸΔΥΣΡΝ S Ἴ n p^ LAT MUEN ἈΝ ὅν US» patt, εἰ μὲν ἦν τὸ ὄστραχον τοῦ ᾧοῦ σφαιροειδές, ἦν dv xal τὸ ἐν αὐτῷ 

M - d AN , 58 , [rd e , , » ^ » 30 Aeuxóv σφαῖρα, τῆς ὃξ σφαίρας οὐδὲν διαφέρει ἕτερον | ἑτέρου μόριον, ἀλλὰ 66r 
΄ ej mm ^ r e - ΄ 

πάντα ὅμοια. δεῖ δὲ διαφέρειν τὸν τόπον ἐν ᾧ μέλλει χεῖσϑαι ἢ ἀρχή: 
΄ * ' - ΒΞ τ Jes ΄ RB, & 1 mu σ ἐς γέγονεν οὖν διὰ τοῦτο τὸ ὄστραχον ἐπὶ ϑάτερα ὀξύτερον χαὶ ἀνόμοιον, ἵνα ὅ 

τὸ ἐν αὐτῷ χείμενον λευχὸν ἀνόμοιον T, xal διάφορον, ἵνα ἐν αὐτῷ πεσεῖται 

1 δὲ om. IL 9 ante αὐτοῖς add. ἐν Ka πλείονος 11,ἃ αἱματῶδες scripsi: 

αἱματώδους libri 9 ὑποχρίνεται ἃ 4 πάντη ἃ 9 xai post ἐστι om. ἃ 
χἄν τις ἃ 10 ὠχρὰ καὶ λευχὰ coll. Ka συνεράσας [ἃ Arist. vulg.: συνταράξας Arist. 

Z2: συνταράξας L: συγχεράσας K 12 7, εἰς προβάτου K 13 ἑψήσει K: ἕψη a 

14 ἑψῆσαι] συστῆσαι ἃ 15 ἀλλὰ σύμμετρα a 21 xa9? ὃ Arist. et v. 23 
ILa: xo9' ἃ h.l. ILa, et utrobique Κα 24 χωνοειδοῦς ὄντος τοῦ ῳοῦ à 

25 φησί---ἐπὶ ϑάτερα ὀξὺ (26) om. L 21 ἔχειν IL 90 ἑτέρου om. K 

91 χινεῖσϑαι Καὶ 32. 99 ἵνα-- διάφορον om. IL 39 πεσῆται à 
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ἢ ἀρχή" ἐπὶ τούτῳ γάρ ἐστι σχληρότερον xoi ἰσχυρότερον τὸ ὀξὺ τοῦ «00, 66 

διὰ τὸ δεῖν ἐν αὐτῷ φυλάττεσθαι ὥσπερ ἐν ἀχροπόλει τὴν ἀρχὴν wo διὰ 
hi ^ τ . 5» — ^ Ἂ - *, Ll 34r CN - ) - 

τὸ πολὺ εἶναι ἐν αὐτῷ τὸ λευχὸν βοηϑεῖν αὐτῷ. ἐξέρχεται ὃὲ τοῦ «00 

πρῶτον τὸ χάτω, εἶθ᾽ οὕτως τὸ ὀξὺ διὰ τὸ προσπεφυχὸς εἶναι τὸ ὀξὺ ἐν 
T e *, U , mac P. , 4. ΡΟ» ^ , , LU X» - - 

5 7$ ἀρχὴ ἐν τῇ ὑστέρᾳ, xai ὕστερον ἀπολύεσϑαι. ἀλλὰ wal ἐν τοῖς φυτοῖς, 

φησίν, ἀεὶ ἐν τῷ μέρει τοῦ χαρποῦ, xaU ὃ προσπεφύχασι τοῖς χλάδοις, 10 

ἐστὶν ἢ ἀρχή. ὁ γὰρ χύαμος ἐν τῷ μέρει αὐτοῦ, xal 0 προσπέφυχε τῷ 

χελύφει τῷ περιέχοντι αὐτὸν χλωρῷ ὄντι ἔχει τὴν ἀναλογοῦσαν ἀρχὴν τῷ 
τοῦ ἄρρενος σπέρματι" προσπέφυχε δὲ τῷ χελύφει χατὰ τὸ μέλαν, ὃ χαλοῦσιν 

10 ὄμμα τοῦ χυάμου (τοῦτο γὰρ εἶπε δίθυρον), ἐν ᾧ, ἐπειδὰν βραχῇ, ἢ βλάστη up » 900 "jap por, 8399:8 βαχῃ» 7, i 
, — -» e , [4 ^ , ^ ^w 

φύει" ἐν γὰρ τῷ χαλουμένῳ ὄμματι 6 βλαστὸς φύει, ὡς δηλονότι ἐνταῦϑα 

οὔσης τῆς ἀρχῆς xal οὐχ ἐπὶ ϑάτερα. ὅτι δὲ xal χατὰ τοῦτο προσπέφυχεν 
ἐν τῷ χελύφει dw, δῆλον τῇ ὄψει: τὸ λοιπὸν γὰρ σῶμα ἀπολελυμένον 15 

δρᾶται. ἀλλὰ xal ἐν μόνῳ τῷ διϑύρῳ φαίνεται ἔχων οἷον ἐντεριώνην τινά, 
15 ἥτις συνέχει τὸν χύαμον xal τὸ χέλυφος, χαϑάπερ χαὶ τὸ νεῦρον τὸ χαλού- 

μενον ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰσχίον συνέχει τὸν γλουτὸν xal τὸ χοῖλον ὀστοῦν, 
* - Y» e jJ -» ἐν ᾧ οὗτος συστρέφεται. ἔστι δὲ τὸ προσπέφυχε γὰρ T, ἀρχὴ τοῦ 

σπέρματος ἴσον τῷ προσπέφυχε γὰρ τὸ σπέρμα, οἷον εἰπεῖν φέρε ὁ χύαμος 
» , ^ , [4 ES. ^ , Ὑ ' , ΄ τῷ χελύφει, χαῦ ὃ μέρος ἑαυτοῦ ἐγχατῳχοδομημένην ἔχει τὴν ἀρχήν. 

P! - - ΕΣ , - , 20 τινὲς μὲν οὖν τῶν χαρπῶν ὥσπερ τὰ χέδροπα προσπεφύχασι τοῖς χελύφεσιν, 90 

ἄλλοι δὲ τοῖς περιχαρπίοις, οἷον τὰ μῆλα, ἄλλοι δ᾽ αὐτοῖς τοῖς χλάδοις. 

p.752a94 ᾿Απορήσειε δ᾽ dv τις περὶ τῆς αὐξήδεως τῶν ῳῶν. 

O δ᾽ οὖν ἀπορεῖ λεγόμενον, τοιοῦτόν ἐστιν. οἱ μὲν γὰρ σχώληχες, 
ἐπειδὰν γένωνται, διὰ τοῦ οἰχείου στόματος λαυβάνοντες τὴν τροφὴν τρέ- 30 

25 φοῆνται ὑφ᾽ αὑτῶν: τὰ ὠὰ δὲ ἐν τῇ ὑστέρᾳ πῶς τρέφεται; εἰ γάρ τις λέγει 
» M ' 3 , e * , o L. PE N 3 λό ἔχειν xal τὰ ὠὰ μέρος τι, ὅφ᾽ οὗ τρέφονται, ὥσπερ τὰ ζῷα τὸν ὀμφαλὸν, 
ἀλλὰ ποῖ τοῦτο τὸ μέρος τρέπεται τελειωϑέντος τοῦ «00; οὐ γὰρ συνεξ- 30 
, , , - - ) 

ἔρχεταί tt ὀμφαλῶδες τῷ (0 
i2 

, 3 1: - Ἁ σ ' € E , ) *, τ V a 9 » 

αὐτὴν σαφῶς, πλὴν ὅτι τούτου δὴ τοῦ ὑμένος xat ἀρχὰς Opoao-35 

- , , , τ 

ὥσπερ τοῖς ζῴοις οἱ ὀμφαλοί. λύει οὖν 

30 λῶδές ἐστι χατὰ τὸ ὀξὺ περὶ τοῦ ὑμένος εἴρηται τοῦ ὕστερον γεγονότος 
, ^ ὄστραχον. αὐξηϑέντος δέ, φησί, τοῦ «00 περιτείνεται τὸ ὀμφαλῶδες xoi 40 

1 post γὰρ add. χαὶ Ka ἰσχυρότερον) ὀξύτερον K 9 ἐν αὐτῷ om. K post 

Àeoxóv add. xai a 9 ἡ ἀρχὴ---καϑ᾿ ὃ (0) om. Καὶ 1 3j om. L 8 ὄντι] 
ὅτι IL ἔχειν Κα ἀνάλογον ἃ 12 δὲ om. IL 13 ἐν om. IKL 
ἀπολελειμμένον IL 14 ἐντεριόνην IL: ἐντεριάνην K: ἐν περιόνην a 16 ροϑί 

συνέχει add. γὰρ Καὶ τὸν γλουτὸν] τὸ χυρτὸν IL 11 στρέφεται ἃ 18 post 
ἴσον add. ἐστὶ Καὶ 21 κλάδοις] οἷον τὰ μέσπιλα supra scr. Κα 29 τρέφονται K 

γάρ] μέν Καὶ 27 ποῖ KLa Arist. vulg.: ποῦ 1 Arist. ΡΖ πληρωϑέντος Καὶ 

21. 28 συνέρχεται ἃ 28 τι] τὸ IL τῷ] ἐν τῷ ἃ 29 αὐτὴν] αὐτὸ ἃ 

τούτου δὴ τοῦ a Arist. PSY: post δὴ add. τι Arist. Z: τούτω δὴ τοῦ IL: δὴ τοιούτου 

τοῦ Καὶ 80 post ἐστι add. τι Arist. P 
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τὰ 

ἀναλίσχεται εἰς σύστασιν τοῦ πέρατος τοῦ ὀξέος. τὸ γὰρ πέρας τῆς τοῦ 606: 

ῳοῦ ὀξύτητος τὸ ὀμφαλῶδές ἐστι περιταϑὲν πρῶτον xai ἀποπληρῶσαν 

αὐτό, ὕστερον δὲ ὀστραχωϑέν. ὑπὸ δὲ τὸν ὀστραχωϑέντα ὑμένα ἐστὶν 45 

ἕτερος ὑμὴν μεταξὺ τοῦ ὀστράχου χαὶ τοῦ | λευχοῦ. xoi τοῖς μὲν ζῳοτο- 66" 

χουμένοις, φησίν, ἐξελϑοῦσι ϑύραζε ἐξ ἑτέρου μέρους παρὰ τὴν ὑστέραν 

Ἰΐνεται ἣ τροφή ix τῶν μαστῶν γάρ’ τοῖς δὲ ἐχ τῶν «v γινομένοις ὃ 

νεοττοῖς οὐχ ἐχ μέρους μὲν τῆς υητρὸς ἑτέρου ὃὲ παρὰ τὴν ὑστέραν ὄντος 
γίνεται ἣ τροφή, ἀλλ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ᾧοῦ (εἰ γὰρ xal μέρος τῆς ὄρνιϑος 
τὸ ᾧόν, ἀλλ᾽ οὐ συμπέφυχεν αὐτῇ ὥσπερ ὃ μαστὸς τοῖς ζῳοτόχοις), χαὶ 10 

[1] 

N ^ ^ , , Ἁ Ν Ἁ * , , , ^N e F, 

10 τὸ μὲν λευχὸν γίνεται νεοττός, τροφὴ δὲ τὸ ὠχρόν. Αλχμαίων δὲ ὁ Kpo- 

2 

t2 

3 

, JJ A GR 2 ' - P ' [rd — » M ' τωνιάτης διὰ τὸ ὁρᾶν τὸ τοῦ «o0 λευχὸν ὅμοιον τῷ γάλαχτι (λευχὸν γὰρ 15 

τοῦτο xdxeivo), εἶναι δὲ τὸ γάλα τροφήν, ἐνόμισεν ὡς xai ἐν τοῖς mole τὸ 

μὲν λευχὸν τροφή ἐστι, τὸ δ᾽ ὠχρὸν τὸ τῶν νεοττῶν. σῶμα" οὐχ ἔστι δέ, 20 
΄ DE. e 5 ΄ y M M ΄ ; ^ - ' » Ψ 
ὡς οὗτος 6 ᾿Αλχμαίων οἴεται, τὸ λευχὸν τροφή, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ὠχρόν. 

5 λέγει δὲ xol τὴν τῆς γῆς ϑερμότητα συμπέττειν τὰ «d. εἰ δέ τινα τῶν 
ὠοτόχων, οἷον σαῦραι, νῦν μὲν ἐπῳάζουσι, νῦν δὲ φοιτῶσι δεῦρο χἀχεῖσε, 25 

οὐ χάριν συμπέψεως τῶν Qv ἐπῳάζουσιν (ἀρχεῖ γὰρ πρὸς τοῦτο ἢ τῆς 

("s ϑερμότης), ἀλλὰ χάριν τοῦ φυλάττειν αὐτά, ὅπως μὴ ὑπό τινος δια- 30 

φϑαρεῖεν. τὰ μὲν οὖν τῶν τετραπόδων χαὶ ὑπὸ μόνης τῆς ὥρας πέττεται 
0 διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτοῖς ἰσχὺν xal ἐπιτηδειότητα, τὰ δὲ τῶν ὀρνέων ἐπι- 35 

χηρότατα, τουτέστιν εὐφθαρτότατα, χαὶ πρὸς τὸ οὔρια γίνεσϑαι ἐπιτηδειότατα, 

διὸ xal δεῖται τῆς τεχούσης. | 

p.753a7 "Eotxe δ᾽ $; φύσις βούλεσϑαι τὴν τῶν τέχνων αἴσϑησιν 61 

ἐπιμελητιχὴν παρασχευάζειν. 

δ ᾿Επειδὴ γὰρ εἶπεν ὅτι φυλαχῆς χάριν ἐπῳάζουσιν, ἀλλ᾽ οὐ συμπέψεως, 
ἐπάγει ἄλλην αἰτίαν διὰ τούτων, τοῦτο δυνάμει λέγων ᾿ παρασχευάζει δὲ ἢ ὅ 

φύσις αὐτὰ ἐπῳάζειν, ὅπως xaÜ' ἐχάστην ὁρῶντα xal αἴσϑησιν τούτων 
λαμβάνοντα ix τῆς τοιαύτης συνηϑείας στοργὴ γίνηται τούτοις τῶν τέχνων. 
χαὶ τὰ μὲν χείρονα φιλοῦσι τὰ ἔγγονα μέχρι τοῦ τεχεῖν, ἅμα δὲ τῷ τεχεῖν 10 

0 μισοῦσιν αὐτὰ xoi ἀποστρέφονται, ὥσπερ ὁ δασύπους xai οἱ ἰχϑύες" ἄλλα 

δὲ χαὶ μετὰ τὸ τεχεῖν φιλοῦσι, μέχρις ἂν τελειωϑῶσιν αὐτά, τινὰ δὲ ἐχτρέ- 
φουσιν ἄχρι τινός. εἶτα μισοῦσιν ὥσπερ ἀλεχτορίς: οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι xal 
διὰ βίου ἀσπάζονται. ἢ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη" T, δὲ λέξις 15 

] πέρατος] σπέρματος La 9 ἀποστραχωϑέντα Ka ὃ παρὰ] περὶ a 

6 ἡ om. ἃ 7 μερῶν ἃ δὲ om. ILa παρὰ] πρὸς IL ὄντως 1 
.9. τῶν ζωοτόχων K 16 ὠοτοχούντων L δεῦρο] τῆδε L 19 τῶν om. K 

20. 21 ἐπικηρότατα libri et Arist. Z: ἐπιχηρότερα Arist. vulg. 21 ἐπιτηδειότητα ἃ 

22 διὸ χαὶ δεῖται] δι᾿ οὗ χάὶϊ δεῖται [: OU οὗ xal διὰ τοῦτο K: δεῖται οὖν χαὶ διὰ τοῦτο ἃ 

29 δὲ xai ἡ Arist. vulg. - 94 ἐπιμελητὴν ex corr. K 25 ἐπῳάζουσιν om. L 

26 post ἐπάγει add. xai Ka τοῦτο] τούτω ἃ δυνάμει τοῦτο coll. K 

28 γένηται Κὰ 90 ἀλλὰ libri 9l ante ἐκτρέφουσιν add. xal ἃ 92 post 

ὥσπερ add. ἡ a 
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e 5» - e , »ν ) hil M - Ml bv $2 κἄν - v ὃ p» 

ἐλλιπῶς fpu5vsotat εἴη ὃ dv τὸ πλῆρες xal ἑξῆς αὐτῆς τοιοῦτον" ἔοιχε ὑτι 

δ᾽ ἣ φύσις βούλεσϑαι τὴν τῶν γεννώντων αἴσϑησιν ἐπιμελητιχὴν παρα- 
, - ut - , , Ye ἀν Yo ". μ᾿ ew UJ 

σχευάζειν τῶν τέχνων᾽ παρασχευάζει γάρ, ὡς εἴρηται, τὰς μητέρας ὁρᾶν τὰ 

τέχνα, ἵνα ἐπιμελῆται αὐτῶν. 

5 p. Τϑειδ Διόπερ xal μὴ ἐπῳάζουσαι at ϑήλειαι, ὅταν τέχωσι, 

διατίϑενται χεῖρον. 

d^ NJ ἘΠ 1 Y 4) T DM Τ᾿ ἘΝ. , , 2 2 M μον τ Ὁ ἡπειδὴ τὸ εἶναι χαὶ τὸ τέλος τῆς ἑχάστου φύσεώς ἐστιν ἐν τῷ γεννᾶν 0 

οἷον αὐτό, εἴ τις τὴν χισσῶσαν ὄρνιϑα χωλύσει χαὶ μὴ ἐάσει ἐπῳαάσαι 
(πολλοὶ γὰρ βρέχουσιν αὐτὰς ὕδατι xoi οὐχ ἐῶσιν ἐπῳάζειν) ἴστω βχάπτων 50 

10 αὐτὴν ὡς ἀποτεμνόμενός τι τῆς φύσεως αὐτῆς. ὡς γὰρ εἴρηται, ἢ ὁλότης 
χαὶ τὸ πλῆρες τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστιν ἐν τῷ ποιῆσαι ἄλλο οἷον αὐτό 
ἐστιν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ προσέχει γὰρ τὸ ἐν αὐτῇ ϑερμὸν τὸ προσέχει 80 

ἴσον ἐστὶ τῷ συντηρεῖ xal φυλάττει. συντηρεῖ γὰρ τὸ ἐν τῇ γῇ ϑερμὸν 
ἢ ὄρνις ἐπῳάζουσα, xal οὐχ ἐᾷ διεξέρχεσϑαι. οἱ δὲ οἶνοι ὀξύνονται ἐν 35 

- 3 - 1 A 6 , SIX - σ ' 5 , - 5. ἃ 15 ταῖς ἀλεειναῖς διὰ τὸ ϑερμαίνεσϑαι ὑπὸ τῆς ὥρας τὴν ἐν αὐτοῖς ἰλύν" 
ϑερμαινομένη γὰρ xal χούφη γινομένη διὰ τὴν ϑερμότητα ἄνεισι xul ἀνα- 40 

αἵγνυται τῷ οἴνῳ, xal οὕτως διαφϑείρει τὴν ἐν αὐτῷ τοιανδὶ ποιότητα οὖσαν 

xal τοιονδὶ χυμόν. | τὸ αὐτὸ δὲ xal ἢ λέχιϑος πάσχουσα ὑπὸ τῆς τοιαύ- τ᾽ 
3 c 2 κ᾿ ΕΝ ὅν - ὧν H n - ? : ^ ! , ^ 2X ^ . τὴς ὥρας ἀναμίγνυται τῷ λευχῷ xal φϑείρει αὐτόςἨ γαμψώνυχα δὲ xai 

20 τρία γεννᾶν τοὺς ἀετοὺς χρὴ νοεῖν: οἱ γὰρ ἱέραχες xai πέντε xal ἕξ γεννῶσι. 5 
, bi A -T Ἁ , NIA A , e € , 5 , , φϑείρουσι δὲ xai οὗτοι τὸ μέσον διὰ τὸ λίαν ὑπερϑερμαίνειν ἐν μέσῳ χεί- 

μενον τῆς χοιλίας χαὶ χαταχαίειν αὐτό. οὐ γίνεται δὲ ὀπτώμενον τὸ τοῦ 10 
ΜᾺ δα 5 ' , / - » LE. ' ' T - ' , , (00 ὠχρὸν σχληρόν, χαίτοι γεῶδες ὄν, διὰ τὸ ἡ εἶναι otov τὸ ἐν χεράμῳ 
——- 5 ? - s! 2 M - - A , , ^N -— — 1 ' » 

γεῶδες, ἀλλ᾽ οἷον τὸ ἐν τῷ χηρῷ. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ διὰ τὸ 15 

35 εἶναι τὴν φύσιν γεῶδες οὕτως ὥσπερ χηρός" τὸ γὰρ ἐν τῷ χηρῷ 
“ον , , L DJ - € , - $ * 

γεῶδες οὐ σχληρύνεται πυρί. διὰ τοῦτο ϑερμαινόμενον μᾶλλον, ἐὰν ἢ 
' [4 - , - Y ^Y ' - » uy ἐξ δγροῦ περιττώματος, διουρεῖται. ἔστι δὲ τὸ διουρεῖται ἴσον 20 

τῷ οὔριον γίνεται. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστιν “εἰ μὲν ἔχει τὸ mv πολὺ τὸ 
δγρὸν περίττωμα, ϑερμαινόμενον xal ἐξατμιζόμενον ἐξέρχεται εἰς συμμετρίαν ?5 

^ 5 - A Ἃ Sx ^ "P AL e a - , —— 24 bl S E 30 xai οὐ διουρεῖται" dy δὲ μὴ Ὁ ἐξ ὑγροῦ περιττώματος, τουτέστιν ἂν δὲ T, 
ἐν αὐτῷ ὀλίγον τὸ ὑγρὸν περίττωμα, ϑερμαινομένη ἢ λέχιϑος χουφίζεται 
χαὶ ἄνεισι xal οὕτως μιγνυμένη τῷ λευχῷ διουρεῖται᾽. τὸ δὲ διουρεῖται 30 

xai γίνεται οὔρια &x παραλλήλου χεῖται. ἀλλὰ τὸ μὲν ὠχρόν, ὡς εἴρηται, 
πυρούμενον οὐ σχληρύνεται, τὸ OE λευχὸν πυρούμενον γίνεται σχληρὸν χαὶ 35 

ὃ διὸ Καὶ μὴ K Arist. vulg.: om. IL Arist. Z 8 τις om. IL 10 ὡς y4p— 

ϑερμὸν (12) om. K προείρηται ] 11 αὐτό] αὐτὴ ἃ 12 προσέχει (post τῇ) libri et 
Arist. SY: προσεγχεῖ Arist. vulg. post τὸ προσέχει add. yap Κα 15 fort. ἀλέαις 

αὐτῷ ILa ἰλύν ex Arist. scripsi: ὕλην libri 21 ὑποϑερμαίνειν IK μέση a 

23 post καίτοι add. γε a 24 τοῦτο γὰρ---ἐστὶν (p. 140,8) iterat I τοῦ] τούτου à 

25 γεώδη KLa οὕτως om. à post ὥσπερ add. ὁ Κα χηρόν ἃ 26 ante διὰ add. 
xai Ka ϑερμαινόμενον libri et Arist. SY: ϑερμαινόμενα Arist. vulg. 21 διουρεῖται libri et 

Arist. PSY: διοροῦται Arist. vulg. 29 ἔρχεται Ka 80 ἐὰν utrobique Κα 81 λέχυϑος 

ILa 92 μιγνύμενον IL: μιγνύμενος a τῷ] τὸ La 94 σχληρὸν καὶ om. Ka 
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στερεόν, ἤτοι παχὺ xal συνεστηχός. ῥητέον δὲ wal ὅτι τὸ Asoxhv περὶ τὴν 67v 

γένεσιν τῶν ζῴων πεττόμενον ἅμα τε χαὶ ἐξαιματοῦται χαὶ παχύνεται (πρῶτον 
δ ἜΝ » ὙΠ) ky ) auo δὲ "s ἐσἣσ! nt s 501 ὃια- 40 piv γὰρ αἶμα παχὺ γίνεται), ἅμα δὲ τῷ γενέσϑα! atum παχὺ εὐϑὺς Ox 

Ἰτράφεται εἰς τὰ τοῦ νεοττοῦ υόρια᾽ αὔξονται ὃὲ χαὶ τελειοῦνται Ex τοῦ 

Q 

*, , 1 - ᾿ e y , - ^ ^ e , ' ' ὠχροῦ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπως ἔχουσιν, ἐχ τῶν περὶ τὰς ἱστορίας τὰς περὶ 45 
- - ^N M 

ζῴων γεγραμμένας Oei ϑεωρεῖν᾽ πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν σχέψιν Cxavoy 

φανερὸν | εἶναι τοσοῦτον, τουτέστι τοῦτο μόνον ἐστὶν ἱχανὸν ἡμῖν 68r 
ἡνῶναι νῦν ὅτι τῆς χαρδίας ἐστὶν ἢ πρώτη σύστασις" πρώτη γὰρ αὕτη 

συνίσταται, ὡς πολλάχις εἴρηται" τοῦτο οὖν ἐστιν ἡμῖν ἱχανὸν νῦν ὑπομνη- 

10 σϑῆναι xal πρὸς τούτῳ Ὑνῶναι ὅτι τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀπὸ τῆς χαρδίας 
ἀφορισϑείσης x«l βλαστησάσης δύο ὀμφαλοὶ ἀπὸ τῆς φλεβὸς τείνουσιν, 6 

(4 , 

μὲν εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρόν, ὁ δ᾽ ἕτερος εἰς τὸν χοροειδῆ gx 

, o , » 

ὑμένα, ὅς ἐστιν εὐϑὺς μετὰ τὸ ὄστραχον. λέγει δὲ ὅτι τὸ ὠχρὸν ϑερμαινόμενον μένα, ὃς ἐστιν εὐθὺς μετ ὄστραχον. λέγει δὲ ὅτι τὸ ὠχρὸν ϑερμαινόμενο 

γίνεται πλέον: τὸ γὰρ ἐγχαταμιγνύμενον αὐτῷ πνεῦμα εἰς μείζονα ὄγχον 
*, Ἃ » , Ἁ A er Δ , M 2j * , , ' 

15 αὐτὸ αἴρει. λέγει δὲ χαὶ ὅτι τὴν τροφήν, ἥτοι τὸ ὠχρόν, σωματώδη xoi 
P. , E d ^ ow , ΓΕ - n ho: LM ' , m s ἡεώδη οὖσαν δεῖ πρότερον ὑγρανϑῆναι: πᾶσα γὰρ τροφὴ πρότερον ὑγραίνεται, 

εἶ οὕτως τρέφει. 

p. 180υ80 Δεῖ γὰρ ὑπολαβεῖν τὰ φοτοχούμενα τῶν ζῴων πρὸς u&v 

τὸ ὠχρὸν οὕτως ἔχειν. 

20 T6 Ost γὰρ ἀντὶ τοῦ δεῖ δέ’ οὐ γάρ ἐστι χατασχευαστιχὸν τῶν προσεχῶς 10 
ῥηϑέντων. τὸ δὲ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν’ ὃν λόγον ἔχει τὰ ἔμβρυα πρὸς 

α. αἶμα, ἀφ᾽’ οὗ διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τρέφεταί τε καὶ αὔξεται, 
ὃ νεοττὸς πρὸς τὸ ὠχρόν: xal οὗτος γὰρ ἐκ τοῦ ὠχροῦ ls 

3 M (- 

τὸ ἐν τῇ ὑστέρ 

τὸν αὐτὸν χαὶ 
, CN “Ὁ 5 Nw M 1 * b , 5 ^ “ » τρέφεται διὰ τοῦ ὀμφαλοειδοῦς. τὸ γὰρ ὠχρὸν μέρος ἐστὶ τῆς ὀρνιϑος, 

25 ὥσπερ xal τὸ ἐν τῇ ὑστέρᾳ χαταμήνιον᾽ μέρος γὰρ αὐτὸ τῆς μητρός. ὃν 20 

δὲ πάλιν ἔχει τὸ ἔμβρυον πρὸς τὴν ὑστέραν, τὸν αὐτὸν χαὶ ὃ νεοττὸς πρὸς 
τὸν ἐξωτάτω ὑμένα τὸν αἱματώδη, ὃν πρὸ ὀλίγου εἴπε yopostóT. ἔστι μὲν ?5 

οὖν τρόπον τινὰ τὸ μὲν ὠχρὸν T, μήτηρ, ὃ δὲ γχοροειδὴς ὑμὴν T ὑστέρα. 
τὸ δὲ ὄστραχον τοιοῦτον χρὴ νοεῖν, ὥσπερ ἂν εἴ τις περιεχάλυψε τὴν μητέρα 

, yx » Ἁ σ , e X ^ e» * bi 30 μετά τινος ἔξωϑεν. ἔστω γὰρ ἕνεχα λόγου ὃ μὲν νεοττὸς 6 Ανυτος, τὸ δὲ 30 

ὠχρὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ, τὸ δὲ ὄστραχον τὸ ἱμάτιον τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἣ ἄλλο 
τι περιχαλύπτον αὐτὴν οὕτως, ὥστε μηδέν τι φαίνεσϑαι τῶν αὐτῆς μερῶν᾽ 35 

, , 5 ^ M M N ' , e , M ' Ὁ Ὁ Y 

τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ περὶ τὴν μητέρα ὅλην. ἐπεὶ γὰρ δεῖ τὸ 

] στερρὸν Ka 2 wai post τε om. Ka 4 νεοτήτου La 4 αὐξεται δὲ καὶ 
τελειοῦται K 9. 6 ἐκ τῶν --- γεγρᾶμμένας] exspectas ἐχ τῶν ἐν ταῖς περὶ τὰ ζῷα ἱστο- 

ρίαις γεγραμμένων; cf. 2 2.566. 8 ἡ πρώτη σύστασις in lac. III litt. om. L 

8. 9 πρώτη γὰρ---νῦν ὑπο in ras. L 9 νῦν om. Κα 10 xai γνῶναι καὶ πρὸς τοῦτο à 

post τούτῳ add. «ai Καὶ 12 ὠχρόν] ὑγρὸν ILa 13 post δὲ add. «ai Ka 22 τε 
om. IL 29 τὸ αὐτὸ IL post ὠχρόν add. οὕτως ἔχειν 1L 24 τῆς] τοῦ Καὶ 

25 post γὰρ add. χαὶ Ka 26 τὸν νεοττὸν IL 21 ἐξώτατον L εἶπε] εἶχε K 
μὲν om. Ka 28 ὠχρὸν] Aeuxóv IL 80 post ἔστω add. μὲν IL 92 οὕτως] 

οὕτω δὲ à αὐτῆς scripsi: ἑαυτῆς libri 99. ἐπειδὴ Ka 
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» i —- f T. T ἣν "MP Ὁ ἔμβρυον ἐν τῇ ὑστέρα εἶναι xai πρὸς τῇ αὶ 
e e - , - ^ 2 e ? ὃ νεοττὸς ὡς ἐν τῇ ὑστέρα, πρὸς δὲ τῷ ὠχρῷ ἐστιν ὡς ἐν τῇ μητρί. 41 

ἀλλ ἐν μὲν τοῖς ζῳοτόχοις ἔχει τε xal περιέχει ἢ μήτηρ τὴν ὑστέραν, ἐν 
M - , , Y e e y E 24 E , LM. ' ᾿Ξ δὲ τοῖς ὠοτοχουμένοις ἔμπαλιν f$ ὑστέρα τὴν μητέρα: μήτηρ γάρ ἐστι τὸ 45 

6 ὠχρόν, ὑστέρα δὲ ὃ αἱματώδης xai χοροξιδὴς | ὑμήν, ὃς περιέχει τὸ ὠχρόν, 68v 

ἤτοι τὴν μητέρα. λέγει δὲ xal ὅτι αὐξανομένων τῶν νεοττῶν πρῶτον συμ- 
πίπτει ὃ εἰς τὸ χόριον τείνων ὀμφαλὸς xai ἀπόλλυται" διὰ τί; διότι, φησί, 5 

δεῖ πρῶτον τὸν νεοττὸν ἐξελϑεῖν- ἐχεῖθϑεν γὰρ xai ἐχ τοῦ μέρους τοῦ χοροει- 

δοῦς ὑμένος ἔξεισιν, ἐν ᾧ προσπέφυχεν ὃ ὀμφαλός" ἀφανισϑέντος γὰρ εὐϑὺς 

10 ὀπὴ γίνεται ὥσπερ ἥλου τινὸς T, γόμφου ἀφαιρεϑέντος. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ 

ὠχροῦ xat ὁ ὀμφαλὸς ὃ εἰς τὸ ὠχρὸν ὕστερον οὐ γὰρ πᾶν τὸ ὠχρὸν 

ἀναλίσχεται εἰς τροφὴν τοῦ νεοττοῦ, ἀλλ᾽ ἐγχαταλιμπάνεταί τι, ὅπερ ἐγχατά- 
, M * - e M A e ' Q^ » 

λειμμα συνέξεισι τῷ ὀμφαλῷ. δρῶνται γὰρ ot νεοττοὶ ἐξελθόντες ἔχοντες 
ὑπὸ τὴν χοιλίαν, ἐν ᾧ μέρει αὐτῆς ἐστιν ὁ ὀμφαλός, τὶ τοῦ ὠχροῦ, ὑφ᾽ 10 

15 οὗ xal ἐξελϑὼν ϑύραζε τρέφεται δύο ἣ xal τρεῖς ἡμέρας. ἐπεὶ γὰρ οὔτε 
^ - L 3. - , ΄ 

ἀπὸ τῆς μητρὸς ϑηλάζειν δύναται οὔτε δι΄ ἑαυτοῦ τρέφεσϑαι, ἀνάγχη συνεξά- 

(etw τῷ νεοττῷ τὴν φύσιν τροφήν τινα. διόπερ τρεφομένου τοῦ νεοττοῦ 

εἴσεισι τὸ τοιοῦτον ὠχρὸν υὑετὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐντός, xol οὕτω περιφύεται 
ς , i] 2 A] 954.) 5 A v e » -"- * ^- 

ἣ σάρξ. ἐπὶ τούτῳ γὰρ οὐδ᾽ ὀμφαλὸν ἔχουσιν ot ὄρνιϑες" τῆς γὰρ τροφῆς 
20 ἐν τῷ ἄχρῳ τοῦ ὀμφαλοῦ χειμένης, εἰ μέλλει τραφήσεσϑαι ὃ νεοττός, ἀνάγχη 

πρότερον τὸν ὀμφαλὸν εἰσελϑεῖν χαὶ οὕτω τὴν ἐν τῷ ἄχρῳ αὐτοῦ χει- 1 

υένην τροφήν. xai συμπεραίνετα! λοιπὸν λέγων ταῦτα μᾶλλον εἶναι διάδηλα 

ἐπὶ τῶν μειζόνων, λέγων ταῦτα τὰ μόρια" ἐν γὰρ τοῖς μείζοσι ζῴοις διά- 

δηλόν ἐστιν ὡς πρῶτον πάντων T, χαρδία γίνεται, εἶθ᾽ ὁ ὀμφαλὸς xol τὰ 

, *, ' D "^w à 

Ytpt, ἐν μὲν τῷ χοροειδεῖ ἐστιν 68r 

28 λοιπὰ ὁμοίως. 

p.754496 Αἰτία δ᾽ ἣ τοῦ σώματος φύσις" τήν τε γὰρ χεφαλὴν 
πολλαπλασίαν ἔχει τοῦ λοιποῦ σώματος. 

΄ ᾿Επεὶ γὰρ ἣ τοῦ βατράχου χεφαλὴ πολλαπλασία ἐστὶ τοῦ λοιποῦ σώματος, 30 
εἴπερ ἐν ἑαυτῷ ἐζῳοτόχει, ἀνάγχη αὐξομένων τῶν ἐμβρύων ὀγχοῦσϑαι τὴν 

80 γαστέρα, ὀγχουμένην δὲ προσπίπτειν ταῖς ἐν τῇ χεφαλῇ ἀχάνϑαις xoi 30 

χατατιτρώσχεσϑαι χαὶ ἐχ τούτου ἀφορήτως ὀδυνᾶσϑαι. προνοουμένη τοίνυν 
τῆς τοῦ βατράχου σωτηρίας ἢ φύσις πεποίηχεν αὐτὸν ϑύραζε ζῳοτοχεῖν. 

» T , ^ — A Ἁ 5 , /, d » ' 

οὔτε οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐν ἑαυτῷ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ζῳοτοχεῖ οὔτε μὴν 

1 τῇ prius om. Ka 4 ξζωοτοχουμένοις IL 6 δὲ ὅτι xai coll. IL αὐξόμενος ὁ 
νεοττὸς Καὶ : αὐξανομένου τοῦ νεοττοῦ a 1 6 om. L 8 δεῖν ILa xal 
ἐκ τοῦ---γὰρ (9) post γόμφου (10) ponunt IL 9 ó om. K ἀφανισϑεὶς IK 

10 γόμφου ἀφανισϑέντος Ka 12 ὅπερ] ὥσπερ IL 15 «xai post οὗ om. a 
ἐξελθόντες a xai post ἢ om. Καὶ 16 τρέφεσϑαι ex τρέφεται corr. I 
16. 11 συνάγειν IL 11 τρεφόμενος ὁ νεοττὸς IKL 19 ἐπὶ τούτου ἃ 

22 εἶναι ante ταῦτα ponunt Ka μᾶλλον — ὁμοίως (25) om. L sed in marg. suppl. 

praeter v. v. éri— διάδηλον (29. 24): quae eadem om. I 29 ἐπὶ scripsi: ἐπεὶ Ka 
26 αἰτία Καὶ Arist.: αἴτιον IL 28 ᾿Εἰπεὶ---σώματος om. K 92 αὐτῶν ἃ 
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10 

15 

20 

τῷ σι 

90 

ὕστερον εἰσδέχεται τοὺς οἰχείους νεοττοὺς διωχομένους χαὶ ἐπιβουλευομένους 68" 

ὗπό τινων. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα σελάχη δέχονται ἐν ἑαυτοῖς τοὺς νεοττοὺς 80 

ἐπιβουλευομένους ὑπό τινων, δέχονται OR διὰ τοῦ πόρου δι᾿ οὗ ἐγέννησαν 

αὐτούς, 6 δὲ βάτραχος οὐ δέχεται" εἰ γὰρ ἐδέξατο, ἀνάγχη πάλιν ὀγχωϑῆναι 

τὴν γαστέρα xoi προσπεσεῖν ταῖς ἀχάνϑαις. δι᾿ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ὕστερον 
εἰσελϑεῖν τοὺς νεοττοὺς ἢ χεφαλὴ κωλύει, διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην xal πρότερον 40 

ἐντὸς τελειωϑῆναι χωλύει. λέγει δὲ χαὶ ὅτι ὃν τρόπον ἐντὸς γίνονται ἐχ τῶν 

«y οἱ τῶν ἄλλων σελαχῶν νεοττοί, τὸν αὐτὸν καὶ οἱ τοῦ βατράχου ϑύραζε. 

— 

p.754»93. Τούτοις δὲ xal τοῖς τῶν ὀρνίϑων τῇ μὲν ὁμὸόία τῇ δὲ 
διάφορός ἐστιν. 

Τούτοις λέγει πάλιν ἁπλῶς τοῖς σελάχεσι, τῷ τε βατράχῳ χαὶ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασιν. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν: ἣ γένεσις τῶν σελαχῶν πάντων 45 

xai ἣ τῶν ὀρνίϑων πάντων τῇ | μέν ἐστιν ὁμοία, τῇ OE διάφορος" xai 69r 
, jJ bd A 5 , 3. e ^ , , -Ὁ- Ἁ M λέγει τὴν διαφορὰν εὐϑύς, xaÜ' ἣν διαφέρουσι, φάσχων πρῶτον μὲν τὰ 

σελάχη οὐχ ἔχει τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν τὸν εἰς τὸ χόριον τείνοντα, 5 

δι᾿ ἣν λίαν σαφῶς ἐπάγει αἰτίαν. ἔπειϑ᾽ ἢ γένεσις xol τούτοις xal τοῖς 
» b] » , 5 - ) -“ 5 A - Α » 5 ^ 5 , 

ὄρνισιν ἐξ ἄχρου μέν ἐστι τοῦ «00, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὄρνισιν ἐχ τοῦ ὀξέος, 10 
3. Ὦ δ δὰ / T € / * D ^ σ eri εἶν δ. ἔκ d Ἢ χαϑ᾿ ὃ ὀξὺ προσπέφυχΞ τῇ ὑστέρα (τὸ γὰρ λοιπὸν ἅπαν τοῦ «00 ἀπολελυ- 

μένον ἐστὶ xai ἐν τοῖς ὄρνισι xai ἐν τοῖς σελάχεσι, μόνον ὃὲ τὸ ὀξὺ συμ.- 
πέφυχε τῇ ὑστέρᾳ ὥσπερ τις ῥίζα τῇ γῇ). τοῖς μὲν οὖν ὄρνισιν ἐχ τοῦ 15 

ὀξέος ἣ γένεσις, χαϑ’ ὃ xai ἔστιν fj πρόσφυσις, τοῖς δὲ σελάχεσιν οὐχ ἐχ 
τοῦ ὀξέος, ἀλλ ἐχ τοῦ ἑτέρου ἄχρου. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἀλλ᾽ 20 

5 τὰ , ' ' [4 , , 2 m ΕΑ 4 οὐχ ἣ προσπέφυχε πρὸς τὴν ὑστέραν, τουτέστιν ἐχ τοῦ “ἑτέρου ἄχρου 
, c -Ὁ-΄ - , , ) 3 3 ^ ᾿ ) κ᾿ PENA 

γίνονται οἱ τῶν σελαχῶν veotto(, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ τοῦ ὀξέος, Ot οὗ ὀξέος 

συνέχεται χαὶ προσπεφυχός ἐστι πρὸς τὴν ὑστέραν. εἰπὼν δὲ τοῦτο ἐπαγει 

αἴτιον δὲ τοῦ τοὺς μὲν ὄρνιϑας γίνεσϑαι ἐχ τοῦ ὀξέος, τὰ ὃὲ σελάχη àx?» 
τοῦ ϑατέρου dxpou, ὅτι τὸ μὲν τῶν ὀρνίϑων ῳὸν χωρίζεται ἐχ 

τῆς ὑστέρας. ἐπεὶ οὖν ἐχτὸς χαὶ ϑύραζε ζῷον γίνεται τὸ τῶν ὀρνίϑων 
3* M] $ 6). "im Ed " , À , ^ o A 2 ie (Ov xai οὐδὲν ὅλως ἐχ τῆς ὑστέρας λαμβάνει τροφὴν ὥσπερ τὰ ἐντὸς 
ζῳοτοχούμενα, ἃ πρῶτον μὲν τρέφονται &x τοῦ λειφϑέντος «o0 (ἐπὶ πάντων 

- A , ^ ^ , e 

γὰρ τῶν ῳῶν τὸ μέν xt αὐτῶν γίγνεται νεοττός, τὸ δὲ τροφή) τὰ δὴ ἐντὸς 

ζῳοτοχούμενα πρῶτον μὲν τρέφονται ἐχ τοῦ «00, ἔπειτα ἀναλωϑέντος 30 
αὐτοῦ &x τῆς ὑστέρας, ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, ἐχτὸς ζῳοτοχεῖται ὃ ὄρνις xai 

$ ἦς , - ΄ ^ , ) 2 ἂν 2 nw , 22 2 οὐδὲν ἐχ τῆς ὑστέρας λαμβάνει, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ ὠχροῦ τρέφεται, εἰκότως ἐχ 

1 εἰ δέχεται IK ἐπιβουλομένους ἃ 2 τὰ-- ἄλλα σελάχη scripsi: οἱ---ἄλλοι σέλαχοι 
libri μὲν] δὲ a 8 δὲ om. I ὃν om. K 4 αὐτὰ IKL 5 αἰτίαν 

om. IL 7 χαὶ om. Κα 8 xai ἡ τοῦ IL ϑύραϑεν Ka 11 λέγων Καὶ 
πάλιν] πᾶσιν IK 18 ἡ] ὁ [ἃ 14 διαφέρει ἃ post μὲν add. γὰρ Ka 
16 σαφῆ Καὶ 19 σελάχος a 2] γέννησις I 28 οὐχ T] οὐχὶ IL! post 
ὑστέραν add. τὸ γὰρ λοιπὸν ἅπαν τοῦ ὠοῦ (cf. v. 18) IL 26 τοὺς μὲν] τὰς Κα 

21 ὁρίζεται LL, 90 ἃ] τὰ μὲν γὰρ ἐντὸς ζῳοτοχούμενα Ka τρέφεται Κὰ 

ληφϑέντος Καὶ ἐπὶ---τοῦ woo (32) om. IL ἐπὶ] ἐπεὶ a 989 ἡ ὄρνις, ἃ 
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τοῦ ὀξέος γίνεται διά τε τὸ πλέον εἶναι τὸ ἐν τῷ ὀξεῖ λευχὸν τοῦ ἐν ϑατέρῳ 69: 

μέρει ὄντος λευχοῦ χαὶ διὰ τὸ μὴ δεῖσϑαι τῆς ὑστέρας. αὐτὸς δὲ νῦν 

τοῦτο μόνον εἰπὼν αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ μὲν τῶν ὀρνίϑων χωρίζεται τῆς 
€ , - i1 €- , , μι ' , , ΟῚ , 

ὑστέρας, τῶν δὲ σελαχῶν οὐ πάντων (οὐ γὰρ πάντων χωρίζεται, ἀλλά 

τινων ἀπολύεται μὲν τῆς ὑστέρας, ὅμως ἐν αὐτῇ ζῳοτοχεῖται ἀλλ᾽ οὐχ δῦ 

ἐχτός, τῶν πλείστων δὲ οὐδ᾽ ἀπολύεται, ἕως ἄν ζῷον γένηται) ὅπερ οὖν 
ἐλέγομεν, αὐτὸς νῦν τοῦτο μόνον εἰπὼν μετ᾽ ὀλίγον σαφῶς τὰς αἰτίας τούτων 

ἐπάξει, xal ἡμεῖς γενόμενοι ἐν τῷ τόπῳ εἴποιμεν ἂν τὰ δοχοῦντα. γινο- 

μένου δὲ τοῦ σελάχους ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ἄχρῳ τῷ ἐξ ἐναντίας ὄντι τὸ ὀξὺ 
τὸ χαταλειφϑὲν ἐχ τῆς γενέσεως τοῦ νεοττοῦ μέρος τοῦ (00 χαταναλίσχεται 

i B P. Y ΄ EE M NE x E τὰ ᾿ A - εἰς τροφὴν αὐτοῦ, xai τέλος πρὸς τῇ ὑστέρα ὃ ὀμφαλὸς προσφύεται τῶν 
' — 2 — 

ἤδη τελείων. ὅταν μὲν γὰρ ἕλχῃ τὴν τρυφὴν ἐχ τοῦ «00, προσπεφυχός 40 

ἐστι τῷ ὠῷ, χαταναλωϑέντος δὲ τοῦ «00 προσφύεται τῇ ὑστέρα xal λαμ- 
βάνει ἐχεῖϑεν τὴν τροφήν. οὐ μόνον δὲ τοῦτο γίνεται ἐπὶ τῶν μὴ dmo- 
λυομένων ὠῶν ἀπὸ τῆς ὑστέρας, ἀλλὰ xal ἐπὶ τῶν ἀπολυομένων, ἐν αὐτῇ 

δὲ τελειουμένων: xal ἐπὶ τούτων γὰρ πρῶτον μὲν τῷ ῳῷ προσφύεται 6 
P. , [sd ^X -"e , ^ v M o , 2, Ἁ TUN Ὁ 

ὀμφαλός, ὕστερον δὲ τῇ ὑστέρᾳ. εἰπὼν δὲ ὅσων ἀπολύεται τὰ od τῆς 
, - M 3 “ 

ὑστέρας ἐπήγαγεν ἐνίοις γὰρ αὐτῶν, ὅταν τέλειον γένηται τὸ móv, 
ἀπολύεται, ἴσον ὃν τῷ οὐ γὰρ πάντων ἀπολύεται. τὸ δὲ ἀπορήσειεν 45 

ἂν οὖν τις ἕως τοῦ xal τοῖς ἰχϑύσι γραφιχὸν ἔσται πταῖσμα" εἴρηχε 

γὰρ ἤδη περὶ τούτων. 

^ - , , 

p. 754921. Αἴτιον δ᾽ ὅτι τὰ μὲν τῶν ὀρνίϑων χεχωρισμένον ἔχει 69v 
» , ' M M , 

τὸ ὠχρὸν xat τὸ λευχόν. 

Εἰπὼν ὅτι ot μὲν τῶν ὀρνίϑων νεοττοὶ γίνονται ἐχ τοῦ ὀξέος τοῦ ῳοῦ, 
οἱ OE τῶν σελαχῶν ἐχ τοῦ ἑτέρου ἄχρου τοῦ μὴ ὀξέος, xal εἰπὼν αἴτιον δ᾽ 
o M x - 2 rd , - f. ΄ 5 Y ' , ὅτι τὸ μὲν τῶν ὀρνίϑων χωρίζεται τῆς ὑστέρας, οὐδὲν δὲ διὰ τούτων ὃ 

εἰρηκὼς σαφὲς xai τοῦτο συνιδών, νῦν ἐπαναλαμβάνει τὸν λόγον xal τίϑησι 
τὴν τοῦ πράγματος αἰτίαν. αἴτιον οὖν, φησί, τοῦ τὰς μὲν ὄρνιϑας γίνεσϑαι 10 

ἐχ τοῦ ὀξέος, τὰ δὲ σελάχη ἐχ τοῦ ἑτέρου μέρους ὅτι τὰ μὲν τῶν ὀρνίϑων 
, y bi ' δὰ 2 m , ' , M - χεχωρισμένον ἔχει τὸ λευχὸν ἐχ τοῦ ὠχροῦ (ἐπιπολάζει γὰρ χύχλῳ τὸ 15 

' ^ - , 3 , ' ^ , , Z eo λευχόν), τὰ δὲ τῶν ἰχϑύων ἀναμεμιγμένον. διὸ xal μονόχροιά ἐστιν: ὥστε 
EP. / M M ' y t -— y X o». o e ^ 7 ἐπεὶ ἀναμεμιγμένον ἐστὶ τὸ λευχὸν Trot f, ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς ὃ νεοττὸς γίνεται, 50 

οὐδὲν χωλύει γίνεσϑαι τοὺς τῶν σελαχῶν νεοττοὺς χαὶ ἐχ τοῦ ἀντιχειμένου 

1 πλεῖον 1 2 αὐτὸς---ὑστέρας (5) om. IL 6 δὲ οὐδ᾽ ἀπολύεται om. IL 

7 vov om. K 8 τὰ δοχοῦντα post τόπῳ ponit Καὶ 9 ἄχρῳ] μέρη ἃ 
τῷ ὀξεῖ ἃ 10 τὸ om. L ll τὴν ὑστέραν ex τῇ ὑστέρᾳ corr. ] 12 ἕλχοι I. 
ἕλχει 1, 13 δὲ om. IL 14 γίνεται om. Κα 16 πρῶτον μὲν γὰρ coll. IL 
11 ὅσον IL ἀπολέλυται Arist. 18 ὅτε οἱ γίνεται IL 20 οὖν ἂν K: οὖν 
om. ἃ 21 τούτου IKa 23 ὠχρὸν] ὠὸν I 24 εἰπὼν om. K 25 post 
δὲ add. ix Καὶ 21 σαφῶς ἃ 28 τὴν om. K 29 àx ϑατέρου Ka 
91 μονόχροα Κι: povóypoov a 99 «xal ἐχ τοῦ---νεοττοὺς (p. 144,2) om. Κα 
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M M e , Ei 5, A Ἁ d , , x 4 , [rd ^ " 

τῶν σελαχῶν T, ἀρχή. ἀλλὰ xai χαταντιχρύ. μία μὲν οὖν αἰτία αὕτη τοῦ 69v 

γίνεσϑαι τοὺς τῶν σελαχῶν νεοττοὺς ἐχ τοῦ χαταντιχρὺ μέρους, ἄλλη δὲ 
e ^ (ow 5 -( , , » W'12 ^ , ^ i] UJ 

ὅτι χαὶ ῥᾷον ἐχεῖϑεν γινόμενος λαμβάνοι dv διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τὴν τροφὴν 30 
- , " Σ -€- f 

ix τῆς ὑστέρας. προσπεφυχὸς γὰρ ὃν τὸ ῳὸν ἐν τῇ ὑστέρᾳ χατὰ τὸ ὀξύ, 

σι εἰ γένηται ὃ νεοττὸς ἀπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ἀντιχειμένου 95 

μέρους τῷ ὀξεῖ, ἀνάγχη τὸν ὀμφαλὸν ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν τείνεσϑαι χαὶ οὕτω 

λαμβάνειν τὴν τροφὴν ἐχ τοῦ ἔμπροσϑεν: £uxposüsv γὰρ τοῦ νεοττοῦ χεῖται 

τὸ ὀξύ, χαϑ᾽ ὃ προσπέφυχε τὸ mv τῇ ὑστέρᾳ. ὥστε xal 6 ὀμφαλὸς ἐπι- 40 
, ) , - - ^ . WU A 

νεμόμενος τὸ «Ov xal τέλος φϑάσας ἐν τῷ ὀξεῖ xol δηλονότι xai τῇ ὑστέρα 
ᾳ e ' , ' 

10 (ἕν γὰρ τὸ ὀξὺ xal ἢ ὑστέρα διὰ τὴν πρόσφυσιν xal τὴν συνέχειαν) πρὸς 
7 , "-ὋὉ 

τὸ ἔμπροσϑεν τείνεται. οὐ λέγομεν δὲ τείνεσϑαι αὐτὸν ἀντὶ τοῦ μείζω γίνε- 
3 ' ἕω ^ ^ 5 , ^ » - ) , , ^d 

σϑαι χατὰ τὸ μῆχος (τοῦτο γὰρ ἐναντίον dv εἴη τῷ pev ὀλίγον ῥηϑησο- 
P4 38^ 4 o [14 "Mey ' € M , E , - 

μένῳ), ἀλλ ὅτι ὅσον αὔξεται τὸ ζῷον xal παχύνεται, ἀνάγχη μᾶλλον πλη- 
, d [4 A o N M 3 , , * x , σ m T s 

σιάζειν τῇ ὑστέρᾳ, ὥστε xal τὸν ὀμφαλόν. πρότερον μὲν γάρ, ὅτε Ἦν 45 

15 πάμπαν μιχρὸς ὃ νεοττός, μᾶλλον ἦν ἀφεστηχὼς xai οὗτος xal ὃ ὀμφαλὸς 
αὐτοῦ χαὶ πορρωτέρω ὑπῆρχον τῆς ὑστέρας, ὕστερον δὲ ὅσον ηὖξε χαὶ εἰς 

, » A FS ew » F qe , , »" £ 

μείζονα ὄγχον ἐπεδίδου, τοσοῦτον ἤγγιζε τῇ ὑστέρα, τέλος δὲ χαταναλίσχεται 

χαὶ οὗτος 6 ὀμφαλὸς εἰς τὸ πᾶν σῶμα τοῦ νεοττοῦ. ἔστω γὰρ λόγου χάριν 

ἢ ὑστέρα ὃ οὐρανός, νεοττὸς δὲ ἢ γῆ. xai ὃ ὀμφα λὸς αὐτοῦ ὃ Καύχασος 70: 

90 τὸ ὄρος" xai τὸ μὲν ὄρος μενέτω οἷόν ἐστιν, ὥστε μὴ ἐπιδιδόναι εἰς μεί- 

ζονα ὄγχον, f, δὲ γῆ νενοήσϑω ὅτι ὀγκοῦται xai αὔξεται πάντοϑεν ὁμοίως". 
ὅσον δὴ αὔξει ἢ γῆ, τοσοῦτον ἀνάγχη πλησιάζειν χαὶ τὸν Καύχασον τῷ 

οὐρανῷ τοῦτο OE χρὴ νοεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ νεοττοῦ. εἰπὼν δὲ ὅτι τὴν τρο- 

φὴν ῥάδιον λαμβάνειν ἐχ τῆς ὑστέρας, ἐπήγαγε τὸ πόροις τισὶν ἀπὸ 

295 ταύτης τῆς ἀρχῆς, λέγων ἀρχὴν τὸ ἀντικείμενον μέρος τῷ ὀξεῖ. ὁ μὲν 
l 2 M [sd M ' 2 msi gres ' * 34 2 - [4 ΄ γὰρ ὀμφαλὸς ἕλχει τὴν τροφὴν ἐκ τοῦ «00, τὸ δὲ «Oy ἐχ τῆς ὑστέρας 

ἀναμάττεταί τινας ὑγρότητας διά τινων πόρων. ὅτι δέ, φησίν, πόροι εἰσί 
) * o * [4 , 5 - € , x 2 X “Ὁ CN. ^ τινες, Ot ὧν ἕλχει τὴν ὑγρότητα ἐχ τῆς ὑστέρας τὸ ᾧόν, δῆλον ἐπὶ τῶν 

μὴ ἀπολυομένων (Gv ἐνίοις γάρ, ὡς εἴρηται, οὐχ ἀπολύεται τῆς ὑστέρας 
80 τὸ ᾧόν, ἀλλά τινα μὲν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀπολυϑέντα μεταχωρεῖ χάτω xdxeios 

ζωοῦται, τινὰ δὲ μεταχωρεῖ μὲν χάτω, οὐχ ἀπολύξται δέ, ἀλλ᾿ ἁπτόμενα 
τῆς ὑστέρας. ὥσπερ γὰρ ὃ ἐμὸς δάχτυλος xal ὃ σὸς ποτὲ uiv μεταχωρεῖ 10 

φι 

5 - , » - , ΄ , ΄ » e , 
£x τοῦ ϑατέρου ἄχρου τοῦ παρόντος βιβλίου εἰς ϑάτερον ἄχρον ἁπτόμενος 

1 χαὶ 1,2 Arist. vulg.: om. IKL'a Arist. Y τοῦ] τούτου L 2 τοὺς om. a 

9 ῥᾷον scripsi: pdótov libri γινομένη IL λαμβάνει ἃ 4 προσπεφυχότος 

γὰρ ὄντος τοῦ ὠοῦ ἃ 6 ὀξὺ ἃ 8. 9 ἐπινεμόμενος] ἐπινενοημένον IL 
13 ὅσον om. IL 14 γὰρ om. IL 16 αὐτοῦ] αὐτὸς Κα πορρώτερον ἃ 
ὑπῆρχε Ka ηὖξε scripsi: ηὔξει libri l7 μείζονος Ka post δὲ add. 
χαὶ Καὶ 19 7, prius om. Ka ὃ post «ai om. Ka 22 post ὅσον add. οὖν I 

δὴ] δὲ K 28 τοῦτο ὃ ἃ οἘ post τὴν add. δὲ Ka 24 λαμβάνειν] ἕλκειν a 
Arist. 27. 28 εἰσί τινες πόροι coll. Ka 28 ἐπὶ] ἐχ IL 29 ἐνίοις IL 

Arist. Z: ἐν ἐνίοις Ka Arist. vulg. 90 ἀπ᾽ αὐτῆς] μετ᾽ αὐτοῦ IL 91 post 
χάτω add. ἀλλ᾽ Ka δέ om. IKa 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. I' 3. 4 [Arist. p. 754521. 155314] 145 

τοῦ βιβλίου, δτὲ δὲ μὴ ἁπτόμενος, οὕτως xai ἐπὶ τῶν εἰρημένων qv τινὰ 170r 
μὲν μεταχωρεῖ χάτωϑεν μὴ ἁπτόμενα τῆς ὑστέρας, ὥσπερ τὸ δόμενον ὕδωρ 

ux ἁπτόμενον τοῦ οὐρανοῦ, τινὰ δὲ ἁπτόμενα αὐτῆς, ὥσπερ οἱ ἐχ τῶν 
χλάδων τῶν δένδρων χατερχόμενοι χαὶ ἁπτόμενοι τοῦ δένδρου. ἐπὶ τού- 

5 τῶν οὖν τῶν Qv τῶν μεταχωρούντων χάτωϑεν xal ἁπτομένων τῆς ὑστέρας 15 

δῆλον ὥς εἰσι πόροι. τελειωϑὲν γὰρ τὸ ζῷον ἔχει τὸν ὀμφαλὸν ἐν τῇ 
ὑστέρᾳ προσπεφυχότα ἀναλωϑέντος τοῦ ὠοῦ" ὥστε δῆλον ὡς ἐπειδὴ χατήρ- 
χετο τὸ ὠὸν ἁπτόμενον τῆς ὑστέρας, πόροι ἐτείνοντο τοῦ «00 πρὸς αὐτήν, 
xai ἕως μὲν εὔρισχον ἐν τῷδε τῷ μέρει τῆς ὑστέρας ὑγρότητα τινα, ἔμενεν 

10 ἐνταῦϑα τὸ ᾧόν, ὅταν δὲ ἐξίχμασαν τὸν τόπον τοῦτον xal οὐχέτι τοῦ λοιποῦ 
εὔρισχον τροφήν, μετεχώρει εἰς τὸν ἐφεξῆς τόπον, xai οὕτω ἄχρι τοῦ 

τελειωϑῆναι τὸ ζῷον. ἣ μὲν οὖν διάνοια αὕτη τὴν δὲ λέξιν τὴν φανερὸν 30 

οὖν ὅτι xal πρότερον ἔτεινον οἱ πόροι τοῦ ῳοῦ xai τὸ ἑξῆς αὐτῆς 
οὕτως ἀναγνωστέον ᾿ φανερὸν οὖν ὅτι xal πρότερον ἔτεινον οἱ πόροι τοῦ 

15 φοῦ πρὸς τὴν ὑστέραν ἔτι ὄντος περὶ ἐχεῖνο᾽, λέγων περὶ ἐχεῖνο, ὅτι περὶ 
τὸ ζῷον τὸ ἔχον τὴν ὑστέραν. τὰ δὲ περὶ τῶν πόρων ῥηϑέντα λέγει συμ- 

βαίνειν ἐν τοῖς γαλεοῖς τοῖς λείοις. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τόν τε γὰρ 
ὀμφαλὸν ἔχουσι τὸν ἕτερον ὡσαύτως τὸν ἕτερον ἴσον ἐστὶ τῷ τὸν 
ἕνα" εἴρηται γὰρ ὅτι ἕνα ὀμφαλὸν ἔχουσι. χαταναλωϑέντος δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ 25 

20 εἰς τὸ σῶμα τοῦ νεοττοῦ προσφύεται f, σὰρξ ὥσπερ τινὸς τραύματος συνου- 
λωϑέντος. 

σ΄. 

Ρ. 19ῦὅ114 Ἢ δὲ τοῦ ὠοῦ αὔξησις ὁμοία τοῖς σχώληξιν. 

Εἰπὼν ταχυτέραν εἶναι τὴν αὔξησιν τῶν ἐχτιχτομένων ἔξωϑεν ov 
- - , * ; , ' » ΄ - Y 5. δ᾽ 

τῆς τῶν ἐντὸς τελειουμένων λέγει τὴν αὔξησιν τούτων τῶν ἔξωϑεν αὐξο- 80 

25 μένων ταχέως ὠῶν ὁμοίαν εἶναι τῇ τῶν σχωλήχων. ὥσπερ γὰρ 6 σχώληξ 
οὐδενὶ προσπέφυχεν, ὥστε τρέφεσϑαι χαὶ αὔξεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἐν ᾧ προσπέ- 

, ' 2: D ἐι, ὅκα - σ € - X' m ' , 1 φυχεν, ἀλλ αὐτὸς Ót ἑξαυτοῦ, ὥσπερ ἡμεῖς τε xal ἵπποι xai πάντα τὰ 36 
- Li ᾿ - , - 

τέλεια τῶν ζῴων, οὕτω xal τὰ «m. χαὶ σαφηνίζει τοῦτο πάνυ ϑαυμαστῶς 
τὴν ζύμην ἄγων εἰς ὑπόδειμα. ὥσπερ γάρ, φησίν, ἐπὶ τῆς ζύμης συμ- 40 

80 βαίνει τὴν αὔξησιν γίνεσϑαι τοῦ μὲν στερεωτέρου χαὶ σωματωδεστέρου 
δγραινομένου, τοῦ δὲ ὁγροῦ πνευματουμένου ὑπὸ τῆς ϑερμότητος τοῦ συγ- 

, ^ , ^N * * e eo Kd e rw ΘΝ - χραϑέντος χυμοῦ (λέγει δὲ χυμὸν τοὺς ἅλας), ὥσπερ οὖν f, τοῦ ἁλὸς 46 

ϑερμότης τὸ μὲν ὑγραίνουσα, τὸ δὲ | πνευματοῦσα αὔξει τὴν ζύμην, οὕτω 10" 

xai ἐπὶ τῶν σχωλήχων xai ὠῶν ἢ ἐν αὐτοῖς οὖσα ψυχιχὴ ϑερμότης τὸ 

| οὕτως δὲ καὶ I 2 et 5 χάτωϑεν) fort. κάτω 4 χλάδων τοῦ δένδρου Ka 
ὡς] ὅτι Ka 1. 8 κατέρχεται IL 8 ἔτεινον Ka αὐτήν] αὐτὰ 1L 

9 ὑγρότητος ἃ 10 ἐνταῦϑα] ἐν ταύτη L ὅταν δὲ] οὕτως IL τοῦτο ἃ 
τοῦ λοιποῦ --τελειωϑῆναι (12) om. L 13 αὐτῆς] αὐτοῦ IL 15 ὅτι] ἧἦτοι͵ K: 7 τὲ. a 
16. 17 λέγει συμβαίνειν] λαμβάνειν IL 18 ἔχουσιν ὀμφαλὸν coll. Ka 20 ante 7, 
add. μὲν Καὶ 22 σχώληξίν ἐστιν Καὶ 26 προσπέφυχαν --πάντα (27) om. Καὶ 

33 ὑγραίνουσι ἃ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 10 
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bk] μὲν γεωδέστερον xai Wide τς αὐτῶν, ὁγραίνουσα, τὸ δ᾽ ὑγρὸν τῦν 

πνεῦμα ποιοῦσα αὔξει ταῦτα. ἐξ ἀνάγχης μὲν οὖν διὰ ταῦτα αὔξεται τὰ 
ᾧα, ἐχτὸς δὲ χάριν “τοῦ βελτίονος" διὰ γὰρ τὸ πολυτοχεῖν" πολλὰ γὰρ ὄντα 10 

οὐ δύναται. χωρεῖν αὐτὰ T, ὑστέρα. στενοχωρῇ δὲ εἶπε τὴν ὑστέραν διὰ 

5 τὸ εἶναι τὴν εὐθεῖαν ἢ ᾿στενοχωρής [xot ἢ γενιχὴ τῆς στενοχωροῦς]. 
αὔξεται δὲ RUM ὅπως μὴ χρονιζόντων χατεσϑίηται ὑπό τινων. οὐδὲν 15 

ὃέ, φησίν, ὠὸν ἐν οἷς γένεσιν᾽ ἤτοι εἴδεσι τὸ ἄρρεν ἐστὶ χαὶ τὸ ϑῆλυ, τέλος 

λαμβάνει xal ζῷον ἐξ αὐτοῦ γίνεται δίχα τοῦ ἄρρενος" εἰ γὰρ μὴ ἐπιρράνῃ 0 

τούτοις τὸν ϑορὸν 6 ἄρρην, οὐ ζῳογονεῖται: ' 

10 p. 755»? Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι πάντας εἶναι τοὺς ἐχϑύας, ϑήλεις 

πλὴν τῶν σελαχῶν. 

Τῶν γὰρ σελαχῶν τοὺς μὲν εἶναι ϑήλεις, τοὺς δὲ ἄρρενας ὡμολόγουν. 90 

δὴ λέγοντες πάντας ϑήλεις. ἐπειδὴ RPM τοὺς μὲν φέροντας «d, τοὺς o 
t6 

ἊΝ $^ Y e ' , 23 ΄ 
ὲ οὐδαμῶς οὐδέποτε ἑώρων, ἔλεγον ὅτι χαὶ ot μὴ φέροντες ᾧὰ ϑήλεις 

15 Ξἰσί, νομίζονται ὃὲ ἄρρενες μὴ ὄντες. ὥσπερ γὰρ χατὰ μεταφορὰν τὰ μὲν 90 
, “- ἂς Κ΄ ἐὺ 2 2 ΄ - —- εἰ o 7 [004 ] 

xapmogopa τῶν δένδρων, otov ἐλαίαν συχὴῆν τὰ ὅμοια, λέγομεν ϑήλεα. 

ἄρρενα δὲ τὰ μὴ χαρποφόρα, otov χότινον ἐρινεόν, χαΐίπερ μηδὲν αὐτῶν 85 

ἄρρεν ὃν T, ϑῆλυ, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἰχϑύων ot νομιζόμενοι ἄρρενες. ϑήλεις 
Ξἰσί, λέγονται δὲ ἄρρενες διὰ τὸ μὴ γεννᾶν, ὥσπερ xal ὁ ἐρινεός. ἀπαντᾷ 

50 οὖν πρὸς τὴν οὕτως ἄτοπον χαὶ ψευδῆ δόξαν λέγων ᾿ ὥσπερ οὖν τῶν σελαχῶν 

τοὺς ἔχοντας τῶν Mu e ἀρρειιάς φᾶμεν, ed δὲ τοὺς Ἔχογτας ὑστέρας. 
οὕτως ἔδει χαὶ ἐν τῷ γένει τῶν ὠοτόχων ἰχϑύων, εἴπερ ἦσαν ἅπαντες ϑήλεις, 40 

ἔχειν ἅπαντας ὑστέρας xal μηδένα πόρον ϑοριχόν: νῦν δ᾽ ot μὲν. αὐτῶν 

ἔχουσι πόρους, ot δὲ ὑστέρας. διὰ τίνα οὖν αἰτίαν οἱ μὲν ἔχοντες πόρους 

E 
» ΟῚ ^ 4- "^ e e RC - - i YE * , 

ἄλλως τε ἐπεὶ xa0 ἣν ὥραν ot ἄρρενες τῶν σελαχῶν προΐενται τὸ σπέρμα, 
χατὰ τὴν αὐτὴν χαὶ οἱ ἄλλοι ἰχϑύες, ἄρρενες ἄρα χαὶ οὗτοι. ἔσονται. 

90 τῶν σελαχῶν ἄρρενες ἔσονται, τῶν δὲ ῳοτοχούντων ἰχϑύων οὐχ ἔσονται᾽; 

N 

p. 755»16.. "E8s: P5 οὐ μόνον τοὺς φοτοχοῦντας ἀλλὰ xal. τοὺς 
ἄλλους ἔχειν μέν. 

80 Τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ ἦσαν ἅπαντες ot t ἰχθύος ϑήλεις, οὐ 
αόνον τοὺς ὠοτοχοῦντας ὑστέρας ἔδει ἔχειν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς μὴ (οτοχοῦντας, $& 

LI 

1 post μὲν add. γὰρ IL. — ' αὐτῶν ex αὐτοῦ corr. K  - .2 διὰ ταῦτα] ἐξ ἀνάγκης μὲν 
γὰρ iterat L D xai ἣ --στενοχωροῦς delevi: om. a 6 χρονίζοντα ἃ χαται- 

σϑίηται T 1 τὸ post xoi om. IKa 8 αὐτοῦ seripsi: ἑαυτοῦ libri 12 ante 

Τῶν add. Οἱ λέγοντες ἅπαντας εἶναι τοὺς ἰχϑύας ϑηλείας πλὴν τῶν σελαχῶν a 
ηλείας ἃ ^ 13 δὴ] δὲ LKa 14 ἑώρων om. Ka ἔλεγον] ἔλυον Καὶ ᾿ 
16 ἐλαῖαι συχαῖ 1L λέγει à — ϑήλει᾽ ἃ “᾿ 11 ἑαυτῶν ἃ 22 ζωοτόχων L! 

29 ἔχειν ἅπαντα ἃ ϑορινὸν ἃ . 24 οἱ δὲ---πόρους hic om. ét post οὐχ ἔσονται 
(25) exhibent, deinde τῶν σελαχῶν --- οὐχ ἔσονται repetunt IL" ^ 25 ὠοτόχκων [Κὰ ^ 

26 «aW ὥραν ἣν IL 28 "E8et—p.óvov] ἔτι δ᾽ ób μόνον Arist, PSY: ἔτι δ᾽ ob "δῇ Κ 

90 εἰ om. ἃ 91 δεῖ 11, 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. I' 5 [Arist. p. 755516. 22 147 

διαοίως ταῖς τῶν ϑηλειῶν ἡμιόνων ὑστέραις. ὡς γὰρ at ἡμίονοι καίπερ vlr 
ἄτοχοι οὖσαι ὅμως ϑήλειαι οὖσαι ὑστέρας ἔχουσιν, οὕτως ἀναγχαῖον ἦν xol 5 
τοὺς υὴἡ φοτοχοῦντας ἰχϑῦς, εἴπερ ἦσαν ϑήλεις, ὑστέρας ἔχειν xal τὸν αὐτὸν 
τρόπον σώζειν πρὸς τὰς τῶν οτοχούντων ὑστέρας. ὃν at τῶν ἡμιόνων 

5 ὑστέραι πρὸς τὰς τῶν ϑηλειῶν ἵππων ὑστέρας. ἐπεὶ O& οἱ μὲν αὐτῶν 
πόρους ἔχουσιν, οἱ δὲ ὑστέρας, οἱ μὲν πόρους ἔχοντες ἄρρενες ἔσονται, 

ϑήλεις δὲ οἱ ὑστέρας. 

p.155»99 Ἢ δ᾽ ἀπορία δι’ ἣν οὕτως λέγουσιν, εὔλυτος τὸ συμ- 

βαῖνον ἀχούσασιν. 

10 "OQ μὲν οὖν συλλογισμός, ὃς -ἡπάτα αὐτοὺς πάντας τοὺς ἰχϑῦς λέγειν 10 

ϑήλεις, οὗτος: πᾶς ἰχϑὺς πολυτοχεῖ, οὐδὲν πολυτοχοῦν ὀχεύει T, ὀχεύεται, 
οὐδεὶς ἄρα ἰχϑὺς ὀχεύει ἣ ὀχεύεται. ὥστε οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς τὸ ἄρρεν" 15 

5 A E d - ^ 3 5 , ΄, »^ T ' ' v Jj , , εἰ γὰρ ἦν, ἐπειδὴ οὐχ ὀχεύουσι, μάτην ἂν Tv* τὸ yàp ἄρρεν διὰ τὸ ὀχεύειν. 
ἢ οὕτως" οὐδὲν τῶν ὀχευομένων πολλὰ τίχτει, πᾶς δὲ ἰχϑὺς πολλὰ τίχτει 

ΟῚ P » L] , ΄ ΄ Νὴ ' , , 1 M ' 

15 οὐδεὶς ἄρα ἐχϑὺς ὀχεύεται. ὁ δὲ τὴν μίαν πρότασιν ϑεὶς τὴν λοιπὴν xa 
M ΄ , ΄ & $3 , ^ ΄ [r4 , ΄ὔ τὸ συμπέρασμα παρείασε. λέγει οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης δυνάμει ὅτι τί κωλύει. 

* JJ , 50 

* 
t 

, Y, ' , ' , e - fy Ἁ , φησίν, ἔξω πολλὰ τίχτειν τὰ ὀχευόμενα, xdv ἐν ἑαυτοῖς οὕτω πολλὰ τίχτειν 
ἀδύνατον; εἰ (δὴ) οὐδὲν τῶν ὀχευομένων οὕτω πολλὰ τίκτει ὅσα 6 ἰχϑὺς 25 
ἐν ἑαυτῷ, ϑύραζε τί τὸ χωλῦον: ἄτοπον Of, φησί, xoi τὸ μὴ ἐν παντὶ τῶν 

20 φοτόχων τὸ μὲν ἄρρεν εἶναι τὸ δὲ ϑῆλυ" διὰ τίνα γὰρ αἰτίαν ἐν τούτοις 30 
v , ^N 3 v , M M y 5 - , 

μὲν ἔσται, ἐν τούτοις δὲ οὐχ ἔσται; λέγει δὲ xal αἴτιον αὐτοῖς γενέσϑαι 

ἀγνοίας τὸ μὴ δήλας εἶναι τὰς διαφορὰς τῆς ὀχείας. ὁρῶντες γὰρ 

ὃὲ τῶν χοίρων τοιανδί (ἐπιβαίνει γὰρ ἐπί τε τούτων χαὶ τῶν προβάτων 

ς 

ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν τοιωσδὲ γινομένην τὴν ὁμιλίαν xai χρόνιον, 85 

ὶ 
ὶ τῶν βοῶν xai τῶν ἄλλων ὡς ἔπος εἰπεῖν τὸ ἄρρεν τὸ ϑῆλυ), τοῦτο τῷ σι x Q 

δὲ ut βλέποντες γινόμενον ἐπὶ τῶν ἰχϑύων (οὐ γὰρ ἐπιβαίνει 6 ἄρρην 
ἰχϑὺς τὴν ϑήλειαν) ἐνόμισαν ὅτι οὐχ ἔστιν ὅλως ἐν αὐτοῖς ὀχεία, εἰ δὲ 40 

(μὴ) αὕτη, μηδὲ ἄρρεν. τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀληϑές" ἐστὶ γὰρ xal ἐν αὐτοῖς 
ὀχεία, ταχεῖα μέντοι xal τρόπον ἄλλον. 

1 post ὁμοίως add. δὲ ILa 2 ἄτεχνοι Ka ἔχουσιν ὑστέρας coll. Καὶ 8 λέγουσιν] 
ὑπολαμβάνουσιν Arist. εὔλυτον IL 10 ἠπάτησεν Ka 12 οὐδεὶς---ὀχεύεται 
om. IL 14 πᾶς---τίχτει (18) om. Καὶ 16 οὖν] δὲ IL τί χωλύει---εἰ (18) 

om. ἃ 11 ἑαυτοῖς scripsi: ἑαυτῶ IL 18 δὴ addidi 19 post ϑύραζε 
add. δὲ Ka 20 qocoxobvcov ἃ elvat post 97Ào ponit Καὶ 22 ὀχήσεως IL 
29 χρόνιον] χόριον IL 25 τῶν ante βοῶν om. Ka τοῦ ϑήλεος Ka 
τούτου ἃ 20 βλέπονται ἃ γινόμενον post ἰχϑύων ponit Καὶ 21 τὴν ϑήλυν Κ: 

τοῦ ϑήλεος ἃ ἐνόμισεν ILa 28 μὴ addidi ἑαυτοῖς I 29 ὀχεία 
post γὰρ ponit Καὶ 

105: 
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p. 75645 Διὸ xat ot λέγοντες τὰς χυήσεις ε ναι &x τοῦ ἀναχάμπτειν 
^ , ? M , τὸ σπέρμα εἰς τοὺς ϑήλεις τῶν ἰχϑύων. 

᾿Βχεῖνοι μὲν γὰρ ἄρρεν ἐν τοῖς ἰχϑύσιν εἶναι οὐχ ἐβούλοντο, ἕτεροι 
gn bi δὲ εἶναι μὲν ἔλεγον, πέμπειν δὲ τὸ σπέρμα εἰς τὸ UT οὐ διὰ συνδυασμοῦ 45 

5 xai ὁμιλίας, ἀλλ᾽ ἐναϊφιέναι αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, ἔπειτα καταπίνειν αὐτὸ Tdv 
τοὺς ϑήλεις τούτου γὰρ δηλωτιχὸν τὸ ἀναχάμπτειν τὸ σπέρμα εἰς τοὺς 

ϑήλεις. ἀναχαμπτομένου οὖν, φησί, xai χαταπινομένου τοῦ σπέρματος ὑπὸ 5 

τῶν ϑηλειῶν χυΐσχουσιν. ἀναχάμπτειν δὲ τὸ χαταπίνειν εἴρηχε, διότι Ont- 
ὃεν ἐν τῷ οὐραίῳ τῆς ϑηλείας ἔλεγον ἀπορραίνειν τὸν ἄρρενα τὸν ϑορόν, 10 σϑεν ἐν τῷ οὐραίῳ τῆς ϑηλείας ἔλεγ τορραΐίνε ρρενα τὸν ϑορόν, 

10 τοῦτον δὲ τὸν ϑορὸν ἐχ τοὔπισϑεν ἀναχάμπτειν x«l ἀπέρχεσϑαι ἔμπροσϑεν 
πρὸς τὸ στόμα αὐτῇς xol οὕτω χαταπίνεσϑαι. ταῦτα δέ, φησί, λέγουσι μὴ 10 

χατανενοηχότες πῶς λέγουσι. τοῦτο εἰπὼν ἐλέγχει τὴν δόξαν ταύτην λέγων 
CIEN ' 3 ππὶν 1 , σ » * * 1 e Q7 
ὑπὸ τὸν αὐτὸν γὰρ χρόνον ot τε ἄρρενες τὸν ϑορὸν xat at θήλειαι 

τὰ «à ἔχουσι. σαφὲς δ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενον τοιαῦτα τινα προειποῦσιν " 30 
15 ot ἄρρενες. εἰ μὴ πάντῃ πλήρεις γένωνται τοῦ σπέρματος, οὐχ ἀπορραίνουσιν 

αὐτό, ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἡνίκα ὀλίγον xal σύμμετρον ἔχουσι τὸ σπέρμα, 25 

συνδυάζονται καὶ πληροῦσι τὰς ϑηλείας, μετὰ δὲ τὸ πληρῶσαι αὐτάς, ὅσον 
JUNE 

αὔξει ἐν ταῖς ϑηλείαις τὰ (d, τοσοῦτον xai ἐν τούτοις τὸ σπέρμα αὔξεται" 30 
΄ ^N e , » - e; 1 94 ΄ ᾿ Kd ' 

τέλος δὲ ὁπηνίχα ἄρξονται αὗται ῥίπτειν τὰ ῳὰ ϑύραζε, χαὶ οὗτοι τὸ 
20 σπέρμα. ποιεῖ δὲ τοῦτο T, φύσις, λέγω δὴ τὸ σύνδρομον xal ἰσοχρόνιον 35 

γίνεσϑαι τήν τε τῶν ὠῶν xal τὴν τῆς τῶν ἀρρένων γονῇς ἀπόχρισιν, ἵνα 
ἔχωσιν ἐπιρραίνειν τὰ ὠὰ ἐξερχόμενα. τὸ μὲν γὰρ εἰσελϑὸν ἐν τῇ ὁμιλία 

σπέρμα συνέστησε τὴν τῶν «Gv φύσιν, τὸ δ᾽ ὕστερον μετὰ τὴν ἔξοδον 40 

ἐπιρραινόμενον αὔξει τε xal ζῷα ποιεῖ. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, χατὰ τὸν 
, ) - » e , 

25 αὐτὸν χρόνον, xaU' Ov at ϑήλειαι τὰ φὰ ἔχουσι, x«l τοῖς ἄρρεσιν ὑπάρχει 45 
e , —^- e , 5 ἊΝ bd , o 1 * - 

ὃ ϑορός, δῆλον ὡς προωχεύϑησαν. ἐν δὲ τῇ λέξει ὥσπερ γὰρ xol τῶν 
ὀρνέων γένος ἐν ἐνίοις τὸ ἐν ἐνίο 

φέρουσιν ὑπηνέμια" εἴρηται γὰρ τὰ γαμψώνυχα μὴ φέρειν ὑπηνέμια. χαὶ 
τοῖς μὲν ὄρνισι διὰ τὸ τέλεια ἐξιέναι τὰ ὠὰ ἀνάγχη͵ τὸ ἄρρεν ἐντὸς τῶν 5$ 

, 

ts πρόσχειτται, ἐπειδὴ οὐ πάντα 72: 

] ἀνακάμπτειν libri οὐ Arist. PSY: ἀναχάπτειν Arist. vulg. 2 εἰς τοὺς ϑήλεις Arist. 
SY et IL infra v. 6. 7: εἰς τὰς ϑήλεις IL: εἰς τὸ ϑῆλυ K: τοὺς 9. Ar. vulg. ὃ γὰρ 
om. Ka ἄρρενας Κα εἶναι ante ἐν ponit K 4 post μὲν add. ἄρρεν Ka 

ϑήλει ἃ οὐ διὰ---ϑήλεις (1) 6 δηλείας ἃ 6. 7 τὰς ϑηλείας ἃ 4 τοῦ 
σπέρματος om. K 9 τῶν ϑηλειῶν Καὶ 10 τοῦ ὄπισϑεν Ka 11 αὐτοῦ IL 
12 πῶς λέγει IL! 19 γὰρ om. IL χρόνον libri et Arist. Y: xatpóv Arist. vulp. 

τὸν ϑορὸν--- ἄρρενες (15) om. IL 15 πάντῃ] πάμπαν ἃ 16 xai σύμμετρον--- 

πληρῶσαι (17) post αὔξεται (18) ponunt, deinde αὐτάς-- αὔξεται (17. 18) iterant IL 

11 συνδυάζουσι Καὶ 18 ἐν τῷ ϑήλει K: ἐν τῆς ϑήλεσι ἃ τοῖς σπέρμασι K 

19 post τέλος δὲ add. δὴ (δεῖ L) τὸ σύνδρομον χαὶ ἰσοχρόνιον γίνεσϑαι (cf. 20. 21) IL 

ϑύραϑεν Καὶ 20 ἰσοχρόνον (sic) a 28 συνέστηχε La 24 ἐπιρραινόμενον 

ante μετὰ (22) ponit K ὡς εἴρηται post καϑ᾽ ὃν (25) IL 259 χρόνον om. IL: 

καιρὸν à ὑπῆρχεν à 28 εἴρηται---ὑπηνέμια om. L 29 διὰ τὰ τέλεια 

ex corr. ] ἐντὸς) ἔτι ἐντὸς ὄντων Ka 
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ῳῶν ἐνόντων ἐπιρραίνειν αὐτά (τούτου γάρ ἐστι SWR" τὸ ὅτι ἐντὸς 72r 

ὄντων ἀνάγχη τοῦτο συμβαίνειν" εἴρηται γὰρ ὅτι εἰ μὴ ὀχεύεται xo 

ξχάστην, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὐ τελειοῦται τὰ Qd), τοῖς δ᾽ ἰχϑύσι γίνεται 10 

τὸ ἐπιρραίνεσϑαι ἐχτός. τὸ δὲ διὸ xal συγχαταβαίνει ἅμα ἐλαττού- 
usvyos, τὸ δὴ συγχαταβαίνει ἴσον ἐστὶ τῷ συνελαττοῦται: ὅσον 1ὰρ ἐξερ- 15 

χόμενα τὰ ῳὰ ἐλαττοῦται, τοσοῦτον χαὶ 6 ϑορὸς διὰ τὸ συνεξέρχεσϑαι 
5 - 3 A M ' , A Y ^N 5 ΄ M - ἢ M Li 

αὐτοῖς. ἀλλὰ χαὶ τὴν λέξιν τὴν τὰς ὃὲ ἀναχάμψεις τοῦ ϑοροῦ xai 

τῶν ῳῶν xal οἱ ἁλιεῖς περὶ τῆς χυήσεως τῶν ἰχϑύων τὸν εὐήϑη 
λέγουσι λόγον οὕτως ἀναγνωστέον ' πρὸς τοῖς ἁλιεῦσι xai ᾿ Ηρόδωρος τὸν 
ξΞὐήϑη λέγει λόγον περὶ τῆς ἀναχάμψεως τοῦ ϑοροῦ xai τῶν qQOv'* χαὶ τίς 25 

6 εὐήϑης λόγος, σαφῶς ἐπάγει. ὁ δὲ χολοιός ἐστιν ὄρνεον ὅμοιον χοττύφῳ. 
ποιοῦνται δὲ xai τὰ περιστερώδη τὴν ἐν τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα χοινω- 30 

νίαν, ἀλλὰ διὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς αὐτὰ πολλάχις τῆς ἡμέρας ὀχευόμενα οὐχ 

ἠθέλησαν εἰπεῖν ὅτι χατὰ τὸ στόμα ωίγνυνται" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν 35 

ιὸ τὸ διὰ τοῦτο ταύτης οὐ τετυχήχασι τῆς φήμης. διὰ τοῦτο οὖν, 
, , , ld , Ld — 

φησί, ταύτης οὐ τετυχήχασι τὰ περιστερώδη τῆς φήμης ὑπὸ τῶν QUOUXOY. 

ἢ δὲ ὕαινα ὄνομά ἐστι ϑηλυχὸν χατηγορούμενον χατὰ τῶν ἀρρένων χαὶ 40 

ϑηλειῶν ὑαινῶν: ὕαινα γὰρ λέγεται xai ὃ ἄρρην ὥσπερ xal ἢ ὕϑήλεια. 
» ΝΑ ΄ Ὁ - [r4 J , e , ) , - e ^ 3^ Z 

ἔστι OE ἢ ὕαινα ζῷον ὅμοιὸν λύχῳ, ὅπερ iv ' Exo νῦν ὁ πολὺς ἄνϑρωπος 4 

20 Ἰάννον ὀνομάζει. λέγουσι ὃὲ ὡς ὦπται ὕαινα ἄρρην ἔχουσα αἰδοῖον δαίνης 
ϑηλείας. φησὶν οὖν οὗτος ἔχειν | μὲν τὰς ἄρρενας 5atvac ὑπὸ τὴν χέρχον 72" 
Ἰραμμὴν ὁμοίαν αἰδοίῳ ϑηλείας, οὐχ εἶναι δὲ αἰδοῖον, ἀλλὰ διὰ τὸ πολλάχις 

χαὶ μᾶλλον ἁλίσχεσϑαι τοὺς ἄρρενας ὁρῶντες τὴν γραμμὴν νομίζουσιν αὐτὴν 5 
5 ὦ τ x (y 7 *Y^ ^ ἂν. π᾿ , ΄ , M4 

αἰδοῖον εἶναι" εἰ OE ἥλω ϑήλεια, εἶδον dv αὐτὴν ἀριδήλως μόνον ἔχουσαν 
' - - b] - M PE NA - 3 ' M Y 2 

25 τὸ τῶν ϑηλειῶν αἰδοῖον, xai οὐδέν τι πλεῖον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων, 

[o] 

20 

10 

, [cd 

φησίν, ἅλις. 

δὲ 

p.157314 [Περὶ δὲ τῆς τῶν ἰχϑύων γενέσεως ἀπορήσειεν ἄν τις. 

'H μὲν οὖν ἀπορία τοιαύτη, διὰ τί τῶν σελαχωδῶν οὐϑ᾽ οἱ ἄρρενες 10 

προΐενται τὸν ϑορὸν 000 ai ϑήλειαι τὰ e, τῶν OE μὴ ζῳοτοχούντων 

30 ἀμφότερα τὰ γένη προΐενταί τε xai ἀπορραίνουσιν" αἱ υὲν γὰρ ϑύλειαι τὰ do μῳ r n p Ι 

ἐς ἱ δ᾽ ἄρρενες τὸν ϑορόν. ἢ δὲ λύσις ὧδ᾽ ἔχει" οἱ μὲν οὖν ἄρρενες τῶν 

1 ἐνόντων om. Ka αὐτὸ ἃ 2 συμβῆναι Arist. 9 ἰχϑύοις ἃ 

4 χα » om. IL συγχαταβαίνειν a 4. 5 ἐναλλαττόμενον L: ἐναλλαττούμενον | 

9 post τῷ add. συμπληροῦται IKL 6 oa om. Κα 8 post χυήσεως add. λέγουσι I 

9 *Hpóàwpoz] immo *Hpó9ozoc; cf. Arist. p. 75656 Herod. B 93 10 λέγει] λέγων IL: 
om. K post λόγον add. λέγουσι Καὶ 11 χαττύφω L 14 μίγνυται Καὶ 15 διὰ 

τοῦτο οὖν---περιστερώδη (16) om. sed suppl. in marg. L 16 φησί om. K 11 χατηγο- 
ρουμένη IL ante χατὰ add. xai ἃ τῶν om. Κα 20 γάννον] sic libri: γλάνον (v. | 

γάνον) Arist. Hist. an. 8 5 p. 594^31 λέγουσιν οὖν Ka ante ὕαινα add. ἡ IL 

alboióy Κα 31 οὕτως 1], τοὺς IKa 98 μάλιστα K 24 ἥλωϑεν ἃ 
ἂν om. IL 29 καὶ μηδὲν |: μηδὲν δὲ Ka 29 ζωοτόχων Ka 90 τε 
om. ἃ 31 ἔχει ὧδε Καὶ 
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σελαχωδῶν οὐ προΐενται τὸν ϑορόν, ἐπειδὴ οὔχ εἰσι πολύσπερμοι, αἱ ϑή- 12" 
λειαι δὲ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχουσαι τὰς ὑστέρας ὁμοίως ἀδυνατοῦσιν 

droppatvswy τὰ «d. ῥᾷστον μὲν γὰρ ἀπορραίνειν ταῖς ἐχούσαις τὰς ὑστέρας 20 

χάτω πρὸς τοῖς ἄρϑροις, ταῖς δ᾽ ἄνω χαὶ πρὸς τῷ ὑποζώματι οὐ ῥᾷστον. 

΄ι λέγει δὲ χαὶ ὁμοίως διαφέρειν τὰ ἄρρενα πρὸς τὰ ἄρρενα χαὶ τὰ ϑήλεα 
πρὸς τὰ ϑήλεα. ὥσπερ γὰρ οἱ ἄρρενες τῶν σελαχωδῶν ὀλιγοχούστεροί εἰσι 30 

τῶν ἀρρένων ἰχϑύων, οὕτω x«t αἱ ϑήλειαι σελαχώδεις τῶν ϑηλειῶν ἰχϑύων. 
τὰ δὲ τῶν ἰχϑύων ὠὰ τρόπον τινὰ ἔοιχε τοῖς σχωληχοτοχοῦσι' τὸ δὲ τρόπον 35 
τινὰ πρόσχειται διὰ τὸ ἐπαχϑὲν τὸ ἔτι γὰρ ἀτελέστερον προΐεται τὸ 

10 χύημα:᾽ τὰ γὰρ χυήματα τῶν σχωληχοτοχούντων ἀτελέστερα εἰσι τῶν xu 40 

μάτων τῶν ἰχϑύων, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ qd. ἐοίχασι δὲ πάλιν, διότι ἀμ.- 

φότερα, ὥσπερ εἴρηται, ὁμοίως τῇ ζύμῃ αὔξεται. χαὶ τὰ μὲν τῶν ἰχϑύων 
«à ἐπειδὴ οὐχ ἔχουσι χεχωρισμένον &x τοῦ ὠχροῦ τὸ λευχόν, οὐδένα χαιρὸν 4 

ἔχουσιν ὡρισμένον, ἀλλ᾽ ὅταν ἐπιρράνῃ αὐτῷ | ὃ ἄρρην τὸν ϑορόν, 73: 

15 τελειοῦται: τὰ δὲ τῶν ὀρνίϑων ἐπεὶ χεχωρισμένον ἔχουσι τὸ λευχόν, εἰ μὲν 
πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι μεταβάλλειν εἰς λευχὸν τὸ ὑπηνέμιον ἐπιρράνῃ ὁ ἄρρην, ὅ 

τελειοῦται, εἰ δὲ μετὰ τὸ χωρισϑῆναι τὸ λευχὸν &x τοῦ ὠχροῦ ἐπιρράνῃ, οὐ 
τελειοῦται. ἔχει γὰρ ἤδη τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἀρχήν, τουτέστιν ὅπερ 
γὰρ ἤμελλε ποιῆσαι ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἀρχή, γέγονε χαὶ χωρὶς ἐχείνης. 10 

20 f, γὰρ τοῦ ἄρρενος ἀρχὴ εἰσελϑοῦσα ἅμα τε χωρίζει τὸ λευχὸν ἀπὸ τοῦ 
ὠχροῦ xai dua δίδωσιν αὐτῷ τοὺς λόγους τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς, τοιωσδὶ 15 

συμπέττουσα αὐτὸ ἐν τῷ διαχρίνειν ἀπ᾿ ἀλλήλων τό τε λευχὸν xai τὸ ὠχρόν: 
ὕφ᾽ αὑτῶν δὲ χωρισϑέντα οὐχέτι μετὰ τοῦτο δοῦναι δύναται: δεῖται γὰρ 30 

τῆς τοιασδὲ συμπέψεως, ἣν f, τοῦ ἄρρενος ἀρχὴ ποιεῖ. τὸ δ᾽ ὑπηνέμιον ὡς 
25 μὲν φυτοῦ χύημα τέλειόν ἐστιν’ ἔχει γὰρ τὴν ϑρεπτιχὴν xai αὐξητιχὴν 25 

ψυχήν, ἣν ἔχουσι χαὶ τὰ τῶν φυτῶν χυήματα, ἣν ϑρεπτιχὴν χαὶ αὐξητιχὴν 
ἀμφότερα διδόασι xal τὸ ἄρρεν xal τὸ ϑῆλυ" ὡς δὲ χύημα ζῴου ἀτελές" 
δεῖται γὰρ τῆς αἰσϑητιχῇῆς, ἣν μόνον τὸ ἄρρεν δίδωσιν. 80 

) e p.751»91 Τὰ δ᾽ ἐξ ὀχείας μὲν γενόμενα Qd, διαχεχριμένα δ᾽ εἰς 
^ ? 

30 τὸ λευχὸν γίνεται κατὰ τὸ πρῶτον ὀχεῦσαν. 

᾿Απορήσειεν ἄν τις πρὸς τὰ λεγόμενα, πῶς πρότερον λέγων ὅτι οἱ 
νεοττοὶ χατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύσαντα γίνονται, νῦν φησιν ὅτι χατὰ τὸν πρό- 8ὅ 

τερον. ἢ αὐτὸς ἔλυσε τὴν ἀπορίαν πάνυ ἀχριβῶς ϑεὶς τὸ διαχεχριμένον 
εἰς τὸ λευχόν, δυνάμει λέγων ὡς εἰ μὲν ἢ ὀχεία τοῦ ὕστερον ὀχεύσαντος 

1 ἐπεὶ Καὶ πολύσπερμα L 2 ἔχουσι L 9 τὰ post διαφέρειν om. IL 

- πρὸς τὸν dpp. IL 9 et 6 ϑήλεια ἃ 6 ὀλιγοχϑύστεροι IL! 8 τρόπον 
τινα om. Κα 14 ὅτε ἂν IKL αὐτῷ om. K: αὐτῆς ἃ 15 ἐπειδὴ ἃ 

16 ἐπιρράνειν a 17 ἐπιρράνει a 18 ὅπερ] ὥσπερ IL 19 γὰρ om. K 
ἀρχή] γονὴ Ka 23 χωρισϑέντα)] exspectas χωρισϑέντων 26 ψυχήν---αὐξητιχὴν 

om. et ante ἀμφότερα (21) inserit ἣν Καὶ 21 ζῴου add. L?: om. IKL'a 31 ἀπο- 
ρήσειε δ᾽ ἄν K 92 γίνονται ex γίνεται. corr. 1 ὅτι om. IL 29 post 

7, add. ὁ Καὶ πάνυ ἀχριβῶς) καλῶς πάνυ Καὶ 294 ὡς om. Ka 
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γένηται πρὸ τοῦ μεταβαλεῖν εἰς τὸ λευχόν, γίνεται χατὰ τὸν ὕστερον 40 
, , ^Y ' M * iy , ' ' , , ee PE - 
ὀχεύσαντα, εἰ ὃξ μετὰ τὸ μεταβαλεῖν εἰς τὸ λευχὸν ὀχεύσει, τότ ἀχριβῶς 

ἤδη «γίνεται χατὰ τὸν πρότερον. ἔχει γὰρ ἤδη εἰς τὸ λευχὸν μεταβεβληχὸς jo" «γίνε ρότερον. ἔχει γὰρ «ἤδη εἰς ξ Ms jos 
. ἀμφοτέρων. τὰς, ἀρχάς, τήν. τε τοῦ. ϑήλεος xat | τὴν τοῦ ἄρρενος, ὥστε 73" 
ὅ οὐχέτι δεῖται ἄλλου τινός. τὸ δὲ λεγόμενον ὑπὸ τῆς λέξεως τῆς τὸ γὰρ 
ταῦτα μὲν ἐξ ὀχείας οἴεσϑαι, ἐχεῖνα δὲ μή; ἄλογον τοιοῦτον ἂν ὃ 

ν M . » ' Y » ἫΝ 

εἴη" τὸ γὰρ οἴεσϑαι τὰ μὲν μαλάχια ἐξ ὀχείας τίχτειν (φαίνονται γὰρ 
. , , Ἁ - » , 

πολλάχις συνδυαζόμενα) τοὺς δ᾽ ἄλλους ἰχϑῦς μὴ ἐξ ὀχείας ἄλογον. εἰ 

ὃὲ διέλαϑεν αὐτοὺς xai ὃ τῶν μαλαχίων συνδυὰσμός, σημεῖον πολλῆς ἀπει- 

10 ρίᾳς xal ἀγνοίας περὶ τὰ Tp ματα. γίνεται δὲ τούτοις. τοῖς μαλαχίοις ὁ 
συνδυασμὸς χρόνιος διὰ τὴν ἐχ φύσεως ψυχρότητα. ψυχρὰ γὰρ ὄντᾳ τὴν 
φύσιν δέονται πολλῆς χινήσεως πρὸς τὸ ϑερμανϑῆναι. VU 

, 

p. (5848 Αἴτιον δ᾽ ὅτι ἢ μορφὴ στρογγύλη τὴν ἰδέαν οὖσα xoi 

σφαιροειδής. 

Ἀ: Y» , c N - £ " γν [4] * N 1 ^, $$ ἴω 

Ιδ Αἴτιον, φησί, τοῦ τὸ τῶν πολυπόδων ᾧὸν ἕν εἶναι τὸ τὴν ἰδέαν αὐτῶν 
-Ὁ L cos EN UA * : Ξ / EN 3. «κὦ ' »'* ἃ Ae 

σφαιροειδῆ xat στρογγύλην etyat «συσχηματίζεται γὰρ αὐτῇ τὸ «0v xat 1 

οὐχ ἐᾶται διάδηλον φαίνεσθαι τὴν ἐν αὐτῷ σχίσιν. di δὲ xol τὰ Sup 

' βώδῃ τὰ T πρὸς ἑαυτὰ ποιεῖσθαι τὸν τόχον" οὐ τὸ ümtoppatuouoty ἐν 
13 

τῇ γῇ τὰ ὠὰ ὥσπερ of ἐχϑύες, ἀλλὰ πλάχας ἔχοντα ἐν τοῖς ὑπτίοις πρὸς 20 
, 

20 τῷ οὐραίῳ ἐχεῖσε ἐναποτίϑενται χαὶ ζῳογονοῦσι, χαὶ οὕτως ἐχτίχτει αὐτὰ 
M 

ζῷα δηλονότι xal οὐχ «d. xai τοῖς uiv ϑήλεσι τῶν μαλαχίων ἐπιρραίνει 

ὃ ἄρρην, xal γίνεται τὰ ὠὰ ἕν τι xat συνεχές, ὥσπερ ζύμη ἣ ἄλλο τι 

χολλῶδες, οἷον ἰξὸς T, ἄλλο τι. τοῖς δὲ χαραβώδεσιν ἐν μὲν τῷ συνδυασμῷ 30 
ν , , "A. — ON 5» € - Y γ᾿ , Ἁ » e Xx iJ e » 

Ripe, ustà δὲ τὸ ἐξελϑεῖν τὰ ὠὰ εἰς τὰς πλάχας ὑπὸ τὰ ὕπτια ὄντα 

35 οὐχ εδρῥξύϑι (ἀδύνατον γάρ), οὔτε μὴν xdv ἐπέ DCUM. ἕν τι ἐξ αὐτῶν 

χαὶ χολλῶδες ἐγίνετο" σχληρὰ γάρ εἰσι. λαμβάνουσι δὲ τὰ ὠὰ τῶν χαραβωδῶν 35 

τὴν αὔξησιν ἐν ταῖς πλαξίν, ὥσπερ τὰ τῶν ἄλλων ἐν τῇ ἰλύι. ὁ δὲ νεοττὸς 

΄' 25 

τῆς σηπίας (τοῦτο᾽ γὰρ εἶπεν ἧ Ἱενομένη͵ σηπία τοῖς (oic) ὁ δὴ νεοττὸς ὃ 

γεγονὼς ix τοῦ «00 προσπέφυχε χατὰ τὸ ἀρ ΩΝ τῶν μὲν γὰρ ἄλλων 

30 χάτω πρὸς τοῖς ἄρϑροις εἰσὶ σχεδὸν οἱ νεοττοὶ προσπεφυχότες, δ᾽ δὲ τῆς 
| , Y V e ; 1 δ , T1. 4s τ ΄, ἃ: ἃ EU Y 
σηπίας ἔμπροσθεν πρὸς τῇ μύτιδι, διὰ τὸ: τὴν: φύσιν εἰς ἕν συναγαγεῖν τὰ 

ἔμπροσϑεν xai τὰ ὄπισϑεν χαὶ ποιῆσαι οἷον χύχλον τὸ σῶμα αὐτῶν T, σφαῖραν. 40 

2 fort. ὀχεύσῃ τὸ δ᾽ ἀχριβῶς a: τοῦτο ἀχρ. Καὶ ὃ τὸ πρότερον Καὶ 
μεταβεβηχὸς a 4 ἀμφοτέρας Ka τὴν post xai om. Κα 6 ἄλογον] ϑαυμαστὸν 

Arist. 11 τὴν τῆς φύσεως Ka . 13 δ᾽ ὅτι ἡ IKL Arist. S: δ᾽ 7j Arist. vulg. 
15. αὐτοῦ IL  . 16 αὐτοῦ IL 11 σχέσιν IL 18 τόχον] γόνον Ka 

19. τὰ «4 post ἀπορραίνουσιν (18) ponit K γῇ in lae. II vel ΠῚ litt. om. IL 20 “ἐκεῖσε 

ἐναποτίϑενται) ἐκεῖ (lac. X fere litt.) IL, 2]: ταῖς! L μαλαχῶν IL 

22 post ἄλλο add. δὲ LL 28 μὲν om. IL 26 xai om. K 27 ὡς Καὶ 

δὲ om. IL , 28 τοῦτον Ka γενομένη KL. Arist. Z: γινομένη la Arist. vulg. 

ὃ post νεοττὸς om. K 90 εἰσὶ om. L σχεδὸν ante χάτω ponit Καὶ σγεδόν 
εἰσιν coll. a 32 ἢ] x«i 1 
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p.758a27 llepi δὲ τῶν ἐντόμων xat τῶν ὀἡστραχοδέρμων λεχτέον. 

᾿Εντεῦϑεν περὶ τῆς τῶν ἐντόμων xai τῶν ὀστραχοδέρμων γενέσεως 
λέγει χατὰ τὴν ὑφηγημένην μέϑοδον, ὑφηγημένην λέγων τὴν ἀπόδοσιν τοῦ 4ὅ 

τρόπου τῆς γενέσεως, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ ποιητιχὸν ἀποδιδόναι, ὅπερ 74: 
5 ἐν τῷ [Περὶ ζῴων μορίων παρείασεν. εἰπὼν δὲ πρὸς τούτοις σχωληχο- 

τοχεῖν, ἐπήγαγε σχεδὸν γὰρ ἔοιχε πάντα, χαὶ τὰ ὑπόποδα χαὶ τὰ ἄποδα, ὅ 

σχωληχοτοχεῖν πρῶτον, χαὶ τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγε διὰ τοῦ τὸ γὰρ 
ἀτελὲς χύημα τοιοῦτόν ἐστιν’ ὥστε εἰ πάντων τὰ χυήματα πρῶτον 
ἀτελῇ ἐστι, τὸ δ᾽ ἀτελὲς σχώληξ T, οἷον σχώληξ ἐστί, πάντα ἄρα σχωλη- 10 

10 xotoxst. τὸ δὲ τρόπον τινὰ πρόσχειται, διότι οὐ χυρίως σχώληξ ἐστίν, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ὅλως ὁ σχώληξ ἐξ ἀτελοῦς εἰς ἄλλο τι ὃν μεταβάλλει τέλειον, 15 

οὕτω xai τὸ χύημα. ἀλλὰ xat ἐν τοῖς ἐντὸς ὠοτοχοῦσι τέλειον «y τὸ 
χύημα τὸ πρῶτον ἀδιόριστον (ὃν) λαμβάνει τὴν αὔξησιν. οὐ γὰρ ἔχον ἐν 
ἑαυτῷ περιγεγραμμένα xai ἐσχιαγραφημένα τὰ τοῦ ζῴου μόρια αὔξει, ἀλλὰ 20 

15 μετὰ τὸ αὐξηϑῆναι xal τέλειον «v γενέσϑαι σχιαγραφεῖται, ὡς πολλάχις 

εἴρηται. τοιαύτη δὲ χαὶ ἢ τοῦ σχώληχος φύσις: xal γὰρ xal ἐν τούτῳ 25 
ὕστερον μετὰ τὸ αὐξηϑῆναι σχιαγραφοῦνται χαὶ τὰ μόρια τοῦ γινομένου ἐξ 
αὐτοῦ, μετὰ δὲ τοῦτο, φησί, τουτέστι μετὰ τὸ εἰπεῖν τὰ προσεχῶς 80 

ἡμῖν ῥηϑέντα, εἴπομεν ὅτι τὰ μὲν ὠοτοχεῖ τὸ χύημα τέλειον, τὰ δ᾽ 

50 ἀτελές. χαϑάπερ δέ, φησίν, dv ἀφέλῃ τις τὸ τῶν ὠῶν ὄστραχον, τὸ 
χαταλειφϑὲν 6 ἐφεξῆς τῶν ὀστράχων ὑμήν ἐστι μετὰ τοῦ λευχοῦ xal τοῦ 
ὠχροῦ, οὕτω τυγχάνει ὃν xai τὸ χύημα πρῶτον περιεχόμενον ὑμένι. τὰ 35 

δὲ γεννῶντα τῶν ἐντόμων ἐπειδὰν γεννήσῃ, τὰ γεννηϑέντα σχωληχές εἰσι, 

χαὶ τὰ γινόμενα μὴ δι’ ὀχείας ἀλλ᾽ αὐτομάτως, οἷον αἴ χρυσαλλίδες, ix 
τοιαύτης σχωληχώδους γίνονται τὸ πρῶτον συστάσεως (ἐχ τῆς χάμπης γὰρ 
τίνονται, ἥτις σχώληξ ἐστίν), ἄλλα ὃδὲ ἐχ τῶν ἀραχνίων’ χαίτοι δόξειεν 
ἂν τὰ ἀράχνια «oig ἐοιχέναι διὰ τὸ περιφερὲς τοῦ σχήματος" οὔχ εἰσι 
δὲ qd. εἰ γὰρ τῷ dq τὸ εἶναι ὠόν ἐστιν ἐν τῷ τὸ μὲν αὐτοῦ ζῷον 
γίνεσϑαι, τὸ δὲ τροφήν (οὐ γὰρ ἅπαν τοῦ ᾧοῦ δύναμιν ἔχει εἰς ζῷον μετα- 40 

80 βάλλειν, ἀλλὰ τὸ λευχὸν μόνον) τῶν δ᾽ ἀραχνίων χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
αἱ δλότητες ὅλαι δύνανται μεταβάλλειν εἰς ζῷα, οὐχ dv εἶεν «d. οὐ δεῖ 

τῷ ὧν 

Ι post καὶ add. αὐτῶν IL 2 τῶν post καὶ om. IL 9 μέϑοδον] μέγεϑος Καὶ 
ὑφηγημένα λέγων ἃ 9 post πρὸς add. δὲ Ka 9. 6 σχωληχοτοχεῖ Ka 8 ἀτελέ- 
στατον (v. l. ἀτελέστερον) Arist. 9 ἀτελές ἐστι IK 7 om. ἃ 11 ὅλως] 

ὅλος ΙΚαὶ ὁ om. L ὃν] ὅλον Ka 12 ἕν. om. K ἐντὸς om. IL 

13. τὸ] τέλεον Καὶ ὃν addidi ἔχον ἐν] ἔχει IL 14 ἐσχιαγραφό- 
μενα ἃ 15 χα] 7 K σχιαγραφοῦνται ILa 16. 11 àv τούτόις 

ὑστέρα L l7 «oi om. Ka 18 post εἰπεῖν add. ἡμᾶς Ka 19 ἡμῖν om. Ka 
post εἴπομεν add. γὰρ IL! (del. 1,2), δὲ Καὶ 19. 20 τὰ δ᾽ ἀτελές om. IKL'!a, add. 1,3 

20 ἣν Καὶ ἀφέλοι IKa 2] τῶ ὀστράχω Ka 22 ὃν xarà τὸ χύημα Ka 
24 αὐτόματα Ka 20 σκωληκχώδους γίνονται] σχωλήχων εἰσὶ L 20 γίνεται 1 

ἥτις} εἴ τις I ἀλλὰ libri ἀραχνῶν 1L 28 post γὰρ add. αὐτῷ K 

εἶναι ὸν in lac. om. L 29 τροφή ILa 29. 80 μεταβαλεῖν Ka 31 ὅλα Καὶ 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. Γ 9 [Arist. p. 758227. v 19. 21] 153 

οὖν, φησί, λέγειν ὡς ἐπειδὴ σχῆμα ἔχει τοιονδὶ xat ὑγρότητα Y, σχληρότητα 
΄ ,7 , - , ^ , L —- "9 , ' ' 1. 

τοιανδί, ὠόν ἐστιν ἣ σχώληξ, ἀλλὰ τῷ ὅλον μεταβάλλειν xal μὴ 5x 
, , - , ^ ) ' 

μορίου τινὸς γίνεσϑαι τὸ ζῷον προελϑόν, τουτέστιν, ἀλλ΄ εἰ μὲν 
΄σ ΄ [4 , *, - , - , - - , e , 

ὅλη ἢ ὁλότης αὐτοῦ δύναται μεταβαλεῖν εἰς Qd ov. τοῦτο σχώληχα ῥητέον, 
^ , , ^ ^ vo- , - ΄ , ' " 5 εἰ δὲ μόριον μέν τι αὐτοῦ δύναται μεταβάλλειν εἰς ζῷον, μόριον δέ τι μὴ 45 

δύναται, τοῦτο «y λεχτέον. τὸ δὲ τὰ δὲ πάντα σχωληχώδη ταὐτὸν 
ἐστι τῷ προσεχῶς ῥηϑέντι τῷ ἀλλὰ τῷ ὅλον μεταβάλλειν: ἐστὶ γὰρ τὸ 
λεγόμενον ἱτὰ δὲ δύναμιν ἔχοντα ὅλα μεταβάλλειν, ταῦτα πάντα σχωλη- 

χώδη ῥητέον᾽. | 

Ns v) ΄ ΄ E » D - 
10 p. 758»19. Τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι f; φύσις ὡσανεὶ πρὸ ὥρας ὠοτοχεῖ 14r 

διὰ τὴν ἀτέλειαν τὴν αὐτῆς. 

Τὴν αἰτίαν διὰ τούτων λέγει, τίνος ἕνεχα πρῶτον μὲν σχώληξ γεννᾶται. 
χινούμενος xai ὅλως ζῷον ὑπάρχων, εἶτα αὐξηϑεὶς mov γίνεται ἀναίσϑητον ὃ 

N- δ ἕῳ 70? , , - Id Ἧ LUN , , Y wv D 
xai ἀχίνητον, εἶ οὕτω πάλιν ζῷον ἕτερον παρὰ τὸν σχώληχα. λέγει οὖν ὅτι T, 

15 τῶν ἐντόμων φύσις ἀδυνατοῦσα ϑρέψαι ἐν αὑτῇ xal τελειῶσαι τὸ χύημα 
διὰ τὴν οἰχείαν ἀσϑένειαν, ἀτελὲς αὐτὸ γεννᾷ ὥστ᾽ εἴπερ πρὸς τῷ ἀτελὲς 

αὐτὸ γεννᾶν xal ἄψυχον ἐγέννα xai ἀναίσϑητον, ἐφϑείρετο ἄν: εἰ OZ τοῦτο, 

τάχιον ἄν ἐχ τοῦ παντὸς ἐξέλιπε τὸ τῶν ἐντόμων γένος. διά το! τοῦτο 
- - e — ^ , € Ἁ , ev bul — 

γεννᾷ ζῷον ἐξ ἑαυτοῦ δυνάμενον τρέφεσϑαι, xai τρέφεται ἕως dv τελειωϑῇ, 
^ ^ , ^ ' ^ M , [ΦῚ 2] mec mI Ἁ , 

20 τελειωϑὲν δὲ ϑνήσχει" τὸ γὰρ ζῆν xat ἐσϑίξιν δέδοται αὐτῷ διὰ τὸ τέλειον 
γεγονέναι, ἐπειδὴ δὲ τετελείωται, οὐχέτι χρεία αὐτῷ τοῦ ἐσϑίειν, ὥστε 
οὐδὲ τοῦ ζῆν. xai ἐπὶ τούτῳ ϑνήσχει, xai ἔστι τότε olov ὠὸν χύχλῳ 
περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ χελύφους᾽ εἶϑ᾽ οὕτως τὸ ἐντὸς ὑπάρχον τούτου τοῦ 

5 χελύφους ὑπὸ τῆς ὥρας ὥσπερ ὑπὸ ὄρνιϑος συμπεφϑὲν χαὶ εἰς ζῷον με- 
i 

jm 0 

Ἂν “ 25 ταβαλὸν ἔξεισιν. ἣ uiv οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη. ἐν δὲ τῇ 
τῇ ὡς ὄντος τοῦ σχώληχος ἔτι ἐν αὐξήσει ὠοῦ μαλαχοῦ τ 
αὐξήσει ἴσον ἐστὶ τῷ ὅτε αὔξεται ὁ σχώληξ, ὠόν ἐστι μαλαχόν, τελειωϑεὶς 
δὲ ξηραίνεται χύχλῳ ὁμοίως τῷ τῶν ὀρνίϑων oo. 

λέξει 

ὁ ἐν 15 

^ , 

p. 758921 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον συμβαίνει xal ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 
30 uy ἐξ ὀχείας γινομένων ἐν ἐρίοις. 

"Epta λέγει νῦν xal τὴν χαλουμένην ὑπὸ τῶν πολλῶν μέταξαν' σχώ- 

1 ὑγρότητι 7, σχληρότητι ἃ 2 ὅλον] ὅλῳ ILa v1 om. ILa 9 προελϑόν et 6 τὰ δὲ 
πάντα à Arist. PSY: προελϑόντα δὲ πάντα Arist. vulg. 9 προελϑόν om. Καὶ: προσελϑὸν IL 
4 1; ὁλότης ὅλη coll. Ka μεταβάλλειν Καὶ τοῦτο--- ζῷον (5) om. K 9 μὲν τι] μέντοι I 
6 τὸ δὲ---λεγόμενον (8) om. K 1 ὅλον scripsi: ὅλῳ libri 10 ὡσπερανεὶ Arist. 

11 αὐτοῦ ΚΙ, 18 ὅλος ἃ 14 λέγων I 117 ἐγέννα 7, ἀναίσϑητον Ka 
18 παντὸς) περιόντος a 19 δυνάμενον ἐξ αὐτοῦ Καὶ 20 δίδοται Καὶ 22 ἐπὶ 

τοῦτο ἃ 29 ὑπάρχει L 24. 29 μεταβαλὼν a 26 ἔτι τοῦ σχώληχος 
coll. Καὶ 26. 21 τὸ ἐν αὐξήσει om. IKL 21 τελειωϑὲν ἃ 29 τρόπον 

συμβαίνει libri et Arist. P: συμβαίνει post ἄλλων Arist. vulg. ante τῶν μὴ add. 

πάντων Arist. 30 p* om. IKL' 3] λέγων Καὶ xai νῦν coll. K 
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ληχες γάρ τινες ταύτην τὴν μέταξαν γεννῶσιν. ἴσως OR οὐδὲν χωλύφι τὴν" 14" 

τούτων Ἰένεσιν ἱστορῆσαι. ζῷα τινα πτηνὰ ὀχεύουσιν ἄλληλα, τὰ, ἄρρενα 
δηλαδὴ τὰ ϑήλεα, ἐχ δὲ τῆς τούτων ὀχείάς γεννᾶται σχωληχώδη τινά, 25 

ἀναίσϑητα μέντοι, ἃ OT, συλλέξασαι αἱ περὶ τὴν μέταξαν πονοῦσαι γυναῖχες 

5 χαὶ ὑπὸ τὸν χόλπον ἐμβιβάσασαι ϑερμαίνουσιν, ἕως" ἂν αἴσϑησιν λάβῃ χαὶ 
ΣΧ , , ' P , ^ 9.4 , 3 ON MAP E ζῷα γένηται. ζῴων δὲ γεγονότων, τίϑενται αὐτὰ εἰς χόσχινα χαὶ διδόασιν 30 
5. 07 ΄ ΄, BP κῃ: ΄ , , "5 A “ ; 
ἐσθίειν φύλλα συχαμίνων, ἐξ ὧν φύλλων τρεφόμενα Qocovcat χαὶ. οὕτως 

ξὶ ἐργάζονται. τὸ χέλυφος χύχλῳ ἕἔχαστον αὐτῶν, χαὶ ἔστι τὸ χέλυφος ὃ ἀνα- 
λύουσιν εἰς μέταξαν' εἶτα ἀποϑνήσχει. χαὶ μετὰ χρόνον τινὰ “τοῦ ἀξλύφους 

10 ῥαγέντος ἐξέρχεται ζῷον πτηνὸν ὅμοιον τῷ 19 ΕΝ τὸν σχώληχα, χαὶ 4“ 

τοῦτο del οὕτω. γίνεται. πάλιν γὰρ ἐχ τοῦ πτηνοῦ τούτου γεννᾶται σχῴληξ, 

ἐχ δὲ τούτου ἔριον χέλυφος χαὶ πτηνόγ; χαὶ πάλιν ἐχ τοῦ πτηνοῦ τούτοὐ 
σχώληξ, χαὶ οὕτως ἀεί. χαλεῖ ὃὲ τὰ πτηνὰ πεζά, οἶμαι, διὰ τὸ χαὶ αὐτὰ 415 

"τὸν πλείονα χρόνον πεζεύειν. εἰπὼν δὲ | ὅτι χαὶ τῶν μελιττῶν αἱ νύμφαι, 15r 

15 ἐπήγαγε χαὶ τοιοῦτον οὐδὲν ἔχουσιν, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ χαὶ τροφὴν 
οὐδὲν λαμβάνουσι μετὰ τὸ γενέσϑαι VIX gei λέξει τῇ ὅϑεν τρε- 

φομένοις Pur d τοιοῦτον dede τὸ τοιοῦτον 1 dev sm ἀντὶ ii 
τοῦ ἢ τροφὴ εἴρηται. “ ἔστὶ. δὲ τὸ Àe i) ᾿ὅϑεν ἐπιγίνεται αὐτοῖ ῖς ἢ 

τροφὴ τρεφομένοις᾽. ζητήσεις. δ᾽ ἄν τις, οἶμαι, xal ἐκ τῶν νῦν xdi ἐχ τῶν 

20 μετὰ ταῦτα λεχϑησομένων, πῶς εἰπὼν ὅτι ὅλος 6 σχώληξ μεταβάλλει εἰς 5 

ζῷον χαὶ τούτῳ ἀρ (00, τῷ τὸ φὸν μὴ ὅλον δύνασϑαι εἰς ζῷον 
βεταβαλκειν, γῦν μὲν σχιωδῶς λέγει τὸ ET τι αὐτοῦ ζῷον Ἰίνεσϑαι, τὸ ὃξ «΄: 

X τροφήν (τοῦτο γὰρ δύναται τὸ οἱ uiv. zs ἐν ἑαυτοῖς τοιοῦτον; 
ἤτοι τρόφήν), ἐφεξῆς δὲ xai λίαν σαφῶς ἐρεῖ τοῦτο. ἣ οὐ τοῦτο λέγει ὅτι 

25 ὅλος ὃ σχώληξ μεταβάλλει; ἀλλ᾽ ὅτι wal τὸ γεγονὸς τροφὴ ἠδύνατο. ζῷον 
Er -— NN ) * P y hd CAEN t » ΄ γεγονέναι, τοῦ δὲ «o0 τὸ γεγονὸς τροφὴ ζῷον γενέσϑαι οὐ δύναται. 

p.75948 Ἢ δὲ τῶν μελιττῶν γένεσις ἔχει πολλὴν ἀπορίαν. 

Ἔχ τῶν φαινομένων συμβαίνειν ταῖς μελίτταις ἐοιχέναι λέγει συμβαίνειν 10 
αὐταῖς ὅπερ ἐνίοις τῶν ἰχϑύων, οἷον χάνναις χαὶ ἐρυϑρίνοις, περὶ ὧν πολ- 

30 λάχις εἴρηται ὅτι δοχοῦσιν. ἄνευ ὀχείας γεννᾶν. χαὶ τοῦτο εἰπὼν ἐχ διαι- 15 

ρέσεως τίϑησι τὸ πρόβλημα. ἡμᾶς δὲ καλῶς “ἔχει εἰδέναι πρὸ τῆς τῶν 
uie σαφηνείας τὴν ᾿Αριστοτέλους δόξαν. ἔστι δὲ τὸ τοὺς μὲν τῷ 

] ταύτην om. K 2 πτηνὰ om. K ὃ γεννᾶσϑαι ἃ 4 μέν τι ἃ 

5 ἐμβιβάσασαι] ἐυβαλοῦσαι Καὶ. λάβοι K: λάβωσι IL 6 ζῷα δὲ γεγονότα a- 

αὐτὴν ἃ . ἱχκόσχινον IL δίδωσιν ILa 1 ἐσϑίειν] αὐτὰ ἃ 8 χύχλῳ 

om. IL xai ἔστι--- ἀποϑνήσχει (9)]. «ot ἀποϑνήσχει, ὃ χέλυφος ἀναλύουσιν εἰς μέταξαν a 

ὃ] ὃν IL 10 ζῷα p ὅμοια 1, 13. post δὲ add. xai Ka 14 τὸν 
om. IL 10 χαὶ post ἐπήγαγε om. IL 16. 17 τρεφομένης IKL'! 1" ἐπι- 

γίνεται--- τρεφομένοις (19) om. IL τὸ---περίττωμα om. K 19: καὶ---νῦν om. Καὶ. 

20 ὅλως ἃ 21 «400to IL διαφέρειν Ka '"22:.peraQaAeiv Ka — * 

λέγειν IL μέντοι ] 23 post ἑαυτοῖς add. τὸ IL. : τοιούτῳ à 
24 1j. om. 1L λέγων IL 25. 26 ζῴφν ᾿γενέσϑαι Καὶ 26 ζῷον scripsi: 
q'ov libri 28 λέγων 11,4. « ,.29 χάναις IL ἐριϑρύοις 1 91 «pompa. L 
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χαλουμένους βασιλεῖς γεννᾶν xai ἑαυτοὺς xai τὰς μελίττας ἄνευ ὀχείας, τὸν 

ταύτας δὲ ὁμοίως ἄνευ ὀχείας τοὺς κηφῆνας, τούτους δὲ μηδέν, ἀλλ᾽ ἀργοὺς 
xal ἀγόνους διατελεῖν. χαὶ ξἔοιχεν εὐλύγως τοῦτο παρηχολουϑηχέναι" τῶν 25 
μὲν γὰρ βασιλέων δύο ἧσαν τὰ ϑεῖα χαὶ ϑαυμαστά, τὸ γεννᾶν χαὶ ἑαυτοὺς 

5 xal τὰς μελίττας ἄνευ ὀχείας, τῶν δὲ μελιττῶν ἕν, τὸ γεννᾶν μόνους τοὺς 30 

χηφῆνας" λείπεται ἄρα τῶν χηφήνων μηδὲν εἶναι ϑαυμάσιόν τι. ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν οὕτω προλελέχϑω, ἣ δὲ διαίρεσις τοιαύτη τίς ἐστιν’ ἀνάγχη, do 

φησίν, εἰ γεννῶσιν ἑαυτὰς ai μέλιτται, χαὶ wy οἱ βασιλεῖς, 7, ἄλλοϑεν 

φέρειν τὸν γόνον (λέγουσι γάρ τινες ὅτι εὑρίσχουσιν αὐτὸν ἔν τισι φύλλοις 

10 φυτῶν xal πέτραις, ἀφ᾽ ὧν συλλέγουσα: διαχομίζουσιν ἐν τοῖς ἀγγείοις, ἐν 40 

οἷς εἰσι, xal ἐν αὐτοῖς συμπέττουσαι γεννῶσιν ἐξ αὐτοῦ μελίττας) . ἢ οὖν 
ἄλλοϑεν φέρουσι τὸν γόνον, xal τοῦτον ἣ αὐτόματον φυόμενον T, ἄλλου 45 

τινὸς ζῴου τίχτοντος, ἣ «αὐτὰς αὐτὸν γεννᾶν, Y| τὸν μὲν φέρειν χατὰ τ 
ῥηϑέντα | τρόπον, τὸν δὲ γεννᾶν" λέγουσι γάρ τινες ὅτι τὸν μὲν γόνον, ἐξ τῇ» 

15 οὗ γίνονται οἱ χηφῆνες, φέρουσι, τὸν δὲ ἐξ οὗ at μέλιτται, γεννῶσι. χαὶ 

εἰ γεννῶσιν, ἀνάγχη T, ὀχευομένας γεννᾶν T, ἀνοχεύτους, χαὶ ὀχευομένας γεννᾶν ὅ 

ἤτοι ἕχαστον γένος wal ἑαυτό, οἷον αἱ μέλιτται αἱ ἄρρενες ὀχεύουσι τὰς ϑηλείας 
υελίττας, xal γεννῶσι μελίττας, xal οἱ βασιλεῖς τὰς βασιλίσσας, «ai γεννῶσι 10 

βασιλεῖς, ὁμοίως δὲ xal οἱ χηφῆνες χηφῆνας, T, ἕν τι αὐτῶν τὰ ἄλλα, οἷον 

20 οἱ βασιλεῖς γεννῶσι xal ἑαυτοὺς xai τὰς μελίσσας xal τοὺς χηφῆνας T, αἱ δι 

μέλιτται ἑαυτὰς xal τοὺς βασιλεῖς xat τοὺς χηφῆνας, ἣ οἱ χηφῆνες xai 

ἑαυτοὺς χαὶ τὰ ἄλλα. ταῦτα δέ, φησί, πάντα πλὴν ἑνός (οὐ γὰρ πάντα 

ψευδῆ" οἱ γὰρ βασιλεῖς xai ἑαυτοὺς xal τὰ ἄλλα γεννῶσι) πλὴν οὖν ἑνὸς 
τἄλλα .πάντα ἀδύνατα χαὶ ἐχ τῶν συμβαινόντων τοῖς ἄλλοις ζῴοις χαὶ 

25 αὐτοῖς. χαὶ ἐροῦμεν τὴν λέξιν μετερχόμενοι, τίνα τὰ ἐχ τῶν συμβαινόντων 

τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἀδύνατα xal τίνα τὰ ἐχ τῶν αὐτοῖς. εὐθὺς οὖν ἀπαντᾷ 
πρὸς τὸ πρῶτον λέγων “εἰ γὰρ μὴ τίχτουσιν αἱ μέλιτται τὸν γόνον, ἀλλ᾽ 

ἄλλοϑεν φέρουσι, διὰ τί 6 γόνος χαὶ χωρὶς τῶν μελιττῶν αὐτὸς χαϑ᾽ ἑαυτὸν 30 
οὐ μεταβάλλει ὑπὸ τῆς ὥρας εἰς μελίττας; πολλὰ γὰρ ὑπὸ τῆς ὥρας μετα- 

80 βάλλουσιν εἰς ζῷα᾽. σαφέστατα δὲ ἀπαγγέλλει τὰ ἑξῆς. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ 
πάντα qàp ὅσα πραγματεύεται περὶ τὰ τέχνα ἐχ τῶν τοῖς ἄλλοις 

συμβαινόντων τὴν πίστιν ἔχει. αἱ δὲ μέλιτται εἰ ἦσαν ἄρρενες, ot δὲ χη- 
φῆνες ϑήλειαι, ἔδει αὐτὰς μὴ διαπονεῖσθαι περὶ τὰ τέχνα" οὐδὲν γὰρ ἄρρεν 
διαπονεῖται περὶ τὰ τέχνα, ἀλλὰ xdv διαπονῆται, ἣ ἧττον ἣ ἐπίσης τῷ 

9 τούτω ἃ παραχεχολουϑῆναι T 4 ϑεῖα xai om. Κα xai post γεννᾶν om. Κα 
9 ἄνευ ὀχείας om. Ka τῶν δὲ] xal τῶν IL: τὸ δὲ τῶν ἃ 6 post λείπεται 

add. δὲ IL 11 αὐταῖς Κα αὐτοῦ] αὐτῶν οὐ IL οὖν om. IL 

13 γεννᾶν αὐτόν à 14 μὲν om. ἃ 11 οἷον τὰς μελίττας τοὺς ἄρρενας ὀχευούσας 

τὰς ϑ. μελίττας γεννᾶν μελίττας, καὶ τοὺς βασιλεῖς τὰς βασιλείσσας xal γεννᾶν βασιλεῖς a 

19 xai τὸν χηφῆνα χηφῆνας ἃ 19. 20 οἷον τοὺς Q. γεννᾶν ἃ 20.91. 1) tac 

μελίττας a 21 7| τοὺς κηφῆνας ἃ χαὶ ante ἑαυτοὺς om. Κα 20 ἑαυτοῖς Ka 

20 ἄλλοις om. ἃ 21 μὴ supr. vers. K 29 γὰρ ἀπὸ τῆς IL 90 ὅτι 
om. IL 32 post συμβαινόντων add. ἤρτηται ὅτι μὲν οὕτως ϑήλειαι (cf. p. 156,5 c. 

not.) IL 99 οὐδεὶς yàp ἄρρην IL 
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7» ^ ^ e E ^) ^ ^ ὟΝ H - - 

ϑήλει" νῦν δ᾽ ot χηφῆνες οὐδ ὅλως διαπονοῦνται, ἀλλὰ τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν 15" 
αἱ μέλιτται ποιοῦνται. ἄρρενες μὲν οὖν διὰ τοῦτο οὐχ ἂν εἶεν αἵ μέλιτται, 26 μ μ 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ϑήλειαι" εἰ γὰρ ἦσαν ϑήλειαι, ἔδει αὐτὰς p ἔχειν ὅπλον, 
νῦν δ᾽ ἔχουσι τὰ χαλούμενα χέντρα. ἰστέον ὅτι xai τοῦτο $x τῶν τοῖς 
ἄλλοις συμβαινόντων ἤρτηται. ὅτι μὲν οὖν οὔτε ϑήλειαι οὔτε ἄρρενες αἱ 

, € συν M Y a » E Y Ἃ o Sn », 
μέλιτται, δῆλον. οἱ ὃὲ χηφῆνες εἰ μὲν ἧσαν ἄρρενες, εἶχον ἄν ὅπλον, οὐχ 
y. ^F » , 5 $ ΣΝ (^ » ^ £ M ᾿ 

ἔχουσι δέ: ἄχεντροι γάρ εἰσιν: εἰ δὲ ϑήλειαι, ἔδει διαπονεῖσθαι περὶ τὰ 80 

Qa 

, 5 “Ὁ - 

τέχνα, οὐ διαπονοῦνται δέ. 

p.759»7 Ὅλως δὲ ἐπειδὴ φαίνεται 6 μὲν τῶν χηφήνων γόνος 
10 ἐγγινόμενος xal μηδενὸς ὄντος χηφῆνος. 

M ὁ ἐγγινόμενος ἀντὶ τοῦ εὑρισχόμενος. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν’ 

ἐν τῷ ἀγγείῳ, ἐν ᾧ εἰσιν αἱ μέλιτται, μηδενὸς μηδ᾽ 
ὕστερον ὁρᾶται ἐν αὐταῖς γόνος χηφήνων, τουτέστι γόνος, ἐξ οὗ γίνονται 80 

χηφῆνες᾽ ὁ γὰρ γόνος τῶν χηφήνων ταὐτόν ἐστι τῷ 6 γόνος ὁ μεταβάλλων 

015 εἰς χηφῆνας, ὥσπερ xal γόνος μελιττῶν ὁ μεταβάλλων εἰς μελίττας. εἰ δὴ 
uy] ὄντος ὅλως χηφῆνος μετὰ τῶν μελιττῶν ὁρᾶται ἐν αὐταῖς γόνος χηφήνων, 40 

i 

c » M 

ὅλως Ovtoc χηφῆνος. 

, 5 ^ - Md fb 5 " , ^ A , P H ^ ἐς A 

δῆλον ὡς outs ἐξ ὀχείας ἀλλήλων τῶν μελιττῶν γίνονται ot χηφῆνες (δέ- 

ὄειχται γὰρ ὅτι οὔτε ἄρρεν οὔτε ϑῆλυ τὸ μελιττῶν γένος ἐστίν) οὔτε μὴν 45 

ἐξ ὀχείας κηφήνων xai μελιττῶν ὁμοίως γεγόνασιν ot χηφῆϊνες" xal χη- τῦτ 

20 φήνων γὰρ ὅλως μὴ ὄντων εὑρίσχονται χηφῆνες. ὑπομνηστέον οὖν ὅτι 
τοῦτο ἐχ τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς τὴν πίστιν ἔχει. μήποτε ἄρα λεχτέον 
ὅτι φέρουσι τὸν τῶν χηφήνων γόνον" τοῦτο γὰρ λείπεται. ἣ δέδειχται χαὶ 

τοῦτο ἀδύνατον. ἄλλως τε ἐπεὶ χαὶ οἱ βασιλεῖς xal αἱ ἀνθρῆναι xal αἱ 

σφῆχες τοῦ αὐτοῦ γένους εἰσὶ τοῦ τῶν μελιττῶν (ὁμογενῆ γὰρ ταῦτα ταῖς 
95 μελίτταις), ἔδει χἀχεῖνα ἐχτὸς χομίζειν γόνον: τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὅ 

χαὶ οὐχ εὔλογον μὴ περὶ πᾶν τὸ γένος αὐτῶν ὅμοιόν τι συμ- 

βαίνειν πάϑος. 

p. 759920 Κοινὸν δὲ xai πρὸς τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν xat πρὸς 

τὴν ἐχ τῶν χηφήνων. 

30 Τὸ πρὸς τὴν ἐξ ἀλλήλων ἴσον ἐστὶ τῷ οὔτε ἐξ ἀλλήλων. ἔστι δὲ 
τὸ λεγόμενον ᾿χοινὴ δὲ αἰτία τοῦ μήτε ix τῆς ἀλλήλων τῶν μελιττῶν 10 

5 ὀχείας γίνεσϑαι τὰς μελίττας μήτε ἐξ ὀχείας μελιττῶν χαὶ χηφήνων τοὺς 
Ἂν» * Ρ̓ Ὁ ny ,F , «A , e a , E 

χηφῆνας τὸ μηδέποτε ὥφϑαι μήτε μέλιτταν ὀχευομένην ὑπὸ μελίττης 

] διαπονεῖται ἃ ὃ εἰ-- ϑήλειαι om. IL 4 χέντρα] τέχνα IL ὅ οὖν οὕτως 

ϑήλειαι IL 6 ὅπλα IL 12 μηδὲν ILa 13 αὐτοῖς IL χηφήνων γόνος coll. Κα 

15 κηφῆνας-- μεταβάλλων εἰς om. ἃ post μελιττῶν add. ὁρᾶται ἐν αὐταῖς γόνος κηφήνων 

(ef. v..16). I, 16 μὴ ὅλως ὄντος coll. Ka γόνος κηφῆνος IL 19 oi 

κηφῆνες--ὅλως μὴ (20) om. sed in marg. add. L 21 τοῦτο om. K 22 τὸν 
om. à 29 ἐπειδὴ Καὶ καὶ ante οἱ om. Καὶ ἀνϑρῆναι scripsi: ἀρϑρίνα 
IL: ἀρϑρῆνες K: ἀρϑρίνες a 24 σφῆχαι [ ὁμοιογενῆ ἃ 92 τοὺς om. K 

99 τὸ] τῶ IKL'! μήτε om. K ὀχευόμενα ἃ 
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μήτε χηφῆνα ὑπὸ χηφῆνος μήτε μέλιτταν ὑπὸ χηφῆνος μήτε χηφῆνα (6r 

ὑπὸ μελίττης. τὸ δὲ λείπεται δ᾽ εἴπερ ἐξ ὀχείας γίνεται, τοὺς 
βασιλεῖς γεννᾶν συνδυαζομένους οὐχ ἀρεσχόμενος τούτῳ λέγει (ἐρεῖ 30 

γὰρ ὅτι οὐδὲ οὗτοι συνδυάζονται), ἀλλ᾽ ὡς ἀχόλουϑον τῇ διαιρέσει ἐπῆχται. 

p. 16034 "Ὄντος δὲ περιττοῦ τοῦ γένους xal ἰδίου τῶν μελιττῶν, 
xai ἢ γένεσις αὐτῶν ἴδιος εἶναι cat 

Τὸ περιττὸν ἴσον ἐστὶ τῷ ϑαυμαστὸν xal διαφέρον πρὸς τὰ ἄλλα. 90 
ϑαυμαστὸν οὖν. φησί, χαὶ ϑεῖον τὸ τῶν μελιττῶν γένος: θαυμάσιον γάρ, 

εἴπερ χαὶ τὸ μέλι ϑαυμαστὸν xal T, γένεσις αὐτῶν ἴδιος xot ϑαυμαστὴ φαί- 80 

νεται. τὸ μὲν γὰρ ὅλως γεννᾶν αὐτὰς οὐδὲν θαυμαστόν, τὸ δὲ γεννώσας 
ἄλλο τι γένος γεννᾶν | οἷον χηφῆνας, τοῦτο ϑαυμαστόν. τὸ δὲ ot γὰρ 76v 
ἐρυϑρῖνοι γεννῶσιν ἐρυϑρίνους χαὶ αἱ χάνναι χάννας ὡς αἰτία 
ἐπῆχται τῆς ϑαυμαστῆς αὐτῶν Ὑενέσεως, οὕτω δ᾽ ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν εἰ 5 

γὰρ xai ἐξ ἑαυτῶν χωρὶς τῆς τῶν ἀρρένων ὁμιλίας γεννῶσιν οἵ τε ἐρυϑρῖνοι 
χαὶ αἱ χάνναι, ὅμως ὅμοια ξαυτοῖς γεννῶσιν, at μέλιτται ὃὲ ἀνόμοια᾽. 10 

αἴτιον δὲ τοῦ μὴ γεννᾶν ὅμοια ὅτι χαὶ αὐταὶ ἐξ ἀνομοίων γεγόνασιν" ἐχ 

τῶν βασιλέων γάρ. τὸ δὲ ἀνάγχη γάρ τι παραλλάττειν, εἰ μὴ δεῖ 
* 

* ^ 

ἀεὶ τὸ αὐτὸ γένος ἴσον ἐστὶ τῷ ἀνάγχη γὰρ τὸ ἐχ τῶν βασιλέων γινό 1 τὸ γένος t ὕ ἀνάγχη γὰρ ἕων γινόμενον 
παραλλάττειν: εἰ γὰρ μὴ παρήλλαττεν, ἦσαν ἂν χἀχεῖνα βασιλεῖς, xai τὰ 
τούτων ἔγγονα πάλιν βασιλεῖς, xat ἀεὶ τὰ ἀπὸ βασιλέων γινόμενα πάλιν 20 

βασιλεῖς. οὐ δεῖ δὲ τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεσϑαι- φιλοτιμεῖται γὰρ ἢ 
,  - a ^ “ὯΔ 2 ' 4 » , c M ^ 3 φύσις ἀεί τι ϑαυμαστὸν ποιεῖν. ἐπειδὴ δέ ttc “ἤμελλε λέγειν ^ xal πῶς dvo- 

αηίων ὄντων τῶν χηφήνων τοῖς βασιλεῦσιν ὁμοίους αὐτοῖς αὐτοὺς λέγεις :᾿ 90 

ἐπήγαγε νῦν δὲ τοῦτο λείπεται τῆς ἀπορίας, τουτέστι νῦν δὲ τοῦτο 
z , 3 , e 32 {ὦ € . , Mj » 3 , , M ' 

ἐχτός ἐστιν ἀπορίας, ὡς si ἔλεγεν ᾿ οὐδεμίαν γὰρ ἔχει ἀπορίαν- εἰ μὲν γὰρ 30 

πρὸς τῷ ὁμοιοῦσϑαι τοῖς βασιλεῦσι χατὰ τὸ μέγεϑος εἶχον xal χέντρον, 
τότε εἴπερ ἐλέγομεν αὐτοὺς ὁμοίους τοῖς βασιλεῦσιν, εἶχεν ἂν χώραν f 80 

ἀπορία" ἐπεὶ δὲ χέντρον οὐχ ἔχουσιν, ἐχτός ἐστι τὸ λεγόμενον ἀπορίας". 
, μ᾿ , ^ , Jj » 3 , Ν , -* ) e 

χυττάρια OE λέγει τὰ σίμβλα, ἐν οἷς ἀποτίϑενται τὸν γόνον. οὗτος δ᾽ ὁ 

Ἰόνος διττός, εἷς μὲν ἐξ οὗ γίνονται at μέλιτται, ἄλλος δὲ ἐξ οὗ οἱ βασιλεῖς. 40 

λέγει δὲ ὅτι πρῶτον μὲν ποιοῦσι τοὺς χυττάρους, ἐν οἷς μέλλουσιν ἀπο- 

ϑεῖναι τὸν τῶν μελιττῶν γόνον, ὕστερον δὲ χαὶ ἐπὶ τέλει τοὺς οἰχείους, 
χαὶ τούτους ὀλίγους. 

"5, 

3 τούτῳ scripsi: τοῦτο libri 4 ὅτι) ὡς Καὶ 9. 6 καὶ ἰδίου τοῦ τῶν μελιττῶν γένους 

coll. K 10 αὐτὸ I: αὐτοὺς K 11. 12 αἱ γὰρ ἐρυϑρῖναι K 12 ἐρυϑρίες ἃ 
ἐρυϑρίνας K: ἐρυϑρίας ἃ οἱ vot γάνους IL αἴτια libri 14 ἐξ αὐτῶν Ka 

αἵ τε ἐρυϑρῖναι Καὶ ἐρυϑρίνες ἃ 15 οἱ yávat ἃ 10 αὐταὶ scripsi: αὖται libri 
18 ἀεὶ post γένος ponit Καὶ γενόμενον 1, 20 πάλιν post ἔγγονα om. K 

πάλιν alterum om. Ka 21 ἀεὶ τὸ αὐτὸ coll. Καὶ 22 φύσει ἃ post πῶς add. 

ἂν IL 28 αὐτοὺς αὐτοῖς coll. Ka 26 εἶχε K 28 χέντρα Καὶ ἀπορίας] 
ἀπορίσειε ἃ 29 ἀποτίϑενται ex ἀποτίϑεται corr. Καὶ 90 εἷς] ὁ Καὶ 32 καὶ 
οἴῃ, K ἐπὶ τέλει] ἐπιτελεῖ Ka 323 xal] δὲ ἃ 
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p.760»2 ἰὔλογον δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν ἐν ταῖς εὐετηρίαις, 

μέλι xal κηφῆνας τίνεσϑαι πολλούς. 

᾿ὐετηρίας λέγει τὰς τῶν ὡρῶν εὐχρασίας, αὐτοὺς δὴ τοὺς εὐδιεινοὺς 
χαιρούς" οἱ γὰρ λίαν ἔπομβροι οὐχ εὔχρατοι. εὔλογον οὖν, φησί, τὸ γίνε- 45 

'σϑαι ἐν ταῖς εὐετηρίαις μέλι χαὶ χηφῆνας. αἵ γὰρ μέλιτται ἐλάττους Tir 

οὖσαι τῷ μεγέϑει τῶν βασιλέων δέονται εὐετηρίας. συνίστησι γὰρ xai 

οἱονεὶ διεγείρει xal ἀναζωπυρεῖ τὸ τῶν μελιττῶν σῶμα βραχὺ ὃν f; εὐετηρία, 5 
χαὶ ἐπὶ τούτῳ τότε εὐφοροῦσι. τὸ δὲ τῶν βασιλέων μέγεϑος μέγα ὃν τοὐ- 
ναντίον ὠφελοῦσιν αἱ ὑγρότητες. ἀλλὰ xai τὴ τοὺς βασιλεῖς ἔσω μένειν 

10 x«i μὴ ἐξέρχεσϑαι ὅλως πρὸς χομιδὴν τροφῆς, τὰς δὲ μελίττας διαχομίζειν 10 

τὴν τροφὴν τεχμήριον ἐπάγει τοῦ ἐχ τῶν βασιλέων αὐτὰς γεννᾶσϑαι" δεῖ 
Ἰὰρ τὰ τέχνα τρέφειν τοὺς γονεῖς. αὐτοὺς δ᾽ ἔσω μένειν πρὸς ἐπιτέ- 1 

C 

χνωσιν, τουτέστι πρὸς τὸ ἐπὶ τοῖς προγεγονόσι τέχνοις ἕτερα τέχνα ποιεῖν. 

λέγει ὃὲ τὰς μελίττας μέσας εἶναι ἀμφοῖν τῷ μεγέϑει, οὐχ ὅτι τῶν βασιλέων 20 

μὲν ἐλάττους εἰσί, τῶν δὲ χηφήνων μείζους (ἐλάττους γάρ εἰσιν ἀμφοτέρων), 

ἀλλὰ μέσας εἴρηχεν, ὅτι τῶν μὲν βασιλέων ἐλαττοῦνται τῷ μεγέϑει, ὑπερέ- u (με - p, . μ U ' to μεγξ ει, à pz 

χουσι δὲ τῶν χηφήνων τῷ ταύτας μὲν ἔχειν xévtpov, ἐχείνους δ᾽ ἀχέντρους ?5 
εἶναι. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ἅμα τῷ ἐξελϑεῖν τοὺς βασιλεῖς ἐπαχολουϑεῖν 

9 9t , - vow 357 , 1 - - ^» 5 »»ν 3: 0A , αὐτὰς αὐτοῖς, ἢ ἂν ἀπέλϑωσιν, ἐναργὲς δεῖγμα τοῦ ἐξ αὐτῶν αὐτὰς γεγονέναι. 30 
΄ E 4 e bi ^ , , - , e , € 

20 xal αἱ μὲν μέλιτται, φησίν, ἐλάττους οὖσαι τῷ μεγέϑει ὑπερέχουσι τῷ 
πλήϑει: αὐτῶν δ᾽ ἐπεὶ τοῦ πλήϑους ἀφείλετο, τουτέστιν αὐτῶν 35 

ὃὲ τῶν βασιλέων ἐπειδὴ τὸ πλῆϑος ὀλίγον ἐποίησεν ἢ φύσις, μέγεϑος 
αὐτοῖς ἀπέδωχε. ταῦτα εἰπὼν περὶ τῶν μελιττῶν πάμπαν φιλοσόφως 40 
΄ ^ , * S.N ^ , fr. - Ἁ -Ὁ ΕἾ , 5 

ὃ δαιμόνιος οὗτος ἀνὴρ μετριάζει λέγων ἡυῖν μὲν ταῦτα περὶ τούτων ἐχ 
τοῦ λόγου εὕρηται, οὐ μὴν ἱχανῶς ἐξ αἰσϑήσεως εἴληπται" εἰ δέ τινι τῶν 

) e ^ - 5 ,F Q^ a , , - ΄ — F- 5 , 

υεῦ ἡμᾶς τῇ atcüv,ost ληφϑῇ τὰ συμβαίνοντα αὐτοῖς ἱκανῶς, τότ᾽ ἐχείνῳ 
“ ^ Ὁ UA T. ? , — , , Ὁ 

πιστευτέον μᾶλλον ἡ τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ᾽. βαβαί σου τῆς μετριότητος, ϑειότατε 

χαὶ φιλοσόφων χορυφαιότατε. 

n2 C 

p.760»33 Πρὸς δὲ τὸ μὴ ἐξ ὀχείας γίνεσϑαι σημεῖον xat τὸ τὸν 

30 γόνον φαίνεσϑαι utxpóv. 

Ei ot ἐξ ὀχείας γινόμενοι γόνοι μεγάλοι εἰσίν (αὔξει γὰρ αὐτοὺς ἣ 45 
τοῦ ἄρρενος γονὴ ὥσπερ τὰ τῶν ὀρνίϑων qd, ὡς πολλάχις εἴρηται), ὃ 

Ι. post ἐν add. μὲν Arist. vulg. 9. 4 αὐτοὺς---χαιρούς om. K 9 αἱ μὲν γὰρ IK 
6 συνίστη Ia  ἀναζωπυρεῖ L?: ἀναζωπυροῖ L'IKa 8 post βασιλέων add. τὸ [I 

11 γενέσϑαι Καὶ 12. 13 πρὸς ἐπιτέχνωσιν] ἐπὶ τέκνωσιν (v. 1. ἐπὶ τῇ τεχνώσει) Arist. 

18 τὸ] τῷ IL 19 τοῦ] τὸ IL - ἐξ αὐτοῦ ἃ 21 ἀφείλετο et 22 μὲέγεϑος libri 
et Arist, YZ: ἀφεῖλε τὸ μέγεϑος Arist. vulg. 22 τῶν om. à ἐποιήσατο Καὶ 
25 εὕρηται] εἴρηται 1,1} 9" ϑειότατα ἃ 29 χαὶ] 3j d 91 post Ei add. 

γὰρ Καὶ 82 γονὴ in lac. III vel IV litt. om. Καὶ 
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: τῶν | μελιττῶν γόνος, ὅτε γένηται, πάμπαν ἐστὶ σμιχρός, δῆλον ὡς οὐχ τῇν 
- 

iios δὲ τὸ παρτεπὸν εὐλόγως 
περιττὸν πάλιν τὸ ϑαυμάσιόν ner ηὐτε Ἱὰρ ὁ ἐξ ἀνομοίων χαὶ μὴ priscum 

ἀνϑρῆναι γεννῶνται, ὥσπερ αἱ μέλιτται, οὔτε ἀνόμοια γεννῶσιν, ὥστε οὐδέν 
τι πρόσεστιν: αὐταῖς ϑαυμαστόν. 10 
2-8 ἃ 

ὮΝ 

“Ρ. Το1 18" Uc δὲ τῶν ὀστραχοδέρμων λεχτέον. 

Εἰντεῦϑεν περὶ τοῦ ἐσχάτου Ἰένους ὃ λόγος. αὐτῷ. λέγει δὲ αὐτὸ, 

τρόπον μέν τινα ἀπὸ σπέρματος Ἱίνεσϑαι, ὥσπερ τὰ ζῷα, τρόπον δέ τινὰ 15 
οὐχ ἀπὸ σπέρματος, ὥσπερ τὰ μὴ ζῷα. τὸ δὲ διὰ τὸ τοῖς φυτοῖς dv- 

τίστροφον ἔχειν τὴν φύσιν ἴσον ἐστὶ τῷ διὰ τὸ μετὰ ἀντιϑέσεως ἔχειν 
ἀναλογίαν, ἀντίχεινται uiv γάρ, ὅτι ἐν ᾧ τίνονται ὀστραχόδερμα, φυτὰ οὐ so 

.qtwovzat,. ὅπου δὲ πάλιν φυτὰ βλαστάνει, ὀστραχόδερμα οὐ συνίσταται: 
, —- , o e M P! “ e - ; ἐϑ Ἁ 5 Ὁ: ἠὃξΞ A a }" ἀναλογοῦσι δέ, ὅτι ὡς φυτὸν πρὸς γῆν, οὕτως ἔχει τὸ ὀστραχόδερμον πρὸς 95 
ϑάλατταν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τό τε γὰρ ὑγρὸν εὐπλαστοτέραν ἔχει 
τὴν φύσιν χαὶ σωματιχὴν τὸ εὐπλαστοτέραν ταὐτόν ἐστι τῷ μᾶλλον 

- - , , , , ΄ , ' » NT NS τῆς γῆς δυναμένην εἰς ζῴου φύσιν πλάττεσϑαί τε xol ἄγεσϑαι, τὸ δὲ σω - 30 

«“ατιχὴν ἀντὶ τοῦ. γεώδη. εἴληπται. τὸ γὰρ ὑγρὸν αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ χωρίς 
3 

εετινος γεώδους φύσεως οὐδέποτε. εἰς ζῴου φύσιν. μεταβάλλει. εἰσὶ δὲ ταῦτα, 95. 

20 

τῷ [f] 

90 

φησί, τό τε εὔπλαστον xal σωματῶδες οὐδὲν Ttov, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον ἐν 

τῇ ϑαλάττῃ. ἐχβολὰς δὲ ποταμῶν λέγει τὰς εἰσβολάς. γίνονται οὖν ἐν 40 

ταῖς εἰσβολαῖς ταῦτα δυεῖν ἕνεχεν αἰτιῶν, μιᾶς μὲν τοῦ εἰσάγειν αὐτόϑεν 
Ny AC A. V A A dt € ᾿ ᾿ ι - » τὴν τροφὴν τοὺς | ποταμούς, ἄλλης δὲ τοῦ εἶναι ϑερμὸν τὸν τόπον τοῦτον 18" 

διὰ τὴν τῆς ϑαλάσσης γειτνίασιν: χεχοινώνηχε δὲ f; ϑάλαττα τοῦ πνεύματος 
ὁ ὁ IL. , Pur CNEY DSTI , ΄ APER δαῦτο E διὰ τὴν ἑαυτῆς ϑερμότητα᾽ ἐν ᾧ γὰρ ὑγρῷ πρόσεστι ϑερμόν, ἀνάγχη ἐχεῖσε 5 

xal πνεῦμα εἶναι. χαὶ ἐπειδὴ τῶν ζῴων τὰ μέν ἐστιν ἀέρια, τὰ δὲ γήινα, 

τὰ ὃὲ ἔνυδρα, χεχοινώνηχε δὲ 1, ϑάλαττα χαὶ γῆς καὶ πνεύματος χαὶ 10 
ὑγρότητος, ὡς μὲν ὑγρὰ μετέχει ἰχϑύων (ἔνυδροι γὰρ οἱ ἰχϑύες), ὡς δὲ 

ἀερώδης λάῤων, αἰϑυιῶν χαὶ τῶν λεγομένων ἀμφιβίων, ὡς δὲ γῆ τῶν τὸ 

᾿ὀστραχοδέρμων: τὸ γὰρ ὄστραχον γῆς. μᾶλλον δὲ xal ἧττον λέγει, 
A 2 ἐπειδὴ xal ἐγὼ xai ἢ χορώνη πεζά ἐσμεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐγώ. ἐπεὶ δὲ 

οὐ μόνον ἐστὶ τρία τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ ἔστι xol τέταρτον τὸ πῦρ, ὅπερ αἰϑέρα 30 
χαλοῦμεν, ἤμελλε δέ τις λέγειν ὅτι διὰ τί οὐχ ἐνδιατρίβει xol ἐν τῷ αἰϑέρι 

εζῷᾷα τινα, ἵνα μετέχῃ. xal τούτων ἢ ϑάλαττα; ἐπήγαγε τὸ δὲ τέταρτον 25 

2 δὲ ante τὸ om. K 4 ot ἀνϑρῆνες Καὶ: αἱ ἀνϑρῆνες a 9 αὐτοῖς Καὶ 10 post 
διὰ add. δὲ Ka post τὸ add. τὴν K 11 ἀναλογίας IL ἀντίχειται δὲ 

ὅτι Καὶ ᾿ς post o add. μὲν Καὶ γίνεται Ka 16 δυναμένη 1,: δυναμένων 1 
πλάττεσϑαί τε--- φύσιν (18) om. K 16. 11 σωματιχὸν L 1τ γεώδη scripsi: 

γεῶδες L et fort. I: γεώδους ἃ 18 μεταβάλλειν Καὶ 19 φησί om. K 
ἄπλαστον IL! 21 δυοῖν IK ἕνεχα Καὶ αἰτίαιν Καὶ; αἰτίαν ἃ 
υἱαν IL " 109] τῷ IL αὐτόϑι Καὶ 22 ἄλλη IKL τοῦ] τὸ IL 

τρόπον IL. 21 ὑγρὸν a 28 αἰϑυιῶν] αἰϑίων IL: αἰϑοίων a γῆς ἃ 
. 82 τις] τι IL ὅτι om. Κα εὅτι οὐ διὰ IL οὐχ om. IL οὐ διατρίβει a 
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γένος οὐχ ἐπὶ τούτων τῶν τόπων δεῖ ζητεῖν, τουτέστι τὰ δὲ ἐκ τοῦ 78r 
τετάρτου γένους τοῦ αἰϑερίου γινόμενα ζῷα οὐ δεῖ ἐνταῦϑα ζητεῖν, ἐπειδὴ 80 

οὐδὲ τὸ πῦρ ἑνί τινι τούτων ἀφώρισται. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων στοι- 
χείων δυνάμεϑα λέγειν ὅτι ὅταν γένηται τοιονδί, ἐστὶν ἀήρ, ὅταν δὲ τοιονδί, 

ὕδωρ, ὅταν δὲ τοιονδί, γῇ ἐπὶ δὲ τοῦ πυρός, ἐπειδὴ τὸ εἶδος αὐτοῦ δρᾶται 
M & » ὃ ' A ' 5 ^-^ ^ z - ^ e" 

xai ἐν ἀνϑραχι xai ἐν φλογὶ xai ἐν σιδήρῳ xat ἐν χαπνῷ x«i ἐν ὕδατι 

(ἔστι γὰρ ὕδωρ ϑερμόν), χαὶ ἐν ἀέρι (ὃ γὰρ ἀὴρ εἰ xoi ϑερμός, ἀλλὰ Ss 
μᾶλλον εἰδοποιεῖται τῷ ὑγρῷ), ἐπειδὴ οὖν τὸ εἶδος αὐτοῦ ὁρᾶται ἐν τούτοις 
χαὶ ἐν ἄλλοις πλείοσιν, οὐ δύναταί τις λέγειν ὅτι ὅταν γένηται ἄνθραξ, 

^ ^—- » Α * M ᾿ - i] ^ A5 ^ ΄ , - 

10 ἐστὶ πῦρ’ ἔστι qàp οὐδὲν Ttov πῦρ xat ἢ φλὸξ χαὶ 6 πεπυραχτωμένος 

σίδηρος xai τὰ ἄλλα, ὥστε οὐχ ἔχει τὸ πῦρ ἰδίαν χαὶ ὡρισμένην φύσιν. 
5 ' LY 9 4 e , , *, - 5, Α , - "v , ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔχει ὡρισμένην φύσιν ἐνταῦϑα, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ ἄνω τόπῳ 
τῷ πλησίον τῆς σεληνιαχῇς σφαίρας (αὐτό φημι τὸ τοῦ αἰϑέρος εὐαγὲς τὸ 

ἁπτόμενον ταύτης τῆς σφαίρας χαὶ τὸ συνεχὲς αὐτῇ ἄχρι τινός), τὰ γε- 49 

15 γονότα xai γινόμενα ἐξ αὐτοῦ ζῷα ἐν τῇ σεληνιαχῇ τυγχάνουσιν ὄντα σφαίρᾳ. 
* - ΄ 

εἰσὶ γὰρ xai γίνονται μεριχὰ λογιχὰ αἰϑέρια ζῷα μήτε ἐσϑίοντα μήτε πί- 

νοντα, ἀσχολούμενα δὲ περὶ μόνην τὴν δρατιχωτέραν xai ϑεωρητιχωτέραν 
διατριβὴν χαὶ ἔχοντα τὴν οἴκησιν ἐν αἰϑέρι καὶ ἀέρι, καὶ ζῇ ἕχαστον αὐτῶν 

χαὶ ὑπὲρ τὰ τρισχίλια ἔτη, ϑνήσχει δὲ ὅμως. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλος 
90 ἂν εἴη λόγος" φαίνεται γὰρ οὗτος μὴ συντιϑέμενος τῷ τοιούτῳ δόγματι τῷ 40 

τοῦ [ἰλάτωνος ὄντι. 

σι 

p.761»23 'H δὲ τῶν ὀστραχοδέρμων συνίσταται φύσις ἣ μὲν 
αὐτομάτη. 

Τὰ ὀστραχόδερμα, φησί, τὰ μὲν αὐτόματα συνίσταται, τὰ δὲ ἐν τῷ | 
προΐεσϑαι δύναμίν τινα ἀπ᾿ αὐτῶν, πολλάχις δὲ γινομένων xal τούτων 78 

ἀπὸ συστάσεως αὐτομάτου, τουτέστι πολλάχις δὲ xai ταῦτα, ἅπερ ἀπό ὃ 

τινος προέσεως συνίσταται, συμβαίνει αὐτομάτως συνίστασϑαι, ὡς τὴν αὐτὴν 

χαὶ μίχν φύσιν χαὶ ἕν εἶδος ὁτὲ μὲν προέσει τινός, ὃτὲ δὲ αὐτομάτως 
συνίστασθαι. ἐπεὶ ὃὲ τὴν σύστασιν ὁμοίαν ἔχουσι τοῖς φυτοῖς, δεῖ, φησίν, 10 

80 λαβεῖν τὰς γενέσεις τῶν φυτῶν" ἐχ τούτων γὰρ ἔσται δῆλα χαὶ τὰ τῶν 
ἠστραχοδέρμων. τῶν οὖν φυτῶν τὰ μὲν γίνεται ἀπὸ σπέρματος, τὰ δὲ 15 
ἀπὸ σπαραγμάτων, τουτέστιν ἀπὸ χλάδων" ὃ γὰρ ἀποτμηϑεὶς ἐχ τοῦδε 
τοῦ δένδρου χλάδος χαὶ φυτευϑεὶς γίνεται δένδρον. ἄλλα δὲ γίνεται τῷ 90 

n2 οι 

2 αἰϑερίου] αἰϑέρος Ka ὃ ἑνί τινι] ἔν τινι [Ka 6 χαὶ ἐν ἄνϑρακι om. Ia 
9 ὅταν] ὅ1 11 τὸ πῦρ--ἔχει (12) om. K 12 ἐπειδὴ δὲ ἃ ἐνταῦϑα 
post ἔχει ponit Καὶ μόνον) μᾶλλον Καὶ 19 σεληνιχῆς ἃ 14 αὐτῇ scripsi: 

αὐτοῦ IL: αὐτῷ K: αὐτὸ ἃ τινός] τι Καὶ 10 ζῷα αἰϑέρια μερικὰ λογικὰ coll. Κα 
11 νοερατιχωτέραν ἃ et fort. K 18 αὐτῶν om. K 21 Πλάτωνος] cf. Phaedr. 
p. 249 A sqq. 22 ἡ μὲν) τῶν μὲν Arist. 29 αὐτόματος Καὶ Arist. SYZ: αὐτομάτως 
Arist. vulg. 250 ἀπ᾽ αὐτῶν a Arist. PSY: ἐξ αὐτῶν Κα: ἀφ᾽ αὑτῶν Arist. vulg.: 
ἀπ᾽ αὐτοῦ IL 20 αὐτομάτως K: αὐτομάτης Arist. 32 post τουτέστιν add. 

ἀπὸ δὲ σπαραγμάτων τουτέστιν IL 6 γὰρ] οὐ γὰρ L' 
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παραβλαστάνειν: ἐν γὰρ ταῖς τῶν χρομύων ῥίζαις xal τῶν σχορόδων παρα- 78" 

βλαστάνουσι μιχρὰ χρόμυα xal σχόροδα. τοῦτον οὖν τὸν τῶν χρομύων 

τρόπων λέγει γίνεσϑαι τοὺς μύας" παραβλαστάνουσι γὰρ τοῖς μεγάλοις πολλοὶ 28 

αιχροὶ μύες. δῆλον δὲ τοῦτο ἡμῖν γίνεται xa ἕχάστην. τὰ δὲ λεγόμενα 

χηριάζειν ἐοίχασι τοῖς ἀπὸ σπέρματος γινομένοις φυτοῖς. οἱ γὰρ χτένες ἐν 30 

ταῖς πέτραις ἀφιᾶσι μυξώδεις ὑγρότητας τῷ χρώματι δμοίας χηρῷ, ὅπερ 
ἐχάλεσΞ χηριάζειν διὰ τὴν πρὸς τὸν χηρὸν ὁμοιότητα. οὐχ ἔστι ὃὲ τοῦτο, 35 
»ν e , e , , »^* , 2^ , - £ /, , ) [s Tot ἢ μυξώδης ὑγρότης, γόνος οὐδὲ γίνονται ἐξ αὐτοῦ οἱ χτένες, ἀλλ΄ ἣ 

ἐν αὐτῷ τοιαδὲ ὀσμὴ ποιεῖ ἐπιτήδειον τὸ ϑαλάττιον ὕδωρ πρὸς τὸ ταχέως 
10 μεταβάλλειν εἰς χτένας. τὸ OE διὸ xal γίνεταί τι mÀT Uoc τῶν τοι- 40 

, o o 5 ΄ y ca - MC ᾿ ΄ / E 
ούτων, ὅταν ἅπαξ γένηται ἴσον ἐστὲ τῷ χαὶ διὰ τὸ δύνασϑαι τὴν 
τοιαύτην μυξώδη ὑγρότητα, μᾶλλον δὲ τὴν ἐν αὐτῇ ὀσμὴν ἐπιτήδειον ποιεῖν 45 

τὸ ϑαλάττιον ὕδωρ εἰς χτενῶν γένεσιν, ὅταν ἅπαξ ἔν τινι τόπῳ γένωνται 

σι 

χτένες ἢ αὐτομάτως T, χαί τις | ἐναποχομισϑῇ, γίνεται ἐν αὐτῷ χτενῶν 79: 

15 πλῆϑος διὰ τὸ τοὺς ἅπαξ ἐν τῷ τόπῳ γεγονότας προΐεσϑαι τὴν εἰρημένην 
δγρότητα. εὔλογον γὰρ περιγίνεσϑαι xal προΐεσϑαι ἐξ αὐτῶν τὴν τοιαύτην 5 

περίττωσιν. τὸ δὲ ἐπεὶ δὲ παραπλησίαν ἔχει τὴν δύναμιν ἣ τροφὴ 
χαὶ τὸ ταύτης περίττωμα δῆλον ἔσται ἐπὶ τῶν ἐναίμων τὸν λόγον 10 

ποιήσασι. τὸ μὲν αἷμα ἐστι τροφή, τὸ Oi χαταμήνιον τὸ ταύτης περίττωμα, 

20 x«t ἔστι τὸ χαταμήνιον ὅμοιον τῷ αἵματι, ἤτοι τῇ τροφῇ. ὅμοιον δὲ τῇ 
δυνάμει. ὡς γὰρ τὸ αἷμα ἢ τροφὴ σάρχες xal ὀστᾶ xai νεῦρα xal τὰ 15 

λοιπὰ πάντα μέρη τοῦ ζῴου γίνεται ὑπὸ τῆς δημιουργούσης φύσεως, οὕτω 

χαὶ τὸ περίττωμα τὸ χαταμήνιον: μεταβάλλει γάρ, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὸ 

χαταμήνιον ὑπὸ τῆς ἐν τῷ σπέρματι δυνάμεως εἰς ζῷον. ἐπεὶ δὲ χαὶ τὰ 
χηριάζοντα (λέγων χηριάζοντα τὰς μυξώδεις ὑγρότητας) περίττωμά εἰσι τῆς 20 

τῶν χτενῶν τροφῆς, εἰκός, μᾶλλον δ᾽ ἀναγχαῖον ὅμοια εἶναι τῇ ἐξ ἀρχῆς 

συστάσει. ὡς γὰρ ἢ Ξανϑίππη (φέρε γὰρ οὕτως εἰπεῖν πρὸς σαφήνειαν) 3x 
χαταμηνίου γεγονυῖα xoi αὐτὴ χαταμήνιον προΐεται ὅμοιον τῷ χαταμηνίῳ 

τῆς μητρὸς αὐτῆς, οὕτω xal ταδὶ τὰ χηριάζοντα, τουτέστι xai τασδὶ τὰς 
30 τήμερον γεγονυίας μυξώδεις ὑγρότητας, ἀναγχαῖον ὁμοίας εἶναι τῇ ἐξ ἀρχῆς 

συστάσει, ἤτοι ταῖς ἐξ ἀρχῆς συσταϑείσαις ὁγρότησιν. ἀλλὰ μὴν ἐχεῖναι 90 

γενέσεως χτενῶν αἴτιαι γεγόνασι: χαὶ αὗται ἄρα at τήμερον γεγονυῖαι τὸ 

αὐτὸ ποιήσουσι. πάντα δὲ τὰ συνιστάμενα τὸν τρόπον τοῦτον, 

τουτέστιν ἐξ αὐτομάτου, χαὶ ἐν γῇ διαφαίνεται γινόμενα: ἐμμιγνυμένου 

35 γὰρ τῇ γῇ τοῦ ὀμβρίου ὕδατος, εἶτα ἐξατμιζομένου xal τοῦ ἁλμυροῦ xai 
γεώδους χαταλιμπανομένου συσσηπομένου τε χαὶ συμπεττομένου ὑπὸ τῆς 

ιῷ cn 

1 χα] ἢ Καὶ 6 ἐναφιᾶσι Ka ἡ ὁμοιότητος ἃ 12 ἐν αὐτῶ L: ἐν 
αὐτοῖς ex corr. K 14 fort. «àv τις ἐναποχομίσας 97 Ka 11 ἐπεὶ 
δὲ] ἐπειδὴ Καὶ 18 δῆλον -- περίττωμα (19) om. L 22 πάντα. om. L 
post πάντα add. τὰ Κα δημιουργοῦ 1 24 post εἰς add. τὸ a 26 elvat post 
ἀρχῆς ponit Καὶ 21 ὡς γὰρ---συστάσει (91) om. Κα 29 post ταδὶ add. χαὶ IL 

92 γενέσεως] γενε L 94 διαφαίνεται IL, cf. Arist. SY: φαίνεται Ka: legendum ai 

ἐν ὕδατι φαίνεται ο. Arist. vulg. 95 τοῦ (post γ5)} τῇ L 

Comment. in Arist, XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. Ii 
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N 4 , & , u , 3 2.5... PA PM 5 ἃ ΤᾺ ey AJ LI "7( 

ἡλίου ϑερμότητος, sixóc ἐστι μεταβάλλειν εἰς ἡστραχόδερμα. οὕτω γὰρ xai 79 

ἐν τῇ ϑαλάττῃ συμβαίνει γίνεσϑαι τὰ τοιαῦτα, τοῦ ἁλμυροῦ χαὶ γεώδους 30 

bYpoó συσσηπομένου xal συμπεττομένου. ἀποχρινομένου οὖν, φησί. 

τοῦ γλυχέος εἰς τὴν συνισταμένην ἀρχήν, τουτέστιν εἰς τὸν ἀέρα τὸν 

ὃ συσταϑέντα xai ὕδωρ γεγονότα, τὸ περιττεῦσαν τὴν τοιαύτην λαμβάνει 

μορφήν. ὅτι δὲ οὐδὲν ἐχ παντὸς γίνεται, δῆλον χαὶ ἐπὶ τῶν τεχναστῶν᾽ 
5 Ἁ , hl - , , £o Cm ^ 5 , ' [194 . 

Ó γὰρ $x παντὸς τοῦ λίϑου γίνεται ὁ ᾿ Ερμῆς, ἀλλά τινων ἀφαιρεϑέντων. χαὶ o 

(02 πεὶ πᾶν πνεῦμα πλῆρές ἐστι ψυχιχῆς ϑερμότητος, ὅταν xt τούτου ἐμπερι- 

ληφϑῇ, γίνεται ζῷον. λέγει δὲ τὴν ψυχιχὴν ϑερμότητα ἐμπεριλαμβάνεσϑαι 5 

10 ἐν ἀφρώδει πομφόλυγι: γίνεται ὃὲ αὕτη T, πομφόλυξ ϑερμαινομένων τῶν 
ὑγρῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου. 

p.162a435 ΖΔητήσειε δ᾽ ἄν τις βουλόμενος ὀρϑῶς ζητεῖν. 

Περὶ τούτου εἴρηχε πρὸ ὀλίγου, λέγω δὴ περὶ τοῦ τί ποτέ ἐστι τὸ 
ς ^ »y m T 5 d , e ΄ , ' 

ὑλιχὸν αἴτιον τῆς τῶν ὀστραχοδέρμων γενέσεως. ὅμως πάλιν λέγει περὶ 40 
Ζ *, - , GU NX IS mou , o e x , 

15 αὐτοῦ σαφέστερον. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν’ ὥσπερ ἣ ἔμφυτος ϑερμότης 
- , ' €- ur CHAM, ΄ Ξ 

τῶν ζῴων τὴν εἰσιοῦσαν πρώτην τροφὴν συμπέττουσα ποιεῖ τὸ χαταμήνιον, 45 

οὕτω χαὶ T, τῆς ὥρας ἐν τῷ περιέχοντι ϑερμότης ἐχ γῆς χαὶ ϑαλάττης 

ποιεῖ τὰ ὄστρεια. | ἔστιν οὖν ὕλη μὲν αὐτῶν γῇ xoi ὕδωρ, αὐτό φημι τὸ τ9» 
θαλάττιον ὕδωρ, ποιητικὸν δὲ T, τῆς ὥρας ϑερμότης. εἰπὼν ὃὲ τὸ δὲ 

20 ἐναπολαμβανόμενον ἐπήγαγεν T, ἀποχρινόμενον πάνυ ἀσφαλῶς" ἐναπο- 5 
’ Ἁ A e 1A , » -- , 5 , 

λαμβάνεται μὲν γὰρ ἢ ψυχιχὴ ϑερμότης ἐν τῇ πομφόλυγι, ἀποχρίνεται 
ἊΝ ΘΉΞΙΑ “- σ “ , [ed e d M A S - δὲ ἀπὸ τῆς ὅλης ψυχιχῇῆς ϑερμότητος αὕτη. ὥσπερ λέγομεν xal τὸ ἐν τῷ 10 

χάδῳ ὕδωρ ἀποχεχρίσϑαι τοῦ φρεατίου ὕδατος. ' 

p. 1θ2υ18 Ἢ μὲν οὖν τῶν φυτῶν τῶν ἀπὸ ταὐτομάτου γινομένων 

σύστασις ὁμοειδής ἐστιν. n) ca 

Τὸ ὁ δὺὴ)ς ἀντὶ τοῦ ὁμοία τῇ τῶν ἄλλων γενέσει: ὥσπερ γὰρ xai Τὺ δμοειδὴς ἀντὶ τοῦ ὁμοία τῇ τῶν ἄλλων γενέσει: ὥσπερ γὰρ 
^ y τὰ Éx σπέρματος γινόμενα τὸ μέν τι τοῦ σπέρματος γέγονε βλάστη, τὸ Oi 15 

λοιπὸν τροφή, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἐξ αὐτομάτου γινομένων συνίσταταί τι 

Ἱεῶδες χαὶ ἐπιτήδειον πρὸς τὸ μεταβάλλειν εἰς φυτόν: τούτου οὖν τοῦ 90 

80 συσταϑέντος τὸ μὲν βλάστη γίνεται, τὸ δὲ τροφή. τὰ ὃδὲ χαλούμενα γῆς 
ἔντερα λέγει μεταβάλλειν εἰς ἐγχέλυς. τὸ γὰρ ἐν οἷς ἐγγίνεται ἴσον 
, M — , t] -* 2 , , ec , /, , Ld , A $3 , - p» 

ἐστὶ τῷ ἀφ᾽ ὧν ἐντέρων συνίστανται αἱ ἐγχέλεις. εἰ δέ, φησί, xal ἐγένετό 

τῷ 2t 

l εἰς om. 1 ὀστραχόδερμον ἃ 2 συμβαίνει ταῦτα γίνεσϑαι Ka ὅ τὴν 

om. Ka 6 μορφήν] τροφὴν Κα οὐδὲ ΚΙ, ( τοῦ om. K 8 post 
ἐπεὶ add. «xal a τούτω La 18 τούτω ἃ δὲ Καὶ 11 γῆς xoi] 

τῆς K 18 ὄστρεα Καὶ 22 αὕτη om. Ka ἐλέγομεν La 23 χάδδῳ IKL 
φρεατιαίου K: φρεάτι ob a 24 τῶν post φυτῶν om. L ἀπὸ ταὐτομάτου Arist. 

vulg.: ἀπὸ αὐτομάτου IL Arist. ΡΖ: ἐκ ταὐτομάτου K 20 ὁ ὁμοειδὴς om. Καὶ 
20, 21 καὶ τὰ ἐχ] ἐν τοῖς ἐχ τοῦ ἃ 21 γινομένοις ἃ 29 τούτω ἃ 
9l ἐγχέλους a ἐν αἷς ἃ 92 «ἐγχέλυς K: ἐγγέλυς ἃ καὶ om. Καὶ 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. l' 11. (Arist. p. 162»18. 76329] 168 

mote ἄνθρωπος ἣ τετράπουν ζῷον ix ταὐτομάτου, ὥσπερ λέγουσίν τινες, 79» 

ἀνάγκη ἐχεῖνον τὸν αὐτομάτως γεγονότα ἄνϑρωπον T, ἐχ σχώληχος T, ἐξ 80 

ὠοῦ γεγονέναι. ἀνάγχη γὰρ τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον T ἐν ἑαυτῷ ἔχειν 
τὴν τροφήν (τοῦτο δὲ σχώληξ ἐστίν: εἴπομεν γὰρ πολλάχις ὅτι τὸ μὲν 35 

, , bi .! , , . Ἁ 5 Ἁ 5 Ἁ x 

γίνεται σχώληξ, τὸ δὲ τροφή, δυνάμενον xai τὸ εἰς τροφὴν ἀναλωϑὲν cic C 

σχώληχα μεταβαλεῖν) ἀναάγχη οὖν T7, ἐν ἑαυτῷ ἔχειν τὴν τροφὴν ἡ 
λαμβάνειν ἄλλοϑεν, xol ἣ ἐκ τῆς γεννώσης, χαϑάπερ τὰ ϑηλάζοντα, 40 

7 ἐκ μορίου τοῦ χυήματος, χαϑάπερ τὰ ἐξ (àv γινόμενα, T, ἀπό τινος 
ἄλλης συστάσεως, ὥσπερ oi σχώληχες. ἐπεὶ οὖν ὁ ἄνθρωπος αὐτομάτως 

10 ἐγεγόνει, | ὡς 7j ὑπόϑεσις, ἐκ μὲν τῆς γῆς οὐχ οἷόν τε ἦν αὐτὸν ϑηλάζειν- 80: 

οὔτε γὰρ γάλα οὔτε μαστὸν ἔχει fj γῆ" λείπεται ἄρα ἐχ τοῦ μορίου λέγειν 
τοῦ χυήματος. ἀλλὰ μὴν πᾶν τὸ ἐξ αὐτομάτου γεγονὸς x«l τὴν τροφὴν 5» 

λαμβάνον ἐχ τοῦ χυήματος σχώληξ ἐστίν: οὐδενὸς γὰρ ζῴου γένεσιν δρῶμεν 

ἐξ ὠοῦ, αὐτομάτως γεγονότος τοῦ «00, ἀλλὰ τὴν ἑτέραν, ἤγουν τὴν τῶν 

15 σκωλήχων. ἀνάγχη ἄρα χαὶ τὸν αὐτόματον ἄνθρωπον ἐχ σχώληχος 

γεγονέναι. τὸ γὰρ τὴν δὲ τοιαύτην ζῴου λέγομεν εἶναι γένεσιν 
ἴσον ἐστὶ τῷ σχώληχος γένεσιν. xal εἴη ἂν τὸ ὅλον τοιοῦτον ᾿ τὴν γὰρ 
τοιαύτην σχώληχος εἶναι λέγομεν γένεσιν᾽. τὸ οὐδὲ γὰρ &x μορίου γίνονταί 

τινος ὥσπερ τὰ φοτοχούμενα ταὐτόν ἐστι τῷ οὐδὲ γὰρ ὅλως γίνονται 10 

20 τὰ ὀστραχόδερμα ἐχ μορίου τινὸς χυήματος, ἀλλ᾽ αὐτομάτως. 

p.763a49 Ποιοῦνται δὲ τὴν αὔξησιν ὁμοίως τοῖς σχώληξιν. 

“Ὥσπερ γάρ, φησί, τῶν σχωλήχων πρῶτον μὲν τὸ ἄνω τὸ πρὸς τῇ 
χαληυμένῃ χεφαλῇ αὔξεται ἐν τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει, ὕστερον δὲ τὸ χάτω 15 

(xai εἴδον ἔγωγε πολλὰ ἐν τοῖς τυροῖς σχωλήχια τὸ ἄνω μὲν ἔχοντα διηρ- 
25 ϑρωμένον xat χινούμενον, τὸ χάτω δὲ ἀδιάρϑρωτον παντελῶς χαὶ ἀχίνητον, 90 

συνεχὲς μέντοι τῷ τυρῷ) οὕτω χαὶ τῶν ὀστρέων πρῶτον τὸ ἄνω αὔξεται: 
ἐπὶ πάντων γὰρ τὸ ἄνω ἐχ τῶν χάτω λαμβάνει τὴν τροφήν τούτου γάρ 
ἐστι δηλωτιχὸν τὸ ἐν τῷ χάτω γὰρ ἣ τροφὴ τῶν ἄνω. εὐϑὺς γὰρ s5 

xai ἐφ᾽ ἡμῶν xal ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐχόντων χοιλίαν τὰ ἄνω οἷον χεφαλὴ 

2 αὐτόματον ἃ ὃ ἐν αὐτῶ [Ka 6 ἀνάγχη] ἀνάξιον IL (fort. ἀναγκαῖον) 

αὐτῷ 1L 1 7j «ai coll. IL τῆς om. à 8 μορίου Arist. cf. v. 11: 

μόνου libri «o9 I 10 γέγονεν Καὶ ἦν om. L αὐτὸν om. Ka 
11 fort. ἔχ cou 12 post χυήματος add. οὐδενὸς γὰρ ζώου oiov ἀνθρώπου ἢ ἵππου 

αὐτομάτου γεγονότος ἐξ ὠοῦ ὁρῶμεν τὴν γένεσιν" χάλλιον γάρ ἐστιν οὕτω νοεῖν. ὑπέϑετο γὰρ 

ἐξ ἀρχῆς ὡς εἰ γίνεται ἄνϑρωπος ἢ ἄλλο ζῶον αὐτομάτως, ἢ ἐξ ὠοῦ ἔσται ἢ ἐκ σχώληχος, 

οὐχὶ δὲ ἐξ ὠοῦ αὐτομάτως γεγονότος ὥς τινές φασι Καὶ 13 λαμβάνει Καὶ 14 αὐτο- 
μάτως ---κἧοὔ om. K 15 post ἄνθρωπον add. γεγονότα ὥς τινές φασιν Καὶ 

16 τὸ--- γένεσιν om. sed in marg. add. 1, post δὲ add. τὴν IL ζώου IL cf. 
Arist. SY: ἐξ ᾧοῦ recte Arist. vulg.: ζωὴν Ka 17 γένεσιν] γενέσϑαι L 
18 οὐδὲ KL Arist. SY: οὐδὲν I: οὐ Arist. vulg: δὲ a post γὰρ add. οὐκ a 

19 τῷ om. à οὐδὲν γὰρ la 21 post δὲ add. ai Arist. 22 πρῶτα Καὶ 

26 μέντι αὶ post ««i add. ἐπὶ Καὶ τὰ ἄνω Ka 28 τοῖς ἄνω Arist. 

εὐϑὺς---ἄνω (29) om. L 29 τῶν post ἄλλων om. a 

11* 
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χαὶ τὰ λοιπὰ 3x τῆς χοιλίας λαμβάνει τὴν τροφήν, χάτω Oi ἢ xoa: ὑπὸ 30 

γὰρ τὸ ὑπόζωμα χεῖται. αἴτιον δέ, φησί. τοῦ ἐχ τῶν χάτω λαμβάνειν τὰ 

ἄνω τὴν τροφὴν χαὶ μὴ ἔμπαλιν τὰ χάτω ἐχ τῶν ἄνω τὸ χαὶ ὕστερον 
ελ ὃ ξ "rf MIS hi f , ἋΣ na ^h-nnf λέγει 35 τελειωϑέντα χάτωῦεν αὐτὴν λαμβάνειν. μόριον ὃὲ 0 m6 τὸ ὑπόζωμα λέγει 95 

5 τὴν χοιλίαν. ἔχουσιν οὖν xav ἀρχὰς τὸ χάτω μέγα, ἵν᾿ ἔχῃ ἐχεῖϑεν 
λαμβάνειν τὰ ἄνω τὴν τροφήν. ὕστερον Oi γίνεται συιχρὰ διὰ τὸ χατηνα- 40 

- € AL E * M » er X t ^ ^ » x , ei P d ul ' 

λῶσϑαι sic τροφὴν τῶν ἄνω. ὅτι δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω γίνεται T, αὔξησις, φανερὸν 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἑλιχῶν: τῶν γὰρ ἐν τῷ ὀστράχῳ ἑλιχῶν πρῶτον μὲν uia γίνεται, 45 

situ δύο, εἶτα τρεῖς x«i ἐφεξῆς. ὅσον γὰρ τὸ ὄστραχον αὔξεται, τοσοῦτον 
M c o , , μ ' Ν » ' ' , 1 

10 xai at ἕλιχες πλείους γίνονται: ἔχουσι δὲ τὸ ἄνω χαὶ τὴν χαλουμένην 80 
Ἁ M - ey o x δον 2 4 Ἁ d 2 ) e - χεφαλὴν πρὸς ταῖς ἕλιξιν. ὅτι ὃὲ οὐδὲν ἀφίησι τὰ τοιαῦτα ἀφ᾽ αὑτῶν 

, , ; , m 

γεννητιχόν, τεχμήριον ἐπάγει τὸ παρὰ τῶν Χίων’ οὗτοι γὰρ. διαχομίσαντες 5 

ὄστρεια ζῶντα χαὶ εἰς τόπους τῆς ϑαλάττης εὐρωτιώδεις ἀφέντες (λέγων 
εὐρωτιώδεις τοὺς ἔχοντας σψίν τινα. οἵα ἐστὶν T, γινομένη ἔν τε τοίχοις 10 

15 χαὶ τοῖς ἄρτοις σαπεῖσιν ἐν τῷ ϑέρει, ἣν σῆψιν εὐρῶτα χαλοῦσιν), εἰς τόπους 
δὴ ERE 06 e 5 ES “-“ "1 A .) - : P Ad πλ 4 δὲ ? 2 ὃ - - 7| εὐρωτιώδεις ἀφέντες. μείζω μὲν ἐγένοντο τὸν ὄγχον, πλείω δὲ τὸν ἀριϑμὸν 15 

5 - o y x ec ) $9. ww , , y x 3 ἢ Ἃ i] οὐδαμῶς. ὥστε εἴπερ τὸ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀφιέμενον γόνος ἦν, ἐγένετο ἂν πολλὰ 
»y ^ , εἰ ^ ^ - M 

ὄστρεια: ἀλλὰ γόνος μὲν οὐχ ἔστι, δύναμις δέ τις διατιϑεῖσα χαὶ ποιοῦσα 90 

τὴν ϑαάλατταν ἐπιτηδειοτέραν εἰς τὴν τούτων γένεσιν. ἐχεῖσε δὲ παντελῶς 

80 ἀνεπιτηδείας οὔσης τῆς ϑαλάττης διὰ τὴν ἐχ τοῦ ἐν αὐτῇ εὐρῶτος γεγονυῖαν 
δυσχρασίαν. οὐχ ἴσχυσεν αὐτὴν εὖ διαϑέσϑαι T, ἀπ᾿ αὐτῶν δύναμις. ὅτι 25 

δὲ τὰ χαλούμενα ὠὰ οὐδὲν συμβάλλονται πρὸς γένεσιν, σημεῖόν φησι τὸ ἀεὶ 
» , ΄ S NAMES. 3 τῷ M , ' , , , 
ἔχειν αὐτά. εἰ OS ἦσαν ὠὰ x«l δηλονότι πρὸς γένεσιν συμβαλλόμενα, οὐχ 
» * 39 «ἢ 5.1 5 à, 5 ν ' 9 ^ L4 2 ? 2 , 2 ΄ ἂν εἶχον αὐτὰ ἀεί’ οὐ γὰρ del τὰ ὠὰ ἔνεισιν ἐν οἷς ἐγγίνονται, ἀλλά 

» ^w »! 3 ΄ N M [4 ΄ Ν e b] 

ποτε. ἐνταῦϑα μὲν οὖν πεπλήρωται χαὶ τὸ τρίτον βιβλίον xal at εἰς τῷ Qa 

αὐτὸ σχολαί. - 

4 τελεωϑεῖσα IL: τελειωϑὲν ἃ 6 τὰ ἄνω om. Κα 11 τὰ τοιαῦτα] ταῦτα Καὶ 

ἀφ᾽ αὑτῶν Arist. vulg.: ἀπ᾽ αὐτῶν libri 12 γενητικὸν I: γεννητιχὰ L 
τεχμήρια L'! παρὰ] περὶ ἃ 18 ὄστρεα Καὶ 18 et 16 εὐρωτιώδεις Arist. 
ΡΥ; εὐρωτιῶδες Ka: ἐβρωτιώδεις IL: εὐριπώδεις Arist. vulg. 14 post τε add. 
τοῖς Ka 15 ἐβρῶτα IL χαλοῦσι μὲν ἃ τόπον L 

18 διατεϑεῖσα ILa 19 ἐπιτηδειότερον a 20 ἂν ἐπιτηδείου Ka 
ix om. Κα ἐν αὐτῇ] αὐτοῦ IL ἐβρῶτος IL 21 ἴσχυσεν] ἔσχεν àv IL 

αὐτῶν] αὐτῆς L et fort. I 22 post γένεσιν lace. V fere litt. L τὸ] τοῦ L 

29. 24 οὐχ ἂν---οὐ altera manus renov. I 29 obv om. K 26 Τέλος τοῦ 
τρίτου subscr. Ka 



XXOMA ΕἸΣ TO TETAPTON TON ΠΕΡΙ ZOQN F'ENEXEOX 

APIXTOTEAO 

Εν τῷ παρόντι βιβλίῳ, τετάρτῳ ὄντι τῆς Περὶ ζῴων γενέσεως πραγματείας. 
πρῶτον μὲν δείχνυσι πῶς ὁὃτὲ μὲν ἄρρενα, ὁτὲ δὲ ϑήλεα γίνεται τὰ ζῷα, 5 

εἶτα διὰ τί τὰ μὲν ὅμοια τῷ πατρί, τὰ δὲ τῇ μητρί, ὁτὲ δὲ οὔτε τῷ 
πατρὶ οὔτε τῇ μητρί, ἀλλὰ τοῖς προγόνοις οἷον πάππῳ χαὶ τήϑῃ (ἔστι δὲ 10 

τήϑη fj; τοῦ πάππου ὁμευνέτις), ὁτὲ δὲ οὐδὲ τούτων τινί, ἀλ ἣν ἁπλῶς 
μετὰ δὲ ταῦτα ζητεῖ xai περὶ τῇς τῶν τεράτων γενέσεως xat 

ῶι 

ἀνϑρώπῳ. 
a - , "^ , a ' ΄ 2^ NU ox E , MESA 

περὶ τῶν ἐπιχυϊσχομένων, εἶτα περὶ γάλαχτος xal ἄλλων τινῶν. ἐπεὶ Oi 15 

10 Δημόχριτος χαὶ ᾿Εμπεδοχλῆς χαὶ ἄλλοι τινὲς τῶν φυσιολόγων ἐποιρσθησαν 
εἰπεῖν περὶ τῆς τῶν ἀρρένων χαὶ d γενέσεως, πρῶτον βασανίζει τὰς 90 

τούτων δόξας, εἶθ᾽ οὕτως ἐχτίϑεται τὴν οἰχείαν. πρότερον δὲ ὑπουμιμνήσχει 
ἡμᾶς τῶν εἰρημένων λίαν σαφῶς. τὸ ὃὲ ἔτι γὰρ ἀτελῶν ὄντων ἐν τῷ 0 

γένει χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ τίνος ἕνεχα δεῖ πρῶτον λέγειν περὶ τῆς 

15 τοῦ ἄρρενος x«i ϑήλεος Ἱενέσεως. ἐπεὶ γὰρ πρὸ τοῦ ἜΤΟΣ χαὶ 

δμοίως δὲ εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον τοῖς γεννήσασι, πρῶτον τὰ μόρια 
- ) n , bi » * ^ , k- 

ὁρῶνται xaU ἃ χαραχτηρίζεται τὸ ἄρρεν xai τὸ ϑῆλυ, εἰχός ἐστι πρότερον 95 

περὶ τῆς τοῦ ἄρρενος χαὶ ϑήλεος εἰπεῖν γενέσεως, πῶς ποτὲ μὲν ἄρρεν 
- “Ὁ 5 - Ὁ - M ' , 

20 γίνεται ποτὲ δὲ ϑῆλυ ix τοῦ αὐτοῦ xal τῆς αὐτῆς πατρὸς xal μητρός. 

ἔτι οὖν, φησίν, ἀτελῶν ὄντων ἐν τῷ γένει, τουτέστιν ἐν τῷ εἴδει" 
' ' ΝῊ Ὁ E - - 5 Ü , yc. 1 M - e o» » 5 -Ὁ Y» »1.. 

x«l γὰρ xai ἐν τῷ τῶν | ἀνθρώπων εἴδει xol τῇ φύσει ἔτι ἀτελῶν ὄντων 81" 

AJ , , , rA ^ » , , | »y , 

πάντα τὰ μέρη ἀπειληφέναι, ἵνα γνῶμεν, εἴτε τέλειόν ἐστιν εἴτε τέρας, 30 

- 2 3 , ὃ ὦ ^ » ^ ^ 9T. e , ^ 2 - 

τῶν — zl, T topts eto. τὸ "4. opev xat τὸ 7 0, ομοιῶς XQ EV τῷ τῶν 
ὅσ ^ » 2 A 

ἵππων γένει xal ἁπλῶς ἐν ἅπασιν, ἐν ὅσοις χεχώρισται τὸ ἄρρεν ἀπὸ τοῦ 

1. 2 Tit. Σχόλια----Ἀριστοτέλους IL: τῶν ---ἀριστοτέλους om. K: ᾿Αριστοτέλους περὶ ζώων γενέ- 

σεως μετὰ τοῦ Φιλοπόνου deu βιβλίον, ὃ ἃ 4 ποτὲ utrobique Ka τοτὲ K 

7 οὐδὲ] οὐ ἃ 9 ἐπειδὴ δὲ Ka 11 post περὶ add. τούτων εἴτ᾽ οὖν περὶ à 

ϑήλεων ἃ 12 δὲ om. ἃ 14 γένει] εἴδει K 18 χαραχτηρίζονται Καὶ 

19 τοῦ om. IL 20 ἐκ τοῦ αὐτοῦ---μομητρός] sic IKL: ἐχ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς xal ἐχ τῆς 

αὐτῆς μητρὸς ἃ 22 xai post γὰρ om. ἃ τῶν om. IL 223 post 97» 
iterant εἰχός ἐστι πρότερον---ποτὲ δὲ ϑῆλυ (v. 18—20) IL; porro ἐχ τοῦ αὐτοῦ ---᾽,αἱ τὸ 979 

(23) repetit sed rursus delet I 
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ϑήλεος x«i μὴ συνέζευχται ἀλλήλοις ὥσπερ ἐπὶ τῶν φυτῶν. πότερον δὲ 81" 

χαὶ πρὶν τὴν διαφορὰν εἶναι πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἡμῶν, τὸ μὲν 

ὑῆλυ τὸ δ᾽ ἄρρεν ἐστί. τὸ λεγόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ πότερον εὐϑὺς ἐν 
τῷ σπέρματί εἰσι τὰ μόρια ἐξ ὧν συνίσταται χαὶ χαραχτηρίζεται τὸ ἄρρεν ὅ 

5 ἣ τὸ ϑῆλυ, χαϑάπερ ἔλεγον οἱ ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ σώματος μερῶν πάντα 

τὰ μέρη ἀπέρχεσθαι λέγοντες, οἷον ἀπὸ χεφαλῇς χεφαλὴν πάνυ σμιχρὰν 

xai πρὸς αἴσϑησιν ἀναίσϑητον, xal ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων τὰ ἄλλα πάντα, 
ἢ ὕστερον τοῦ χαταμηνίου τοιωσδὶ ἀλλοιουμένου χαὶ συμπεττομένου γίνονται 

ταῦτα. ἀσαφῶς δὲ ἡρμήνευται ἣ λέξις xai ἐλλιπῶς" εἴη δ᾽ ἄν, οἶμαι, τὸ 

10 χατάλληλον αὐτῆς τοιοῦτον. πότερον δὲ xal πρὶν τὴν διαφορὰν εἶναι 10 

πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἡμῶν, τὸ μὲν ϑῆλυ, τὸ δ᾽ ἄρρεν ἐστί, τουτέστιν 

ἐν τῷ σπέρματί εἰσι τὰ μόρια, ἐξ ὧν συνίσταται τὸ ÜTÀo ἢ τὸ ἄρρεν, χαὶ 
προσυπαχουστέον τὸ ᾿ἣ 004 εἰσιν ἐν τῷ σπέρματι, ἀλλ᾽ ὕστερον γίνονται, 

ὅτε χαὶ ὁρῶνταί. εἴτα πάλιν ὡς ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ὡσανεὶ δὶς ἐρωτήσας τὸ 
15 αὐτὸ οὕτω τὸν λόγον ἐπαχτέον ᾿χαὶ πότερον ἐν τῇ μητρὶ λαβόντα τὴν 

διαφορὰν ὁρῶνται τοιαῦτα, Tj, πρότερον πρὸ τοῦ εἰς τὴν μήτραν ἐλϑεῖν 

τοιαῦτα ἦν. τὸ γὰρ T, πρότερον ἐπαχϑὲν ἄλλως, οἶμαι, νοεῖν τὴν λέξιν οὐ 15 

δίδωσιν. ἂν δὲ dvd τοῦ T, πρότερον εἴη γεγραμμένον τὸ T, ὕστερον, 

σαφὴς T, λέξις, μηδὲν ἐλλιπὲς ἔχουσα. ἢ δὲ τοῦ ᾿Δναξαγόρου δόξα τοιαύτη 
20 τις Tv ὅταν μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ψερῶν τοῦ ἄρρενος ἀπέλϑῃ τὸ σπέρμα, 

πεσεῖται ὃς xal εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς ὑστέρας, γίνεται ἄρρεν" εἰ δὲ ἐχ τῶν 

ἀριστερῶν μερῶν τοῦ ἄρρενος x«i εἰς τὰ ἀριστερὰ τῆς ὑστέρας, UT. 

ἡτιᾶτο οὖν ᾿Λναξαγόρας τῆς ἀρρενογονίας τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἄρρενος xoi 
ϑήλεος, τῆς δὲ ϑηλυγονίας τὰ ἀριστερά. ᾿μπεδοχλῆς ὃὲ (δεῖ γὰρ τὴν 5 E I 

25 ἅπασαν αὐτοῦ δόξαν ἐχϑέσϑα!) ἔλεγεν ὅτι “᾿ διέσπασται μελέων φύσις, ἢ 
uiv ἐν ἀνδρός, ἢ δ᾽ ἐν γυναικός. ἣν δὲ τὸ λεγόμενον ὕπ᾽ αὐτοῦ τοιοῦτον᾽ 

ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἀπὸ μὲν τοῦ ἄρρενος ἄπεισιν T, ἡμίσξια χαρδία πάνυ σμιχρὰ 

χαὶ ἀναίσϑητος πρὸς αἴσϑησιν, ἀπὸ Os τοῦ ϑήλεος ἢ ἡμίσεια, ὁμοίως ἀπὸ 
τῆς χεφαλῆς τοῦ ἄρρενος ἥμισυ χεφαλῆς, ἀπὸ δὲ τοῦ ϑήλεος τὸ ἥμισυ, 

30 χαὶ ἁπλῶς ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν ἑἕχάστου τούτων τὸ μὲν ἥμισυ ἀπὸ τοῦ 

ἄρρενος, τὸ δὲ ἥμισυ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος. τούτων δὲ ἀπελθόντων xai ἐν τῷ 95 
ὑστέρᾳ συναϑροισϑέντων, εἰ μὲν τύχῃ ϑερμὴ οὖσα ἢ ὑστέρα, νιχᾷ T, ἀπὸ 

τοῦ ἄρρενος ἀπελθοῦσα ἡμίσεια χαρδία τὴν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος xai μεταβάλλει 
εἰς τὴν ἑαυτῆς φύσιν. παραπλησίως δὲ τοῦτο ποιεῖ xal T, χεφαλὴ xai τὸ 

35 αἰδοῖον xai τὰ ἄλλα μόρια, χαὶ γίνεται ἄρρεν. εἰ δὲ τοὐναντίον ψυχρὰ 
τύχῃ οὖσα ἢ ὑστέρα, χρατεῖ τὰ τοῦ ϑήλεος χαὶ μεταβάλλει εἰς ἑαυτὰ τὰ 

τοῦ ἄρρενος, xai γίνεται ϑῆλυ. χαὶ διὰ τοῦτό φησιν ἐπιϑυμεῖν τῆς ἀλλήλων 

2 πρὶν τὴν] sie libri et Arist. SZ: post πρὶν add. δήλην Arist. vulg. 5 ἔλεγον 

om. IL 6 φάσχοντες Ka post ἀπὸ add. τῆς Κα χεφαλὴν ἐξάγοντες 
μιχρὰν 1, 8 ἀλυουμένου I. 18 τὸ] τοῦ IL 16 πρὸ τοῦ εἰσελϑεῖν 
εἰς τὴν μήτραν K: εἰσελϑεῖν etiam ἃ 11 ἄλλως om. IL 18 ἂν] ὧν Ka 

21 δὲ prius om. ἃ 22 post ἀριστερὰ add. μέρη ἃ 24 ᾿Ιϊ)μπεδοχλῆς γὰρ I 
25 διέσπασται μελέων φύσις χτλ.] cf. Empedocl. fr. v. 326 90 μὲν om. Καὶ 
00 99 καὶ om, IL 94 ξαυτοῦ Καὶ 96. 97 τὴν τοῦ ἃ 91 ἐπιϑυμεῖν om, Καὶ 
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δυιλίας τὰ ἄρρενα χαὶ xà ϑήλεα, διὰ τὸ εἶναι xol (η. τῷ ἄρρενι τὰ τοῦ Sb 

ϑήλεος xai ἐν τῷ ϑήλει τὰ τοῦ ἄρρενος: τὸ γὰρ ἥμισυ τῆς τοῦ ᾿Εἶμπε- 

δοχλέους χαρδίας, ὡς ἔλεγεν ᾿Εἰμπεδοχλῇῆς, ϑήλεος ἦν, ὁμοίως xal τὸ τῆς 

χεφαλῆς αὐτοῦ ἥμισυ χαὶ ἑχάστου τῶν ἄλλων, ὁμοίως ὃὲ x«l πάντα τὰ 

5 τοῦ ϑήλεος ἡμίση ἄρρενος ἡμίση εἶναι ἔλεγεν. τὰ μὲν οὖν εἰς ϑερμὴν 
ἐλϑόντα φησὶν ᾿Εἰμπεδοχλῇς ὑστέραν μόρια ἄρρενος χαὶ ϑήλεος χρατεῖν τ 

τοῦ ἄρρενος xal γίνεσϑαι ἄρρενα, τὰ δ᾽ εἰς ψυχρὰν ϑήλεα. τοῦ δὲ ϑερμὴν Ὁ 

ἣ ψυχρὰν εἶναι τὴν ὑστέραν ἠτιᾶτο τὴν τῶν χαταμηνίων ῥύσιν: εἰ μὲν γάρ, 

φησίν, εἰσὶ ϑερμὰ τὰ χαταμήνια, ἐστὶ χαὶ f, ὑστέρα ϑερμή, εἰ δὲ 

10 ὁμοίως xai αὕτη ψυχρά. χαὶ παλαιοτέραν T, προσφατωτέραν, τουτέστι 
xai εἰ μὲν γέγονε πρόσφατος xal νεωστὶ f, τῶν χαταμηνίων ῥύσις, «ἀνάγχη 
ϑερμοτέραν εἶναι τὴν ὑστέραν, εἰ δὲ μὴ νεωστί, ἀλλὰ πρὸ πέντε φέρε εἰπεῖν 

ἡμερῶν, ψυχροτέραν. Δημόχριτος δὲ οὐ διὰ ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα 
ἔλεγε γίνεσϑαι ἄρρενα χαὶ ϑήλεα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς xav ἐπιχράτειαν τῶν μερῶν. 10 

là ἔλεγε δὲ οὗτος ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν xal τοῦ ἄρρενος xai τοῦ ϑήλεος 

πάντα ἀπέρχεσϑαι, ἀλλ᾿ οὐχ ἡμίση, ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῇς, ὁλόχληρα δέ. 
χεφαλὴν τέλειον ἀπὸ τοῦ ἄρρενος xal χεφαλὴν τέλειον ἀπὸ τοῦ ϑήλεος, 

διοίως χαρδίαν τέλειον ἀπὸ τοῦ ἄρρενος xai χαρδίαν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος, χαὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. γίνεσϑαι δὲ πρώτως τὴν μάχην ἐν τοῖς μορίοις, 

20 xaU ἃ διαφέρει τὸ ἄρρεν xal ϑῆλυ, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἥ τε ὑστέρα xol 6 
περίνεος" πόρος δὲ οὗτος 6 περίνεος φλεβώδης, ἐν ᾧ τε συνίσταται τὸ τοῦ 45 

ἄρρενος σπέρμα x«l OU οὗ εἰς τὸ αἰδοῖον ἀποχομίζεται. γίνεσϑαι οὖν φησι 

τὴν μάχην πρώτως ἐν τούτοις τοῖς μορίοις, χαὶ εἰ μὲν χρατήσει ἢ ὑστέρα 

τοῦ περινέου, μεταβάλλει αὐτὸν εἰς τὴν ἑαυτῆς φύσιν, ἐξ οὗ δὴ xal αὔξεσϑαι 

αὐτὴν συμβαίνει. ἐπεὶ δὲ πάμπαν σύνεγγύς ἐστι τῇ ὑστέρα τὸ τοῦ ϑήλεος τῷ Q1 

, - ^ ET - ἃ “ὦ -»" Ft ^ ) 

αἰδοῖον, διὰ τὴν τῆς ὑστέρας νίχην | νιχᾷ xal τὸ αἰδοῖον τοῦ ϑήλεος τὸ 82r 
- » y». w ^ , , e , , ^ d *, , τοῦ ἄρρενος αἰδοῖον χαὶ ὑεταβάλλει εἰς ξαυτό. πλησίον ὃξ τοῦ αἰδοίου 

v - M M - ' e ὄντων τῶν μηρῶν χαὶ τῆς ἥβης, νικῶσι xai ot μηροὶ τοὺς μηροὺς xoi ἢ 
[6d Ἁ Ὁ ^ ΄ , i] , Ἀ A » Ld , ' , 

ἥβη τὴν Tv», xal fj χοιλία τὴν χοιλίαν, xal τὰ ἄλλα ὁμοίως, χαὶ γίνεται 
σὰ 3 ΄ e 9 - γος ^A ow 

30 UzÀo. εἰ δὲ νιχήσγ 6 περίνεος xal Ot αὐτὸν τὸ αἰδοῖον, xal διὰ τὸ αἰδοῖον 
' ' ^ * ' e , x 

μηροὶ x«i Tr. xal διὰ τὴν ἥβην χοιλία καὶ στέρνα xai τὰ λοιπὰ ὁμοίως, 5 

γίνεται ἄρρεν. 

N p.764310 'AAX ὁποτέρου dv χρατήσῃ τὸ σπέρμα τὸ ἀπὸ τοῦ 
μορίου ἐλϑόν. 

8ὺ Σπέρμα λέγει τὰ μόρια, xal εἴπομεν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅπως αὐτὰ 

| post ϑήλεα add. ὀρέγονται Καὶ 2 τὰ γὰρ ἡμίση IL 5 ἥμισυ utrobique ἃ 

ἡμίση ἡμίση ἄρρενος ἔλεγεν εἶναι coll. Καὶ 6 χρατεῖ L! 1 tà δ᾽ εἰς] εὖ 9" εἰς a 

10 καὶ παλαιοτέραν --- μητρός (p. 110,6) om. Καὶ 12 post νεωστί add. 7, τῶν κατα- 

urviovy à 18 ψυχροτέρα IL δὲ οὐ διὰ] οὐδὲ διὰ IL ϑερμότητος at ψυχρότητος L' 

14 γένεσϑαι (sic) ἃ 16 ἥμισυ ἃ 11 et 18 τελείαν ubique ἃ 17 xai om. IL 
18 χαρδίαν (post xai)] τελείαν Ia 19 δὲ om. IL πρώτως] πρότερον à 29 πρώτερον 

(sie) a κρατήσει] fort. χρατήσῃ 25 ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ IL 29. 30 καὶ γίνεται 070 
ΟῚ om. IL 90 αἰδοῖον καὶ διὰ τοῦ αἰδοίου a 99 ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ] cf. p. 25,16 sq«. 
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, , » ^N M ^ , ς , ^ , , Av ᾿ 

σπέρματα λέγει. ἔστι ὃὲ τὸ λεγόμενον ᾿ Δημόχριτος Oz οὐχ αἰτιᾶται τὴν 82: 
, , , ' , - / , 7 '- 

ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα, ἀλλὰ τὴν ἐπιχράτειαν τοῦ μορίου, ἐν ᾧ διαφέρουσιν 
, , ' » ^ 3 

ἀλλήλων τὸ ἄρρεν xal τὸ UÜTÀU. 

Ρ. Τθ4.15 Et γὰρ πεπλασμένων τῶν ζῴων, τοῦ μὲν τὰ μόρια 

5 ἔχοντος τὰ τοῦ ϑήλεος πάντα, τοῦ δὲ τὰ τοῦ ἄρρενος. 

᾿Ασαφῶς ἣ λέξις ἀπήγγελται, ἐστὶ ὃὲ ἔλεγχος τῆς ᾿Εμπεδοχλέους δόξης. 15 

τὸ δὲ λεγόμενον, οἶμαι, τοιοῦτόν ἐστιν: ὅτε τὰ τοῦ ἄρρενος xal ϑήλεος 
μόρια εἰς τὴν ὑστέραν εἰσέλθωσιν, ἂν τύχῃ ψυχρὰ οὖσα χαὶ ἐπιχρατήσῃ 20 

τὸ τῆς ὑστέρας ἥμισυ τοῦ ἡμίσεος τοῦ περινέου xai μεταβάλλῃ εἰς ξαυτὴν 

10 xal ἀναπληρωϑῇ, ὡς μηχέτι εἶνα! ἡμίσεια ἀλλὰ τέλειος, εἶτα συμβῇ ἅμα 
τῷ τὴν ὑστέραν τελειωϑῆναι τοῦ ἐμβρύου μεταβαλεῖν τὴν τῆς μητρὸς ὑστέραν 25 

φυσιχῶς 7, xai ἄλλως πως ἀπὸ ψυχρᾶς χράσεως εἰς ϑερμότητα; ἀνάγχη 
τότε ὡς εἰς χάμινον ἐμβληϑέντα τὴν ἀπὸ ψυχρᾶς χράσεως εἰς ϑερμὴν μετα- 

βεβληχυῖαν ὑστέραν τὰ μόρια, ἀνάγχη οὖν διὰ τὴν ϑερμότητα χρατήσειν τὰ 

15 λοιπὰ μόρια τοῦ ἄρρενος πλὴν τοῦ περινέου (ἐχεῖνος γὰρ ἤδη χεχράτηται, 

ὅτε ψυχρὰ ἣν ἢ τῆς μητρὸς ὑστέρα), xai ἔσται τὸ γεγονὸς ὡς μὲν ὑστέραν 
ἔχον ϑῆλυ, ὡς OE ὀρχεις xal αἰδοῖον τοιονδὶ xal τὰ λοιπὰ ἄρρεν, ὅπερ 
ἀδύνατον. ἐχρατήϑη μὲν γὰρ ὁ περίνεος ὑπὸ τῆς τοῦ ἐμβρύου ὑστέρας, 
ὅτε ἦν ἢ τῆς μητρὸς ὑστέρα ψυχρά (τότε γάρ, ὡς εἴρηται, τούτων τῶν 

90 μορίων ἢ μάχη γίνεται), ἐν δὲ τῷ αὐτῷ νῦν, ἐν ᾧ τετελείωται ἢ τοῦ 

ἐμβρύου ὑστέρα, μετέβαλλεν αϑρόον χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν T, τῆς μητρὸς 

ὑστέρα ἀπὸ ψυχρᾶς χράσεως εἰς ϑερμήν" χρατηϑήσεται οὖν τὰ τοῦ ϑήλεωης 
μόρια διὰ τὴν θερμότητα (οὔπω γὰρ αὐτὰ ἐχράτησε τὰ τοῦ ἄρρενος), χαὶ do 

ἔστιν ἄρρεν ἔχον ὑστέραν. ὁμοίως δὲ xdv ϑερμῇς οὔσης ἐπιχρατήσῃ ὃ 

95 περίνεος, εἶτα εὐθὺς μεταβάλλῃ εἰς ψυχρὰν χρᾶσιν ἢ τῆς μητρὸς ὑστέρα, 

ἐπιχράτεια ἔσται τῶν τοῦ ϑήλεος μερῶν, ἧττα δὲ τῶν τοῦ ἄρρενος, xal 

ἔσται ϑήλυ ἔχον περίνεον, τουτέστιν ἔσται ὡς μὲν ἔχον περίνεον ἄρρεν, ὡς 
δὲ τοιονδὶ αἰδοῖον ϑῆλυ. 

90 

p. 164223 ᾿Αλλὰ μὴν xdv εἰ τῶν μορίων τῆς διαφορᾶς αἴτιον ἢ 

30 ϑερμότης. 

'E L] ΄ € b. , - A , Q? "n hi » " d 

2» ἢ ϑερμότης, φησί, ποιεῖ τὰ μόρια χαῦ ἃ τὸ ἄρρεν χαραχτηρίζεται, 40 
΄ ^N , ) “ » ' , 
ἢ δὲ ψυχρότης χαῦ ἃ τὸ ÜTÀo, ἔδει τὴν ψυχρότητα xat τὴν ϑερμότητα 

τῆς τῶν τοιούτων μορίων διαφορᾶς αἰτιώμενον εἰπεῖν, πῶς xai τίνα τρόπον 45 

Ι σπέρμα ἃ 8 μόρια post ἄρρενος (7) ponit a 9 μεταβάλλῃ scripsi: μεταβάλλει 

libri 10 ἡμίσυα ἀλλὰ τελεία a ll τὴν post τῷ om. L 13 ὥσπερ ἃ 
15 ἐκεῖνο ἃ 16 ἔστι IL 19 τότε] πρότερον ἃ 21 μετάβαλλεν L: μετάβαλεν ἃ 

22 χρατηϑήσεται] κατακαυϑήσεται IL. 28 ἐχράτησαν ἃ τὰ] τῶν a 
24 fort. ἔσται 25 μεταβάλλῃ scripsi: μεταβάλλει libri 28 post τοιονδὶ add. 
χαὶ à 29 εἰ 1L! Arist. PSYZ: ἢ L? Arist. vulg. 32 post ἔδει add. τοῖς a 

99* αἰτιωμένοις à 
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ἢ μὲν ϑερμότης ποιεῖ | ταδί, ἢ δὲ ψυχρότης ταδὶ τὰ μόρια, τοῦτο γάρ 8 

ἐστιν ὡς εἰπεῖν τὸ λέγειν περὶ γενέσεως ἄρρενος xai ϑήλεος, 

τουτέστι τὸ λέγειν, πῶς χαὶ τίνα τρόπον τὰ μὲν ποιεῖ τὸ ϑερμόν, τὰ δὲ τὸ 
, m" AM. M , SI , » M , , ? , M 

ψυχρόν, τοῦτό ἐστι τὸ λέγειν περὶ γενέσεως ἄρρενος xai ϑήλεος, ἀλλ᾽ οὐ τὸ 
e - ev *, , o A b! M - Ἁ » Ἁ bi ἁπλῶς οὕτως ἀποφαίνεσθαι ὅτι τὸ μὲν ϑερμὸν ποιεῖ τὸ ἄρρεν, τὸ ψυχρὸν 
ὲ τὸ ϑῆλυ. τὸ δὲ τοῦτο γὰρ διαφέρει φανερῶς ἴσον ἐστὶ τῷ ἢ 

Ἱένεσις (τὸ γὰρ τοῦτο ἀντὶ τοῦ ἣ γένεσις εἴληπται) ἣ γένεσις οὖν, φησί, 

τοῦ ἄρρενος xal τοῦ ϑήλεος φανερῶς διαφέρει, ὥστε ἢ μὲν χατ᾽ ἄλλων 
, γίνεται τρόπον, f, δὲ xa^ ἕτερον: ἔδει οὖν τὸν ᾿Εἰμπεδοχλέα εἰπεῖν τοὺς 

9v 

I5 

τοιούτους τρόπους. ἵνα δὲ μή τις. εἴπῃ ὅτι ὡς σαφεῖς ὄντας τοὺς τρόπους, 90 
) [4] ' Y , » A ^N - , ] ΄ ᾿ , 

x40  oüc τὸ μὲν γίνεται ἄρρεν τὸ δὲ UÜTo, παρείασεν, ἐπήγαγε τὸ οὐ 

αἰχρόν τε ἔργον τὸ dm ἐχείνης τῆς ἀρχῆς περὶ τῆς γενέσεως, 
λέγων ἐχείνην ἀρχὴν τὸ ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον 

, e - M γι "Ὁ , 

*xattot οὐ χρὴ λέγειν ὅτι ὡς σαφεῖς παρῆχεν Εἰμπεδοχλῇς τοὺς τρόπους 
" JJ » OY, Q? n , M » M ' Qc , , 5 ^ 

xai τὰς αἰτίας, χαῦ ἃς γίνεται τὸ ἄρρεν xai τὸ ÜT)u* οὐ γάρ ἐστι μιχρὸν 

ἔργον οὐδὲ πρόχειρον τὸ εἰπεῖν, ὅπως ἀπὸ τῆς ϑερμότητος xal ψυχρότητος 
΄ ^, Hj 1 ΄ ^ B Now P we - Su € 12]? 

γίνονται, ἀλλὰ xai λίαν δυσχερὲς xal δύσχολον᾽. ταῦτα εἰπὼν περὶ ᾿μπε- 

δοχλέα ἐπάγει τὸ ἰσχυρότατον τῶν ἐπιχειρημάτων τὴν πίστιν ἔχον ἐχ τῶν 
φαινομένων, λέγων ἔτι δὲ γίνεται δίδυμα ἅμα, xal τὸ μέν ἐστιν ἄρρεν, 

& ϑῆλυ’ ὥστε εἰ μὲν ἦν ψυχρὰ ἢ ὑστέρα, ἔδει ἀμφότερα ϑήλεα εἶναι, 
& ϑερμή, ἀμφότερα ἄρρενα" νῦν δὲ τὸ μέν ἐστιν ἄρρεν, τὸ δὲ ϑῆλυ. 
, - 

! δέ τις λέγει ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐστι, τὸ δὲ ϑῆλυ ἐν τὸ - 
A 

) - 5.Ὁ) (y e - , b ' M - ? BUREAU ES NP 
ἀριστεροῖς, οὐδ οὕτως ὑγιῶς λέγει’ ὦπται γὰρ xai ÜTAo ἐν τῷ δεξιῷ 30 

μέρει τῆς ὑστέρας πάνυ πολλάχις χαὶ ἄρρεν ὁμοίως ἐν τῷ ἀριστερῷ. 
wh ^. Y ' d δι 6). TUR Mie "ET εδοχλῆς p e e 

περὶ ὧν εἰ μὲν μὴ συνεωράχει μηδ ὅλως ἀνέτεμεν ᾿Πμπεδοχλῇς, εἰχότως 

ἡμάρτανεν: ἐχ γὰρ τῶν ἀνατομῶν ταῦτα ὁρᾶταί τε xai εὑρίσχεται" εἰ δ᾽ 

ἀνέτεμε xal εὗρεν ἐν τῇ αὐτῇ χαὶ μιᾷ ὑστέρᾳ δίδυμα, ὧν τὸ μὲν ἄρρεν 
x. MT M * »v ^ b/4 , Ἁ - , A ! Ξ , 

τὸ δὲ ÜTÀo ἦν, ἄτοπον τὸ ἔτι νομίζειν τὴν ϑερμότητα xoi ψυχρότητα 

αἰτίας τῆς τούτων γενέσεως. 

p. 76453. (λΛέγοντί τε τὰ μόρια διεσπάσϑαι τοῦ γινομένουν. 

e 
Τὸ λεγόμενον οὕτως ἐπῆχται. ὡς εἰ ἔλεγεν ᾿ἐπειδὴ γὰρ ᾿Ευπεδοχλῆς i 2 T i i 

διασπᾷ τὰ μέρη τοῦ γινομένου, ὥσπερ εἴπομεν πρὸ βραχέος, λέγων ἀπὸ 
μὲν τοῦ ἄρρενος ἀπιέναι τὸ ἥμισυ τῆς χαρδίας, ἀπὸ δὲ τοῦ ϑήλεος τὸ : 
ἥμισυ (διὸ χαὶ ἐπιϑυμοῦσι τῆς ἀλλήλων ὁμιλίας), ἐπειδὴ οὖν, φησί, διασπᾷ 

τὰ μόρια, χάλλιον ἦν ᾿Εἰμπεδοχλεῖ λέγειν ὅτι σύνοδος γίνεται ὁλοχλήρων 

τῶν μορίων, ὥσπερ Δημόχριτος ἔλεγε, χαὶ εἰ μὲν χρατήσει τὰ τοῦ ἄρρενος. 

1 post ψυχρότης add. ποιεῖ a τὰ om. L 9 ποιεῖ---λέγειν (4) in ras. L 
' 

το post δὲ om. IL 9 ὁ δὲ ἃ ᾿Ἐμπεδοχλῆν IL 10 εἴποι ἃ 11 οὐ] οὖν ] 
12 «c L? Arist.: «o IL'a 18 post λεγόμενον add. δυνάμει a 17 περὶ] πρὸς a 
18 ἔχων L'! 19 καὶ τὸ μέν -- τῆς μητρός (p. 170,6) in unius fere vers. lacu 

om. IL 20 εἰ scripsi: ἡ a 90 Λέγοντί xe—qtvopévoo ex Arist. addidi 

do 

5 

na 
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γίνεται | ἄρρεν, εἰ δὲ xà τοῦ ϑήλεος, ÜTAo, χαὶ μὴ λέγειν ὅτι διὰ ψῦξιν 83r 

x«i ϑερμότητα᾽. τὸ OE ἀναγχαῖον xai τῶν τοιούτων διῃρῇσϑαι τὸ 
4 € NUT we — i^ , ' M vun z^ , NI Q? PIS Ed ^ , € 

μέγεϑος, τὸ διῃρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ διῃρημένον xui χαϑ΄ αὑτὸ εἶναι τὸ μέγεϑος 5 

τῆς τοῦ ἄρρενος χεφαλῆς, ἥτοι OÀóxkzpov εἶναι τὴν χεφαλήν, ἀλλὰ μὴ τὸ 

5 ἥμισυ αὐτῆς εἶναι ἀπὸ τῆς τοῦ ἄρρενος χεφαλῆς χαὶ τοῦ πατρός, τὸ δ᾽ 

ἥμισυ ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τῆς μητρός. 

— , e q ^ ^ U , 

p.764»20 θλως δὲ τό γε τὴν τοῦ μέρους ὑπεροχὴν χρατήσασαν ό 
ποιεῖν ϑῆλυ βέλτιον μέν. 

Διὰ τούτων προτίϑησι τὴν τοῦ πίνω μος δόξαν τῆς τοῦ ᾿Εἰμπεδοχλέους 
10 δύξης λέγων ᾿ὅλως ὃὲ τὸ λέγειν ὅτι χρατήσασα χαὶ νιχήσασα φέρε εἰπεῖν 15 

ἢ ὑστέρα τὸν περίνεον xal εἰς ἑαυτὴν μεταβαλοῦσα ϑῆλυ ποιεῖ Pig 

3 ἔμπαλιν τὸν περίνεον χρατήσαντα ἄρρεν, βέλτιον ἐστι τοῦ ἀφροντίστως 20 

χαὶ ἀνεξετάστως, ὥσπερ ὁ ' Ep πεδοχλῆς, λέγειν ὅτι ϑερμῆς οὔσης τῆς ὑστέρας 
ἄρρεν γίνεται, ψυχρᾶς δὲ ϑῆλυ᾽. οὕτως οὖν προϑεὶς xal χρείττονα εἶναι 25 

15 φήσας τὴν Δημοχρίτειον δόξαν τῆς ᾿μπεδοχλέους δόξης ἐνίσταται χαὶ πρὸς 
Δημόχριτον λέγων τὸ μέντοι συμβαίνειν ἅμα χαὶ τὴν τοῦ αἰδοίου 
ψορφὴν ἑτέραν δεῖται λόγου. εἴπομεν δὲ πρὸ βραχέος τὴν Δημοχρίτειον 
δόξαν ἐχϑέμενοι λέγειν τὸν Δημόχριτον ὅτι ἐπιχρατησάσης τῆς ὑστέρας, διὰ 
τὸ λίαν σύνεγγυς αὐτῇ εἶναι τὸ αἰδοῖον ἐπιχρατεῖ χαὶ τοῦτο χαὶ νιχᾷ τὸ 

- » 28 vw M b] t M M Ἁ k 1 , e , 

90 τοῦ ἄρρενος αἰδοῖον xal εἰς ξαυτὸ iuc τα χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη ὁμοίως. 
' - v , —- € 'A x "4 ^A N γῶν y E pr 3» 

πρὸς τοῦτο οὖν ἀπαντᾷ ὁ ᾿Αριστοτέλης λέγων ᾿ἐπειδὴ τὰ τοῦ ϑήλεος ἅπαντα 30 
, 

μέρη χεχράτηχε τῶν τοῦ ἄρρενος ἁπάντων μορίων xol 

βέβληχεν, ἔδει τὸ γεννηϑὲν μὴ μόνον εἶναι ϑλυ, ἀλλὰ χαὶ 

εἰς ἑαυτὰ μετα- 

ἐοιχὸς τῇ μητρί" 
- -' , A] , , 5 , - , e bil * 

νῦν ὃὲ πάνυ πολλὰ γίνεται ϑήλεα ἐοιχότα τοῖς πατράσιν" ὁμοίως χἂν ἐπε- 
^N » 

χράτησε τὰ τοῦ ἄρρενος, Πρ χαὶ ἐοιχὸς τῷ πατρί’ πολλὰ δὲ ἄρρενα ἐοίχασι ιῷ Q1 

$a 

ταῖς τι ρον ἢ uiv οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη χατὰ δὲ τὴν λέξιν 

τὴν εἰ d ὅτι σύνεγγυς, xal τῶν λοιπῶν ἔδει ade ἀχολουϑεῖν a5 

Zxagtov ἴσον ἐστὶ τῷ “εἰ γὰρ διότι σύνεγ) [0g τῇ ὑστέρα ἐστὶ τὸ αἰδοῖον 

χαὶ τῷ αἰδοίῳ “μηροὶ xai ἥβη, xat τούτοις ἕτερα χἀχείνοις ἄλλα, διὰ τὴν 

80 τοῦ ἑνὸς ἐπιχράτειαν συναχολουϑεῖ xai τἄλλα x«i συνεπιχρατεῖ τῷ πρώτως 

ἐπιχρατήσαντι, εἰ δὴ διὰ τοῦτο οὕτως γίνονται, ἔδει ϑηλύ τε εἶναι τὸ γεγονὸς 
xui μητρὶ ἐοιχός᾽. 

9 διηρημένων ἃ 1 ὑποδοχὴν K 9 προστίϑησι I τῆς] τῇ L' 10 δόξη L 
λέγων om. L 11 ἑαυτὸν Καὶ ποιεῖ om. Ka 12. περίναιον IL 13. λέγειν 

.ante ὥσπερ ponit Καὶ 14 χρεῖττον ἃ 15 δημοχρίτου Καὶ δόξης om. Καὶ 

16 τὸ] τῷ. 11 δημοχρίτου a 19 αὐτοῦ L 21 ἀπαντῶν IKa 

λέγει Ka 23 μόνον] μέρος IL' 24 γίνεται] γίνεσθαι IL: γέγονεν ἃ 

26 κατὰ---τὴν] τὸ δὲ χατὰ τὴν ἃ ᾿ 24 καὶ) xarà I 28 τῇ ὑστέρᾳ post αἰδοῖον 

ponit Καὶ 30 συναχολουϑεῖ scripsi: συναχολουϑεῖν Ka: ἐπαχολουϑεῖν IL 

συνεπιχρατεῖ] συναχολουϑεῖν IT, 91 διὰ τούτων Καὶ 
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p. 764027 "Est ἄτοπον xai τὸ ταῦτα οἴεσϑαι δεῖν γίνεσϑαι τὰ μόρια. 

lA] 

(0^ 
ΕΔ — 5» * v ἫἪὉ ^ 

Καὶ τοῦτο πρὸς Δημόχριτον ἀπέρριπται. ἔστι ὃ ἔγει ᾿ ἄτοπον τὸ 
νομίζειν πρῶτον ταῦτα 1ίνεσϑαι τὰ μόρια (λείπει γὰρ τὸ πρῶτον) ἄτοπον 

οὖν τὸ μόνον νομίζειν ὅτι πρῶτον T, ὑστέρα T, ὁ περίνεος γίνεται xol μὴ 

ἅμα ὅλον τὸ σῶμα, χαὶ μάλιστα xol πρῶτον αἱ φλέβες, περὶ ἃς περίχεινται 

{ 

40 

15 

[4 , * [r4 jJ , ' y , $53 ΄ DNA. ἃ )« 
at σάρχες, ὥσπερ τὰ χρώματα περὶ τὴν σχιαγραφίαν. ὑποδοίχὴ γὰρ S3v 

αἴματος xai αἱ φλέβες xol ἢ ὑστέρα, ἀλλὰ προτέρα ἢ τῶν φλεβῶν: ἐξ 

αὐτῶν γὰρ ἢ ὑστέρα τὸ αἶμα δέχεται. ὥστε ἀνάγχη πρότερον τὴν χαρδίαν, 

εἶτα τὰς φλέβας, xal οὕτω τὰ λοιπὰ γενέσϑαι. χινοῦσαν γὰρ ἀρχὴν T, τὴν 
χαρδίαν T, τὴν ἐν αὐτῇ ψυχὴν εἴρηχεν, ὁμοίως δὲ xal γενέσεως ἀρχήν’ 

ἀρχὴ γὰρ γενέσεως ἢ χαρδία νῦν ἐν τῷ ποιά τις εἶναι. ὡς γὰρ προϊὼν 
ἐρεῖ, τῆς καρδίας ϑερμῆς οὔσης γίνονται ἄρρενα Ot oz ἐρεῖ τρόπους" ἤδη 
γὰρ ἄρρεν T, ϑῆλυ ἐν τῇ καρδία Box. συμβαίνει μὲν οὖν, φησίν, ἢ 
διαφορὰ τῶν μερῶν τούτων πρὸς ἄλληλα τοῖς ϑήλεσι xal τοῖς 

^ 

ἄρρεσι, τουτέστι xarà τὰ μόρια ταῦτα, τὰς ὑστέρας xai τὰ αἰδοῖα, εἰσὶ 

τὰ μὲν ἄρρενα τὰ δὲ ϑήλεα, ἀλλ᾽ οὐχ ἀρχὴν xal αἰτίαν τῶν μορίων τούτων 

ὑποληπτέον οὔτε τὴν ϑερμοτέραν ἁπλῶς ὑστέραν xol ψυχροτέραν, ὡς ᾽ωπε- 

δοχλῆς φησιν, οὔτε τὴν ἐπιχράτειαν τῶν μερῶν, ὡς Δημόχριτος, ἀλλ᾽ ἑτέραν 
τινά, εἴτε ἀποχρίνεται σπέρμα χαὶ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος 

εἴτε μή. περὶ γὰρ τούτων δέδειχται ἱχανῶς ὅτι οὔτε τὸ ἄρρεν συμβάλλετα' 
τι σωματῶδες οὔτε τὸ ϑῆλυ σπέρμα. 

p.765a3 'O δ᾽ αὐτὸς λόγος xai πρὸς τοὺς λέγοντας τὸ μὲν ἄρρεν 

ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἶναι, τὸ 08 ϑῆλυ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν 
UJ i 

Αὕτη ἣ δόξα τοῦ ᾿Αναξαγόρου" οὗτος γὰρ ἦν ὃ λέγων ὅτι εἰ piv ἀπὸ 
E -€- » ^ ' wu A. e. 

τῶν δεξιῶν μερῶν ἀπέλϑοι τοῦ ἄρρενος χαὶ πρὸς τὰ δεξιὰ ἔλθοι τῆς ὑστέρας, 
^) 

ἄρρεν γίνεται, εἰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν xat πρὸς τὸ ἀριστερόν, ÜTAu. δεῖ 

δὲ ἡμᾶς εἰδέναι ὅτι χαὶ οὗτος ἐν τῷ σπέρματι ἐνεργείᾳ ἔλεγεν εἶναι τὰ 
, δὲν, να ' ' , b ἕω: ὧν ' ν MAN ΄ 

μόρια, ἀναίσϑητα Os διὰ συιχρότητα. ἀπαντᾷ οὖν xal πρὸς αὐτὸν λέγων 

ἐπεὶ δέδειχται ὅλως υνηδεμίαν ὕλην συμβάλλεσθαι τὸ ἄρρεν, τὰ δὲ μόρια 3 

0 

15 

20 

30 ὕλη τοῦ ὅλου εἰσί, ψεῦδος τὸ λέγειν ὅτι τὰ μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν dppsvóc 
ἐστι γεννητιχά, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ϑήλεος. εἰ δὲ δεῖ, φησί, συγ- 9 

χωρεῖν ὅτι xai τὸ ἄρρεν συμβάλλεταί τινα ὅλην, ἀπαντητέον xal πρὸς αὐτὸν 

ὥσπερ χαὶ πρὸς ᾿᾿ιμπεδοχλέα΄. [εἰπὼν δὲ τὸν ᾿Εἰμπεδοχλέα i dua χαὶ 40 

φυχρότητι τῆς ὑστέρας διορίζειν τὸ ἄρρεν χαὶ τὸ ϑῆλυ, τὸν δὲ ᾿Αναξαγόραν 

I post τὸ add. μόνον Arist. ; ef, 9 xai post μάλιστα om. Κα τὰς 

φλέβας IK 1 πρότερον IL 1. ὃ δι᾽ αὐτῶν Ka 10 χαρδίαν 7, τὴν om. ἃ: 
τὴν om. L 11 vov om. Ka 18 iv x5] ἢ K: 7 a 15 τὴν ὑστέραν K: 
τῆς ὑστέρας ἃ 11 τὴν ϑερμότητα ἁπλῶς xal Ψυχρότητα Ka 18 φασιν I 

ἕτερα IL 20 ante μὴ add. zai a 25 ἔλϑη ἃ 21 ἐνέργειαν L.! 
28 δὲ om. IL xai om. ἃ 30. 31 ἄρρενά εἰσι τὰ γεννητιχὰ 1L 91 ϑήλεα IL 

δεῖ om. La 99 εἰπὼν δὲ ---εαἰρημένον (p. 172,6) om. IL: τοῦτο τὸ σχόλιον παρενεγράφη 

in marg. δάβου. K 99. 84 ϑερμότητα xal Ψυχρότητα a 
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τοῖς δεξιοῖς χαὶ ἀριστεροῖς, ἐπάγει πρὸς τὸν ᾿Λναξαγόραν ὧν διὰ τί αἴτιον, 

τουτέστιν ὦντινων, τοῦ τε ἄρρενος χαὶ ϑήλεος, ὡς εἶναι τὸ πᾶν τοιοῦτον 45 

“ἐξ ὦν, τοῦ τε ἄρρενος χαὶ ϑήλεος, διὰ τί αἴτιον τὸ ous τὸ τῆς ὑστέρας 
Tot f, ὑστέρᾳ τοῖς ἐχ τῶν ἀριστρρῶν ἀπελθοῦσιν ὑπάῃξ ξοι, toig δ᾽ ἐχ τῶν 

, ' 

μορίων, ἀλλὰ 54: - - 5 δεξιῶν οὐχ Ümdpect ; εἴη | δ᾽ dy τὸ ὧν διὰ τί ἐπὶ τῶν 

uy ἐπὶ τοῦ ἄρρενος x«l ϑήλεος εἰρημένον.] ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ὧν διὰ 
τίνα αἰτίαν ὑπάρξει τοῖς &x τῶν ἀριστερῶν, τοῖς δ᾽ ἐχ τῶν δεξιῶν 
οὐχ ὑπάρξει τὸ σῶμα τῆς ὑστέρας ἴσον ἐστὶ τῷ “διὰ τίνα ποτὲ λόγον 
x«i αἰτίαν T, ὑστέρα αἰτία ἔσται τοῦ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν τοῦ 

10 ἄρρενος ἀπελϑοῦσι x«l εἰς αὐτὴν ἐλθοῦσι ϑήλεα ἀποτελεῖν, ἄρρενα δὲ uf; 
ἣν γὰρ tf, λέγουσα τοῦτο δόξα τοιαύτη" εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν 5 

μερῶν τοῦ ἄρρενος ἀπέλϑοι τὸ δρώμενον σπέρμα χαὶ ἐν ξαυτῷ ἔχον ἕνερ- 
γείᾳ τὰ μόρια, ἀναίσϑητα δὲ διὰ σμιχρότητα, xai εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος 

τῆς ὑστέρας εἰσέλϑοι, ϑῆλυ γίνεται. ὥστε λείποι ἂν ἐν τῇ λέξει τὸ dpt- 

15 στερόν’ τὸ δὲ σῶμα ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ μέρος. xui εἴη ἂν τὸ πᾶν τοιοῦτον 
“ὧν διὰ τί αἴτιον ὑπάρξει τοῖς ἐχ τῶν ἀριστερῶν, τοῖς δ᾽ ἐχ τῶν δεξιῶν 

οὐχ ὑπάρξει τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς ὑστέρας: ἀλλὰ xal τὸ ἂν -γὰρ ἔλϑῃ 

μέν, μὴ ἔχῃ δὲ τοῦτο τὸ μόριον, ἔσται ϑῆλυ οὐχ ἔχον ὑστέραν t0 

ἴσον ἐστὶ τῷ (dy γὰρ ἔλϑῃ μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν τοῦ ἄρρενος τὸ σπέρμα, 

20 πεσεῖται OE εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς ὑστέρας, ὡς μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν τοῦ 

ζει περίνεον χαὶ οὐχ ὑστέραν, ὡς δὲ εἰς τὸ Ga repus πεπτωχὸς 
στέρας ἔσται ϑῆλυ" ἔσται ἄρα ϑῆλυ μὴ ἔχον ὑστέραν, ὅπερ 

^2 o] ἀδύνατον. εἰ δ᾽ ἀπέλθοι μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν τοῦ ἄρρενος, ἔλϑοι δὲ 3 | 

ὧν 

ἄρρενος ὃν 

μέρος τῆς 

πρὸς τὰ δεξιὰ τῆς ὑστέρας, ἔσται ἄρρεν ἔχον ὑσίεραν; ἄρρεν! υὲν ὡς πεπτωχὸὴς 
ἐν τῷ δεξιῷ τῆς "ὑστέρας, ὑστέραν δὲ ἔχον, ὅτι ἀπὸ τῶν pipe τοῦ 15 

ἄρρενος ἀπῆλϑεν᾽. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ xal τοῦτο οὐχ ὅτι ἅπαξ, ἀλλὰ 
ἋἋ χαὶ πλεονάχις ἣ τὸ ἄρρεν τὸ T ἀντὶ τοῦ παρὸ εἴληπται, οὐ διαζευχτιχῶς. 

el σι 

ρ. 17605121 [Ιαραπλησίως δέ τινες πεπεισμένοι τούτοις εἰσὶ χαὶ 

λέγουσιν ὡς τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἀποδουμένοις. 

30 T5 ἀποδουμένοις ἀντὶ τοῦ ub des ἐχ τοῦ δῶ i in τὸ δεσμῶ. 
ἔστι ὃὲ τὸ λεγόμενον ̓  παραπλησίως τοῖς ἀπὸ τῶν δεξιῶν τὰ ἄρρενα γεννῶσι 20 

] τί αἴτιον Ka Arist. SY: τίν᾽ αἰτίαν Arist. vulg. 6 ἐν ---λέξει τῇ] τὸ δὲ κατὰ 

τὴν λέξιν τὸ ἃ 4 τί αἴτιον IKa 8 post σῶμα add. τὸ K τῷ] τὰ ex 

τῷ corr. I 8. 9 διὰ τίνα ποτ᾽ αἰτίαν K 9 τοῦ τὰ piv ἃ 10 ἀπελϑοῦσα 

IL: ἀπέλϑη ἃ ἐλϑοῦσα L: ἔλϑη ἃ ἐλϑοῦσι --- ἀποτελεῖν om. K ἀπο- 
τελεῖ L 11 ἦν] 7; ἃ δόξα τοῦτο coll. IL 12 ἀπέλϑη ἃ 

14 εἰσέλϑη ἃ λείπει ἃ 11 ἔλϑοι IK 18 ἔχῃ IKL Arist. S: σχῇ Arist. 

vulg.: ἔχειν a ἔστι ϑήλυ ἃ οὐχ] μὴ 1 ex corr. L 19 ἔλϑοι 1 

2] τὰ ἀριστερὰ K 22 pépos om. K 239 ἀπέλϑη Ka ἔλϑη a 
24 ἔστι ἄρρεν a 25 ὅτι] ὡς Ka 26 ἀπελϑόν Καὶ xai om. Ka 
21 τοῦ] τὸ a οὐ] 7; L: om. la 28 τούτοις om. IL 30 δῶ δήσω scripsi: 

δωδήσω libri τῷ δεσμῷ à 9l ἔσται Καὶ 
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λέγουσι xal οὗτοι: φασὶ γὰρ ὡς st τις τὸν δεξιὸν ὄρχιν δεσμήσας προβάτου 84: 

7| ἀνθρώπου T, ἄλλου τινὸς ἐν τῇ δρμιλία, τὸν δὲ ἀριστερὸν ἐάσει ἀπολελυ- 9 

μένον, τὸ γεγονὸς ἔσται ϑῆλυ εἰ δ᾽ ἀνάπαλιν τὸν ἀριστερὸν δεσμήσει, 

ἐάσει δὲ τὸν δεξιόν, ἄρρεν ἔσται τὸ γεννηϑέν. ἀλλὰ χἂν ἐχτέμῃς τὸν δεξιὸν 
ὄρχιν, ϑηλυτοχεῖ, εἰ δὲ τὸν ἀριστερόν, ἀρρενοτοχεῖ᾽. ταῦτα δὲ λέγουσιν οὐ 30 

πείρᾳ μαϑόντες οὐδ᾽ ἀληϑῶς, ἀλλὰ μαντευόμενοι. λέγουσι γὰρ ὅτι ἐπεὶ 
ἃ δεξιὰ ϑερμότερα, ἀνάγχη xai τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπιὸν ϑερμότερον εἶναι" τὸ 80 

& ϑερμὸν μᾶλλον δύναται συνιστάνειν. τὸ μᾶλλον δυνάμενον συνιστάνειν 

ἄρρεν ποιεῖ" ἀνάγκη ἄρα x«i τὸ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ὄρχεως ἄρρεν εἶναι, ϑῆλυ 40 

10 δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ. ἐγχαλεῖ οὖν αὐτοῖς καί φησιν ὅτι πρὸ τοῦ δῆσαι 

ϑαάτερον τῶν ὄρχεων xai ἰδεῖν εἰ οὕτως συμβαίνει (τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν 

c" 

τὸ xal προλαμβάνοντες ὡς οὕτως ἔχον πρὶν γινόμενον οὕτως 45 

ἰὸςῖν), πρὶν οὖν δήσωσι xat πεῖραν λάβωσιν εἰ οὕτως γίνεται, ἔχ τινων 
Ξἰχότων ταῦτα μαντεύονται. ἔτι δέ, φησίν, ot τοὺς ὄρχεις αἰτιώμενοι τῆς 84» 

15 τε ἀρρενογονίας xai ϑηλυγονίας ἠγνόησαν ὡς οὐδὲν οὗτοι πρὸς γένεσιν ὅλως 
συμβάλλονται, ὡς δέδειχται ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πραγματείας. 

σημεῖον δὲ τοῦ μὴ πρὸς γένεσιν τοὺς ὄρχεις συμβάλλεσϑαι τὸ πολλὰ μὲν 

εἶναι ἄρρενα xai ϑήλεα χαὶ γεννᾶν xoi ἄρρενα χαὶ ϑήλεα, ὄρχεις δὲ μὴ 
ἔχοντα, ὥσπερ ot ἰχϑύες, ὥστε εἴπερ ot ὄρχεις ἦσαν αἴτιοι ἀρρενογονίας ὃ 

30 xal ϑηλυγονίας, τὰ μὴ ἔχοντα ὄρχεις οὔτ᾽ ἂν ἄρρενα οὔτε ϑήλεα ἐγέννων" 
γεννῶσι δέ. λέγει δὲ τὰ αὐτὰ τῶν ζῴων εἶναι ἄρρενα xai ϑήλεα, τάς τε 

χάννας χαὶ τοὺς ἐρυϑρίνους μελίττας τε xal βασιλεῖς, xai ἄλλα πλείω 
τούτων. οὕτω δὴ ἀντειπὼν πρὸς αὐτοὺς λέγει ὅτι τὸ μὲν τῆς τῶν ἀρρένων 

Η , / 2 v Tt ᾿ TI ^ E S ᾿ ' xai ϑηλέων γενέσεως αἰτιᾶσϑαι τὸ ϑερμὸν xai ψυχρὸν xat τὸ δεξιὸν xoi 
, M » , , νὰ Ἁ b! , (7 2 » , ἢ 

ἀριστερὸν ἔχει μέν τινα λόγον, ἀλλὰ τὸ λέγειν οὕτως οὐχ ἔστι λέγειν τὸ τῷ σι 

προσεχὲς xal χυριώτατον αἴτιον ἐπεὶ xai τὸ λέγειν ὅτι ὅὸς ὁ ἄρτος ἐχ 10 
τῶν τεσσάρων ἐστὶ στοιχείων ἀληϑὲς μέν, ἀλλὰ τὸ μάλιστα χαὶ χυριώτατον 
αἴτιον αὐτοῦ ἐστι τά τε ἄλευρα ὅ τε ὃὰς τό τε ὕδωρ xai τὰ λοιπά. τὸ 
δὲ δεῖ μάλιστα προσάγειν ἐχ τῶν ἐνδεχομένων ἐγγὺς τῶν πρώ- 

80 των αἰτίων ἴσον ἐστὶ τῷ πολλῶν ἐνδεχομένων εἶναι τοῦ αὐτοῦ αἰτίων 
χαὶ τῶν μὲν ἐγγύτερον τῶν δὲ πορρώτερον, ἐχ τῶν ἐγγύτερον δεῖ ποιεῖσϑαι 

τὰς ἀποδόσεις. ὑποστιχτέον δὲ εἰς τὸ ἐνδεχομένων, εἶτα ἐπαχτέον τὸ 15 
ἐγγὺς τῶν πρώτων αἰτίων. 

1 φησὶ IL δεσμιήσας]} fort. δεσμιήσει ὃ ἐστι ἃ post τὸν add. μὲν Ka 
4 foa ἐκτέμοις IK: ἐχτέμει ἃ ὃ μᾶλλον post τὸ om. L 9 ἀρρενοποιεῖ I 
καὶ om. Ka ὄρχεος à 13 δήσωσι scripsi: δήσουσι libri 15 ὅλως post οὐδὲν ponit a: 

οὐδὲ ὅλως Καὶ 16 ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ] A 4 18 «ai ϑήλεα ante xoi om. IKL 
19 ἔχοντα] ἔχειν a 20 μὴ] μὲν IL! ἂν post ϑήλεα ponit Καὶ 22 χαὶ ante 

τοὺς om. ILa ἐρυϑριβόας IL 28 τὸ μὲν τῆς] τῆς μὲν L: τῶν μὲν I 

20 χυριώτερον Ka 21 post μάλιστα add. αἴτιον sed rursus del. L 28 τά τε] 
τότε corr. L τό τε ἅλας IL 29 δεῖ δ᾽ ὅτι μάλιστα ἃ Arist. 90 τοῦ] 
τῶν L 9l μὲν ἐγγυτέρω IKa πορρωτέρω IKa τῶν ἐγγυτέρων IKa 

82 ἀποδείξεις IL 32, 93 τὸ ἐγγὺς om. K 
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p. (6598 ᾿Αλλ ἐπεὶ τὸ ἄρρεν xai τὸ ϑήῆλυ διώρισται δυνάμει τινὶ 84v 
χαὶ ἀδυναμίᾳ. 

2 ^ M ^ , - E » ᾿ - ΄ ^ 
Αντειπὼν πρὸς τοὺς λέγοντας, πῶς τὸ ἄρρεν x«i ϑῆλυ γίνεται, xal 

τὴν οἰχείαν ψέλλων ἐχϑεῖναι δόζαν προλαμβάνει ταῦτα ὡσπερεὶ λήμματα 30 

συνεργὰ γενησόμενα αὐτῷ πρὸς τὴν τῆς ἀρρενογονίας χαὶ ϑηλυγονίας ἀπό- 

δοσιν. λέγει οὖν ᾿ἐπειδὴ τὸ ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ διώρισταί τινι δυνάμει χαὶ 

ἀδυναμία, χαὶ ἄρρεν μέν ἐστι τὸ δυνάμενον πέττειν xai συνιστάναι χαὶ 25 

ἐχχρίνειν σπέρμα ἔχον ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ εἴδους ἀρχήν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ὑλιχὴν SWFDIVOSM ONE UN ce Tl e Up Qd", 0 τῆν’ UADC 
ἀλλὰ τὴν χινοῦσαν πρώτην, τουτέστι τὴν ποιητιχήν᾽ (αὕτη ὃὲ ἦν μάλιστα 30 

ἡ αἰσϑητιχή, τὴν γὰρ ϑρεπτιχὴν xal τὸ ϑῆλυ παρέχεται, ὥσπερ εἴρηχε 
πρότερον), εἰπὼν οὖν ὅτι τὴν χινοῦσαν πρώτην ἐπήγαγε xo γὰρ χινοῦν χαὶ 85 

ποιοῦν T, ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸ γινόμενον, ὥσπερ τὰ φυσιχά (πᾶν γὰρ ὃ ἂν 

φυσιχῶς γίνηται, ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν χινοῦσαν ἀρχὴν xal ἄγουσαν ἐχ τοῦ 
e , 2] M 43 , A. 2 » , 2 £9 ' 1 e ' /, 

δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεία), T, ἐν ἄλλῳ, τουτέστιν ἐχτός᾽. τὰ γὰρ ὑπὸ τέχνης 40 
, [d ET * - € , ; - 

γινόμενα οὐχ ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὸ χινοῦν, ἀλλ éxvóc* οὐ γάρ &ouv ἐν τῷ 

χαλχῷ ὃ ἀνδριαντοποιὸς ὥσπερ ἐν τῷ σίτῳ ἢ χινοῦσα αὐτὸν ἀρχὴ χαὶ 4 

ποιοῦσα φύειν χαὶ ἀναδιδόναι στάχυν. εἴτε οὖν τὸ γινόμενον ἐντὸς ἑαυτοῦ 

x«i σύμφυτον ἔχει τὸ χινοῦν χαὶ ποιοῦν, εἴτε | ἐν ἄλλῳ xol ἐχτὸς τοῦτο 88: 
δύναται ποιεῖν, τουτέστι τὸ χινεῖν χαὶ ἄγειν ἐχ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεία, 

M i RN , m A LN , nd £ 2 bi E! " , , * - τὸ οὖν δυνάμενον χινεῖν xat ἄγειν &x τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ἀρχὴν 5 

χινητιχὴν λεχτέον, xdv τε ἐντός ἐστι τοῦ γινομένου xdv τε ἐχτός, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὑλιχήν. τὸ ὃὲ ἀδυνατοῦν συνιστάνειν xoi ἐχχρίνειν ποιητικὴν xal χινητιχὴν 

ἀρχήν, δεχόμενον ὃὲ μᾶλλον αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ, ϑῆλυ τοῦτό ἐστιν. ἔτι, 
φησίν, εἰ πᾶσα πέψις ϑερμότητι ἐργάζεται (πᾶν γὰρ τὸ πεπεμμένον ϑερμότητι 10 

ἐπέφϑη), πέττει δὲ xol συνίστησι τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα, ἀνάγχη τὰ ἄρρενα 

τῶν ζῴων ϑερμότερα εἶναι τῶν ϑηλέων. τὰ γὰρ ϑήλεα οὐ διὰ ϑερμότητα, 
ὥς τινές φασι, πολυαιμεῖ xac τινας τόπους, λέγων τινὰς τόπους τὰς 

ὑστέρας, ἀλλὰ μᾶλλον διὰ ψυχρότητα. χατεσχεύαζον δὲ αὐτὸ οὕτως" εἰ τὸ αἷμα 
4e , Ἁ λέ » rd 9 , » ^ * » E » ^M 

eppov, τὸ π eov ἔχον αιμα ὕέρμοότερον εσται τοὺ Ἢττον ἔχοντος" ἔχξι oc 

πλέον αἷμα τὸ ϑῆλυ, ϑερμότερον ἄρα τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄρρενος. ἐγχαλεῖ οὖν 
αὐτοῖς λέγων ὅτι οὐ πᾶν ὑγρὸν xoi ἐρυϑρὸν αἷμα ἐστιν, ὥστε οὐδὲ Üsppóv: 15 
ὥστε οὐ ϑερμότερον ἐξ οὗ τοῦτο γέγονε. περίττωμα μὲν οὖν αἵματος εἴη 
» N , 9 2 5 , ? H Y ' 5 »y , 
ἄν τὸ χαταμήνιον, ἀλλ οὐ χυρίως αἷμα. τὸ OS xai oOx ἔλαττον γινό- 

pevoy χαὶ χαϑαρώτερον τοῖς εὐτροφοῦσιν εἰρωνιχῶς ἀπέρριπται πρὸς 

αὐτούς, ὡς εἰ ἔλεγεν ᾿οὕτω ϑαυμαστῶς ἀποφαίνονται περὶ τοῦ χαταμηνίου, 
[i , , » - i - ἢ , ^ ^N 3X M , 

ὡς ἀναγχαίου ὄντος αἶμα εἶναι πᾶν τὸ πλέον, dv δὲ ἢ ἔλαττον x«i χαϑαρόν, 

6 δυνάμει τινὶ coll. Ka 10 εἴρηται Ka 12 ἔχει] τῷ ἔχειν IL 18 γίνηται 
ex γένηται corr. K: γένηται IL: γίνεται ἃ 15 ἑαυτῷ Καὶ 11 ἐντὸς ex ἐχτὸς 

corr. L 19 εἰς ἐνέργειαν ἃ 23 δὲ χαὶ μᾶλλον IL ante ἔτι add. xoi IL 
21 ϑερμότητι post πέψις ex ϑερμότητα corr. L τὸ] «ai IL! 21 ὥσπερ τινὲς TK 

λέγων ---ὡστέρας (28) om. Καὶ 29 ἔσται om. ἃ 8l πᾶν] πάνυ L ἐρυϑρὸν καὶ 

ὑγρὸν coll. K 82. 39 εἴη ἂν om. Ka 94 εὐτραφοῦσιν L 96 ὡς om. IL 

r seripsi: 7, libri 
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, , 

ὅπερ συμβαίνει γίνεσϑαι ἐπὶ τοῖς εὐτροφοῦσιν x«i χαλῶς πέττουσι, τοῦτο 85r 

ux εἶναι αἶμα. μᾶλλον γὰρ xoi χυρίως αἷμα τὸ ἔλαττον χαὶ χαϑαρώτερόν 20 
ἐστιν, ἀλλ οὐ τὸ πολύ" οὗτοι δὲ οἴονται τὸ πλέον μᾶλλον σημεῖον εἶναι 

ÜsppT; φύσεως ὥσπερ xai τὸ χατὰ τὴν χοιλίαν περίττωμα᾽. χαὶ ἐπὶ μὲν 

6 τῆς χοιλίας ἀληϑὲς τὸ λέγειν ὅτι ὅσα τῶν ζῴων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἴδους 

πλείονα περίττωσιν χατὰ φύσιν ἐχ τῆς χοιλίας ἀποχρίνουσι, ϑερμότερα εἰσι 

τῶν ἐλάττονα ἀποχρινόντων: ἀνϑρωπος γὰρ ὃ μὴ διά τινα νόσον, ἀλλὰ 
χατὰ φύσιν πλείονα ἐχ τῆς χοιλίας περίττωσιν ἀφιεὶς ϑερμότερός ἐστι τοῦ 

ἐλάττονα προϊεμένου, κατὰ φύσιν δηλαδὴ χαὶ τούτου. ἀνάγχη γὰρ ϑερμοτέρου 3» 

10 ὄντος xai τῆς πέψεως αἀϑρόας γινομένης διὰ τὴν ϑερμότητα ἀλλὰ μὴ χατὰ 
βραχύ, ἀϑρόαν γίνεσϑαι χαὶ τὴν τοῦ περιττώματος σύστασιν, ὥστε xal. τὴν 
ἔχχρισιν. ἐν δὲ τῷ ψυχροτέρῳ χατὰ βραχὺ γινομένης τῆς πέψεως χατὰ 
βραχὺ συμβαίνει xoi τὴν σύστασιν χαὶ τὴν ἔχχρισιν γίνεσϑαι. ἀλλ 
ἐπὶ μὲν τοῦ περιττώματος οὕτως, ἐπὶ δὲ τοῦ αἵματος τοὐναντίον: οὐ γάρ 

15 ἐστι τὸ αἷμα περίττωμα, ἀλλ᾽ ἢ ἐσχάτη τροφή, πᾶσα δὲ T, τοιαύτη ἐλάττων. 30 
ὥσπερ γάρ, φησί, xai ἐχ τῆς πρώτης τροφῆς ἐχ πολλῆς ὀλίγον 

ἀποχρίνεται τὸ χρήσιμον (λέγων πρώτην τροφὴν τοὺς στάχυας τοὺς ἐν 

τῇ ἅλῳ χειμένους) ὥσπερ γὰρ ἐπὶ ταύτης πολλαπλάσιον μὲν γίνεται τὸ 

ἄχυρον τοῦ σίτου, χαὶ πάλιν τούτου ἐν τῷ μύλῳ χατεργασϑέντος χαὶ διὰ 

30 χοσχίνου διαχριϑέντος πολλαπλάσιον μὲν γίνεται τὸ ἀχρηστότερον, ὕπο- 
πολλαπλάσιος δὲ ἢ σεμίδαλις, ἥτις ἐστὲ χρησιμώτατον xal ἔσχατον, οὕτως 

5 ^ ἀνάγχη xai τὸ χυρίως αἶμα, ἐπειδὴ χρησιμωτάτη ἐστὶ τροφὴ xai ἀνάλογος 35 
* ^N - S 4 5 , Y , , e * ^ ,^ — 

τῇ σεμιδάλει, ὀλίγον εἶναι, τὸ O& χαταμήνιον πολύ, ὡς ἀνάλογον πάλιν τῇ 
΄ €- ) [4 ^^ ΄ 5 MES e » »v 

ἀχρήστῳ τροφῇ. ἀφ ἧς ἢ σεμίδαλις ἀπεχρίϑη. ἐπεὶ δέ, ὡς εἴρηται, ἄρρεν 

ἐστὶ τὸ δυνάμενον πέττειν, ϑήλυ δὲ τὸ μὴ δυνάμενον, εἰχότως ἐχχρίνει τὸ 

ἄρρεν περίττωμα χαϑαρόν: δεῖ γὰρ τὸ χαϑαρὸν ἐπὶ τοῦ περιττώματος 
dp πολλάχις ὅτι ἐστ 

τῷ οι 

e 
ER ἀχούειν τοῦ ἐχχρινομένου ἀπὸ τοῦ ἄρρενος. εἶπε 

τὸ χαταμήνιον σπέρμα οὐ χαϑαρόν, ὥστε λείπεται σπέρμα χαϑαρὸν ἀχούειν 

τὸ τοῦ ἄρρενος. 

30 p. 765536 ᾿Απάσῃ δὲ δυνάμει ὄργανόν τί ἐστι, xal τῇ χεῖρον 
ἀποτελούσῃ τὸ αὐτό. 

Καὶ ταῦτα ἔτι ὡς λήμματα προλαμβάνει. εἴη δ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον 40 

1 εὐτραφοῦσι ILa 2 χαϑαρώτατον K 9 ἐπὶ] ἐστὶ IL 6 χατὰ φύσιν 
om. Καὶ ἐχ τῆς κοιλίας om. IL ἀποχρίνουσι)] ἀφιᾶσι Καὶ ϑερμότεροι L 
ἐστι Καὶ ἴ τῶν ἐλάττονα---ϑερμότερός ἐστι (8) om. Καὶ 8 περίττωσιν post 

πλείονα ponit a 9 ἐλάττονος ἃ 10 γενομένης IL ἀλλ᾽ οὐ κατὰ Ka 
ll ὥστε] ὡς Ka 15 ἐλάττων] ἐσχάτη ἃ 17 στάχυς IK 18 τῇ ἄλλῳ ἃ 
γὰρ] γοῦν Καὶ μὲν om. Ka 19 μύλωνι a 20. 21 ὑποπολλαπλάσιος) ὕστερον 

πολλαπλάσιος à 21 post ἐστὶ add. καὶ I χρησιμωτάτη καὶ ἐσχάτη IKa 

22 post ἐπειδὴ add. ἡ Ka x«i ἀνάλογον L? 29 ὡς ἀνάλογος a 27 εἰπὼν La 

πολλαπλ΄ IL ἐστὶ] ἐστὶ δὲ a: ἔσται δὲ L: οὐδὲ Καὶ 30 τί om. IK 
32 λείμματα 1 προσλαμβάνει ILa 
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^M [24 , ^w [94 AJ ^ , ^ » - ^ [d ὟΝ 9 fuf 

δῆλον οὕτως εἰποῦσιν: ὥσπερ γὰρ τὸ αὐτὸ ἔργον ποιεῖ χαὶ 6 ἤδη ἀρξάμενος 
μανθάνειν τὸ τοξεύειν xul 6 τοῦτον διδάσχων (ἀμφότεροι γὰρ τὸ βέλος 45 
5 ^ mq - ΤΡ 5 A - ^ n» b! - A MI - " uy 

ἀφιᾶσι διὰ τοῦ τόξου), ἀλλὰ τοῦ μὲν μανθάνοντος τὸ τόξον ἐστὶ | χεῖρον, 85" 

χρεῖττον δὲ τοῦ διδάσχοντος (τοῦ μὲν γὰρ ἄρτι προχύψαντος εἰς τοξείαν 

ὃ χαῦνον χαὶ ἀμενηνὸν τὸ τόξον, ϑατέρου δὲ εὔτονον χαὶ ἰσχυρόν), οὕτω χαὶ ὅ 
EY v ^ Qm Ἀ , ^ ^ » - A] *, , 2 7 

τὸ ἄρρεν xai θῆλυ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ἔργον (γεννῶσι γὰρ ἀμφότερα), ἀλλ 

εἰ χρεῖττον τὸ τοῦ ἄρρενος ἔργον, δῆλον ὅτι χαὶ τὸ ὄργανον αὐτοῦ, ὁ χαλού- 
μενος περίνεος, χρεῖττον ἔσται τῆς ὑστέρας. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν 10 

δύναται, τὸ δὲ ϑῆλυ ἀδυνατεῖ, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ἀδύνατον, ὡς 
10 ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ διώρισται συντάξεως (λέγεται γὰρ 15 

5 

^ 

Vi € 

A M ' N ^ ΄ σ l4 ΛΝ / ἀδύνατον xai τὸ μὴ δυνάμενον ὅλως γενέσϑαι, χαῦ ὃ σημαινόμενον 

δύνατόν φαμεν τὴν χέγχρον οὐρανὸν γενέσϑαι χαὶ ἀριϑμὸν τὴν στιγμήν, 30 
! 

4 λέγομεν δὲ ἀδύνατον xai τὸ μὴ χαλῶς δυνάμενον γενέσϑαι, ὥσπερ πάλιν 
ἀρρυϑμόν φαμεν τὸν χαχόρρυϑμον), χατὰ τὸν δεύτερόν φησι τρόπον τοῦ 

15 δυνατοῦ xui ἀδονάτου ἀντιχεῖσϑαι τὸ ϑῆλυ x«i τὸ ἄρρεν. τὸ ταῖς δυνά- 30 

ὕεσιν ἀντὶ τοῦ T, δύναμις εἴληπται, ὡς εἶναι τὸ πᾶν τοιοῦτον “διὸ xoi 
ἑχάστου τόπου δύναμις ἅμα ταῖς ἐχχρίσεσι τελειοῦται᾽. τὸ δὲ διὸ ἕχαστοι 80 

ot τόποι ἅμα ταῖς ἐχχρίσεσι γίνονται οὐχ ἔστι δηλωτικόν, ὡς ἄν τῳ 

δόξεις, τοῦ μὴ εὐθὺς ἅμα τῇ πρώτῃ συστάσει xal τὸν περίνεον xal τὴν 25 

30 ὑστέραν γίνεσϑαι: ἅμα γὰρ τοῖς ἄλλοις ἅπασι πλὴν τῆς χαρδίας xal ταῦτα 
γίνονται. εἰ γὰρ ἣν τούτου δηλωτιχόν, ἐζήτει ἄν τις λέγων εἰ ἅμα τῷ 
δύνασϑαι σπέρμα x«l χαταυήνιον ἐχχρίνειν ἐγίνετο 6 περίνεος χαὶ ἢ ὑστέρα, 

ἢ ὃς τούτων ἔχχρισις μετὰ πολλοὺς χρόνους τῆς γενέσεως γίνεται, ἀνάγχη 
χαὶ τὴν ὑστέραν xal τὸν περίνεον τότε γίνεσϑαι: νῦν ὃὲ ἔτι ἐν τῇ ὑστέρα 

25 ὄντα τὰ ἔμβρυα ἐν ταῖς ἀνατουαῖς ὁρῶνται ἔχοντα τὰ μόρια ταῦτα᾽. οὐχ 40 
ἔστιν οὖν τούτου δηλωτιχόν, ἀλλὰ τὸ γίνονται ἴσον ἐστὶ τῷ τελειοῦνται, 
χαὶ τὸ εἶναι τὴν μὲν ὑστέραν, τὸν δὲ περίνεον τότε χυρίως λαμβάνουσιν, 
ὅτε χαὶ Tj ἔχχρισις τῶν περιττωμάτων γίνεται, ὥσπερ χαὶ τὸ πῦρ λέγεται 

μὲν χαὶ ἐνταῦϑα, ἀλλὰ χυρίως τότε ἐστὶ πῦρ, ὅτε ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἐστίν. 

80 ὁμοίως ὃς τοῦτο ρητέον x«l ἐπὶ χοιλίας χαὶ χύστεως. xal ἐπεὶ πᾶν μόριον 

ἐξ οὗ γέγονεν, &x τοῦ αὐτοῦ χαὶ τρέφεται, οὐδὲν δὲ τρέφεται, εἰ μὴ ἐν 

ἑαυτῷ ἕξει τὴν τροφήν, ὑφ᾽ ἧς τραφήσεται, ἀνάγχη xal τὴν ὑστέραν xai 4 

τὴν χοιλίαν ix τῆς τοιαύτης ὕλης τρέφεσϑαι, ἧς εἰσι δεχτιχαί, xal &x 
τοιούτου περιττώματος. λίαν δὲ σαφῶς ἐχτίϑεται τὰ λοιπά, ταῦτα προλαβὼν 

"ei: 
35 λέγει τε xo προαναφωνεῖ ὅτι τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα xal T, ἐν αὐτῷ φύσις 

] τὸ om. IL 2 διδάσκων] μανθάνων L βέλος] τόξον I 9 ἀμερηνὸν IL! 
ϑάτερον ἃ εὔτονον] πυχνὸν ἃ 6 χαὶ τὸ ϑήλυ ἃ 6. 0 ἀλλ᾽ εἰ---περίνεος (8)] 
ἀλλὰ τὸ μὲν ϑῆλυ δὲ ἐπὶ τοῦ ἄρρενος, ἔργον δὲ δῆλον ὅτι xal τὸ ὄργανον τοῦ ἄρρενος χρεῖττον 
ἢ ὁ περίνεος ἃ 10 ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ] Δ 12 12 et 14 φασὶ Ka 
12 ἀριϑμὸν ex ἄρυϑμον corr. I 18 δὲ om. Κα 14 ἄρυϑμον IKa τὸ à 

καχόρυϑμον IKa φημὶ Ka |Λ6ΛΣ 1 τὸ ταῖς---τελειοῦται (17) om. IL 18 post 

γίνονται add. καὶ ταῖς δυνάμεσιν Καὶ 21 τούτου] τοῦτο IL 25 ἐν τῇ ἀνατομὴ Καὶ 

26 τῷ γίνονται 1, 21 τῇ μὲν ὑστέρα K τὸ δὲ Ia 29 χαὶ om. La 
e 81, 32 ἐν αὐτῶ Καὶ 92 ἀνάγκη] ἀνάγει T 323 τοιαύτης] αὐτῆς Ka 
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» , - X E ^ - - ^ 

προηγουμένως ἄρρεν βούλεται ποιῆσαι, ὅταν δὲ μὴ δυνηϑῇ χρατῇσαι xol 
- ^ , Ὰ ς “ , , , , , » 

υξταβαλεῖν τὸ χαταμήνιον εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἀνάγχη μεταβάλλειν εἰς 86r 

ὸ 8 í : δὲ τὸ ϑῆλυ. ἣ ϑῦλυ. ἐναντίον τῷ ἄρρενι: φϑορὰ γὰ τὸ ἐναντίον. ἔστι δὲ τὸ ϑήλυ, Ἢ UTÀo, ε 0 ἄρρε ρϑορὰ γὰρ 
^ 5 , » A ind e QN -- Qc ^ “ὩΣ » Ων m »w 

xoi ἀποτυχία ἄρρενος τὸ θῆλυ. ὅτι δὲ τὸ ὕηλυ xai τὸ ἄρρεν ἢ ἄρρεν 
^ €* Qc , » A i] δέ e - Y, e ^ , ὃ «a 

xai ἢ ϑῆλυ ἐναντία, εἴρηται. ἐπεὶ δέ, ὡς εἴρηται, τῶν διαφόρων δυνά 
E , ^ , v , e 

psmy, τῆς τε χείρονος xal χρείττονος, διαφέρει τὰ ὄργανα, διάφοροι δὲ αἱ 
* "Ὁ r, — » * , ^ » ^ , 

δυνάμεις τοῦ ϑήλεος xai τοῦ ἄρρενος, ἀνάγχη xal τὸ op'avov διάφορον 

ἔ i εταβάλλει εὐθὺς εἰς τοιοῦτον ὄργανον, λέγω δὴ εἰς ὑστέραν. 5 ἔχειν, ὥστε μεταβάλλει εὐθὺς εἰς τὸ pxY , λέγω δὴ εἰς ραν. 

p.766230 Εἰ οὖν τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχή τις xol αἴτιον. 

Ἢ τοῦ ῥητοῦ ἀπόδοσίς ἐστιν ἐν τῷ ἀναγχαῖον ἄρα ἐν τοῖς &vat- 
uote συνίστασϑαι χαρδίαν, τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ παρεμβέβληται. εἰπὼν 
^ L » , -Ὁ e ^ - ΄ M 

δὲ ἔστι δὲ ἄρρεν ἣ δύναταί τι, ϑῆλυ δὲ ἡ ἀδυνατεῖ, ἐπήγαγε τῆς 10 
δυνάμεως δὲ ὅρος xal τῆς ἀδυναμίας, δυνάμει λέγων ᾿ ὅρος δέ σοι 

χαὶ χανὼν ἔστω τοῦ γνωρίζειν, εἴτε δύναται εἴτε ἀδυνατεῖ, τὸ δύνασϑαι 15 

πέττειν xal μὴ πέττειν. τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον πέψαι τὴν ὑστάτην τροφήν 
[ad ᾿ὕ - i] e P ' , —- , 

(λέγων ὑστάτην ἐνταῦϑα τροφὴν ὑφ᾽ ἧς τὰ μόρια τοῦ ἐωβρύου διαγρά- 
, M y M , - 

φεταί τε xal προσέτι τρέφεται xal αὔξεται) τὸ μὲν δὴ δυνάμενον χαλῶς 20 
» A , Ἁ A M ὃ , 0T. ' δὲ » ^ /, 9 

ττειν ἄρρεν ἐστί, τὸ δὲ uj δυνάμενον ÜTÀo. τὸ δὲ αἴτιον τοῦ δύνασϑαι 

πέττειν xal μἢ πέττειν ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ μορίῳ, τουτέστιν ἐν τῇ 25 

χαρδίᾳ ἐστὶ τῇ ἐχούσῃ τὴν τῆς φυσιχῆς ϑερμότητος ἀρχήν. ἐπεὶ 

δέ, ὡς πολλάχις εἴρηται, πρώτη πάντων f, χαρδία συνίσταται, εὐϑὺς αὕτη 30 
2 M UO i Ν * ud Y , 2 e » mL A , ἐστὶ τὸ ἄρρεν xal τὸ ϑῆλυ. εἰ μὲν γάρ ἐστιν ἢ ἐν αὐτῇ ψυχιχὴ ϑερμότης 
ἀνάλογος τῇ τῶν ἄστρων ϑερμότητι δυναμένη πέττειν χαὶ χρατεῖν, ἄρρεν 
ἤδη f, τοιαύτη χαρδία, εἰ δὲ τοὐναντίον, λυ. ζῷον δὲ ϑῆλυ χαὶ ἄρρεν, 95 
σ » A iJ , ) n , m ) M e s, M 

ὅταν ἔχῃ xal τὰ μόρια χαϑ᾽ ἃ διαφέρουσι" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν 6 περίνεος xai 
“δ [d , á i] A , , ^ 5» €- e A I d , ^A — » νὰ 

f, ὑστέρα xai τὰ τούτοις ἀχολουϑοῦντα αἰδοῖα. ἢ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ ἄρρενος 40 
M , e , 5 M ' 5 ’ , 5 M , ^ 5 xai ϑήλεος ἢ χαρδία ἐστὶ xai ἐν τούτῳ, τουτέστιν ἐν τῷ δύνασϑαι τὸ ἐν 

αὐτῇ ϑερμὸν T, χρατεῖν ἢ μὴ χρατεῖν. τὸ δὲ οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἀφ᾽ 
ἐχάστου τῶν μορίων ἀπελϑεῖν T, πρὸς ἕχαστον προσελϑεῖν τοιοῦτόν 45 

ἐστι’ τὸ σπέρμα τὸ τοῦ ϑήλεος xal τὸ τοῦ ἄρρενος | ἐπειδὴ xal περίττωμά 86 
, - , “Ὁ ^ - - d. 7 3 - 5 - , 

ἐστι τῆς ἐσχάτης τροφῆς, χἂν προσχριϑῇ τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἀπῆλϑε μορίοις, 

σάρχας χαὶ ὀστᾶ xal νεῦρα xal τὰ λοιπὰ ποιήσει, xdv μὴ προσχριϑῇ ἀλλ᾽ 5 
ἀπέλϑῃ, τὰ αὐτὰ ποιήσει, ὅπερ xal γίνεται. τὸ δὲ ὀρϑότερον δ᾽ οὕτως 

ἴσον ἐστὶ τῷ ὀρϑότερόν ἐστι λέγειν ὅμοιον εἶναι τὸ γεννηϑὲν τῷ ή 10 0 ὀρϑότερ 1 u ὃ γεννηϑὲν τῷ γεννήσαντι 

1 χαὶ] τοῦ ἃ 2 αὐτοῦ IL ὃ τοῖς ἄρρεσι IL 4 ἄρρενος] ἄρρεσϊ IL 

ὅτι---ἐναντία εἴρηται (5) fort. delenda 5 ἡ om. Καὶ ἐναντίον Καὶ 6 δια- 
φέρουσι Καὶ 8 δὴ] δὲ IL 11. 12 εἰπὼν δὴ K 189 δὲ δυνάμεως coll. Καὶ 
11 προσέτι---χαὶ om. Κα 18. 19 ἄρρεν---δύνασϑαι πέττειν om. IL 22 ἐν om. L 

290 ἀστέρων a δυνάμενος à 24 δὲ χαὶ ϑῆλυ Καὶ 20 ἔχει ἃ 
26 ἡ ante ὑστέρα om. Ka 2 χαὶ τοῦ ϑήλεος Καὶ 29 προελϑεῖν IL 90 xai 
post ἐπειδὴ om. Ka 94 post λέγειν add. σπέρμα εἶναι τὸ πρὸς ἕχαστον πεφυχὸς ἰέναι 
ἤπερ τὸ ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν μορίων ἀπελϑεῖν. εἰ δ᾽ οὐ δοκεῖ, ζητητέον τὸ ἀληϑές K 
ὁμοίως IL post εἶναι add. φησὶ Καὶ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen, anim. 12 
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ς 

διὰ τὸ μηδὲν διαφέρειν ἀφ᾽ ἑχάστων τῶν μορίων ἀπελϑεῖν T, πρὸς ἕχαστον 86» 

προσελϑεῖν, χαὶ μὴ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν φυσιολόγων λέγουσιν, ὅτι ἀπὸ τῆς 

χεφαλῇς χεφαλὴ ἀπέρχεται χαὶ ὅλως ἀφ᾽ ἑχάστων ἕχαστα. γίνεται οὖν, 15 

φησί, ϑῆλυ τῇ ἀπεψίᾳ χαὶ ψυχρότητι τῆς αἱματιχῆς τροφῆς. 

5 ὅταν γὰρ τὸ χαταμήνιον οὕτως ἢ ψυχρόν, ὥστε μὴ δύνασϑαι χρατηϑῆναι 30 

xoi συμπεφϑῆναι ὑπὸ τῆς ἐν τῇ χαρδίᾳ ὡς δι᾿ ὀργάνου τοῦ σπέρματος 

ἀποτεϑείσης ψυχιχῇς ϑερμότητος, ϑῆλυ γίνεται’ γεγονὸς ὃὲ ϑήλυ εὐϑὺς 
ἀποδίδωσιν ἣ φύσις αὐτῷ xoi τὴν ὑστέραν τὴν δεχτιχὴν τοῦ σπέρματος. 

εἰπὼν δὲ ὅτι ἣ φύσις ἑχάστῳ τῶν περιττωμάτων ἀποδίδωσι 

10 δεχτιχὸν μόριον, ἐπήγαγε τὸ δὲ σπέρμα περίττωμα, τουτέστι τὸ 

περίττωμα χαὶ τὸ τοῦ ἄρρενος χαὶ τὸ τοῦ ϑήλεος σπέρμα ἐστί. τοῦτο 

τὸ σπέρμα τὸ χοινῶς λεγόμενον xat' ἀμφοτέρων τῶν περιττωμάτων τοῦ 
τε ϑήλεος xai τοῦ ἄρρενος διαφέρει. χαὶ πῶς διαφέρει, ἐπήγαγε λέγων 95 

τοῖς μὲν ϑερμοτέροις xai ἄρρεσι τῶν ἐναίμων, τοῖς δὴ ἄρρεσιν 

15 εὔογχόν ἐστι τὸ σπέρμα xai συνεστηχός, xai οὐ πολὺ ὥσπερ τὸ τοῦ 40 

ϑήλεος, χαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι πολὺ πόροι εἰσὶν ἐν τοῖς ἄρρεσι δεχτιχοὶ τῆς 

τοιαύτης περιττώσεως" τὸ δὲ τῶν ϑηλέων σπέρμα ἐστὶ δι᾿ ἀπεψίαν πλῆϑος 

αἱματιχόν, ὥστε δεῖ ἔχειν xol μόριον τοῦ τοιούτου περιττώματος δεχτιχὸν 45 

υεἴζον τοῦ τῶν ἀρρένων xai ἀνόμοιον: οὐδεμίαν γὰρ ἔχει ὁμοιότητα ἣ | 

20 ὑστέρα πρὸς τὸν περίνεον. ἔστιν οὖν ἣ φύσις τῆς ὑστέρας xal μέγεϑος 8:1: 
ἔχουσα χαὶ ἀνόμοιος τῷ περινέῳ. οὕτως οὖν εἰπὼν ὅπως τὸ ἄρρεν χαὶ 

ϑήλυ γίνεται. ἐπάγει λίαν σαφῶς xai τὰ συμβαίνοντα τεχμήρια, xol ix 5 

τούτων τὰ ὕπ᾽ αὐτοῦ περὶ τούτων ῥηϑέντα πιστούμενος. τὸ δὲ ὑγρότερα 

χαὶ γυναιχιχώτερα ἐχ παραλλήλου χεῖται. ἀρρενοτοχοῦσι δὲ μᾶλλον 10 

90 βορείοις διὰ τὸ ψυχρότερον εἶναι τότε τὸ χατάστημα xal πυχνοῦσϑαι τὴν 
τῶν σωμάτων ἐπιφάνειαν χαὶ ἐπὶ τούτῳ μὴ ἐᾶσϑαι ἔξω διαπνεῖσϑαι 15 

τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμόν: μὴ διαπνεόμενον δὲ γίνεται σφοδρότερον. ἐν δὲ τοῖς 

νοτίοις Ψυχρότερα xai σπερματικχώτερα γίνεται τὰ ζῷα. λέγει δὲ τὴν 

σελήνην ἐν τῷ μηνὶ ποιεῖν ϑέρος χαὶ χειμῶνα οὐ διὰ τὰς τροπάς, ὥσπερ 

80 ὃ ἥλιος (οὗτος γὰρ ἐν τῷ χαρχίνῳ γεγονὼς ϑέρος ποιεῖ, ἐν αἰγόχερῳ δὲ 
χειμῶνα), ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ἀπόστασιν χαὶ προσέλευσιν. ὃ μὲν 90 

γὰρ χρόνος, χαϑ’ ὃν ἤρξατο φωτίζεσϑαι, ἄχρι τοῦ διχότομον γενέσϑαι ἀνα- 
λογεῖ ἔαρι, 6 δὲ ἀπὸ τῆς διχοτομίας ἄχρι τοῦ πλησιφαῇ ἀποτελεσϑῆναι 

ϑέρει, ὃ δὲ ἀπὸ τούτου ἄχρι τῆς διχοτομίας τῆς ἄλλης μετοπώρῳ, ὃ δ᾽ 

35 ἐχ ταύτης ἄχρι. τῆς συνόδου xal αὐτῆς χειμῶνι. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ταῦτα 

δὲ τῆς γενέσεως ταῦτα τὸ Ψυχρὸν χαὶ ϑερμὸν λέγει. ἐν δὲ τῇ μάλιστα 

τῷ Φι 

εἰ Q^ 

90 

(0^ (0^ c2? c 

1 &xáotov ILa Arist. PY: ἑκάστου K Arist. vulg. 4 τὸ 050 Καὶ 8 αὐτῷ ἡ 

φύσις coll. Καὶ σπέρματος] περιττώματος , 11 τὸ τοῦ ante ϑήλεος om. Κα 
12 χοινῶν ἃ τῶν περιττωμάτων om. L 14 ἐναίμων ἃ Arist.: ἀρρένων K: 
ἐναίμων ἀρρένων IL τοῖς δὴ ἄρρεσιν] τῶν δὴ ἀρρένων I: τῶν δὲ ἀρρ. L 16 χαὶ 

διὰ] διὰ δὲ K post πολὺ add. οὐδὲ Καὶ 21. 22 xal τὸ ϑῆλυ ἃ 22 σαφῶς 
post συμβαίνοντα ponit 1, 24 γυναιχώτερα KLa 20 ψυχρότερα L? τὸ post 

τότε Om. ἃ 90 αἰγοκέρατι ἃ 92 διχότομος ἃ 94 τῆς ἄλλης διχοτομίας Ka 

99 καὶ om. ἃ 80 ϑερμὸν «oi ψυχρὸν coll. IKa 



10 

15 

20 

τῷ Ca 

90 

35 
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δὲ διὰ τὴν τοῦ ὕδατος τροφήν᾽ τοῦτο γὰρ πλεῖστον εἰσφέρονται 81: 

χοινότερον ὕδωρ εἶπε πᾶν τὸ πινόμενον, ὡς εἰ ἔλεγε μάλιστα δὲ διὰ τὴν 9 

τοῦ ὑγροῦ τροφήν. τὸ δὲ xal ἐν πᾶσίν ἐστι τροφὴ τοῦτο, xal ἐν 

τοῖς ξηροῖς εἶπεν, ὅτι xai ἣ ξηρὰ τροφὴ εἰ μὴ γένηται ὑγρά, οὐ τρέφει. 

ὃ γὰρ χυλός, ὃν αἵ φλέβες $x τῆς χοιλίας ἕλχουσιν, ὕγρός. ὕδατα δὲ 
ἀτέραμνα λέγει τὰ ὑπόπιχρα χαὶ γεώδη. 

“- ' 

p.1767436 Αἱ δὲ αὐταὶ αἰτίαι xal τοῦ τὰ y (04 y ἐοιχότα γίνεσϑαι 

τοῖς τεχνώσασι τὰ δὲ μὴ ἐοιχότα. 

Τὰς αἰτίας διὰ τούτων λέγει, ὅπως τὰ μὲν ἐοικότα γίνεται τῷ panet 80 

τὰ ὃὲ τῇ μητρί’ ἐχτίϑεται δὲ τὸ πρόβλημα σαφέστατα. ἐν δὲ τῇ λέξει 

τῇ παρεχβέβηχε yep *? φύσις Éx τοῦ γένους ἐν τούτοις τρόπον 
τινά, ὑποστιχτέον ἐν τῷ ἐν τούτοις. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον ᾿ἐν τούτοις 36 

τοῖς μὴ ἐοιχόσι τοῖς γεννήσασι παρεχβέβηχεν T, φύσις ἐχ τοῦ γένους" τρόπον 
γάρ τινα ἐξ ἄλλου γένους εἰς ἄλλο μετέβη. τὸ δὲ ἀρχὴ δὲ πρώτη τὸ 40 

ϑῆλυ γενέσϑαι ἴσον ἐστὶ τῷ ἀρχὴ δὲ πρώτη τῆς ἐπὶ τὰ τέρατα ὁδοῦ 

τὸ ÜTÀo γενέσϑαι. τὸ γὰρ μὴ ἐοιχός τινι τῶν γεννησάντων αὐτὸ τρόπον 
τινὰ τέρας ἐστὶ xai ὃ ἑξαδάχτυλος xai ὃ χεφαλὴν ὁμοίαν προβάτου ἔχων 45 

χαὶ ὃ διχέφαλος" παντοδαπὸν γὰρ τὸ τῶν τερατω δῶν γένος" ὅμως πρώτη 81» 

ἀρχὴ τῆς ἐπὶ ταῦτα 6000 τὸ ϑῆλύ ἐστιν: ἀπὸ γὰρ τοῦ ϑήλεος ἀρξάμενα 
προβαίνουσιν. ἀλλ᾽ αὕτη μὲν T7, πρὸς τὸ ϑῆλυ παρέχβασις, xàv τρόπον 5 

τινὰ τερατώδης ἐστίν, ἀναγχαία ὅμως τῇ φύσει τυγχάνει" δεῖ γὰρ σώζεσϑαι 

τὸ γένος ἡμῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἐν ὅσοις χεχώρισται τὸ ϑῆλυ τοῦ 

ἄρρενος. ὅταν οὖν μὴ δυνηϑῇ χρατεῖν χαὶ ποιῆσαι ἄρρεν, ἐξ ἀνάγχης 10 

ποιεῖ ϑῆλυ, ἵνα χρῆται αὐτῷ πρὸς γένεσιν ἄλλου T, ἄλλων. ὥστε xdv 
τρόπον τινὰ τέρας ἐστὶ τὸ ϑήλυ, ἀλλ᾽ οὖν ἐξ ἀνάγχης xai ἕνεχά τοῦ ποιεῖ 15 

αὐτὸ T, φύσις. τὰ δ᾽ ἀληϑῶς τέρατα ἐξ ἀνάγκης μὲν ποιεῖ διὰ τὴν ὕλην, 
ὡς ἐρεῖ προϊών, οὐχ ἕνεχα δέ του. τὸ δὲ ἐπεὶ τήν γ᾽ ἀρχὴν ἐντεῦϑεν 
δεῖ λαβεῖν ἴσον ἐστὶ τῷ τὴν δὲ χυρίως ἀρχὴν xal αἰτίαν, χαϑ᾿ ἣν ὅμοια 
x«i ἀνόμοια γίνεται τοῖς εννήσασιν, ἐντεῦϑεν ληπτέον: εὔπεπτα μὲν γὰρ 

ὄντα τὰ χαταμήνια χαϑ'᾽ αὑτήν, τουτέστιν ota ἐστὶν αὐτὴ τὴν μορφὴν ἢ 

τοῦ ἄρρενος χίνησις, τοιοῦτον ποιήσει χαὶ τὸ ἐξ αὐτῆς γεγονός. εἰπὼν δὲ 

ἢ τοῦ ἄρρενος χίνησις, ἐπήγαγε τὸ γὰρ γονὴν λέγειν 7j χίνησιν τὴν 

αὔξουσαν, ὡς εἰ ἔλεγε ᾿ τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ποιητικὴν αἰτίαν, εἴτε χίνησίν 
τις λέγειν βούλεται εἴτε γονὴν εἴτε αὔξουσαν χαὶ συνιστῶσαν, οὐδὲν διαφέρει" 

πάντα γὰρ ταῦτα ἁρμόζει xav αὐτῆς λέγεσϑαι᾽. 

u 20 

1 δὲ om. IL 4 γίνεται ἃ 6 ἀτέρεμνα IL Arist. P 9 Τὰς--- τίνεται] αἱ δ᾽ αὐταὶ 
αἰτίαι καὶ τοῦ τὰ μὲν ἐοιχότα γίνεσθαι Κα 11 τῇ om. IL παρεχβέβληχε IL 

τρόπον .---γένους (13) om. IL 22 ἐν om. L 28 χρατῆσαι Ka 21 τὴν 

γὰρ ἀρχὴν La 28 τῷ om. L 29 ἐντεῦϑεν] ἐνταῦϑα IL υὲν om. Καὶ 

90 

94 

xa9' αὑτήν] κατ᾽ αὐτὰ ἃ αὐτὴ scripsi: αὕτη libri 91 ἐξ αὐτοῦ KL 
βούλεται λέγειν coll. K συνιστάσαν ἃ 95 χαϑ᾽ αὑτῆς L 

125 
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o^ 

p.767»93 Λέγω δὲ ἑχάστην δύναμιν τόνδε τὸν τρόπον. 87v 

Eixàv ὅτι xa9' ὁποίαν ἂν μὴ χρατήσῃ δύναμιν τὴν ἔλλειψιν ποιήσει 90 
xat αὐτήν, σαφηνίζων τὸ καϑ᾽ ὁποίαν ἐπήγαγε τὸ λέγω δὲ xaU' ἐχάστην 
A pc ^ , ' »y ^ ἢ ν ἦν ΄ » - e". δύναμιν τόνδε τὸν τρόπον, xai εἴη ἂν τὸ xa. ἐχάστην ἴσον τῷ x40 80 

ὁποίαν. ἔχει γὰρ δυνάμεις πολλὰς τὸ σπέρμα" ἔχει γὰρ δύναμιν τοῦ ποιῆσαι 

Σωχράτην, ἀλλὰ xai τοῦ ποιῆσαι ἄνϑρωπον ἁπλῶς χαὶ μὴ Σωχράτην, ἀλλὰ 
- — ) ς΄ , M , ^ o c 

xai τοῦ ζῷον. χαϑ ὁποίαν οὖν μὴ χρατήσῃ τούτων τῶν δυνάμεων: ὃεῖ 80 
^N » , , e - e » - , , ᾽ δὴ ἄνωϑεν ἀρξαμένους οὕτως εἰπεῖν, ὡς dy δῆλον γένηται τό τε χα 
ὁποίαν ἂν μὴ χρατήσῃ δύναμιν xal τὰ λοιπὰ τῆς λέξεως. εἰπὼν ὅτι τόνδε 

7 , c - » ᾿ 
10 τὸν τρόπον, ἐχτίϑεται τὸν τρόπον λέγων τὸ γεννῶν ἐστι μὲν ἄρρεν, ἐστὶ 

CN A ^ A 5^ 4 ^ .» ὦ , Α ^ ^ , , , ' δὲ xai Σωχράτης xai ἄνϑρωπος χαὶ ζῷον, ἐστὶ δὲ xol γείτων τουδί, ἐστὶ 

δὲ xal γραμματικός. ἀλλὰ τὸ μὲν ἄρρεν xai ὃ Σωχράτης xal ὃ ἄνϑρωπος 45 
N v - c , - e Mica b BU ^ Ψ e , ^ ^N xai τὸ ζῷον ὑπάρχουσι τῷ γεννητιχῷ ἡ γεννητιχῷ xai xaü αὑτά, τὸ δὲ 
, zr € ΄ - - L4 

γείτονα εἶναι τοῦδέ τινος xal γραμματιχὸν ὑπάρχει τῷ γεννητικῷ οὐχ Ἢ 88r 

15 γεννητιχῷ xai χαϑ᾽ αὑτά, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός᾽. ὅτι δὲ χατὰ συμβεβηχὸς 5 

ταῦτα ὑπάρχει αὐτῷ, δῆλον: οὐδέποτε γὰρ γεγέννηται γραμματιχός, ἄρρεν 
^N AS ὩΣ , , — δ ’ ᾿ς AT ἣν , E e , £ 

ó& xal ὅμοιον πάντῃ πάντως τῷ Σωχράτει γέγονε. τρεῖς οὖν δυνάμεις ὑπάρ 
χουσιν αὐτῷ ὡς γεννητιχῷ 7| τέσσαρες, T, τοῦ ἄρρενος, ἢ τοῦ Σωχράτους, 10 

ἢ τοῦ ἀνθρώπου xoi τοῦ ζῴου: xoi ἔστι μάλιστα ἴδιον τῷ γεννῶντι τὸ 
» Ἐν ἊΝ e ΄ , e » T ^ -Ὁ 5 /, 

20 ἄρρεν, δεύτερον δὲ ὃ Σωχράτης, τρίτον ὃ AvyÜpmmoc, εἶτα τὸ ζῷον. ἰσχύει 
^N b y , ΄ x yx , X x P] , iw ym Κ δὲ πρὸς τὴν γένεσιν μάλιστα τὸ ἴδιον, δεύτερον δὲ τὸ ἐγγύτερον τοῦ ἰδίου, 

, ^ ^ 5 , A ^ - 3^7 - M rx e 

τουτέστι τὸ μάλιστα ἐγγίζον xai πλησιάζον τῷ ἰδίῳ: τοῦτο ὃδὲ ἦν ὃ 

Σωχράτης, εἶτα ὁ ἄνθρωπος, εἶτα τὸ ζῷον. εἰπὼν ταῦτα ἐπάγει γεννᾷ 90 
x “ A a ) c -* "d , M b! , » τὸ γεννῶν xai τὸ χαϑ᾽ ἕχαστον οἷον Κορίσχον xal τὸ γένος οἷον 

» - — ^ mM 3 

25 ἀνϑρωπον T, ζῷον, οὐ τοῦτο λέγων ὅτι τὸ χαϑόλου γεννᾷ, ἀλλ ὅτι ἐπειδὴ 25 
τὸ χαϑόλου ἐν τοῖς μεριχοῖς, ἐὰν μὲν γεννήσῃ ὅμοιον ἑαυτῷ, φαμὲν ὅτι τὸ 
χαϑ᾽ ἕχαστον γεγέννηχεν, εἰ δ᾽ ἁπλῶς ἄνθρωπον, τὸ χκαϑόλου. γεννᾷ οὖν 30 

τὸ γεννῶν xai τὸ x«Ü' ἕχαστον xai τὸ γένος, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ xa 
ἕχαστον" τοῦτο γὰρ ἣ οὐσία xal τὸ γινόμενον, τουτέστιν T, οὐσία 

80 πρώτως xal μάλιστα xol χυριωτάτη, ἥτις xol γεννᾶται, τὸ χαϑ’ ἕχαστόν 

ἐστι, τὸ δὲ χαϑόλου ἐνορᾶται αὐτῷ. γίνεται μὲν γάρ, φησί, τὸ γινό- 
* , Ὁ Ἁ ^ , 5 i] , ' , , 

μενον xal ποιόν tt, οἷον λευχὸν T, ϑερμόν, ἀλλὰ xoptoc τὸ γινόμενόν 

ἐστι τὸ τόδε τι xai ἣ οὐσίας διόπερ ἀπὸ τῶν δυνάμεων, xai προσυ- 40 

σι 

40 

15 

2 ποιήσειν L? 4 τρόπον---ἄνϑρωπον (6) om. Καὶ post ὁποίαν add. ἂν Καὶ 8 post δὴ 
add. οὖν sed rursus del. L 9 ὅτι om.TK 11 χαὶ primum om. IL 14 ὑπάρ- 

χουσι Ka 16 ὑπάρχουσι à 11 πάντως ἵπαντὶ IL 1 19 ἄνϑρωπος K xal prius 

om. K χαὶ ἡ τοῦ Ka 20 τρίτος La 23 ὃ om. ἃ post εἰπὼν add. οὖν ἃ 
20 τὰ χαϑόλου Καὶ ἑαυτῷ, φαμὲν] φαμὲν ἑαυτῆς IL 21 οὖν] οἷον IL 28 «xal τὸ 

γένος---ἔχαστον (29) om. L 29 xol τὸ ILa et Arist. P: xai yàp τὸ Arist. vulg.: γὰρ 
τὸ Καὶ ἣ post τουτέστιν om. IL 80 πρώτη Ka χαὶ πρώτως coll. IL 

χαὶ post ἥτις om. L 91. 92 γενόμενον ἃ 99 τὸ om. L post οὐσία 
add. τὸ γινόμενον γίνεται καὶ ποιόν τί οὐχὶ λευκὸν ἢ γρυπόν" ἀλλ᾽ ἄνθρωπος ἢ ζῶον. ποιὸν 
γάρ τι ταῦτα. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς λευχὸν ἀλλ᾽ οὐσιῶδες K τῶν δυνάμεων] τοῦ γεννῶντος IL 
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, 1 - M (a τ ᾿ , to ^ ERU A o x m 
παχουστέον τὸ τοῦ γεννῶντος, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον 'Ogat δυνάμεις εἰσὶν 5.8: 
ἐν τῷ γεννῶντι (ἦσαν δὲ αὗται τὸ ἄρρεν, 0 Σωχράτης, ὁ ἀνῦϑρωπος, τὸ 4» 

- - * "Ὁ , * ^ 5» , ^ 

ζῷον), τοσαῦται x«l ἐν τῷ σπέρματί εἰσι τῷ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀπιόντι" εἰσὶ ὃ Q^ 
M 

ἐν αὐτῷ ἐνεργείχ, αἱ δὲ τῶν [προγόνων εἰσὶ μέν, ἀλλὰ δυνάμει᾽. xoi 88v 

[5] 

Li T * - - ^ , τ M M x 1 29 , , 

διὰ τὸ εἶναι τὰς τοῦ γεννῶντος ἐνεργεία. εἶπε τὸ μᾶλλον δὲ xal ἐγγύτερόν 
e m P : - 35 c , er 

εἰσιν αἵ τοῦ γεννῶντος" τοῦτο γὰρ εἶπε χαῦ ἕἔχαστόν τι. τούτων οὕτω 5 

προληφϑέντων xal προσέτι ὅτι τῷ μὲν ἄρρενι ἀντίχειται τὸ ϑῆλυ, τῷ δὲ 

Σωχράτει ὃ μὴ Σωχράτης xoi τῷ ἀνθρώπῳ ὁμοίως 6 μὴ ἄνϑρωπος, x«i 10 

ὁποίαν ἂν μὴ χρατήσῃ δύναμιν, ἀναγχαῖον ἐξίστασϑαι xal γίνεσϑαι 

10 τὸ ἀντιχείμενον. dv μὲν γὰρ ὃ Σωχράτης χρατήσῃ χαϑὸ ἄρρεν, χαϑὸ 
δὲ Σωχράτης χρατηϑῇ, τῆς Ξανϑίππης δηλονότι χαϑὸ ϑήλυ χρατηϑείσης, 1 

χαϑὸ δὲ Ξανϑίππη χρατησάσης, ἀνάγχη ἄρρεν γίνεσϑαι ἐοιχὸς τῇ μητρί. 
ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἄρρεν ἐχράτησε, τὸ δ᾽ ἄρρεν χρατῆσαν ἄρρεν ποιεῖ, ἀνάγχη 20 

' v e " ΄ ? , F- σ - 

τὸ γεγονὸς ἄρρεν εἶναι, ἢ δὲ Σωχράτης ἐχρατήϑη, γεγονέναι ὅμοιον τῇ 
m , M bi - , ^ ' , 2 

5 Ξανϑίππῃ αὕτη γὰρ προσεχῶς ἀντίχειται τῷ Σωχράτει. ἂν δὲ χρατήσῃ 9ῦ 

χαὶ χαϑὸ ἄρρεν χαὶ χαϑὸ Σωχράτης, ἀνάγχη ἄρρεν γίνεσϑαι χαὶ ὅμοιον 
Υ Σωχρά ἂν δὲ ἣ μὲν Σωχράτης χρατήσῃ, ἢ δὲ ἄρρεν χρατηϑῇ, τὰ τῷ Σωχράτει. ἂν δὲ ἣ μὲν Σωχράτης χρατήσῃ, ἢ ρρεν χρατηϑῇ. τὸ 

^ -" , M 3 » - 

Ἰξεγονὸς ἔσται ϑῆλυ xal ὅμοιον τῷ Σωχράτει. εἰ δὲ xav ἄμφω χρατηϑῇ, 30 

χαὶ ὡς ἄρρεν χαὶ ὡς Σωχράτης, ἔσται τὸ γεγονὸς ϑῆλυ χαὶ ὅμοιον τῇ 
20 Ξανϑί » Xp τῷ χαϑόλ | (τοῦτον γὰρ εἶπεν ὅλ ἔραν 35 0 Ξανϑίππῃ. ὥσπερ γὰρ τῷ χαϑόλου πατρί (τοῦτον γὰρ εἶπεν ὅλον πατέρα) 8 

* F, v - e 32 

ἀντίχειται ἢ χαϑόλου μήτηρ, οὕτω xal τῷ xa) ἕχαστον T, xu0 ἕχαστον. 
hil ^ [4 » 3 , es - 5 ΄ X x “Ὁ N A - 

ἂν δὲ ὡς ἄρρεν μὲν χρατήσῃ, ὡς Σωχράτης δὲ χρατηϑῇ, xal χρατηϑῇ 40 

οὐχ ὑπὸ τῆς Ξανϑίππης, μεταβήσεται εἰς τὴν τοῦ πάππου ὁμοιότητα (ἐγγὺς 

Ρ 
i 

οὗτος τῷ Σωχράτει, ἀεὶ δὲ εἰς τὸν ἐχόμενον μεταβαίνει μᾶλλον)" εἰ 
& μή, εἰς τὴν τοῦ προπάππου. τοῦτο δὲ ῥητέον xal ἐπὶ τῆς τήϑης᾽ τήϑη 45 

ἔ ἐστιν ἢ τοῦ πάππου ὁδμευνέτις. δυνάμεις φησὶ δημιουργούσας τὴν | 

τοῦ ἄρρενος xal τοῦ Σωχράτους xpi τὴν τοῦ ϑήλεος xol τῆς Ξανϑίππης" 89τ 
ἢ μᾶλλον δημιουργούσας δυνάμεις ῥητέον τὴν τοῦ Σωχράτους χαὶ τῆς 5 

Ξανϑίππης, ὡς ἐκ τῶν ἑξῆς ἔσται δῆλον. τὸ δὲ λύονται ἀντὶ τοῦ μετα- 
30 βαίνουσιν εἴληπται. αἷ τοίνυν δημιουργοῦσαι δυνάμεις, οἷον ἢ τῆς Ξανϑίππης 

χαὶ τοῦ Σωχράτους, εἰς τὸ ἐγγὺς μεταβαίνουσιν: εἰ γὰρ ἢ τοῦ γεννῶντος 10 

Σωχράτους χίνησις λυϑῇ, χατ᾽ ἐλαχίστην διαφορὰν μεταβαίνει εἰς τὴν τοῦ 

πατρός, δεύτερον εἰς τὴν τοῦ πάππου. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ϑηλέων ἢ τῆς 

ιῷ Q 

Q2 Q2 .-2 

1 τὸ prius om. IL 4 μέν] μᾶλλον IL 9 διὰ τοῦ εἶναι IL τὰς om. IL 
μᾶλλον — xo ἕχαστόν τι (6)] cf. Arist. PS: μᾶλλον δὲ τοῦ ἐγγύτερον del τῶν xal? ἕχαστόν 

τινος Arist. vulg. 8 Σωχράτει] Σωχράτη ILa itemque porro ) post χαὶ add. μὴ 
IL sed rursus del. L 11 τῆς iterat ἃ 12 ξανϑίππης ἃ χρατήσασα Í 
ἀνάγχη---ἐκρατήϑη (14) om. IL 16 καϑὸ] 7, utrobique Ka 17 ἂν δὲ---Σωχράτει (18) 
om. L 18 et 19 ἔστι a 19 xai primum om. K 21 τῷ] ἐν τῷ IL: τὸ a 
22 post ἂν δὲ add. χαὶ ἃ 24 οὕτως ἃ 25 τοῦ προπάππου] πάππου IL 
post ῥητέον add. μὲν Ka 26 δυνάμεις--- εἰπών (p. 182,29) om. IL δυνάμεις] 
χινήσεις Arist.: δυνάμει ἃ δημιουργούσας ex Arist. scripsi: δημιουργεῖ ἃ et fort. K 
28 δημιουργούσας scripsi: δημιουργῶν a: fort. δημιουργοὺς Καὶ ῥητέον] ῥητῆσα a 
29 ἐστὶ ἃ 
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γεννώσης δημιουργοῦσα δύναμις εἰς τὴν τῆς μητρὸς λύεται χαὶ μεταβαίνει, 89r 

εἶτ ἐφεξῆς εἰς τὴν τήϑης. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει μάλιστα μὲν οὖν 16 

πέφυχεν᾽ T ἄρρεν xal y πατὴρ ἅμα χρατεῖν xal χρατεῖσϑαι, οὐ 
τοῦτο λέγων, ὡς ἄν τῳ δόξειεν. ἐχ τῆς λέξεως, ὡς ἅμα πέφυχε τὸ αὐτὸ 

5 ἡ ἄρρεν xai d) πατὴρ χρατεῖν τε xal χρατεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ λεγόμενον 
ἴσον τῷ πέφυχε xol κατὰ φύσιν μάλιστα ἐστιν, ὅταν τι χαϑὸ ἄρρεν χρατήσῃ, 

ἅμα xoi χαϑὸ πατὴρ χρατεῖν, εἰ δὲ χαϑὸ ἄρρεν χρατηϑῇ xai γένηται ϑῆλυ, 
ἅμα xai xaüo Σωχράτης χρατεῖσϑαι ὑπὸ τῆς Ξανϑίππης: μιχρὰ γὰρ ἢ 30 
διαφορὰ τοῦ τε ἄρρενος χαὶ Σωχράτους πατρός, χαὶ τοῦ ϑήλεος χαὶ τῆς 

10 Ξανϑίππης, ὥστε τὸ ὡς ἄρρεν χρατῇσαν xal ὡς πατὴρ ἐχράτησε, τὸ δὲ 

ὡς ϑῆλυ xai ὡς Ξανϑίππη. x«i ταῦτα 6 ᾿Αριστοτέλης δηλῶν ἐπιφέρει 

διὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μὲν ἄρρενα τῷ πατρὶ ἔοιχε, τὰ δὲ ϑήλεα 
τῇ μητρί. ἢ γὰρ ἔχστασις ἅμα εἰς ἄμφω ἐγένετο" τὸ γὰρ ἐχ τοῦ ἄρρενος 

εἰς τὸ λυ ἐχστὰν ὡς ἀντιχείμενον εὐϑὺς εἰς τὴν Ξανϑίππην μεταβαίνει, 
15 ὁμοίως xai τὸ εἰς τὸ ἄρρεν εὐθὺς xal εἰς Σωχράτην: οὐ γὰρ ἐργῶδές τι 20 

χαὶ δυσχερὲς τὸ ἅμα συμμεμιγμένα ἄμφω γίνεσϑαι, οἷον ἄρρεν χαὶ Σωχράτην 
7 0TÀo χαὶ Ξανϑίππην. χαὶ ὅτι ἣ ἔκστασις εἰς ἄμφω γίνεται, οἷον εἰς 

ÜTo χαὶ Ξανϑίππην T, ἄρρεν χαὶ Σωχράτην, αὐτὸς συλλογιστιχῶς ἐδήλωσεν 

διὰ τοῦ ἀντίχειται δὲ τῷ μὲν ἄρρεν! τὸ ϑῆλυ, τῷ δὲ πατρὶ f; μήτηρ, 
90 ὃ f, μείζων πρότασίς ἐστι τοῦ συλλογισμοῦ, xal διὰ τοῦ ἢ δὲ ἔχστασις 

εἰς τὰ ἀντιχείμενα, ὃ ἣ ἐλάττων ἐστίν: ὡς εἶναι τὸν συλλογισμὸν 

τοιοῦτον f, ἔχστασις εἰς τὰ ἀντιχείμενα, ἀντίχειται δὲ τῷ ἄρρενι τὸ UTD, 80 

τῷ δὲ πατρὶ ἢ μήτηρ, ὥστε ἢ ἔχστασις εἰς ἄρρεν xal πατέρα ἔσται 7, εἰς 
θῆλυ xai μητέρα᾽. δείξας οὖν ὁποῖόν τι γίνεται, εἰ at δημιουργοῦσαι δυνά- 

25 μεις εἰς τὰς ἐγγὺς ἣ εἰς τὰς πόρρω λυϑῶσι, τεχνοῖ ἐντεῦϑεν xai τί ἀπο- 
βαίνει, ἐὰν ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος χρατήσῃ χίνησις, ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ Σωχράτους 
μἢ χρατήσῃ. ταῦτα δὲ δέδειχται ὡς ἐξ ἄλλης ἀρχῆς τοῦ ἐὰν δὲ T μὲν 

ἀπὸ τοῦ ἄρρενος χρατήσῃ χίνησις. ὅτι δ᾽ ἕτερον τὸ λύονται τοῦ 
χρατοῦνται, αὐτὸς μετὰ μιχρὸν ἐδήλωσεν εἰπών * x τὸ οὖν λύονται δὲ 95 

80 αἱ χινήσεις αἱ δημιουργοῦσαι ἴσον ἐστὶ τῷ χρατοῦνται μᾶλλον ὑπὸ τῶν 

ἐγγύς. τὸ δὲ ἅμα γὰρ εἰς ἄμφω ἔχστασίς τις ἐγένετο δυνάμει 
τοιοῦτόν ἐστι’ δίδυμα γάρ τις τεχοῦσα τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ ϑῆλυ, τὸ μὲν 

ἄρρεν ὅμοιον ἦν τῷ πατρί, τὸ δὲ ϑῆλυ τῇ μητρί: ἂν οὖν λυϑῇ, ὥσπερ 
εἴρηται, T, τοῦ Σωχράτους δύναμις ὡς Σωχράτους μὴ εἰς τὴν τῆς Ξανϑίππης, 

35 αλλ εἰς τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἔσται ἄρρεν τῷ πάππῳ ἐοιχός, τέλος δὲ 
συγχέονται, ὥστε μηδενὶ ἐοιχέναι τῶν συγγενῶν, ἀλλ᾿ ἁπλῶς ἀνϑρώπῳ. 40 

1 δημιουργεῖ ἃ 8 Σωχράτης seripsi: σωχράτους Ka 12 διὸ] δὶς a 
18 ἡ scripsi: 7, Ka 15 «t] τὸ ἃ 16 συμμιγμένα ἃ μένα ἄμφω γίνεσθαι 

in lac. om. K 19 ἄρρεν ἃ τὸ δὲ ἃ 20 τὸ δὲ ἃ ἔσται] ἐστὶ ἃ 
25 εἰς τὸ ἐγηὺς a ἤ τε πόρρω ἃ αἰ] τὸ ἃ 26 ἡ δὲ ---- χίνησις (28) 

om. K 29 lacuna ex Arist. p. 768» 7—10 χρατούμενον μὲν ἐξίσταται χτὰ. explenda est 

9] ἔκτασις 1: στάσις K ttc] libri οὐ Arist. P: om. Arist. vulg. ἐγίνετο TL 

94 ὡς Σωχράτης ILa 95 ἔσται] ἔστι ἃ τῷ --ἐοιχός] τὸ ἀπεοιχός Ka 

96 ὥστε] ὥσπερ ἃ 
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ἐπειδὴ γὰρ ὃ. χαϑόλου ἄνθρωπος πᾶσιν ἀχολούϑεϊ τοῖς χαϑ᾿ ἕχαότον, 89: 

ἀνάγκη, ὅταν σύγχυσις γένηται, ἐοιχέναι τῷ ἀχολουϑοῦντι. ὅτι ὃὲ πᾶν τὸ 
χινοῦν χινεῖται ἔξω τοῦ πρώτου, δῆλον" χαὶ γὰρ ἢ ἀπλανὴς ἀντιφέρεται 

ὑπὸ τῶν πλανωμένων ἣ χατὰ τὸν ϑαυμαστὸν [[τολεμαῖον xoi ὑπὸ τῆς 
dvdotpou, xal ἐπὶ τούτῳ χατὰ ξχατὸν χρόνους ἀναποδίζουσιν οἱ ἀπλανεῖς 

uoipav μίαν, ὡς τῷ εἰρημένῳ [Πτολεμαίῳ δέδειχται. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀϑλητῶν 
εἰ μὲν ἢ ἐν τῷ δεξιῷ ποδὶ φέρε εἰπεῖν φύσις χρατεῖν δύναται καὶ συμπέττειν, 45 

ἢ δ᾽ ἐν τῷ λαιῷ μὴ δύναται, πάνυ μείζων γίνεται ὃ δεξιὸς τοῦ ἀριστεροῦ, 
ὡς σχεδὸν μηδένα λόγον. ἔχειν ϑάτερον πρὸς ϑάτερον. σατυρίασις δέ ἐστιν 

10 ὃ λέγουσιν ἐλεφαντιᾶν. οὐ μόνον ὃξ τοῦ λαιοῦ μείζων ἐστὶν ὁ δεξιὸς ποὺς 
χατὰ πολὺ, ἀλλὰ xoi ἑαυτοῦ μείζων γέγονεν T, πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι τρέφεσϑα', 

ἐλάττων γὰρ ἦν πρὸ τοῦ τρέφεσϑαι. | 

p.76949 "Evtot μὲν γάρ φασιν, ἀφ᾽ ὁποτέρου ἂν ἔλθ ῃ σπέρμα 89» 
πλέον, τούτῳ γίνεσϑαι μᾶλλον ἐοιχός. 

15 Εἰπών. πῶς τὰ τέχνα ὁτὲ μὲν ὅμοια γίνεται τοῖς τεχνώσασιν, ὁτὲ δὲ 

ἀνόμοια, ἐπειδή τινες τῶν φυσιχῶν ἐπειράϑησαν εἰπεῖν περὶ τῆς αἰτίας 5 
, $5 Y CN € YN 5 M 3 - ird , / A ^- " - 

τούτου, οὐδὲν δὲ πιϑανὸν οὐδὲ ἀναγχαῖον εἶπον, ἐχτίϑεται τὰς δόξας αὐτῶν 

x«i ἐλέγχει. ὧν μία ἣν T, λέγουσα ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος ἀπέρχεσϑαι 

σπέρμα, χαὶ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, χαὶ εἰ μὲν εἴη πλέον 10 

20 τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, νιχᾶν τὸ τοῦ ϑήλεος xai γίνεσϑαι ἄρρεν xal ὅμοιον 
- , 5 Y y x a “Ὁ » , ^N Y mer "UN 7 E» 

τῷ πατρί, εἰ δὲ ἔλαττον μὲν τὸ τοῦ ἄρρενος, πλέον ὃξ τὸ τοῦ ϑήλεος 15 
- v, £f bd H Ἃ τ X a t / M Ὁ (- L4 

ϑῆλυ xal ὅμοιον τῇ μητρί: dv O& ἴσον ἢ ἑκατέρου xal μηδέτερον ὑπερέχῃ 

wy, δυνάμενον θάτερον θατέρου χρατεῖν διὰ τὴν ἰσότητα ἀμφοῖν, οὐδετέρῳ 
^ 3 e M ; “ D E] 

γίνετα! ὅμοιον, ἀλλ ἁπλῶς ἀνθρώπῳ. ϑεὶς οὖν ταύτην τὴν δόξαν εὐϑὺς 90 

25 ἀπαντᾷ πρὸς αὐτὴν λέγων “εἰ δέδειχται ψεῦδος ὃν τὸ λέγειν ἀπὸ παντὸς 
, , € κ᾿ , 2 , y. £ M 1 , CON 3 E 2 TS 

ἀπέρχεσϑαι τοῦ σώματος σπέρμα ἔχον ἐν ἑαυτῷ τὰ μόρια πάντα ἐνεργεία, 25 
, , ᾿  κ “ῷ ^ » M M 2 € A IMS m 

ἀναίσϑητα δὲ διὰ σμιχρότητα, ψεῦδος dv εἴη xal τὸ αἰτιᾶσϑαι αὐτὸ τῇ 

ὁμοιότητος xal ἀνομοιότητος. ἔτι ἐπεὶ γίνεται xal ÜTÀo ἐοιχὸς τῷ πατρὶ 90 
M * v - ’ τ , e. - 7; . T 

xai ἄρρεν τῇ μητρί, ἀνάγχη, ἣ μέν ἐστι ÜTÀo τὸ τεχϑέν, πλέον εἶναι τὸ 
P “Ὁ » ^ - ^ ΄ 7 - 

30 ἀπὸ τῆς μητρός, ἔλαττον ὃὲ τὸ ἀπὸ τοῦ πατρός, ἢ δὲ πάλιν ὅμοιον τῷ 
͵ 

^ , 

πατρί, πλέον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ πατρός, ἔλαττον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς μητρός". 35 
[d ) 2 ἂν ΄ δ τὰ 5 , , , , σ ^N 

ἅμα δ᾽ ἐλϑεῖν πλέον ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἀδύνατον, τουτέστιν ἅμα δὲ 

Ι χαϑ᾽ ἕχαστα libri 2 γίνεται ἃ 4 ἢ xaxà-— [Πτολεμαῖον] ἢ xai τῶν xa^ 

ἕχαστον κατὰ πτολεμαῖον IL 9 post ἀνάστρου add. σφαίρας Κα ἀναποδίζουσιν 

οἱ ἀπλανεῖς] ἀναποδείξει ἡ ἀπλανὴς ἃ 6 μίαν μοῖραν coll. K 1 φύσει L 

8 μείζω I: μεῖζον Καὶ 9 πρὸς ἕτερον Ka σατυρίωσις IL 1l xarà πολὺ 
post ἐστὶν (10) ponunt Ka 7, om. Ka 12 ἀλάττων (sic) L πρὸ τοῦ 

ἄρξασϑαι τρέφεσϑαι ἃ 10 ἔλϑοι I 16 ἐπειράσϑησαν ἃ 16. 17 . αἰτίας 
τούτων IL 18 λέγουσα] λέξις I 19 σπέρμα] σῶμα IKa 2] τὸ prius 

om. Ka 23 χρατῆσαι Ka οὐδετέρου IL 24 ἀνθρώπου IL 

20 μιχρότητα Καὶ αὐτὸ] ἀπὸ IL 29 τὸ post elvat om. L 9l elvat 
om. IL τὸ post δὲ om. ἃ 
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σι 

10 

10 

D Ji 

90 

^ »*. 3A ^ ey * ^ mS wq. P d 5 ^ ^ e , * ^ " ^ 

τὸ αὐτὸ xai ἕν, oiov τὸ τοῦ ϑήλεος, τοῦ αὐτοῦ xui ἑνός, οἷον τοῦ ἀπὸ 
τοῦ ἄρρενος, καὶ πλέον εἶναι xai ἔλαττον ἀδύνατον. ὥσπερ γὰρ 6 πέντε 
, Ü ^ A -— A ἐλ , m er *, Ü ^ T , ^F e 

ἀριϑμὸς xai μείζων xal ἐλάττων τοῦ ἕξ ἀριϑμοῦ εἶναι οὐ δύναται, οὕτω 
οὐδὲ τὸ τοῦ ϑήλεος πλέον χαὶ ἔλαττον τοῦ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος. ἐνστὰς οὖν 

40 

45 

πρὸς αὐτὴν ἐχτίϑεται xal τὴν λοιπήν, βελτίονα λέγων εἶναι τῆς προτέϊρας, 90: 
“ , ! E" LAB ^u vs ΄ Jae M , , T 
ὅμως μέντοι ψευδῆ αὕτη Os ἦν T, λέγουσα τὸ σπέρμα πανσπερμίαν εἶναι 

΄ M — "4 , , , [d » 

πάντων τῶν μερῶν. ὥσπερ γάρ, φησίν, εἰ νοήσομεν ὡς ἔν τινι ἀγγείῳ 
, , ; ΄ - * e 05 , » ^ » , 

πολλούς τις εἰσήγαγε χυμούς, οἷον οἶνον, ὕδωρ, μέλι, ἔλαιον xat ἄλλα τινά, 
“ , * , 5, ' " ᾿ , , “ M ν κα , , 

εἶτα δύναμιν εἶχε χωρίζειν αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἐν ὃὲ τῇ διαχρίσει ταύτῃ 

λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν ὡς ἔτυχε, συμβαίη ἂν ὁτὲ μὲν πλέον λαβεῖν οἴνου, 
e e ^ e ^ M 3 - 

01& δὲ ἔλαττον, ὁτὲ δὲ ἴσον, ὁτὲ ὃὲ τοῦ μὲν οἴνου μηδ ὅλως λαβεῖν τι, 

ἀλλ᾽ εἰ τύχῃ, ὃ ἂν λάβῃ τοῦ μέλιτος εἶναι, ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xal ἐπὶ τοῦ 
ὕδατος χαὶ μέλιτος χαὶ τῶν ἄλλων, οὕτω χαὶ ἐν τῷ σπέρματι ἐπειδὴ ἔνεισι 

τὰ μόρια πάντα χαὶ τὰ τοῦ ἄρρενος χαὶ τὰ τοῦ ϑήλεος, εἰ μὲν συμβῇ 
λαβεῖν τὴν φύσιν πλείονα ἀπὸ τῶν τοῦ ἄρρενος, ἐοιχὸς γίνεται τῷ ἄρρενι, 

4. NON , 2 ^ M -Ὁ ΄ - , , ^ Ἁ , — 

εἰ δὲ πλείονα ἀπὸ τῶν τοῦ ϑήλεος, τῷ ϑήλει. λέγει δὲ τὸν λόγον τοῦτον 
,F Ψ 3 5 L4 9 a - » " 3i , V » MEL | 

πλασματώδη εἶναι xal ἀσαφῆ" οὐ γὰρ σαφῶς εἴρηχεν, εἴτε ἐνεργείᾳ εἰσὶ 
, bi bd ,F b , (2 , 

tà μόρια ἐν τῷ σπέρματι εἴτε δυνάμει, ὥσπερ ἣ προτέρα δόξα ἔλεγεν" 
ἐχείνη γὰρ σαφῶς εἶπεν ἐνεργείᾳ εἶναι τὰ μόρια ἐν τῷ σπέρματι. τὸ δὲ Ὁ 

βούλεται δὲ χαὶ βέλτιον λέγειν μὴ ἐνεργείᾳ ἴσον ἐστὶ τῷ φαίνεται 
LI , A , , , 5 - 5 M , P. A^ mJ 5 i] 

UT λέγειν τὰ μόρια ἐνεργείᾳ ἐνεῖναι ἀλλὰ δυνάμει ἐχ τοῦ λέγειν αὐτὰ 

πανσπερμίαν" φανερῶς δὲ οὐ λέγει. βέλτιον δὲ xal δυνατὸν λέγειν δυνάμει gis ΟΡ Dis I : Y [et 
ἐχεῖνο δὲ ἀδύνατον, τουτέστιν ἐνεργείᾳ δὲ εἶναι ἐν τῷ σπέρματι ἀδύνατον. 

ἡμάρτανον δέ, φησί, xal ὅτι δι᾿ ἑνὸς τρόπου εἴτε τῆς πανσπερμίας εἴτε 

τοῦ ἀφ᾽ ἑχατέρου ἀπέρχεσϑαι, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ πλέον, ἐπειρῶντο περὶ πάντων 
τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι, τοῦ τε ἄρρενος χαὶ τοῦ ϑήλεος, χαὶ τοῦ τὸ μὲν 

ἄρρεν τῷ πατρί, τὸ δὲ ϑῆλυ τῇ μητρὶ ἐοιχέναι. αὐτὸς μὲν γὰρ εἰρήχει 

τὰ μὲν δυνάμει ἐν τῷ σπέρματι τὰ δὲ ἐνεργείᾳ, χαὶ τὰ μὲν ἐγγύτερον τὰ 

δὲ πορρώτερον, xal ὅτι τὸ λυόμενον εἰς τὸ ἐφεξῆς λύεται, xal τἄλλα ὅσα 
εἰρήχει᾽ 6 δὲ ταῦτα μὲν παρορῶν, τρόπον ὃὲ ἕνα πάντων αἰτιώμενος εἴτε 
τὴν τῆς γονῇς πανσπερμίαν εἴτε τὴν ἀφ᾽ ὁποτέρου xarà τὸ πλεονάζον 

ἔχχρισιν, εἴη ἂν λέγων ἀδύνατα xol ἀδιανόητα. ἡμάρτανον δὲ περὶ τούτων 

διὰ τὸ πειρᾶσϑαι δι᾿ ἑνὸς τρόπου ἀποδιδόναι τούτων πάντων τὰς αἰτίας" 
αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι συμβάλλονται πρὸς ἀρρενοτοχίαν χαὶ ϑηλυτοχίαν, 

35 ὁμοιότητα xal ἀνομοιότητα xai αἵ τροφαὶ καὶ αἱ χῶραι ἄνεμοί τε xoi 

1. 9 τοῦ ἀπὸ τοῦ] τὸ τοῦ IL!: τοῦ τοῦ corr. L? 2 ὡς γὰρ Ka 9 τὴν mpo- 

τέραν Καὶ 6 μέν τι ἃ 9 δύναμιν clye] δύναταί γε IL αὐτὰ] ταῦτα 1 
15 τῶν om. ἃ 16 post πλείονα add. καὶ IL 11 πλασματίαν Ka cf. Arist. 
p. 769256 ἀσαφῆ corr. ex σαφῆ Καὶ 19 εἶπεν] ἔλεγεν Καὶ 21 εἶναι ἃ 

αὐτὸ Κὰ 29 ἐκεῖνον I δὲ ante εἶναι om. ἃ εἶναι ἐν in ras. L 
ἐν om. Κα 24 φησί---ἡμάρτανον δὲ (52) om. IL χαὶ om. ἃ post ὅτι 
add. xoi Καὶ δι᾿ ἑνὸς] δ᾽ ἑνὸς a πανσπέρμου ἃ 26 τοῦ τὸ scripsi: 
τοῦτο Ka 28 ἐγγυτέρω ἃ 29 πορρωτέρω ἃ 9l ὁποτέρου scripsi: 

ὁποτέρα Ka 32 λέγοντες 4 94 dppevoyovíav IL 95 post ὁμοιότητα 
add. τε Καὶ δὲ ἃ ἄναιμοι ἃ 

τυ 

15 

* 20 

τῷ I» 

40 
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^ ^ 3 σ 5 , , -* Y YA , e A - - 

τἄλλα παάνϑ᾽ ὅσα εἰρήχει. λέγει ὃὲ xai τὰ γεννώμενα ὑπὸ τῶν γυναιχῶν 
, Li v ’ σ , U , iJ A 

τέρατα xal ἔχοντα βοός, ὥς φασιν, T, μόσχου χεφαλὴν γίνεσϑαι διὰ τὰς 

προειρημένας αἰτίας" ἦσαν OE αὗται τό τε λύεσϑαι τὰς χινήϊσεις τῶν 90" 

ποιούντων χαὶ τὸ ἐπιχρατεῖν τὴν ὕλην. συμβαίνει μὲν οὖν ταῦτα διὰ τὰς 
, , »v ) 5 ^ * , , Y ^N - 

ὅ προειρημένας αἰτίας, ἔστι δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγουσι, τουτέστιν οὔτε δὲ βοῦς 
Y Y , ; ATE, 7 3442 «5 , ' ow ΄ 

οὔτε δὲ πρόβατον ἐξ ἀνθρώπου γίνεται. ἀλλ᾽ ἐοιχότα μὲν Bot ἣ προβάτῳ, 
βόες δὲ xal πρόβατα οὔχ εἰσιν’ οὐ γὰρ τὸ ἐοιχός τινι ταὐτόν ἐστι τῷ ᾧ 

ἔοιχεν. εἰσὶ γὰρ πολλοὶ τῶν χατὰ φύσιν ὄντων ἀνθρώπων xol μὴ πηρώ- 
ματα μηδὲ τέρατα ὄντων ἐπιμήχη ἔχοντες τὰ πρόσωπα χαὶ ὅμοια τοῖς τῶν 5 

10 βοῶν, ὅμως οὔχ εἰσι βόεια. διὸ xai σχώπτοντες οἱ εὐτράπελοι τοὺς μὴ 
' ' " - N , , » M ^ - 

χαλοὺς μηδὲ εὐειδεῖς τοὺς μέν φασι βουπροσώπους, ἄλλους δὲ αἰγὶ φυσῶντι 

πῦρ (ἔστι γὰρ ὁ αἷξ ὥσπερ xai 7, αἴξ, xai διὰ τοῦτο εἶπε φυσῶντι xal 
οὐ φυσώσῃ) ἄλλους δὲ εἴχαζον oti χυρίττοντι. τὶς δὲ φυσιογνώμων 
dvXys πάσας τὰς τῶν ἀνϑρώπων ὄψεις, τουτέστι πάντα τὰ τῶν ἀνϑρώπων 

15 πρόσωπα εἰς τριῶν ζῴων" οἷον γὰρ ἂν εἶδεν ἀνϑρωπον, ἄνδρα T, γυναῖχα, 
ἀπείχαζε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἕνί τινι τῶν τριῶν τούτων ζῴων χαὶ ἔπειϑε 10 
πολλάχις τοὺς ἀχούοντας. ὥσπερ οὖν οὗτοι πάντες ὁμοιότητά τινα ἔχουσι 
χατὰ τὰ σχήματα τῶν προσώπων πρὸς τὰ ἄλογα ζῷα, οὔχ εἰσι μέντοι οἱ 
αὐτοὶ ἐχείνοις, οὕτω xai τὰ γεννώμενα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τέρατα. ὅτι 

90 ὃὲ ἀδύνατον T, ἄνϑρωπον ἐχ προβάτου γενέσϑαι ἣ πρόβατον ἐξ ἀνϑρώπου. 
δηλοῦσιν ot χρόνοι τῆς χυήσεως: πῶς γὰρ δυνατὸν ἄνϑρωπον ἐχ προβάτου 

γενέσϑαι, τοῦ μὲν προβάτου ἐν τῷ τετάρτῳ μηνὶ γεννῶντος, τοῦ δ᾽ ἀνθρώπου 
5 -- e -— f E , A - » b 5 M 5 , , Ἁ M , 

ἐν τῷ ἑβδόμῳ ὀλιγάχις, τὰ πλεῖστα Ó' ἐν τῷ ἐνάτῳ, μάλιστα Oi xol ἐν 15 

τῷ δεχάτῳ, ὅταν ἄρρεν τέχῃ; γεννᾷ Oz ἐν τῷ ἑβδόμῳ οὐ μόνον τὰ τέλεια, 
25 ἀλλὰ χαὶ τὰ τέρατα. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει τὰ μὲν οὖν τῶν τεράτων 

τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον, τουτέστιν ἔχοντα χεφαλὰς χαὶ πρόσωπα 
ὅμοια τοῖς τῶν βοῶν χαὶ προβάτων, τὰ δὲ γίνεται ἐν τῷ ἔχειν τρεῖς ἡ 

A 2 - ^ FN FN " [4] ^ , o AY - ^ , 

τέτταρας ἐπὶ τῶν διπόδων πόδας T, ἕξ δαχτύλους ἐπὶ τῶν πενταδαχτύλων 

y; δύο χεφαλάς: ἐγέννησε γάρ τις γυνὴ τέρας διχέφαλον. 

30 p. 769»30 Δημόχριτος μὲν οὖν ἔφη γίνεσϑαι τὰ τέρατα διὰ τὸ 

δύο γονὰς πίπτειν. 

Τὴν Δημοχρίτειον πρότερον περὶ τῆς τῶν τεράτων γενέσεως παρα- 20 

τίϑεται δόξαν, εἶθ᾽ οὕτως ἐρεῖ τὴν αὑτοῦ. ἔλεγεν οὖν ὃ Δημόχριτος ὅτι 

4 ποιούντων] τοιούτων ἃ χρατεῖν ἃ post ὕλην lac. V fere litt. 1L 
6 πρόβατα a ἐξ ἀνθρώπου] ἐξαπίνης ut vid. Καὶ 1 τοῦ ᾧ ἃ 10 ἀτρά- 

πελοι ἃ 11 βοοπροσώπους ILa 12 πῦρ om. IL post γὰρ add. μὲν a 

6 Tie I 19 εἰκάζομεν L oli. KL?a Arist. vulg.: 0i ex corr. I 1.1} Arist. SYZ 

15 ἄνϑρωπον om. ἃ 18 μέντοι] μέν τι ἃ 18, 19 οἱ αὐτοὶ] οἵα τὰ ἃ 

20 ἣ πρόβατα ἃ 23 ὀλιγάκις] πολλάχις Ka 24 ὅτε ϑήλην τέχη ἃ 
οὐ μόνον ἐν τῶ ἑβδόμω coll. IL 25 οὖν om. ἃ 26 γίνεται] λέγεται Arist. 

χεφαλὴν Ka πρόσωπον Καὶ 29 γάρ] δὲ ἃ 90 ἔφησε Arist. vulg.: φησὶ 
Arist. P γίνεσϑαι Καὶ Arist.: γενέσϑαι IL 92. 39 περιτίϑεται ἃ 39 αὐτοῦ I 
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10 

20 

90 

ἐν τῇ σήμερον φέρε εἰπεῖν γεγονυίᾳ ὀχεία. εἰσήλϑεν ἐν τῇ ὑστέρα ἀπὸ τοῦ 90" 

ἄρρενος Ἰονή. εἰσέρχεται ὃΣ χαὶ ἐν τῇ εἰς αὔριον Ἰενησομένῃ, xai ὅλως 
y δ ? 4 2 d Á f^ “οἵ ἣν ^ A5 2 d. - ^re /, s ἄλλη μὲν εἰσέρχεται ἐν τῇ προτέρᾳ ὀχεία, ἄλλη δὲ ἐν τῇ ὕστερον γεγονυία. 30 
e ν᾿ C 3 mw b Q7 ^ ^F 5 , ^^ e , , “ ὅταν οὖν δὶς ὀχευϑῇ τὸ ὕϑλυ, xal δύο εἰσέλϑωσιν ἐν τῇ ὑστέρᾳ αὐτοῦ 

4ovat, ὥσπερ f, πρότερον εἰσελϑοῦσα πλάττει χαὶ ποιεῖ χεῖρας χαὶ πόδας 
χαὶ τὰ λοιπά, οὕτω χαὶ f, ὕστερον εἰσελϑοῦσα τὰ αὐτὰ ποιεῖ: ἀλλὰ διὰ τὸ 80 

εἶναι τὸ χαταμήνιον ἕν χαὶ συνεχές, γίνονται xal τὰ ἐξ ἀυφοῖν ταῖν γοναῖν 

συνεχῆ ἀλλήλοις χαὶ ἐπαλλάττοντα, τουτέστι χοινωνοῦντα χαὶ ὅμοια ὄντα 40 
*, ,F εἶ A , * LIP A , -* » » «^ * 

ἀλλήλοις, xai διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν γίνεται εἷς ἀνῦρωπος, ἔχων δύο μὲν 

χεφαλάς, τέσσαρας δὲ πόδας. ἔλεγε ὃὲ 06 Δημόχριτος xai τὰ ὠὰ τῶν 45 

ὀρνίϑων τέρατα εἶναι" ταχείας γάρ, φησί, χαὶ ἐν μιὰ ὥρᾳ πολλάχις ἐπὶ 

τούϊτων γινομένης τῆς ὀχείας πολλαὶ εἰσέρχονται γοναί, xoi διὰ τοῦτο 91: 

τοῦ ᾧὠοῦ τὸ μέν ἐστι λευχόν, τὸ δὲ ὠχρόν" εἰ ὃὲ εἰσήρχετο μία γονή, 7, 
. Η͂ * T H ^ Mos , 3. A * , M ' 354 , , ' ὠχρὸν ἂν ἦν τὸ πᾶν T) λευχόν. εἰσὶν οὖν, φησί, xal τὰ ὠὰ τέρατα, ἀλλὰ ὃ 

διὰ τὸ ἀεὶ οὕτως γίνεσϑαι τῇ ταχυτῆτι τῆς ὀχείας οὐ δοχοῦσιν εἶναι τέρατα. 
ἐπαλλάττειν δὲ xol χοινωνεῖν λέγει τὴν τῶν (v χρόαν, διότι παντὸς 10 

ὀρνιϑείου ὠοῦ τὸ μέν ἐστι λευχὸν τὸ δ᾽ ὠχρόν. ἣ μὲν οὖν Δημοχρίτειος 
περὶ τῆς τῶν τεράτων γενέσεως δόξα αὕτη, τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος γονὴν 1 

αἰτιωμένη" ὅπερ οὗτος οὐ βούλεται, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος 

ὕλην. ἐγχαλεῖ δὲ τῷ Δημοχρίτῳ λέγων εἰ δὲ συμβαίνει ἐξ ἑνὸς σπέρ- 

ματος πλείω γίνεσϑαι xal μιᾶς συνουσίας, ὅπερ φαίνεται. ἔστι 20 

δὲ τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον sl ὅλως χρὴ τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος αἰτιᾶσϑαι 
σπέρμα, ὡς Δημοχρίτῳ δοχεῖ, χαὶ μὴ τὴν ἀπὸ τοῦ ϑήλεος ἀπόχρισιν, ὡς 90 

ἡμῖν, τί δεῖ ἀναχυχλεῖν xai λέγειν ὅτι T, πρότερον εἰσελϑοῦσα γονὴ πεποίηχε 

τάδε, ἢ δ᾽ ὕστερον τάδε, xal μὴ ἀποφαίνεσϑαι ὅτι ἢ αὐτὴ καὶ μία πεποίηχε 30 

τὰς τέσσαρας χεῖρας xal τὰς δύο χεφαλάς, xal τὰ λοιπὰ ὁμοίως᾽ ; ὁρῶμεν 

γὰρ ὅτι ἐχ μιᾶς ὀχείας xal δηλονότι xal μιᾶς γονῆς διδυμοτοχοῦσι πολλαὶ 
τῶν γυναιχῶν, ὁμοίως δὲ xai τῶν πολυτόχων πολλὰ ἐχ μιᾶς ὀχείας γεννᾷ 95 

πλείονα. εἰ οὖν ἢ μία γονὴ πολλὰ δύναται ποιεῖν ζῷα, ποιήσει ἄρα xal 
ἕν πλείονα ἔχον μέρη τῶν χατὰ φύσιν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ: τοῖς γὰρ 40 

τοιούτοις, φησί, τουτέστι τοῖς πολυτόχοις, ἀναγχαῖον μάλιστα τοῦτο 

συμβαίνειν, τουτέστι τὸ τέρατα γεννᾶν. ἂν γὰρ μὴ διαχριϑῶσι τὰ 
σπέρματα (εἰ δεῖ ταῦτα αἰτιᾶσϑαι χατὰ τὴν Δημοχρίτειον ἀπόφασιν) ἂν δὴ 45 

uz, διαχριϑῶσι xai τοῦτο μὲν τὸ μέρος τοῦ ὅλου σπέρματος ποιήσῃ | 
- - » » 3 ^ -Ὁ 

ζῷον, ἐχεῖνο δὲ τὸ μέρος ἕτερον xal ἄλλο ἄλλο, ἀλλ ἅμα ὦσι xai συνεχῇ 91v 
5 i ^ m uU d , z e - ») 4 , 

ἀλλήλοις τὰ τοῦ ὅλου σπέρματος μόρια, γενήσεται £v τι ζῷον ἔχον, εἰ 5 

τύχῃ, δύο μὲν χεφαλάς, ἕξ δὲ πόδας, τέσσαρα ὃὲ ὦτα. ταῦτα εἰπὼν πρὸς 

2 εἰς om. Ka 9 προσέρχεται IL 4 αὐτοῦ om. IL 9 μὲν δύο coll. I: 
pi» BL 10 τέτταρας] δύο Καὶ 12 γενομένης Καὶ 18 ἐστι om. IL 
εἰ scripsi: ἐὰν IL: ἂν ἃ 14 λευχὸν ἂν ἣν τὸ πᾶν ἢ ὠχρὸν coll. Ka τέρας IL 

18 ἀπὸ] ἐχ ἃ 19 ob om. TI 20 συμβαίη La 29 Δημόχριτος I 

24 πρότερον] πρώτη TT, 28 πολλὰ] πολλάκις ἃ γεννῶσι ἃ 80 αὐτοῖς ἃ 
91 φασὶ ἃ 82. 33 τὰ σπέρματα---διαχριϑῶσι (34) om. Καὶ 88 δὴ] δὲ IL 
94 ποιήσει 1L 99 ἄλλο ἄλλου IL 9( cyst ἃ δὲ post τέσσαρα om. IL 
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Δημόχριτον τὴν ἑαυτοῦ ἐχτίϑεται δόξαν λέγων ὅλως δὲ μᾶλλον τὴν 91" 
^ , - - ^ , , * —- tv , * E 

αἰτίαν τῆς τῶν τεράτων γενέσεως οἰητέον ἐν τῇ ὕλῃ, τουτέστιν ἐν τῇ 
ἐχχρίσει τῇ ἀπὸ τοῦ ϑήλεος χαὶ ἐν τῷ χυήματι τῷ ἐχ τοῦ χαταμηνίου 

M - — » v -Ὁ A , , , 2 - ’ χαὶ τῆς τοῦ ἄρρενος ὄντι γονῆς. ἄν γὰρ ἐπιχράτεια γένηται ἐν τῷ χυήματι 
5 τῆς ὕλης, ἧττα δὲ τῆς γονῆς. τέρας ἔσται τὸ γεγονός. λέγει δὲ μάλιστα 10 

γίνεσϑαι ἐν ταῖς ἀλεχτορίσι τὰ τέρατα διὰ τὸ ἔχειν πολλὰ χυήματα, χαὶ 
πλησίον εἶναι ἀλλήλων, ὥστε ἅπτεσϑαι ϑάτερον ϑατέρου. ἁπτόμενα δὲ 
συμφύονται: ἐξ οὗ συμβαίνει πολλάχις περιχλείεσϑαι ὑπὸ ἑνὸς χελύφους 
δύο ὠχρά, xal δὴ δρῶμεν πολλὰ τῶν qv δύο ἔχον ἕχαστον αὐτῶν ὠχρά. 

10 χαὶ ἐπεί, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὸ μὲν τοῦ νεοττοῦ σῶμα ἐχ τοῦ λευχοῦ 

γίνεται, ὡς δὲ προϊὼν ἐρεῖ, οἱ [δὲ] πόδες xol ἢ τροφὴ ἐκ τοῦ ὠχροῦ: 

ἐπειδὴ γὰρ οἱ πόδες τῶν ἄλλων γεωδέστεροί εἰσιν ὀστῶν (τὰ γὰρ πλῆχτρα 

xal οἱ ὄνυχες χαὶ αἱ ἐν τοῖς σχέλεσι λεπίδες παντελῶς εἰσι γεώδεις), τοιοῦτον 
δὲ χαὶ τὸ ὠχρόν (γεῶδες γὰρ χαὶ τοῦτο, ὡς πολλάχις εἴρηται), ἀναγχαῖον 

18 ἐχ τοῦ ὠχροῦ ἴσχειν τὴν γένεσιν τὰ σχέλη᾽ ἐπεὶ οὖν ἐχ τοῦ ὠχροῦ ot 
, , d —-— wx , - M - - 

πόδες, ἐν ᾧ ῳῷ δύο εἰσὶν ὠχρά, dvwixoiov τέσσαρας T, τρεῖς ἐξ αὐτοῦ 
γίνεσϑαι πόδας. συμφύονται δέ, φησί, πολλὰ χυήματα τῶν ὀρνίϑων ὥσπερ 

xdi πολλὰ τῶν περιχαρπίων: ὁρῶμεν γὰρ δύο χάρυα συμπεφυχότα ἀλλήλοις 
χαὶ ἄλλα πολλά. τούτων οὖν τῶν ὀρνιϑείων ὠῶν ὅσων αἱ λέχιϑοι (λέγων 20 

20 λεχίϑους τὰ ὠχρά) χεχωρισμέναι εἰσὶν ἀπ᾿ ἀλλήλων διά τινος ὑμένος, 
γίνονται ἐχ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ὠοῦ δύο νεοττοὶ τέλειοι μηδὲν ἔχοντες 

Ἁ ^N —M e ^ — ^ * / ^ ^ , , ) 

περιττὸν μηδὲ τερατῶδες: ὅσων ὃὲ συμβῇ τὰς λεχίϑους μὴ διείργεσϑαι ἀπ 

ἀλλήλων ὑμένι, ἀλλὰ συνεχεῖς εἶναι, γίνονται οἱ τερατώδεις νεοττοὶ μίαν 

μὲν ἔχοντες χεφαλὴν χαὶ ἕν σῶμα, ἐπειδὴ χαὶ τὸ λευχὸν ἕν (τέτταρα δὲ 

25 σχέλη). ὅταν γὰρ γένηται ἕν ζῷον μίαν ἔχον χεφαλὴν xai ἕν σῶμα, 
, ^N , , AS , , ' 1 1 * w^ ' MAS S 

τέτταρα δὲ σχέλη, τότε δὴ [τότε] συμβέβηχε xai τὰ λευχὰ τὰ δύο xal τὰ 20 
5» ' A D RA Ἁ o^ , 3 ) , , e , , ^N , ^ 

ὠχρὰ τὰ δύο μὴ Ot(pyscüat ἀπ᾿ ἀλλήλων ὑμένι. γίνεται δὲ μία χεφαλὴ 
Ἁ [4] - ^ ^ ^ , «| 5 ^ M Ὁ} » , “ 

xai ἕν σῶμα διὰ τὸ τὰ δύο λευχὰ ἀναχραϑῆναι xol OU ἀλλήλων χωρῆσαι 

χαὶ ἕν τι σύστημα χαὶ μίαν χρᾶσιν ἐξ ἀμφοτέρων χαὶ φύσιν γεγονέναι, 

80 τέτταρες δὲ T, τρεῖς πόδες, διότι τὰ ὠχρά, εἰ xai συμπεφύχασιν ἀλλήλοις 
' ' » , ) a , ΄ XN M » d. , ' ^ 

χατὰ τὰς ἄχρας, ἀλλ οὖν δύο πάλιν εἰσὶ xal οὐχ ἕν: οὐ γὰρ δύναται 

ῥαδίως οὕτω τὰ ὠχρὰ ἀναχραϑῆναι χαὶ ἕν τι γενέσϑαι διὰ τὸ δυσδιαίρετον 

αὐτῶν, ὅπερ αὐτοῖς παρέχεται τὸ ἐνὸν γεῶδες. ὅτι δὲ τὰ μὲν λευχὰ ῥᾷστα 90 
ἀναμίγνυται χαὶ ἀναχεράννυται, τὰ δὲ ὠχρὰ τοὐναντίον, δῆλον ἐπὶ τῶν 

δ᾽ 

4 ὄντος Καὶ γένηται] γέγονεν ILa 8 fort. συμφύεσϑαι περιχλύεσϑαι à 

9 πολλὰ] ἐν πολλοῖς a 11 ὡς--ἐρεῖ post ὠχροῦ ponit K δὲ post ὡς om. Ka 
δὲ post οἱ delevi 12 ἐπεὶ Καὶ 15 τὴν γένεσιν ἴσχειν coll. Ka 16 ᾧ] v6 K: 

om. I post Qd add. δὲ Καὶ 18 γὰρ om. a 19 ὀρνιϑίων IL 
λέχυϑοι L: λέχινϑοι I 20 λεκύϑους L: λεκίνϑους 1, itemque 22 χεχωρισμένα IL 
22 ὅσων] oi; IL 28 συνεχῇ IL 24 «al ἕν---χεφαλὴν (25) om. sed in marg. 

add. L 24. 25 τέτταρα δὲ σχέλη addidi 250 ζῷον ἕν Καὶ 26 alterum 
τότε delevi 29 ἐξ ἀλλήλων ILa 90 συμπεφυχότα K 91 τὰ ἄχρα Ka 

πάλιν δύο coll. IL δύνανται Ka 92 ῥάδιον Κα χαὶ ἀντιγενέσϑαι T 

99 post παρέχεται add. διὰ I 
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, 5 i] ^F "^ , ^ P ^ τ ἢ 53 € , A L] ( 

qaopéwoy* st γὰρ δύο T, τρία T, χαὶ πλείονα «aq ϑραύσειέ τις χαὶ elc 91v 
* -f , , » ^ Y a UU , 2789 4 ' ) ἀγγεῖόν τι ἐμβιβάσειεν, ὄψεται τὰ μὲν λευχὰ ἕν τι γεγονότα, τὰ δ᾽ ὠχρὰ xao 
αὑτὰ μένοντα ἐν τῷ οἰχείῳ ὅρῳ τε χαὶ σχήματι. γίνεται οὖν μία χεφαλὴ 

SUA M σ M Ἁ 32 2-5 -" A [e 4 , ^N -Ὁ ^F F^ 

xai ἕν σῶμα, ὅτι χαὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν λευχὸν ἕν, πλείονες ὃὲ τῶν δύο πόδες, 

ὅτι χαὶ τὰ ὠχρὰ δύο χαὶ οὐχ ἕν. ὅταν δὲ δύο γένωνται ἐχ τοῦ ἑνὸς ᾧοῦ 25 Q 

νεοττοὶ τέλειοι, τότε συνέβη ἕχαστον λευχὸν χαὶ ἕχαστον ὠχρὸν χαϑ᾽ αὑτὸ 
εἶναι ὑμένι τινὶ περιεχόμενον: ἐπεὶ οὖν χεχώρισται ἀπ᾿ ἀλλήλων χαὶ τὰ 

λευχὰ xui τὰ ὠχρά, ἀναγχαῖόν ἐστι δύο γενέσϑαι νεοττοὺς ὑγιεῖς μνηδέν τι 

τερατῶδες ἔχοντας. Y, μὲν οὖν διάνοια τῶν εἰρημένων, οἶμαι, τοιαύτη, ἣν 
10 αὐτὸς ἐλλιπῶς διὰ βραχυλογίαν ἀπήγγειλεν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ διὰ τὸ 

ἀδιόριστα εἶναι τὰ ὠχρὰ τὸ λεγόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ διὰ τὸ μὴ εἶναι χεχω- 
ρισμένα ὑμένι, ἀλλὰ συνεχῆ. λέγει δὲ ἐν τοῖς ὄφεσι σπάνια γίνεσϑαι τὰ 40 

τέρατα διὰ τὸ σχῆμα τοῦ σώματος αὐτῶν: ἐπίμηχες γὰρ xal ὅμοιον ῥάβδῳ 

ὄν, ἀνάγχη xal τὴν ὑστέραν ἐπιμήχη εἶναι, ὥστε xol τὰ ὠὰ στοιχηδὸν χαὶ 
15 ἐφεξῆς τόδε μετὰ τόδε χεῖσθαι xol μὴ σωρηδὸν ὡς τὰ τῶν ἀλεχτορίδων" 

ἐφεξῆς δὲ χειμένων σπανίως ἐν τῷ αὐτῷ xal ἐνὶ ὠῷ συμβαίνει δύο γίνε- 

σϑαι χυήματα. ἐν ὃὲ ταῖς μελίτταις οὐ γίνεται τέρατα, ὅτι τὰ χυττάρια, 

ἐν οἷς ἐστιν 6 τόχος αὐτῶν, χεχωρισμένα ἐστὶν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥστε χαὶ 
οἱ ἐν αὐτοῖς τόχοι. ὀλιγάχις δὲ γίνεται xol ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὰ τέρατα 45 

20 διὰ τὸ τέλεια γεννᾶν: ὅσα δὲ δύναται τέλεια γεννᾶν βραδέως ἀποτυγχάνει. 
ὥσπερ γὰρ οἱ χαριέστατοι τῶν ζωγράφων βραδέως ἀποτυγχάνουσι περὶ τὰς 

τῶν μιμουμένων ὑπ᾽ αὐτῶν ἐμφερείας, οὕτω χαὶ τὰ τελειογόνα. ἐν δὲ τῇ 

ἔξει τῇ τὰ γὰρ πολλὰ τίχτει τυφλὰ τούτων τὸ τούτων περὶ τῶν 

πολυσχιδῶν εἴρηται" δῆλον δὲ ὅτι xal τυφλὰ xoi | ἀτελῆ. προωδοποίηται 92r 

25 οὖν xai ἐπιτήδειον xal εὐφυὲς πρὸς τεράτων γένεσιν γίνεται τὸ ἡ γεννᾶν 

ὅμοια. ἐπειδὴ γὰρ TY, μὲν γεννῶσα χύων ὀφθαλμοὺς ἔχει, τὰ δὲ γεννώ- 
μενα οὐχ ἔχει (τυφλὰ γάρ, χαὶ ἐχτὸς τελειοῦνται τὰ ὄμματα αὐτῶν), δῆλον 

ὡς ἀνόμοια ἑαυτῇ γεννᾷ, ἀνόμοια δὲ χατὰ τὸ τέλειον xal ἀτελές, διόπερ 

ἐπαλλάττει τοῦτο τὸ σύμπτωμα τοῖς τοιούτοις τὴν φύσιν. τοιού- 
30 τοῖς λέγει τοῖς πολυτόχοις, σύμπτωμα δὲ τὸ γεννᾶν τέρατα" τῷ δὲ ἐπαλλάττειν ὅ 

νῦν ἀντὶ τοῦ εὑρίσχεσϑαι ἐχρήσατο. τὸ οὖν τέρατα, φησί, γίνεσϑαι μάλιστα 
ἐν τοῖς πολυτόχοις εὑρίσχεται. ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει γινομένων τὰ μὲν ἀεὶ 
οὕτως γίνεται, ὥσπερ τροπαὶ ἀνατολαί τε χαὶ δύσεις, τὰ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινομένοις ἣ τῶν «τεράτων συνίσταται γένεσις" 

2 

35 ὅταν γὰρ ἀπολισϑήσῃ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τέρας ἤδη τὸ ἀπολισϑῆῇσαν ἐστι. 

1 7, «oi τρία IL 2 ἐμβιβάσειεν scripsi: ἐμβάλοιεν L: ἐμβάσειεν I: ἐμβιβάσειαν Καὶ: 

ἐμβιβάσιεν ἃ 2. ὃ μένοντα καϑ᾽ ἑαυτὰ Ka 4 τὰ ἐξ IL 6 τότε om. IL 
x09" αὑτὰ IL: χαϑ᾽ αὑτοῦ a 9 τῶν λεγομένων IKa 10 βραχυλόγον I 
διὰ τὸ om. IL 18 ἐπιμήκη γὰρ καὶ ὁμοίως a 14 ὄν om. IL 18 χεχωρι- 
σμένα εἰσὶν Καὶ 19 γίνονται L 21 περὶ τῆς ἃ 22 τῶν μιμουμένων] 

pipoupévac K τὰ τελειογόνα---τυφλὰ τούτων (28) om. K τελειγόνα IL, 

25 τούτων τὸ τούτων ---τυφλὰ (24) om. IL 24 προωδοπεποίηται T 26 μὲν 
om. K 28 γεννᾶν IL 29. 30 τούτοις λέγει IL, 90 τῷ] τὸ ἃ 

92 δὲ] οὖν IL 98. γίνονται ἃ post τροπαὶ add. δὲ K 94 ἐν τοῖς] 
ἀντὶ τοῦ Καὶ γέννεσις (510) ἃ: φύσις Κα 
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p.770»13 ᾿Επεὶ xal τούτων ἐν ὅσοις συμβαίνει παρὰ τὴν τάξιν 92r 
u&y ταῦτα, ἀεὶ μέντοι μὴ τυχόντως. 

Τὸ μὴ τυχόντως ἴσον ἐστὶ τῷ μὴ ποτὲ μὲν οὕτως, ποτὲ δὲ ἄλλως, 10 

ἀλλ ἀεὶ ὡσαύτως. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον (xol ἐπὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
i 

- 4. e E. e , - Jem - A M , , ^ d 5 γινομένων dy T, παρέχβασις del ἐν τῷ αὐτῷ xat ἑνὶ γένηται, οὐ δοχεῖ 15 

τέρας εἶναι. οἷον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνονται οἱ ἄνϑρωποι χατὰ φύσιν πέντα- 
- ^ Ἁ e , Ἃ μ᾽ , ^ Ἁ 5 ’ ^w ^ Odxtuhot* ἂν δὴ ὁσαάχις dv ἐγεγόνει ἐχτροπὴ xal ἀποτυχία τοῦ πενταδα- 20 
χτύλου, εἰς τὸ τετραδάχτυλον ἐγίνετο ἣ παρέχβασις, ὡς πάντα ἄνϑρωπον 

ἢ τετραδάχτυλον ἢ πενταδάχτυλον εἶναι, οὐχ ἂν ἐδόχει τέρας τὸ τετρα- 
10 δάχτυλον" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ γίνεται xal εἰς ἑξαδάχτυλον xoi τριδάχτυλον, ἐπὶ 

τούτῳ δοχεῖ τέρας τὸ τετραδάχτυλον᾽. ὅταν οὖν, φησίν, T χατὰ τὸ εἶδος 
φύσις, τουτέστιν ἣ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος γονή, μὴ χρατήσῃ τὴν χατὰ τὴν 80 

ὅλην, ἤτοι τὴν τοῦ ϑήλεος ἔχχρισιν, ἀλλὰ χρατηϑῇ, γίνεται τέρας. οὔτε nv, ἢ 7 Tj^SOS. GXXptOty, αλλά, χράτηϑῃ, 7 Ξρᾶς. s 
δὴ τὰ ἀεὶ μὴ τυχόντως γινόμενα λέγουσι τέρατα οὔτε τὰ μὴ τυχόντως 

15 γινόμενα περιχάρπια. ἣ γὰρ ἄυπελος, ἣν χαλοῦσι χάπνεον, ὡς ἐπὶ τὸ 80 
Ἁ - , M] led A , » [sd ^D 2 , 

πολὺ γεννᾷ βότρυας μεταξὺ λευχοῦ xai μέλανος ὄντας: ὅταν δ᾽ ἐχ τούτου 

τοῦ χρώματος τραπῇ, μεταβαίνει εἰς τὸ μέλαν, οὐδέποτε δ᾽ ἀνήνεγχε 40 

λευχούς. διὸ οὐ χαλοῦσι τοὺς μέλανας τέρατα, διὰ τὸ εἰς τὸ μέλαν ἀεὶ 
γίεσϑαι τὴν παρέχβασιν. τὰ δ᾽ ἑξῆς σαφῶς ἀπαγγέλλεται. μεϑεστῶτα δὲ 4 

20 τοὺς τόπους λέγει τὰ τοὺς οἰχείους τόπους ἀμείψαντα" ἐν πολλοῖς γὰρ ὦπται | 
τὸ μὲν ἧπαρ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὃ δὲ σπλὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς χείμενα. λέγει 92v 

δὲ μηδὲν τῶν ἐναίμων γεγονέναι χωρὶς ἥπατος" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 5 

Ἧἥπαρ δὲ οὐχ ἔχον μὲν οὐϑέν. τὸ μὲν οὖν μηδ᾽ ὅλως ἔχειν ἧπαρ οὐδέπω 
γέγονε, τὸ δὲ μὴ ὅλον ἔχειν, ἀλλὰ μέρος γέγονε" πολλὰ γὰρ γέγονε τὸ ἥμιου 10 

, - 0o y ' P 1 - , , Y : 1 25 μόνον τοῦ ἥπατος ἔχοντα. τὸ δὲ ἐν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔχοντα πολλὴν 

χαὶ παντοδαπὴν ταραχὴν ταὐτόν ἐστι τῷ πολλὴν ταραχὴν παρέχει χαὶ 
ϑόρυβον τοῖς ζητοῦσι τὰς αἰτίας αὐτῶν, πῶς γίνονται τὰ μὲν τὸ ἥμισυ 15 
ἔχοντα τοῦ ἥπατος, ἄλλα δὲ τὸν μὲν σπλῆνα ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἐν τοῖς 
ἀριστεροῖς δὲ τὸ ἧπαρ, xal τὰ ἄλλα πάντα, ὅσα παρὰ φύσιν γίνεται. 

30 χύρια δὲ τοῦ ζῆν ἐστι χαρδία, Tap, ἐγχέφαλος" ὅταν δὴ ἐν τούτοις τὸ 
παρὰ φύσιν χαὶ τερατῶδες γένηται, οὐ ζῶσιν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τούτων 

΄ 20 

2 ταῦτα] ταύτην Arist. μὴ] μὲν I 4. 5 «xal τῶν ἐπὶ τὸ πολὺ λεγο- 
νένων IL 8 τὸ om. L: supra vers. add. I γίνεται Καὶ 9 εἶναι post 
τετραδάχτυλον ponit Κα 10 xal εἰς τριδάχτυλον IKa 13 τὴν om. Κα 
14 post δὴ τὰ fort. addendum τοιαῦτα γενόμενα La 15 χάπνεον] cf. Theophr. 

hist. pl. II 3,2 de caus. pl. V 3,1: σχνάπεον IKL Arist. ΡΖ: χνάπεον Arist. SY: χάπνιον a 

17 τὸ om. Κα 20 τὰ om. IL ἀμείψαντας L: ἀμείψαν I 21 χείμενος a 
22 γενέσϑαι Καὶ 28 δὲ] μὲν IL μὲν prius om. IL οὐδέν πω à 25 τοῦ ἥπατος 
μόνον coll. Καὶ εἰρημένοις IKL Arist. PSYZ: γινομένοις ἃ: τιχτομένοις Arist. vulg. 
21 τὴν αἰτίαν ἃ 28 ἄλλα scripsi: ἀλλὰ libri 28. 29 ἐν δὲ τοῖς ἀριστεροῖς τὸ 

coll. K 90 ἐστὶν ἡ καρδία IL 
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ὴὲ tà μὲν μείζω τῶν ἄλλων τὸ τὰ μὲν περὶ τῶν μωνύχων εἴρηται, 92v 

τὸ δὲ τὰ δὲ πολὺ διαφέρει χατὰ μέγεϑος περὶ τῶν ἐλεφάντων χαὶ 

» Ὁ - ᾿ ^ 

p. 771331 "Est δὲ τὸ γεννῆσαν σπέρμα πλεῖον μὲν τὸ τοῦ μείζονος 

b ἀναγχαῖον εἶναι. 

ΚΚαὶ τοῦτο χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ διὰ τί τὰ μεγάλα τῶν ζῴων 30 
, , , A ^N A , » ^) » "t ^ L] , 

μονοτόχα ἐστί, τὰ OS μιχρὰ πολυτόχα. εἴη ὃ ἄν, οἶμαι, δῆλα τὰ λεχϑησό- 

μενα τοιαῦτα προειποῦσιν’: ἣ εἰσελϑοῦσα γονή, ὡς ἐρεῖ προϊών, εἰς τοσαῦτα 35 

διῃρέϑη, εἰς ὅσα xal ἔτεχε" τοσαῦτα γὰρ γεννᾷ, εἰς ὅσα ἢ γονὴ διῃρέϑ (pegar ΕΙΣ γὰρ ᾿γέννῷ, 816;009. qoM νυυθνονη, 
, Y» λ 2) | ma ὃ - ἐδ P. er N 5 , ? 2 F4 0€ 10 xai ἔμπαλιν εἰς τοσαῦτα διῃρέϑη, εἰς ὅσα xal ἐγέννησεν, otov εἰ πέντε 93: 

τέτοχε σχύμνους f, λέαινα, εἰς πέντε xai ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος εἰσελϑοῦσα 
M QN ; , Y e ' 5 , , 5 ' M Ἁ - 

γονὴ διῃρηται. οὐ μόνον ὃὲ ἢ γονὴ εἰς πέντε διῃρέϑη, ἀλλὰ xai τὸ τῆς 

λεαίνης χαταμήνιον᾽ εἰς ὅσα γὰρ διαιρεϑῇ T, γονή, εἰς τοσαῦτα xai τὸ 

χαταμήνιον. χαὶ τὸ μὲν πέμπτον τοῦ χαταμηνίου μετὰ τοῦ πέμπτου τῆς 10 
15 γονῆς πεποίηχεν ἕν χύημα xai ἕν ζῴον, τὸ δὲ τέταρτον μετὰ τοῦ τετάρτου 

ἄλλο, xai τὸ τρίτον μετὰ τοῦ τρίτου ἕτερον, xal ἐφεξῆς. τοῦτό τε ἡυῖν 

προειλήφϑω χαὶ πρησέτι ὅπερ αὐτὸς τίϑησιν, ὅτι f, μεῖζον ζῷον συνιστῶσα 15 posi pOBETL OUEED SIUS IT 
γονή, δμοίως xal τὸ χαταμήνιον, μείζονά εἰσι τῆς γονῆς xal τοῦ χατα- 

μμηνίου τοῦ συνιστῶντος ἔλαττον ζῷον. xai ὅτι μὲν T, τῶν μειζόνων ὕλη 0 

20 πλείων ἐστὶ τῆς τῶν ἐλαττόνων, δῆλον xal ἐπὶ τῶν τεχνητῶν᾽ τῆς γὰρ 
, 9. d e e , 9 M d 5 — 2 » , μείζονος οἰχίας ἢ ὕλη μείζων ἐστὶ τῆς ἐν τῇ ἐλάττονι χαταβαλλομένης" 

ὥστε xol τὴν ὕλην xoi τὴν γονήν, ἀφ᾽ ὧν γέγονεν ὃ ἐλέφας, ἀνάγχη μεί- 
p lod 9 b * , e y [v4 E] A - ) e »y 

Covac εἶναι τῶν ἀφ᾽ ὧν γέγονεν ὃ χύων. ὥστε ἐπειδὴ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, 
πολλὰς μὲν μιχρὰς γονὰς ἐχ τοῦ χυνὸς xai πολλὰ μιχρὰ χαταμήνια ἐχ τῆς 25 

N ΄ / 5 |$N - c γῳ c s j N ' 
χυνὸς γενέσϑαι δυνατόν. εἰ OE τοῦτο, xal ᾧ τοῦτο ἕπεται" ἦν δὲ τὸ πολλὰ τῷ C 

ἡεννᾶν. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα πολυτοχεῖ τὰ μιχρά. πολλὰ δὲ μεγάλα ἐχ τοῦ 

ἐλέφαντος χαὶ τοῦ ἄρρενος xol τοῦ ϑήλεος γενέσθαι, χἂν μεγάλοι cot, 

χαλεπόν. τοῖς δὲ μέσοις τῷ μεγέϑει τὸ μέσον ἀπέδωχεν T φύσις, xol 

οὔτε πολυτοχεῖ ὡς τὰ μιχρὰ οὔτε μονοτοχεῖ ὡς τὰ μεγάλα. τούτου ὃέ, 

80 φησίν, αἴτιον, τουτέστι τοῦ τὰ μώνυχα μονοτόχα εἶναι, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ τὰ μεγέϑη διώρισται χατὰ τὰς διαφορὰς ταύτας, τουτέστιν 30 

ἐπὶ τὸ πολὺ συμβέβηχε τὰ μὲν μεγάλα μώνυχα εἶναι, τὰ δὲ διχηλὰ 

μέσα, τὰ δὲ πολυσχιδῆ μιχρά. εἰ τάχα δέ, φησί, xal ἀχολουϑεῖ τοῖς 
μωνύχοις τὸ μέγα, τῷ δὲ μεγάλῳ τὸ μονοτόχον, ὁμοίως χαὶ τῷ διχηλῷ 

Z 
ως 

E ^ / ^ - , OM»: , e , 3455 ἃ - “ 35 τὸ μέσον xai τῷ μέσῳ τὸ ὀλιγοτόχον, ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τοῦ πολυσχιδοῦς, 

] μείζων ἃ τὰ μὲν Arist.: τούτων libri 2 τὰ] τὸ IL χατὰ τὸ μέγεϑος 
à Arist. vulg. '( πολυτόχα] ὀλιγοτόχα IKL, sed supra vers. add. ἢ πολυτόχα Κα 

8 προσειποῦσα [T 13 διαιρεϑείη Καὶ 16 ἑξῆς Καὶ τε] μὲν Ka 
17 περιειλήφϑω TT, συνεστῶσα ἃ 20 τῆς ante τῶν om. ἃ 2] ἐστὶ om. K 

τῇ om. IL 22 ἀφ᾽ ἧς Καὶ ἐλέφας.---γέγονεν ὁ (28) om. IL 28 ἐπεὶ Κα 
90 μονοτόχα L?: μεγάλα IKL!a 9l μεγέϑει a 99 «xai om. T ἀχολουϑῆ a 
04 ὁμοίως δὲ «ai Καὶ 
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ὅμως οὐ τὸ μώνυχον xai τὸ διχηλὸν xai τὸ πολυσχιδές εἰσιν αἴτια τῆς 98: 
μονοτοχίας xai ὀλιγοτοχίας xai πολυτοχίας, ἀλλὰ τὸ μέγεϑος xal T, σμιχρότης 
τῶν σωμάτων. σημεῖον δέ: xal γὰρ ὃ ἐλέφας μέγιστον xal πολυσχιδὲς xai 35 

μονοτόχον, ὥστε εἴπερ αἴτιον ἣν τὸ πολυσχιδὲς τῆς πολυτοχίας, ἔδει τὸν 

ὅ ἐλέφαντα πολυτόχον εἶναι. 

, r - — ἱ ν , *, , , w , 

p.771»15. Τῆς δὲ νῦν ῥηϑείσης ἀπορίας μάλιστα ἄν τις ϑαυμ άσειεν 

ἐπὶ τῶν πολυτόχων. 

Ἢ μὲν ἀπορία τοιαύτη, διὰ τί ὥσπερ ὃ εἷς ὀπὸς εἰς τὸ γάλα τὸ ὃν 
͵ , " ) j 

iy τῷ τοιῳδὶ ἀγγείῳ εἰσιὼν οὐ πολλοὺς ποιεῖ τυροὺς ἀλλ ἕνα, xal. ὅσῳ 40 

10 μεῖζον ἂν εἴη xai πλέον τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ συνιστάμενον γάλα, τοσούτῳ χαὶ ὃ 
παγεὶς τυρός ἐστι μείζων, διὰ τί οὖν, ὥσπερ ἐπὶ τούτου, οὐχ οὕτως χαὶ 
ἐπὶ τῶν πολυτοχούντων ἣ μία γονὴ οὐ ποιεῖ ἐχ τοῦ ἑνὸς χαταμηνίου ἕν 45 

ζῷον ἀλλὰ πολλά; προσῆχε γάρ. | ϑεὶς οὖν τὴν ἀπορίαν χαχίζει τοὺς 98ν 
, , £ ' - » ^ Ἁ Led , iJ πειρωμένους αὐτὴν λύειν μὴ χαλῶς. ἔλεγον γὰρ οἱ μὴ χαλῶς αὐτὴν 

M ΄ e ' , , , M ς , ᾿ νὴ ἡ , 
18 λύοντες ὅτι πολλοὺς ἐχούσης τόπους τῆς ὑστέρας xal πολλὰς χοτυληδόνας 5 

ἕχαστος τῶν τόπων ἕλχει πρὸς ἑαυτὸν γονήν, χαὶ διὰ τοῦτο γίνονται ἐχ 
σὰν gx , o ' » - e ec , Ἁ , i ^ F, 

τοῦ ἑνὸς πολλά: ὅσαι γὰρ dv εἶεν. at ἑλχύσασαι τὸ σπέρμα xoi δηλονότι 
xai τὸ χαταμήνιον χοτυληδόνες, τοσαῦτά φασι γίνεσϑαι xol τὰ ζῷα. 10 
5 - 7v - ey ' , , , , c Ἁ , (y , 

ἐγχαλεῖ οὖν τοῖς οὕτω τὴν ἀπορίαν λύουσι λέγων ᾿ τὸ λέγειν οὕτω μηδέν 

90 ἐστι λέγειν: ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ xal ἑνὶ τόπῳ χαὶ τῇ μιᾷ χοτυληδόνι τῆς 10 

ὑστέρας γίνονται δύο ζῷα πολλάχις- ἔδει δὲ ἕν γίνεσϑαι ἐν ἑχάστῃ τῶν 

χηοτυληδόνων, εἴπερ αὗτα:! τῆς διορίσεως xai τοῦ χωρισυοῦ ἦσαν αἴτιαι. 90 
^ ^N a ἜΑ - , 5 e , M d , 
ἄλλως τε ὃξ xai ἐν τοῖς πολυτόχοις οὐχ οὕτω φαίνεται τὰ ἔμβρυα χείμενα 

χεχωρισμένα δηλαδὴ ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἐφεξῆς xai ἀλλήλων ἁπτόμενα᾽. 25 
ταῦτα πρὸς τοὺς οὕτω λύειν τὴν ἀπορίαν πειρωμένους ἀποσχώψας, αὐτὸς 

λύει αὐτὴν λέγων ὥσπερ γὰρ χαὶ τελειωϑέντων τῶν ζῴων ἐστὶν 
€ , , 9: e , b. z M N €T M ; ^ 13 9. ξχάστου μέγεϑος ὡρισμένον xal ἐπὶ τὸ μεῖζον xal ἐπὶ τὸ ἔλαττον, 20 

ἅπερ οὐ δύναται ὑπερβῆναι, ὅπερ δὴ xai ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῇς 
ἀχρηάσεως ἔλαβεν, ὅτε τὴν ᾿Αναξαγόρειον δόξαν ἤλεγχε τὴν πάντα ἐν πᾶσιν 85 

30 εἶναι λέγουσαν, ὥσπερ οὖν ἐστιν ἑχάστου μέγεϑος ὡρισμένον xol ἐπὶ τὸ 

μεῖζον. χαὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον, ἅπερ οὐ δύναται ὑπερβῆναι (οὔτε γὰρ ἴσος τῷ 
- z^ ΄ 2 

οὐρανῷ δύναται γενέσϑαι ἄνϑρωπος οὔτε πάλιν ἴσος χυάμῳ), ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν 40 

τὸ μεῖζον, ὥσπερ λέγομεν, χαὶ ἔλαττον ὥρισται ἑχάστου τὸ μέγεϑος, ἐν δὲ 
τῷ μεταξὺ ἀορισταίνει, xoi ἐπὶ τούτῳ ἐστὶν ἄλλο ἄλλου μεῖζον xal ἔλαττον, 45 

τῷ σι 

^ 

6 μάλιστα libri et Arist. Y: μᾶλλον Arist. vulg. 11 ἐστι om. Κα 15 πολὺν ἔχουσα 

τόπον ἣ ὑστέρα K: πολλοὺς ἔχουσα τόπους 7| bot. ἃ 18 χοτυληδόναι I post φασι 
add. συμβαίνει Ka 21 γένωνται ἃ ἐν ἑχάστῃ ἕν γίνεσθαι coll. IL 

22 αὗται τοῦ διορίσαι xal τοῦ χωρίσαι Καὶ αἴτιοι T 24 δηλονότι K 25 post ταῦτα 

add. οὖν Καὶ πειρωμένους post λύειν ponit a 26 αὐτὴν λύειν a xai om. à 

28 ἅπερ] ὅπερ Ka ὅπερ δὴ] ὃ Καὶ 28. 29 ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς 
ἀχροάσεως) A 4 91 ἅπερ] ἃ K 92 οὔτε αὖ πάλιν Ka 98 16 μεγέϑει K 
94 τὼ] τὸ a ἄλλος ἄλλου IL μεῖζον καὶ ἔλαττον scripsi: μείζων καὶ ἐλάττων libri 
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Cc 

10 

20 

ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τοῦ xaajwrvíon* τοῦτο γὰρ εἶπε 

ὕλην σπερματιχήν: ὥρισται γὰρ χαὶ τοῦτο χαὶ οὐχ ἔστιν ἀόριστον, ὥστε 94: 
^F » A ^ / d , á τ & - n , € ^ AR 2a ey , 

ἐξ οὗ ἐνδέχεται πέντε γενέσϑαι ζῷα, ἕν γενέσϑαι, T, ἐξ οὗ ἕν, πέντε. εἰ 
U * , M , / [4] 2 , , » 2 / M 

γὰρ ἐξ οὗ ἦν δυνατὸν πέντε γενέσϑαι, ἕν ἐγεγόνει, λίαν dv T» μέγα xal 5 

ὑπερβαῖνον τὸν ἐπὶ τὸ μεῖζον ὅρον. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" εἴρηται γὰρ ὅτι ὥρισται 
A ? Ἁ Ἁ - ^ , Ἁ Ἁ Ὑ e , d , T A € (y ΄ 

xai ἐπὶ τὸ μεῖζον xai ἐπὶ τὸ ἔλαττον ἑχάστου ζῴου μέγεϑος, ἅπερ ὑπερ- 10 
— », Ὁ ἢ’ [4 , ^ » , 5» * [4] » y, e , βῆναι οὐ δύναται. ὁμοίως δὲ χἂν εἰ ἐξ οὗ ἕν ἐμελλε γενέσϑαι, πέντε 

D 

M ΩΣ , (4 /n. » M 2 M y j o o : ἐγεγόνεσαν, ὑπερέβη ἂν τὸν ἐπὶ τὸ ἔλαττον φυσιχὸν ὅρον. ὅσα οὖν, 
φησί, τῶν ζῴων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, τουτέστι διὰ τὸ εἶναι 15 

μιχρὰ τῷ μεγέϑει, πλεῖον προΐεται περίττωμα παρόπερ εἰς ἑνὸς ζῴου 

ἀρχήν, οὐχ ἐνδέχεται ἕν ἐξ αὐτοῦ γενέσϑαι, ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσα τοῖς 30 

μεγέϑεσιν ὥρισται τοῖς ἱχνουμένοις" ἔστι δὲ τὸ ἱχνουμένοις ἴσον τῷ 
ς - ΄ - 

μέλλουσι γενέσϑαι. ἔστι OE τὸ λεγόμενον “ἀλλὰ τοσαῦτα γενήσονται τοῖς 
μεγέϑεσιν, ἤτοι τῷ πλήϑει xal τῷ ἀριϑμῷ, ὅσα δυνατὸν Ty γενέσϑαι, xoi 9 

» € y» , - , “Ὁ » » 2 Ἁ ' » 

οὔτε ὑπέρβασις γενήσεται τοῦ ἀριϑμοῦ οὔτε ἔλλειψις᾽. τὸ δὲ ἐν διαιρου- 

μένῳ τῷ σπέρματι μηνυτιχόν ἐστιν οὗ πρὸ βραχέος ἡμεῖς ἐμνήσϑημεν᾽" 30 

ἐλέγομεν γὰρ ὅτι εἰ πέντε γέγεννηται ζῷα, χαὶ τὸ σπέρμα χαὶ τὸ χατα- 

υἥνιον εἰς πέντε διῃρέϑη. ἐπεὶ δὲ ἢ ἀπορία ἐχ παραδείγματος τοῦ ὀποῦ 35 

χαὶ τοῦ γάλαχτος προέβαινε, λέγει μηδὲν εἶναι τὸ παράδειγμα τὸ τοιοῦτον" 

οὐδεμίαν γὰρ ἔχει ὁμοιότητα, εἴπερ ὃ μὲν ὀπὸς τὸ ποσὸν μόνον συνίστησιν, 
3 , 

ἢ δὲ γονὴ αὐτό τε xai τὸ ποιόν, Tjtot τὸ τοιονδὶ εἶδος τοῦ ζῴου. 40 

5 M p.712»13 Τῶν δὲ πλεοναζόντων μορίων παρὰ φύσιν τὸ αὐτὸ 

αἴτιον xai τῆς OtOopocoxtas. 

[Πλεονάζουσι παρὰ φύσιν τὰ μόρια, ὅταν ἑξαδάχτυλος ἄνϑρωπος γένηται 
ἢ τρίπους, T, ἄλλον τινὰ τρόπον τοιοῦτον. λέγει οὖν ὅτι τὸ αὐτὸ xal τού- 45 

τοις xat τῆς διδυμοτοχίας ἐστὶν αἴτιον. ὥσπερ γάρ, φησίν, ἐχεῖ, dy πλείω | 

ὕλην συστήσῃ T, εἰς ἑνὸς Ca oo συμπλήρωσιν, δίδυμα τίνεται, οὕτω xai 94v 
ΣᾺ , [ed M] e , ^ » , , - -" ES 

ἐπὶ τούτων: ὅταν γὰρ ὕλην λάβῃ εἰς δαχτύλου φέρε εἰπεῖν τοῦ μιχροῦ 5 

χαλουμένου συμπλήρωσιν, αὕτη δὲ πλείων ἢ τῆς ἁρμοζούσης, τότε γίνεται 

ἄνϑρωπος ἔχων τὸν μιχρὸν δάχτυλον μείζονα τῶν ἄλλων δαχτύλων: τὸ 

δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ χειρὸς χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἂν μὲν οὖν μία μείνῃ ἣ 10 
-Ó ey , € 2 , , y »}} εἶ ^ , 

ληφϑεῖσα ὕλη, γίνεται ὃ εἰρημένος δάχτυλος μέγας, dv δὲ σχισϑῇ, δύο 
Y» E 

ἀνθ᾽ ἑνός, ὥστε συμβαίνει ἀντὶ πέντε ἕξ ἔχειν δαχτύλους. ὁμοίως xdv εἰ 15 
’ ^ , , e 5 / A4 , — , - 

πλείων τῆς προσηχούσης ἐλήφϑη ὕλη εἰς σύστασιν ἀριστερᾶς φέρε εἰπεῖν 

35 χειρός, εἰ μὲν οὖν μὴ διαιρεϑῇ, γεννᾶται ἔχων τὴν ἀριστερὰν χεῖρα μείζονα 

1. ὥσπερ---τούτων om. ἃ οὖν] γὰρ IL 2 xai post γὰρ οἴῃ. ἃ 4 μεγάλοι ἃ 
7 οὐχ ἐνδέχεται L ὃ ἐγεγόνεισαν TIL 12 post τῷ add. τοῖς IL l7 γεγένηται 

I: γένηται Ka χαὶ post Coa om. a 24 [Πλεονάζουσι---διδυμοτοχίας (26) om. IL 
τὰ μόρια παρὰ φύσιν coll. a 20 τοῖς διδυμοτόχοις Κα φησίν om. Ka 
27 ἢ om. K γίνονται Καὶ 20 πλεῖον ἃ 9l ἐπὶ ante τῶν om. Ka 
94 πλεῖον ἃ ἀριστερᾶς om. K 99 ἔχον ἃ μείζονα---πολὺ (193,1)] 

πολὺ μείζω Καὶ 
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χατὰ πολὺ τῆς δεξιᾶς, εἰ δὲ σχισϑ ῇ; γίνεται τρίχειρ, δύο μὲν ἔχων ἀοιστεράς, 94* 
uíay δὲ δεξιάν. ἂν δὲ τὸ σῶμα τοῦ χυήματος σχισϑῇ, γεννᾶται τέρας, 

ἔχον μίαν μὲν χεφαλήν. δύο δὲ αὐχένας xal πλευρὰς τέσσαρας xai πόδας 30 

τέσσαρας. ὥσπερ γὰρ ὃ εἷς ποταμός, ὅταν ἀντιχρούσῃ εἰς πέτραν, εἰς 
δύο διαιρεῖται, ἑνὸς ὄντος τοῦ ἐπέχεινα τὴς πέτρας, οὕτω xai ἐπὶ τούτων 30 

χεφαλὴ μὲν ua ἀνάλογος οὖσα τῷ ἐπέχεινα τῆς πέτρας μέρει τοῦ ποταμοῦ, 
δύο δὲ τὰ λοιπά, ἀνάλογα πάλιν ταῖν δυοῖν ὑπὸ τῆς πέτρας γεγενημέναιν 

συστασέοιν. οἱ δὲ πλεονάζοντες, φησί, δάχτυλοι προσφύονται μὲν πολλάχις 35 

ἀλλήλοις, ἐνίοτε δὲ χαὶ πόρρω διὰ τὴν γινομένην ἐν τῷ χυήματι χίνησιν. 

οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος τοῦ μέρους τῆς χειρός, ὃ χαλεῖται xapmóc, xol 40 

τῶν δαχτύλων ἕλχει f, δαχτυλοποιητιχὴ δύναμις ὕλην ἀπὸ τοῦ χαρποῦ εἰς 

σύστασιν τῶν δαχτύλων, πλείων δὲ οὖσα τῆς τῶν πέντε συστάσεως δαχτύλων 45 

πεποίηχεν ξξ᾽ εἶτα ἢ τοῦ χαρποῦ ποιητιχὴ δύναμις ἔνδειαν ἔχουσα ὕλης 

εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ χαρποῦ | διὰ τὸ προαρπᾶάσαι αὐτὴν τὴν δαχτυλο- 95: 

ποιητιχὴν χινεῖ xal ἕλχει ἀφ᾽ οὗ ἂν εὑρήσῃ περιττὴν ὕλην: εὑρίσχει δὲ 

τὸν ἔχτον δάχτυλον, ὅστις Éxtoc συνέστη ἀπὸ τῆς ὕλης, ἐξ ἧς ἔμελλεν 5 

ὃ χαρπὸς συστῆναι" ὃν λαβοῦσα προσάπτει τ ᾧ χαρπῷ. αὕτη ἐστὶν ἢ αἰτία 
— 2 ἃ ν , M 

τοῦ *vevícÜat τινὰς ἔχοντας Odxvohov ἐν τῷ - » ROMA "d ΄ χαρπῷ. ἐνίοτε οὖν, φησί, 10 
γίνονται oi δάχτυλοι xal πόρρω ἀλλήλων διὰ τὸ χινεῖν τὰς δυνάμεις τῆς 

ψυχῆς τὴν ἐν τῷ χυήματι ὕλην δτὲ μὲν πρὸς ἑαυτὴν τὴν δαχτυλοποιητιχήν, 

ὃτὲ δὲ τὴν χαρποποιητιχήν, ὁτὲ δὲ τὴν χεφαλοποιητιχήν: ὁτὲ δὲ οὐ διὰ d5 

τοῦτο, ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν τῆς ὕλης ὑπεροχήν, ὅϑεν ἀφαιρεϑῇ. ἐχεῖ ἀπο- 

διδόναι. ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ χαρποῦ εἰς δαχτύλων σύστασιν πλείων ληφϑεῖσα 30 

τῆς προσηχούσης πάλιν εἰς τὸν χαρπὸν ἀποδίδοται xoi ἀντιστρέφεται: τὸ 

δὲ εἶδος τοῦ δαχτύλου ἔχει ἀπὸ τῆς δαχτυλοποιητιχῆς δυνάμεως, ὅπου 90 

ἐπλεόνασε, τουτέστιν ὅπου πλείων τῆς προσηχούσης ἐλήφϑη. ᾧ δὲ 

συνέβη δύο αἰδοῖα ἔχειν, ἄρρενος χαὶ ϑήλεος, εἰ μὲν περίνεον ἔχει, τὸ μὲν T DO α ux εχ * pp S Ἢ $, 8 με ͵ i - N P] (e 

ἄρρεν χατὰ φύσιν ὑπάρχον αὐτῷ χύριον γίνεται, τουτέστι τέλειον, τὸ δὲ 80 
τοῦ ϑήλεος ἄχυρον χαὶ ἀτελὲς διὰ τὸ χαὶ τὴν τροφὴν ἀμαυρὰν λαμβάνειν 

παρὰ φύσιν ὄν. εἰ δὲ τύχῃ ὑστέραν ἔχον, τοὐναντίον τὸ μὲν τοῦ ϑήλεος 
χύριον γίνεται χαὶ τέλειον, τὸ δὲ τοῦ ἄρρενος ἄχυρον χαὶ ἀτελές. προσ- 

“πέφυχε δὲ αὐτοῖς, xal οὕτω τρέφεται τὰ παρὰ φύσιν αἰδοῖα, ὥσπερ xoi τὰ 
[4 e oS , M zu , e e —- € M M - 

ἑλχώδη φύματα. ἂν μὲν οὖν πλεονάσασα T, ὅλη χρατηϑῇ ὑπὸ τῆς γονῆς. 

γίνεται ἐν τῷ ἑνὶ ζῴῳ δύο αἰδοῖα ἄρρενος (τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 35 

9 μὲν μίαν coll. IL 4 πέτρας IL 9 Ev ὃν τὸ Καὶ 9 et 6 ὑπέχεινα ἃ 
( ἀνάλογα--- δυοῖν] ἀναλογοῦσι ταῖς δυσὶ ἃ ἀνάλογον Καὶ γεγενημέναις Ka 
8 συστασέοιν] συστάσεοϊν I: συστάσεων L: συστάσεσι Ka 11 τῶν δ΄ δαχτύλων ἃ 

12 

14. 

18 

21 

25 

28 

δαχτύλων post συστάσεως om. Κα 18 ἕξ] ξ Καὶ 14 ἀνάπλασιν IL 
18 ἡ δαχτυλοποιητιχὴ K 15 εὑρήσει Ka 16 ὃς συνέστη Καὶ 11 ὃν] ἣν IL 
γεννᾶσϑαι Ka δαχτύλους IL 20 τὴν prius om. K ἡ δαχτυλοποιητιχὴ Καὶ 
7| καρποποιητιχὴ K 7| χεφαλοποιητιχὴ Καὶ 24 ἀντιστρέφει Ka 

ὅπου] ὅϑεν Arist. 20 πλεῖον 1 21 δύο om. IL ἄρρενα χαὶ ϑήλεα ἃ 
ὑπάρχει 1,} αὐτοῦ IL 29 διὰ τὸ---ὠαἀτελές (91) om. Καὶ 80 τύχοι Ka 

ὑστέραν ἔχον] ὑπερέχον Ka 92 ὡς Καὶ 84 ἄρρενα ἃ ἐστι om. Κα 

Comment, in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 13 
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ὅμοια ἀλλήλοις), εἰ δὲ χρατηϑῇ * γίνονται δύο ϑήλεα’ dv δὲ τῇ μὲν 95r 

χρατήσῃ, τῇ δὲ χρατηϑῇ, ἄρρενος χαὶ ϑήλεος. λέγει δὲ διαφέρειν τὴν 

παράφυσιν χαὶ τὴν πολυτοχίαν τὸν εἰρημένον τρόπον, λέγων παράφυσιν τὴν 

ἑξαδαχτυλίαν xai τὰ ὅμοια. τὰ δὲ τέρατα πάλιν διαφέρει τῆς πολυτοχίας, 
e ^ Ἁ , ^ — , , e ^N , — 

5 Ott τὸ μὲν τέρας ἐστὶ πολλῶν ζῴων σύμφυσις, T, ὃὲ πολυτοχία πολλῶν 
, r "Ὁ , ^ ΄ ^ 

ζῴων χωρισμός. τῆς 0E παραφύσεως διαφέρει ἢ πολυτοχία xol τὸ τέρας, 
ὅτι ἐν τῇ παραφύσει περὶ μόρια ἥμαρτεν T, φύσις, ἐν δὲ τοῖς τέρασι περὶ 40 

τὰς δὁλότητας" ἐν δὲ τῇ πολυτοχία χατευστόχησε μᾶλλον χαὶ οὐχ ἀπέτυχεν. 

ὅμως αὐτὸς νῦν περὶ τῆς παραφύσεως xal τοῦ τέρατος λέγει. τὸ OE ἔνια 
10 δὲ xal τοῦτον τὸν τρόπον ἴσον ἐστὶ τῷ ἔνια δὲ τῶν τερατωδῶν X" 

$547 Fr, mn n rF y s A ^ 3 ^ e , 

οὐδένα γίνεται τῶν ῥηϑέντων τρόπων, ἀλλὰ μᾶλλον χατὰ τὸν ρηϑησόμενον. 
, A A M Ἁ N ^ , » 5, , 5 -Ὁ M ^ (3A » 

ἀλλὰ χαὶ τὸ τὰ δὲ πλείω ἔχοντα ταὐτὸν ἔστι τῷ τὰ ὃξ δύο ἔχοντα 
, o [d M * [4] 97-31 - , e ^N , v 

χαρδίας, ὥστε ὡς μὲν συμπεφυχὸς ἕν αὐτὸ δεῖ λέγειν, ὡς δὲ δύο Eyov 
, , 5 1 ' ^ , [sj z " 4 ae - X, Ve, en ' , 

χαρδίας δύο. ἀλλὰ xal τῶν οὐ δοχούντων ἀναπήρων εἶναι ἀλλὰ τελείων 

15 τινὰς τῶν πόρων λέγει συμπεφυχέναι, xal χαταλέγει πάντα σαφῶς. τισὶ 4 

δὲ συνέβη ὄρχεις μὲν ἔχειν χαὶ αἰδοῖον, ἔχειν δὲ τὸ αἰδοῖον χάτωϑεν τῶν 
Ψ — » - AM 

ὄρχεων, ὥστε δοχεῖν ἅμα ἄρρενος ἔχειν αἰδοῖον χαὶ ϑήλεος" τῶν γὰρ ὄρχεων 
» , , , , 5 , - - ον Y M ἄνω ἀνασπασϑέντων ἐμφέρεια ϑήλεος αἰδοίου ἀποτελεῖται, λέγει δὲ xai 
e ^ , , Ξ 

ὅτι βοῦς ϑήλεια ἐϊγεγόνει ἐν Περίνϑῳ συμπεφυχότα ἔχουσα τὸν πόρον, 90" 
j ^ E — ^— [ d ^v — 

20 δι᾿ οὗ ἔξεισιν ἢ τῆς ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις, ἥτις ξηρᾶς τροφῆς περίττωσις 
5 , ^ —— ^— —-— ^ — 

ἐξήρχετο διὰ τῆς χύστεως xot τοῦ αἰδοίου, Ot οὗ xai ἣ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς 

περίττωσις, xal πολλάχις ἀνατμηϑέντος τοῦ ἀρχοῦ, τουτέστι τοῦ ἀπευ- 
, , ΄ 

ϑυσμένου ἐντέρου τῆς τοιαύτης βοός, παλιν συνεφύετο. 

ρ. 17131.182 Τῶν δὲ ζῴων τὰ μὲν ὅλως οὐχ ἐπιχυΐσχεται. 

25 ' Emtxutoxso0at λέγεται ζῷα, ὅσα᾽ μετὰ τὴν σύλληψιν ὀχευϑέντα πάλιν 5 

ἕτερα συλλαμβάνονται: χαὶ τῶν ἐπιχυϊσχομένων, φησί, τὰ μὲν τελειοῖ xai 

τὰ ἐχ τῆς πρώτης ὀχείας συλληφϑέντα χαὶ τὰ ἐχ τῆς δευτέρας, τὰ δ᾽ οὖ, 10 
τὰν, M 25 9. 2 - ef 5 SN x o Ἶ , -Ὁ- , 5 5 ὧν τὰς αἰτίας ἐρεῖ προϊών. εἰπὼν ὃξ ὅτι τὰ μεγάλα τῶν ζῴων οὐχ ἐτπι- 

χυΐσχεται ὅλως, γοργῶς τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπὼν διὰ γὰρ τὸ 1 
, , 5 , M , , Ἁ 

80 υέγεϑος τὸ περίττωμα ἀναλίσχεται εἰς τὸ χύημα, τουτέστι διὰ 

γὰρ τὸ μέγεϑος τοῦ χυήματος (τῶν γὰρ μεγάλων ζῴων xal τὰ χυήματα 
μεγάλα) διὰ δὴ τὸ μέγεϑος τοῦ χυήματος ἀναλίσχεται εἰς αὐτὸ τὸ περίττωμα, 20 

x«i ἢ οὐδ᾽ ὅλως λείπεταί τι, 7| xdv λειφϑῇ, ἀλλὰ πάμπαν. ὀλίγον ἐστὲ 

1 lacunam indicavi: addendum ἣ γονὴ ὑπὸ τῆς ὕλης γίνεται Κα 2.9 τὴν παρὰ 
φύσιν libri 9 τὸν εἰρημένον τρόπον L? Arist.: τρόπον om. IL!: τῶν εἰρημένων Ka 

4 πολυτόχοις ἃ V vij παρὰ φύσιν IL περὶ τὰ μόρια à 10 τὸν om. ἃ 
ll post οὐδένα add. τρόπον a 19 μὲν om. IL 14 ἀλλὰ post εἶναι om. IL 

15 πόρων] ἀπόρων I et fort. L — . -16 μὲν] μὴ Κα ἔχει δὲ ἃ 19 post βοῦς 

add. τις IKa πειρίνϑω a 22 ópyoo IL 22. 23 ἀπευϑυνομένον Καὶ 
29 πάλιν om. IL 20 λέγει τὰ ζῷα Ka 28 μεγάλα] μὲν ἃ 29 τούτου ante 

τὴν ponit Καὶ 81 τοῦ κυήματος --- κυήματος (92) in γ88, 99 λειφϑῇ 
scripsi: ληφϑῇ libri 
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πρὸς τοιούτου χυήματος σύστασιν. τὰ δὲ πολυτόχα, φησίν, ἐπιχυΐσχεται, 95" 

χαὶ τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπὼν διὰ τὸ χαὶ τῶν πλειόνων τοῦ 

ἑγὸς εἶναι ϑατέρῳ ϑάτερον ἐπιχύημα, πλείονα ἑνὸς λέγων τὰ δύο, 
iJ , ^ N 2 — ev - , 9 n F4 ^ Ἁ , 6. A . 

τὰ τρία xai τοὺς ἐφεξῆς ἅπαντας ἀριϑμούς. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον “ἐπὶ 30 

τῶν πολυτόχων τῶν πλείονα ἑνὸς γεννώντων ϑάτερον ϑατέρου ἐπιχύημά σι 

ἐστιν: οὐ γὰρ ἅμα τελειοῦνται, ἀλλὰ πρῶτον μὲν τόδε, ὅπερ xai πρῶτον 35 

γεννᾶται, δεύτερον δὲ τελειοῦται τὸ μετὰ τὸ πρῶτον γεννηϑέν, xal ἔστι 

τὸ δεύτερον ἐπιχύημα τῷ πρώτῳ, xai τὸ τρίτον τῷ δευτέρῳ, χαὶ ἐφεξῆς᾽. 

ὅτι δὲ οὐχ ἅμα πάντα τελειοῦνται, δῆλον xai ἀπὸ τοῦ χαιροῦ τῆς χυήσεως" 
10 πολλάχις γὰρ γεννᾷ T, ὗς ἢ ἢ χύων T, ἄλλο τι τῶν πολυτόχων ἐν μὲν τῇ 40 

, , 5 M e - e , [4] - PRA 5 Ἁ » , » 

πρώτῃ φέρε εἰπεῖν ὥρᾳ τῆς ἡμέρας ἕν T, δύο, ἐν δὲ τῇ δεχάτῃ ἄλλο, 
M Y 3 7 c [4 , AS: , 5 M xai ἐν τῇ μετ ἐχείνην ἕτερον, ὡς δηλονότι μὴ ἅμα τελειωϑέντων. ἐπεὶ 

οὖν ἐπὶ τούτων ἄλλῳ ἄλλο ἐπιχύημα ἐστι, xal εὐφυὴς ἢ τούτων φύσις 
ὑπάρχει πρὸς τὸ ἐπιχυΐσχεσϑαι, T, ἀπὸ τῆς μετὰ τὴν σύλληψιν ὀχείας 

iJ —- ^ , [ed , Ἁ M ' 1 , “Ὁ 

15 γονὴ εἰσελϑοῦσα xal βραχείας ὕλης λαβομένη διὰ τὸ xai τὰ χυήματα τῶν 

τοιούτων ἐχ βραχείας συνίστασϑαι ὕλης συνίστησι χαὶ ποιεῖ ἐπὶ τοῖς πρώ- 
τοις χυήμασιν ἕτερα χυήματα" χαὶ διὰ τοῦτο γεννῶνται πρῶτον μὲν τὰ Ex 45 

τῆς πρώτης ὀχείας χαὶ συλλήψεως, ὕστερον δὲ μετὰ δέχα ἣ εἴχοσιν ἡμέρας 

τὰ ἐχ τῆς δευτέρας. οὕτω γὰρ xai δύναντα! ἐχτρέφεσϑαι, ὅταν σύνεγγυς 

30 xai πλησίον τῇ πρώτῃ συλλήψει γένηται ἢ δευτέρα: ἂν δὲ γένηται ἢ μὲν 
πρώτη σήμερον, f, δὲ δευτέρα σύλληψις μετὰ τρεῖς ἣ μετὰ δύο μῆνας, 96: 
o » ἢ ΄ 5 - M , , 4 "25 ΄ ΕΝ ᾿ 
ὅταν ἤδη τὸ χύημα αὐξηϑῇ., T, οὐχ ἐπιχυΐσχετα! ἣ ὀλιγάχις. εἰπὼν δὲ 

ἤδη γὰρ ὦπται τὸ τοιοῦτον συμβεβηκὸς ἐπήγαγεν αἴτιον δὲ τὸ 
εἰρημένον. λέγων εἰρημένον τὸ διὰ τὸ χαὶ τῶν πλειόνων τοῦ ἑνὸς 

El , ΄ 2 , P. Y - , E 4 - 

25 εἶναι ϑατέρῳ ϑάτερον ἐπιχύημα. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ μέχρι τῶν 

χυουμένων ταῖς γυναιξὶ χυούμενα νῦν λέγει τοὺς χαιροὺς τῶν τόχων. 
m “ , C τὸ δὲ τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτόν ἐστι διὰ τὸ ὡς τὰ πολλὰ τὴν ὑστέραν 5 

ταῖς γυναιξί, τουτέστι τῶν γυναιχῶν, συμμύειν μέχρι τοῦ χαιροῦ τῆς χυή- 

σεως" τότε δὲ ἀνοίγεται, ἵνα ἐξέλϑῃ τὸ ἔμβρυον. τὸ δὲ ἂν δὲ συμβῇ 

30 ποτε ταὐτόν ἐστι τῷ dy δὲ συμβῇ ποτε ἀνεῳγμένην εἶναι τὴν ὑστέραν 
χαὶ διὰ τοῦτο γενέσϑαι ἐπιχύησιν, γίνεται ταῦτα πάντα, ἅπερ σαφῶς χατα- 

λέγει. ὥσπερ δέ, φησίν, ἐπὶ τῶν μονοτόχων διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ χυήματος 

εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει ἀνήλωται πᾶσα T, ὕλη εἰς αὐτό, διὸ xal οὐ 
δύναται ἕτερον συστῆναὶ, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πολυτόχων ὅταν αὐξηϑῶσι 10 

35 τὰ χυήματα, ὅτε xai πλείονος δέονται τροφῆς, οὐχ ἐῶσι τοσαύτην περιτ- 

2 post ἐπήγαγεν add. αὐτὸς Καὶ καὶ τῶν πλειόνων Ka Arist. PS: καὶ πλειόνων IL: 
τὰ πλείονα Arist. vulg. ὃ πλείω Καὶ τὰ δύο om. IL post δύο add. 
ἢ Καὶ 4 et 8 ἑξῆς Καὶ 6 ὅπερ] ὃ Καὶ 12 ἐν om. K τῷ ἃ 
13 ἐπὶ τοσούτων ἃ χαὶ om. Κα post xoi add. ἡ ἃ 14 ὑπάρχει om. Κα 
15 λαμβανομένη IL 15. 16 τῶν τοιούτων om. IL 16 συνίησι I 

τοῖς om. ἃ 11 πρῶτα Καὶ 18 τῆς om. K ἡμέρας post δέχα ponit ἃ 

19 ἐγγὺς Καὶ 21 μετὰ post ἢ om. K 24 τὸ xai διὰ τὸ coll. IL 25 ante 

μέχρι add. καὶ IL 26 χυούμενα] χυουμένων Ka 29 τότε γὰρ ἃ ἐξέλθοι IL 

ἂν καὶ συμβῆ ἃ 

13* 
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, 

τεῦσαι, ὁπόση δὴ εἰς ζῴου σύστασιν Gpxsi: [ἄν δὲ σύνεγγυς γένηται ἢ 960r 

ὀχεία] ἂν δὲ σύνεγγυς τῇ πρώτῃ ὀχεία ἢ δευτέρα γένηται, ὅταν πάμπαν 

ἐστὶ βραχέα τὰ χυήματα x«i ὀλίγης δεόμενα τροφῆς, συνίσταται χυήματα᾽ 

περιττεύει γὰρ ἢ ὕλη τότε ἀρχοῦσα εἰς χυήματος σύστασιν. 

ca p. 7713529 “θμοίως δὲ διὰ τὸ τὸν ἄνθρωπον φύσει πολυτόχον 

εἶναι, xal περιεῖναί τι τῷ μεγέϑει τῆς ὑστέρας xal τοῦ περιττώ- 
? i [ 

ματος. 

Διὰ τούτων τὴν αἰτίαν τίϑησι τοῦ διὰ τί μόνη ἣ γυνὴ xai T, ἵππος 15 
S RUN ΄ mM € , M ' , "| , $05 ^ lod 

ἀπὸ πάντων τῶν ϑηλέων μετὰ τὴν σύλληψιν ὀχεύονται. οὐδὲν γὰρ τῶν 

10 ἄλλων μετὰ τὸ συλλαβεῖν ἀνέχεται ὀχευϑῆναι πλὴν γυναιχὸς χαὶ τῆς 

ἵππου" αὗται γὰρ χαὶ μετὰ τὴν σύλληψιν ἄχρι τοῦ τόχου ὀχεύονται. πάνυ 30 

δ᾽ ἀσαφῶς χαὶ μεμελανωμένως ἐπάγει τὰς αἰτίας. τέως δὲ τοῦ τὴν γυναῖχα 
χαὶ μετὰ τὸ πληρωϑῆναι ἐπιϑυμεῖν ὁμιλίας xal ὀχεύεσϑαι αἴτιον ἐπήγαγε 25 

τὸ διὰ τὸ τὸν ἄνϑρωπον φύσει πολυτόχον εἶναι χαὶ περιεῖναί τι 
— Rx , —- e , N - , y. 3 ^ P Ad * 15 τῷ μεγέϑει τῆς ὑστέρας καὶ τοῦ περιττώματος. εἴη Ó dy τὸ τῆς 20 

3 x λέξεως χατάλληλον τοιοῦτον “μόνα ἀπὸ τῶν ἄλλων ζῴων χυοῦντα xal χατὰ 
"y ' » 5» , ; ' ^ [vd - £ x x d ' ' ' ^ 

γαστρὸς ἔχοντα ὀχεύεται γυνὴ xal ἵππος. ἣ μὲν οὖν γυνὴ διὰ τὸ τὸν 
ἄνϑρωπον φύσει πολυτόχον εἶναι xoi διὰ τὰ ἑξῆς τῆς λέξεως᾽. ἔστι δὲ τὸ 35 

γόμενον ὡς συλλεξαμένοις εἰπεῖν τοιοῦτον" ἐπειδὴ T, ἄνθρωπος πολυτόχος 

20 τέ ἐστιν, ἔχει δὲ χαὶ τὴν ὑστέραν χάτω πρὸς τοῖς ἄρϑροις, ὅταν συλλά- 40 

βηται, οὐ πληροῦται ἣ ὑστέρα ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἐμβρύου, ὥστε μὴ δύνασϑαι [3 ip i Ἔβος D evosc Sp pO) s e 
' o Ὁ ΖΡ 5 ^ P] , JN M c , , »^ ^A Mi Ξ 

xai ἕτερον δέξασϑαι. εἰ γὰρ ἐπλήρου αὐτὴν τὸ ἕν, οὐδέποτε ἂν δύο 7,45 
τρία ἔτεχεν: οὐ γὰρ ἂν εἶχε τούτων χώραν T, ὑστέρα πεφυχυῖα πληροῦσϑαι 

ὑφ᾽ ἕνός. ἐπεὶ | οὖν χώραν ἔχει δέξασϑαι xat ἄλλο T, ἄλλα (τούτου γάρ 96v 
35 ἐστι δηλωτιχὸν τὸ xal περιεῖναί τι τῷ μεγέϑει τῆς ὑστέρας). ὅταν 

περιῇ χαὶ ἐναπομείνῃ xai τοῦ χαταμηνίου τι (πάντως δ᾽ ἐναπομένει διὰ 5 

MI 

(n^ 

2 

τὸ πολὺ περίττωμα ἐχχρίνειν τὴν γυναῖχα) ὅταν οὖν ἐναπομείνῃ x«i τοῦ 
χαταυηνίου τι, μὴ μέντοι τοσοῦτον, ὥστε xol ἕτερον ἐξ αὐτοῦ συστῆναι 10 

δύνασϑαι ζῷον, διερεϑίζεται αὐτή τε ἢ ὑστέρα ὑπὸ τοῦ χαταμηνίου πρὸς 

30 μῖξιν, xal συνδιερεϑίζει xoi τὸ αἰδοῖον διὰ τὴν γειτνίασιν, ἐν ᾧ αἰδοίῳ 15 
γίνεται ἢ ἁφὴ xai T ἣἥδονή. μιχρᾶς γὰρ τοῦτο χινήσεως τυχὸν ἀπὸ τῇ 

ὑστέρας χινεῖταί τε xal ἐχμαίνεται, ὁμοίως δὲ xai ἢ ὑστέρα ἐχβαχχεύεται 
διά τε τὴν τοῦ χαταμιηνίου διερέϑισιν xat διὰ τὴν χώραν" βούλεται γὰρ 20 

μᾶλλον εἶναι πλήρης 7| χενή. ἐπεὶ οὖν ἣ γυνὴ xal μετὰ τὴν σύλληψιν 
35 διὰ τὸ φύσει ὑγρὸν xai ψυχρὸν αὐτῆς προΐεται περίττωμα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 30 

πλέον μὲν ἢ ὅσον ἀρχεῖ εἰς τροφὴν τῷ χυήματι, ἔλαττον δὲ ἣ ὥστε γενέ- 

1 àv δὲ---ὀχεία (2) delevi 2 post δὲ add. γε Ia 4 fj om. Ka χυημάτων Ka 

8 τοῦ] τὴν Καὶ: οὕτως IL! μόνη post γυνὴ ponit Καὶ 9 ὀχεύεται Ka 14 τι 
om. IL 15 καὶ---περιττώματος om. Καὶ 16 ἀπὸ om. Καὶ 19 ἐπεὶ Ka 
20 παραπεφυχυῖα à 25 xol om. ἃ 26 πάντως---χαταμηνίου τι (28) om. IL 

δ᾽ évanopévm a 21 πολλὴν περίττωσιν᾽ ἃ -. 29 αὐτό Καὶ 9l post γίνεται 
add. καὶ Ka 292 δὲ om. K 99 τοῦ om. I 99 περίττωσιν à 
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σϑαι ἕτερον ἐξ αὐτοῦ, ἀνάγχη διερεϑίζεσϑαι αὐτὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥσπερ xal 96" 

τὰ ἄρρενα ὑπὸ τῆς προὐπαρχούσης γονῆς. εἶπον ὃὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

προΐεσϑαι τοιοῦτον περίττωμα, διότι οὐχ ἀεὶ τὸ περιττεῦον ἔλαττόν ἐστιν ἣ 
ὥστε συστῆναι ἕτερον χύηυμα ἐξ αὐτοῦ" εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, οὐχ ἂν ἐπεχυΐσχετο do 

5 γυνή" ἀλλ᾽ ἔστιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔλαττον. ἢ μὲν οὖν γυνὴ διὰ ταύτας τὰς 
αἰτίας ἐπιϑυμεῖ ὀχείας xal μετὰ τὴν χύησιν, ἢ δ᾽ ἵππος, φησί, διὰ τὴν 40 

τοῦ σώματος στερρότητα᾽ λέγει δὲ στερρὰ τὰ πυχνοτάτην ἔχοντα τὴν ὑστέραν, 
ὥστε μὴ δύνασϑαι διαπνεῖσϑαι τὸ χαταμνήνιον. προΐεται μὲν γὰρ χαὶ ἵππος 45 

ὀλίγον περίττωμα, ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα ζῷα, ἀλλ᾽ ἐχείνων εἰ χαὶ συμμε- 
10 αὖχασιν αἱ ὑστέραι μετὰ τὴν σύλληψιν, ὅμως | διαπνεῖται διὰ τὴν τῆς 91 

ὑστέρας μανότητα xal σομφότητα xal οὐ μένει, ἵνα νύξῃ xal διερεϑίσῃ 
αὐτήν: ἐπὶ δὲ τῆς ἵππου διαπνευσϑῆναι οὐ δύναται διὰ τὸ πυχνὴν εἶναι 5 

χαὶ στερράν, ἐνὸν δὲ ἐν αὐτῇ χινεῖ χαὶ διερεϑίζει πρὸς ἐπιϑυμίαν μίξεως. 

ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς ἄρρεσι γίνεται τὸ ἀφροδισιάσαι, τουτέστιν ἐπιϑυμία ἀφρο- 10 

15 δισίου διὰ τὸ σπέρμα, οὕτω xal τούτοις διὰ τὸ χαταμήνιον. πάσχουσι δὲ 
τοῦτο αἱ γυναῖχες οὐ διὰ τὴν πύχνωσιν τῆς ὑστέρας, ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆϑος 
τοῦ χαταμηνίου xoi χώραν. τῆς ὑστέρας, at δὲ ἵπποι διὰ πύχνωσιν. τοῦ 15 

δὲ τὸ χαταμήνιον διερεϑιστιχὸν εἶναι σημεῖον παρέϑετο τὰς ἀχρατεῖς τῶν 

γυναιχῶν᾽ αὗται γὰρ πρότερον μὲν διὰ τὸ τοῦ περιττώματος πλῆϑος ἀχρα- 30 

20 τεύονται, ὕστερον δὲ παύονται διὰ τὸ ἀναλωϑῆναι ὑπὸ τοῦ πολλὰ τεχεῖν 
τὴν ἐποξύνουσαν xai διεγείρουσαν αὐτὰς ὕλην. τῶν δὲ ὀρνίϑων,. φησί, 2 

μᾶλλόν εἰσιν ἀφροδισιαστικὰ τὰ ἄρρενα ἥπερ τὰ ϑήλεα. εἴρηται γὰρ ὅτι 

τῶν γυναιχῶν αἱ ὑστέραι πλησίον οὖσαι τοῖς ἄρϑροις, τουτέστι τοῖς αἰδοίοις, 30 

ἀπὸ τῆς ἐν ἐχείνῃ χινήσεως συγχινούμενον αὐτῇ τὸ αἰδοῖον ὀρέγεται μίξεως. 

25 ἐπειδὴ γὰρ xal ἢ ἁφὴ xai ἢ ἡἥδονὴ ἐν τῷ αἰδοίῳ γίνεται, ἢ μὲν ὑστέρα 
χινηϑεῖσα ὑπὸ τοῦ χαταμηνίου χινεῖ τὸ αἰδοῖον, τοῦτο OR τὸ ζῷον. ἐν δὲ 80 

τοῖς ὄρνισιν ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι οὖσα T, ὑστέρα xal μὴ πλησίον τοῦ 
LI 

, 

ἰδοίῳ, οὐ διερεϑίζει πυχνὰ τὸ ζῷον. τὸ γὰρ ζῷον 
[! D 

2S 
, [4] ^j - M 

πόρου, ὃς ἀναληγεῖ τῷ 
- a - » ' “- fw -Ὁ 

χυρίως ὑπὸ τοῦ αἰδοίου χινεῖται" ἐν τούτῳ γὰρ ἔχει xal τὴν τῆς ἡδονῇς 
ν M ' M " 4. M 5 , m Y E , Y. IN * 

30 αἴσϑησιν. xal τὰ μὲν οὖν ϑήλεα τῶν ὀρνίϑων διὰ τοῦτο μόλις xal ὀλιγάχις 
Aut Lanta γε . " P ἊΨ - Ep y 2 *-- ἐς | em n 3AC WEN mS ὀρέγεται μίξεως" τὰ δ᾽ ἄρρενα, ὡς εἴρηται ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ περὶ τῶν 40 

ἀνθρώπων, τότε μάλιστα ἥδεται, ὅταν ἀνασπασϑῶσιν οἱ ὄρχεις ἄνω" τότε 
τὰρ ἤδη x«i f, γονὴ ἐξαχοντισϑῆναι σπεύδει" τὰ δὴ ἄρρενα ἀνεσπασμένους 

ἔχοντα ἄνω τοὺς ὄρχεις τρόπον τινὰ ἐν ἡδονῇ τυγχάνουσιν ὄντα, ὥστε ἂν 

35 τύχωσιν ὄντα σπερματιχά, ἀεὶ δέονται τῆς τοιαύτης ὁμιλίας. λέγει δὲ τὸν 

l| oc K 4 ἕτερον συστῆναι coll. Καὶ οὐχ àv] x4» L: ex οὐκ ἄν corr. I 

6 φησί om. a 9 post ὀλίγον add. δὲ ἃ ^^ ὡς Καὶ 9. 10 συμβεβήχασιν IK 
11 μένη ἃ 12 αὐτά Ka 13. πρὸς ἐπιϑυμίαν] προϑυμίαν ἃ 14. 15 ἀφροδισίας ἃ: 

fort. ἀφροδισίων 11 post διὰ add. τὴν. Ka 18 ἀχρατοῦς ἃ 20 πολλάχις ἃ 
e a - 4 [253 B A x » 

21 ἐποξύνουσαν] ὑποξαίνουσαν IL 25 ἐπεὶ Ka ἡδονὴ) 65^ Καὶ 21 ὄρνεσι ἃ 
28 διερεϑίζεται K πυκνὰ om. K 90 οὖν om. Καὶ ὀλιγάκις) ὀλίγης ἃ 

9l ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ) A 4. 20 τῶν om. Ka 92 ἀναρπασϑῶσι a 
39 ἐξαχοντισϑεῖσα L δὴ] δὲ Ka ἀνεσπασμένα T 
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δασύπουν UT μόνον ἐχτὸς τῶν γνάϑων ἔχειν τρίχας, ἀλλὰ χαὶ ἐντὸς διὰ 97: 

τὸ περιττωματιχώτατον εἶναι. διὰ τὸ πεφυχέναι δὲ τὸν δασύπουν μετὰ 

πολὺν χρόνον τῆς συλλήψεως ἐπιχυΐσχεσθϑαι τὰ μὲν ἔχει ἀτελῆ τὰ ἐχ τῆς 45 
^ , , » , 1A ^) , ^ , , » 

δευτέρας συλλήψεως, ἕως dv τελειώσῃ, τὰ δ᾽ ἐχ τῆς πρώτης τέλεια ὄντα 

προΐεται, λέγει δὲ χαὶ διὰ τί τὰ πολυτόχα τῶν πολυσχιδῶν ἀτελῇ τίχτει 
lj y e e , , , ^ ' Ἁ ΄ » ^ e τὰν 

τὰ ἐμβρυα, ὥσπερ ἣ χύων τυφλά’ ἀτελῆ γὰρ τὰ τυφλά. ἔστω δὲ ἡμῖν 

ὃ λόγος ἐπὶ τῆς χυνός" νέα μέν, τουτέστι πάνυ σμιχρὰ ὄντα τὰ χυήματα 
xat διὰ τοῦτο ὀλίγης δεόμενα τροφῆς δύναται τρέφειν αὐτὸ τὸ ἐχ τῆς χυνὸς 

περίττωμα, χαὶ διὰ τοῦτο ἔχει χαὶ φέρει αὐτὰ | χατὰ γάστρός. ὅταν δ᾽ 91» 
5 “ A , , , ^ , , , UJ 1» ' 9 , 10 αὐξηϑῇ xol λάβῃ μέγεϑος, οὐ δυναμένη τρέφειν αὐτὰ διὰ τὴν ὀλιγότητα 

τοῦ περιττώματος προΐεται ἀτελῇ εἰ γὰρ ἠδύνατο τρέφειν, εἶχεν ἂν ἕως 

οὗ ἐτελείωσε. τὸ OE xai γὰρ τούτων τὸ τούτων περὶ τῶν πολυσχιδῶν 
M , » , , , v ^ , / ^N χαὶ πολυτόχων stprxev, ἀλλ οὐ περὶ τῶν σχωληχοτοχούντων. λέγει δὲ 

N -y ) , , ' N * 1 , 2 ) 5 ' 
τὴν 0v ἐπαλλάττειν, τουτέστι xal διχηλὸν εἶναι xai μώνυχον, ἀλλ εἰ xoi 

σι 

15 μώνυχές εἰσιν αἱ ὕες, φησίν, ἀλλ᾽ οὖν οὐχ ἔχουσι μέγα μέγεϑος ὥσπερ 5 
τὰ χυρίως μώνυχα" τούτου γάρ ἐστι μηνυτιχὸν τὸ τοῦτο γὰρ ὡς μώνυχον 

οὐχ ἔχει μέγεϑος, τουτέστιν οὐχ ἔχει μέγα μέγεϑος ὡς τὰ μώνυχα, 
ἀλλὰ μιχρόν, χαὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν μέγεϑος πολυτοχοῦσι. τὸ ὃξ ἅμα δὲ 

χαὶ μᾶλλον ὥσπερ ἀμφισβητοῦν τῇ φύσει τῇ τῶν μωνύχων 
30 διχηλόν ἐστι τοιοῦτόν ἐστι" βούλεται ἣ φύσις μώνυχον τὸ τοιοῦτον γένος 

ποιῆσαι, ὥσπερ δὲ ἀμφισβητοῦν τῇ φύσει xal ἐναντίον αὐτῇ φερόμενον ἐχ 
μωνύχου διχηλὸν γίνεται ἐπιχρατῆσαν δηλαδή, χρατησάσης δὲ τῆς φύσεως 10 

μώνυχον. τελειοῖ ὃὲ αὐτὰ ἐν ἑαυτῇ f, 0c, χαίτοι πολυτόχος οὖσα, διὰ 

τὴν εὐβοσίαν χαὶ εὐτροφίαν χαὶ λιπαρότητα τοῦ σώματος. χαὶ τῶν πολυ- 
τοχούντων ὀρνίϑων οἱ ix τῶν qv νεοττοὶ τυφλοὶ ἐξέρχονται" διὰ γὰρ τὴν 

πολυτοχίαν οὐ γίνεται τὰ χυήματα τοιαῦτα ὥστε τὰ ἐξ αὐτῶν τέλεια γίνεσϑαι. 
τῷ σι 

, ^Y in τῷ v - , " , S vou , ΄ Y 
λέγει 0& x«t ὅτι ἂν τις τῶν χελιδόνων πάνυ νέων οὐσῶν ἐχχεντήσῃ τὰ 
M , € , ON , , »y , » ) 9 , 

ουματα, πάλιν ὑγιάζονται. διὰ τί; διότι ἔτι γίνονται, ἀλλ᾽ οὐ γεγόνασι" 
Es - A 4 4 R b 2: NA ἊΝ Δ Ε - - ΄ "d AJ M P Ἁ ἣν τὸ γὰρ γινόμενον xàv ἐχχοπῇ T, ἐχχεντηϑῇ. πάλιν φύει διὰ τὴν ὁρμὴν 15 

' ’ 5 ^ 

30 xal τὴν χίνησιν, ἣν ἔχει ἔτι εἰς τόδε ἀπὸ τοῦδε. 

p. (14»34 Ὅλως δὲ προτερεῖ μὲν τῆς τελειογονίας διὰ τὴν ἀδυνα- 
υἱαν τοῦ ἐχτρέφειν. 

ψ ^ x , - ' δὲ ι ΄, - - , , ύλως δέ, φησί, προτερεῖ μὲν ἢ χύησις xal προγίνεται τῆς τῶν ἐμβρύων 
^ M PA - Y s . 

τελε!ώσεως διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὴν μητέρα ϑρέψαι χαὶ τελειῶσαι OU ἔνδειαν 20 

] τῶν om. ἃ 4 τελειώσει ἃ 6 ὡς Καὶ 1 σμικρὰ πάνυ coll. IL 
8 αὐτὸ scripsi: αὐτὰ libri 11 ποῦ] τῷ τ περιττώματος) χυήματος IL 

15 σχληροτοχούντων IL 14 «ei post τουτέστι om. K 15 at om. Ka 
υἷες 1 οὖν om. K 16 γάρ prius om. a 11 οὐκ ἐστὶ μέγεϑος IL! 

21 ἐναντίως Καὶ αὐτῶ IL ᾿ 28 ἐν αὐτῇ ἃ 24 εὐβοσίαν ex corr. 1,3: 

εὐοδίαν K: εὐωδίαν, ut vid., I: εὐπάϑειαν ἃ 21 ὄντων Ka 28 ὅτι Καὶ 

διότι ἐπιγίνονται 11, 29 χεντηϑή K 90 ἔτι om. K ἀπὸ τοῦδε εἰς τόδε 

coll. Ka 99 καὶ προγίνεται om. L 
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τροφῆς, xal ἔμπαλιν dxeM γίνεται xal τίχτεται διὰ τὸ προτερεῖν τὴν 9v 
χύησιν. λέγει δὲ xal ἐν τοῖς ἀνθρώποις μᾶλλον. γίνεσϑαι ἀνάπηρα τὰ 25 

ἄρρενα ἥπερ τὰ ϑήλεα διὰ τὸ μᾶλλον τῶν ϑηλειῶν χινεῖσϑαι ἐν τῇ μήτρᾳ 

ὄντα’ υᾶλλον δὲ χινοῦνται, διότι xal μᾶλλον ϑερμότερα. 

p. 11819 Διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν καὶ τελειοῦνται τὰ ϑήλεα 
τοῖς ἄρρεσιν οὐχ ὁμοίως ἐν ταῖς γυναιξίν. 

"s - - ' »y 2 M - 2 - ec A * » » : Τὸ ἐν ταῖς γυναιξὶν ἴσον ἐστὲ τῷ ἐν ταῖς ὑστέραις ὄντα τῶν 30 

γυναικῶν. τὸ δὲ λεγόωενόν ἐστι λύσις ἀπορίας τινός: ἠπορεῖτο γάρ, διὰ 
τί ἐν τῇ μήτρᾳ ὄντα τὰ ϑήλεα xal τὰ ἄρρενα οὐχ ὁμοίως τελειοῦνται, 8 

ιοὸ ἀλλὰ τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἣ ἐνάτῳ μηνί, τὰ δὲ ϑήλεα ἐν τῷ 

τῷ Q1 

30 

90 

i 

ὀγδόῳ ἣ δεχάτῳ: ταχύτερον ἄρα τὰ ἄρρενα ἐν τῇ ὑστέρα τελειοῦνται,, τὰ 40 
^ e “ -Ὁ 3 

δὲ ϑήλεα βραδύτερον. ὥστε οὐχ ὁμοία ἢ τελείωσις ἀμφοῖν, ἀλλ ἀνομοία, 

εἴπερ ἀνόμοιον τὸ ταϊχὺ τῷ βραδεῖ, ἀλλ᾿ ἐν μὲν τῇ μήτρᾳ τὸ ϑῆλυ ἐπὶ 98: are ΟῚ Ὁ τ pes; Urs. μῦρα ὩΣ 
- » , ΄ - M , » , , A2 

τῶν ἀνθρώπων βραδύτερον τελειοῦται, τὸ δ΄ ἄρρεν ταχύτερον. ϑύραζε ὃ 

ἐξελϑόντα ἀνάπαλιν. ταχύτερον γὰρ εἰς τὴν ἀχμὴν 7, γυνὴ ἔρχεται xal 5 

τὴν τοῦ σώματος τελείωσιν ἥπερ ὃ ἀνήρ. ἢ μὲν. γὰρ γυνὴ σχεδὸν ἐν τῷ 
, ἘΠ «Ww S X μὴ - - » , ^ , Ἁ πεντεχαιδεχάτῳ, ὃ δ᾽ ἀνὴρ ἐν τῷ τριαχοστῷ ἔτει. λύει δὲ ταύτην τὴν 10 

πορίαν λέγων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ταῦτα συμβαίνειν, δι᾿ ἣν xal τὰ ἄρρενα 
E Me 5 , , » ' , , A Y a , 

ἄλλον ἀνάπηρα γίνεται ἥπερ τὰ ϑήλεα: ψυχρότερα γὰρ ὄντα τὰ Urea 15 

πλείονος δεῖται χρόνου εἰς τὸ πεφϑῆναι xal τελειωϑῆναι, τὰ δ᾽ ἄρρενα 
' ' , , b ' , , , b] ' διὰ τὴν ϑερωμότητα ταχύτερον: τὸ γὰρ ϑερμότερον εὐπεπτότερον. ἐντὸς 

υὲν οὖν διὰ τοῦτο τὰ ἄρρενα ταχύτερον τελειοῦνται, βραδύτερον δὲ τὰ 
ϑήλεα, ἐχτὸς δὲ ἀνάπαλιν: ἀσϑενέστερα γὰρ ὄντα τὰ ϑήλεα διὰ τὴν ψυχρό- 

τητὰα ταχὺ συνάπτει πρὸς τὸ γῆρας xal τὴν φϑοράν. τὰ γὰρ ἀσϑενέστερα 

ταχύτερον γηράσχει xai φϑίνει, ὥστε διὰ τοῦτο xal πρὸς τὴν ἀχμὴν ταχὺ 

φϑανει" τὸ γὰρ πρότερον γηράσχον xal πρότερον ἀχμάζει. ἄλλως τε, φησίν, 
ὥσπερ f, τέχνη xai 6 εἷς τεχνίτης ἐν ὀλίγῳ μὲν χρόνῳ τὸ δεχαμεδιμναῖον 

φέρε εἰπεῖν τελειοῖ ἀχάτιον, ἐν πλείονι δὲ τὸ ἑχατονταυεδιμναῖον, οὕτω xai 

"cC &. 

20 

,F 

ιὰ τοῦτο x«l εἰς τὸ γῆρας, xà δ᾽ ἄρρενα βραδέως ὡς μείζονα. xoi ἐπεί, 
’ 

ὅταν ἢ τυνὴ δίδυμα τέχῃ, xoi τὸ μέν ἐστιν αὐτῶν ἄρρεν τὸ δὲ ϑῆλυ, 3 

ἧττον σώζονται, ἀλλὰ μᾶλλον σώζονται, ὅταν ἢ ἄρρενα ἀμφότερα T, (ἴσοι 

γὰρ ἀλλήλων οἱ τῶν ἀρρένων χρόνοι) ἢ ἀμφότερα ϑήλεα᾽ ἴσοι γὰρ πάλιν 

χαὶ τούτων οἱ χρόνοι. τὸ δὲ ἀλλὰ ἀνάγχη ἣ τὸ ἄρρεν ὑστερεῖν T, τὸ 

ϑήλυ προτερεῖν τοιοῦτόν ἐστιν’ εἰ μὲν ἦν τῶν διδύμων τὸ μὲν ἄρρεν 

9 τελειοῦται Arist. 7 ἐν τῇ ὑστέρᾳ Καὶ 9 τῇ om. K 12 ὁμοίως Καὶ 

15 ἐξελθόντων Καὶ 1| γυνὴ ante εἰς ponit Κα 16 γὰρ] οὖν IL 11 πέντε 

χαὶ δεχάτη a: c (sic) K λύει] λέγει IL 18 συμβαίνει Ka 19 ἤπερ] 

ἡ Καὶ 21 εὐπρεπτότερον 1 25 post ταχύτερον add. xoi Ka 26 ante 

γηράσκον add. καὶ Ka 28. 29 ἡ φύσις καὶ coll. IL 929 7| ὅταν coll. Καὶ 
89 et 24 ἄμφω Καὶ 94 ϑήλει ἃ 
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τὸ δὲ ϑηλυ, x«i ἐτελειώϑη τὸ ἄρρεν ἐν τῷ ἐνάτῳ μηνί, οὐχ ἐξήγαγε δὲ 98r 
, ^ 

αὐτὸ ἢ φύσις αὐτίχα, ἀλλὰ χατέσχεν, ἕως dv τετελείωχε xal τὸ ϑῆλυ 
(τετελείωχε ὃ (07 ἐν τῷ δεχάτῳ), εἶτα ἐξήγαγεν αὐτὰ ϑύραζε iv τῇ αὐτῇ 20 

, ὑστέρησε τὸ ἄρρεν: οὐ γὰρ χαϑ᾿ ὃν ἔδει χρόνον ἐξελϑεῖν 
δὲ ἐν τῷ ἐνάτῳ μηνὶ ἐξελϑὸν συνεξῆλθεν αὐτῷ χαὶ τὸ ϑῆλυ, 

ἐπροτέρησε τὸ ϑῆλυ: οὐ γὰρ ἐν τῷ δεχάτῳ μηνὶ ἐξῆλθεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
ἐνάτῳ. ὥστε εἰ μὲν ὑστερήσῃ τὸ ἄρρεν, φϑαρήσεται τοῦτο διὰ τὸ τρόπον 

τινὰ χαταξηρανϑῆναι xal ὑπερχαῆναι χρονοτριβῆσαν ἐντὸς μετὰ τὴν τελείωσιν" 

εἰ δὲ τοῦτο μὲν ἐξέλθῃ xaO! ὃν δεῖ χρόνον, τὸ δὲ ϑῆλυ προτερήσῃ, φϑαρής- $5 

10 σεται τὸ ϑήλυ διὰ τὸ μὴ τέλειον ἀλλ᾽ ἀτελὲς ἐξελθεῖν. 7| wol ἀμφότερα 
φϑαρήσεται διὰ τὸ συμφϑείρεσϑαι ϑάτερον ὑπὸ ϑατέρου. ἐν μὲν οὖν 

τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν τὸ ϑῆλυ ἐν τῇ ὑστέρᾳ βραδύτερον 

τελειοῦται τοῦ ἄρρενος, ἔξω δὲ ϑᾶττον" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζῴοις διὰ τὸ ἐν 
ἴσῳ χρόνῳ τελειοῦσϑαι τὰ ἄρρενα xol ϑήλεα οὐ συμβαίνει παρὰ φύσιν ἣ 

15 ϑύραζε τῶν ἐμβρύων ἔξοδος. 

χαὶ μιᾷ ὥρ 
[ f f 

, 

el σι £En ev: 

p. 7752297 Συμβαίνει δὲ xat διαφορὰ περὶ τὰς χυήσεις ἐπί τε τῶν 
2 , Ἃ Led » , ἀνθρώπων xai τῶν ἄλλων ζῴων. 

Ἢ διαφορὰ τῶν γυναικῶν πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα περὶ τὰς χυήσεις 

τοιαύτη ἐστί: τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῷα περὶ τὴν κύησιν, τουτέστι τὸν πλείονα 
20 χρόνον τῆς χυήσεως, εὐϑηνοῦσι xal λιπώδη xa εὐτραφῆ τὰ σώματα ἔχουσιν, 45 

οἷον εἰ τέτταρας μῆνας χύει, τοὺς τρεῖς εὐθηνεῖ, τὸν δὲ τέταρτον, xaU' 

ὃν ἤγγιϊκεν εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ τόχου, λειπόχρεα xat χάτισχνα γίνεται. 985 
αἱ ὃξ γυναῖχες at πλεῖσται ἀνάπαλιν: ἀπ᾽ ἀρχῆς μὲν γὰρ τῆς συλλήψεως, 

μέχρις ἂν σχεδὸν πλησιάσωσι τῷ χαιρῷ τοῦ τόχου, ὠχριῶσι x«l δυσφο- 5 

ροῦσιν, ἀσιτοῦσί τε xol χάτισχνοι γίνονται, περὶ δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ τόχου, 
ἤγουν περὶ ὅλον τὸν ἔνατον μῆνα, μᾶλλον εὐθϑηνοῦσι. λύει οὖν αὐτὰ σαφῶς 10 

QN b] EN nd a * A , [4 , » e ^N » d e a 

πλὴν. τοῦ ἢ τὸ ὠδὶς- ἐπιπονοςφ ÉGTUiV* O Ó& TOVOG qUp.vAa.Et TO 
' 

τι σι 

πνεῦμα. ἔστι δὲ τὸ γυμνάζει τὸ πνεῦμα ἴσον τῷ ἰσχυρότερον χαὶ βια- 

στιχώτερον ποιεῖ, χαὶ πρὸς τούτῳ δυνάμενον χατέχεσϑαι. τὸ δὲ λεγόμενον 1ὅ 

30 σαφὲς ἔσται, εἰ τῶν ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ πρότερον ῥηϑέντων ὑπομνη- 

σϑῶμεν. ἐλέγετο (γὰρ) ὅτι τὸ πνεῦμα χατεχόμενον ἰσχυροτέρους ἡμᾶς 30 
ἀπεργάζεται: διὰ τοῦτο, xdv βάρος ἂραι ἀπὸ τῆς γῆς βουληϑείημεν, οὐχ 
ἐχπνέομεν, ἀλλὰ χατέχομεν ἐντὸς τὸ πνεῦμα, χἂν T, τῆς ὑγρᾶς 7| τῆς ξηρᾶς 25 

2 xài om. L 9 αὐτὸ IL 4 οὐδὲ γὰρ Καὶ 6 ἐπροτέρασε ἃ 
ἐπροτέρησε---ηλυ- om. L ( ὑστερήσει Καὶ τρόπον] χρόνον Καὶ 8 τινὰ 
καὶ ξηρανϑῆναι IL 9. ἐξέλϑοι L: ἐξέλϑει ἃ προτερήσῃ scripsi: προτερήσει Κα: 

inc. IL 11 φϑαρήσονται Ka ἐν] ἐπὶ Καὶ 12 διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν Ka 

10. παρὰ IL, sed cf. v. 18 18 post γυναιχῶν add. περὶ τὰς χυήσεις, sed rursus 
del. L 19 τοιαῦτα Καὶ 20 εὐϑυνοῦσι ἃ 22 λιπόχρεα IL 25 ἀσιτοῦνται 1L 

26 ἤγουν) otov IKa 21, 44:28] 7| τε ἡ 1: ὅτε ἡ ἃ ἐπίπονά (lae. II litt.) L 

90 πρότερον] cf. B 4 p. 131936 91 γὰρ addidi 88 ἐμπνέομεν IL! 

τὸ om. Καὶ ξηρᾶς ἣ τῆς ὑγρᾶς coll. Ka 



σι 

10 

15 

30 
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τροφῆς περίττωσις μὴ ῥαδίως ἐξέρχηται, xai τότε χατέχουμεν τὸ πνεῦμα. 98* 
τούτων ὑπομνησϑέντων τὸ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον" ταῖς πονούσαις γυναιξὶν 30 

ὃ πόνος ποιεῖ τὸ πνεῦμα ἰσχυρότερον xol βιαστιχώτερον" ὃν δὲ τοιοῦτον 

χαὶ συσχεϑὲν ἐντὸς ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ τόχου xal τῆς ὠδῖνος, ἀχοντίζει 

ταχέως τὸ ἔμβρυον, δύναμιν ἔχον τοῦτο ποιεῖν xal προσέτι ἐπιτηδειότητα 80 

τοῦ χατέχεσϑαι: ἀχοντίζει Ἰοῦν αὐτὸ ῥᾳδίως xoi ϑύραζε ῥίπτει, ταῖς δ᾽ 
ἀγυμνάστοις xai μὴ πονούσαις βραδέως διὰ τὴν τοῦ πνεύματος ἀσϑένειαν. 40 

ἔστι δὲ τοῦ ἀχοντίζειν αἴτιον ἥ τε ἰσχὺς τοῦ πνεύματος xol τὸ δύνασϑαι 
χατέχεσϑαι τὸ πνεῦμα, τῆς δὲ ἰσχύος χαὶ τοῦ χατέχεσϑαι τὸ πνεῦμα πάλιν 

εἰσὶν αἴτια τὰ γυμνάσια xal οἱ πόνοι. ἔστι μὲν οὖν, φησί, xal ταῦτα, 
τουτέστι τὸ γυμνάζεσθαι xal μὴ γυμνάζεσθαι, συμβαλλόμενα πρὸς: τὴν 
διαφορὰν τοῦ πάϑους, τουτέστι τοῦ ῥᾳδίως T, μὴ ῥαδίως τίχτειν. 

μάλιστα δέ, φησί, τὸ αἴτιον τοῦ τὰς γυναῖχας ὕστερον εὐϑηνεῖν, τὰ δὲ 45 
λοιπὰ τῶν ζῴων πρότερον, τὸ δὴ αἴτιον τούτου ἐστὶ τόδε" ἐπειδὴ γὰρ 
τῶν ζῴων τοῖς μὲν γίνεται χάϑαρσις, ἀλλ᾽ ὀλίγη, ἄλλοις OE οὕτως ὀλίγη, 
ὡς μηδὲ εἶναι ἐπίδηλον, ταῖς δὲ γυναιξὶ πάνυ πολλή, ἐπεὶ οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως 
ἔχει, ταῖς μὲν γυναιξὶ πρῶτον γίνεται τὸ δυσφορεῖν διὰ τὸ εἶναι μιχρὸν τὸ 
ν AN , , ^ e X ' μὰ M , Ἂ , ' Q« ἔμβρυον xai ὀλίγῃ χρῆσϑαι τροφῇ" μιϊχρὸν γὰρ Ov χαὶ ὀλιγότροφον τὸ 99: 
υὲν χαταμήνιον χωλύει ϑύραζε ἐξέρχεσϑαι ἐπιχείμενον ἐν τῷ στόματι χαὶ 
τῷ τραχήλῳ τῆς ὑστέρας, ὀλίγον δὲ ὃν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐσϑιόμενον ἀνάγχη ΕΝ 19 Rus SAI[OV, MS με [n 
τὸ περιττεῦον εἶναι πολὺ xal ἐμποιεῖν πόνους xal ταραχὰς διὰ τὸ ὡς 
εἴρηται μήτε χαταναλίσχεσϑαι ὑπὸ τοῦ ἐμβρύου μήτε ἐᾶσϑαι ἐξιέναι" ὕστερον 
X E: rn MN * y ? M i M , b - ἊΝ δὰ 

δὲ μέγα γεγονὸς τὸ ἔμβρυον xal πολλῇ χρώμενον τῇ τροφῇ T, οὐδέν τι 
ld , , b) , ^ , 

χαταλείπεται τοῦ ἐχχρινομένου χαταμηνίου ἣ πάμπαν βραχὺ xoi μηδεμίαν 5 

δυνάμενον ποιεῖν αἴσϑησιν T, πόνον. τούτου δ᾽ οὕτως ἔχοντος, λέγω δὴ 
- Ὁ PF x Li Ἦν , — 3 del Ll $* -Ὃ-Ὁ M , 

τοῦ ἐμβρύου, xai πολλῇ χρωμένου τροφῇ χουφίζει τῶν ὀδυνῶν τὴν μήτραν. 
διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν αἱ γυναῖχες πρότερον μὲν δυσφοροῦσιν, ὕστερον 
^N 5 c 5 b! - » , , bi , " x δὲ εὐθηνοῦσιν. ἐν OE τοῖς ἄλλοις ζῴοις πρότερον μὲν σύμμετρον ὃν τὸ 
χαταμήνιον τῇ τοῦ &upóou τροφῇ εὐθηνοῦσιν, ὕστερον δὲ αὐξηϑὲν xai 

πλείονος δεόμενον τροφῆς ἣ ὅσην ἀποχρίνει τὸ ϑῆλυ ἐσϑίει τὴν μέλλουσαν 10 

ἀποχρίνεσϑαι εἰς τροφὴν τῶν τοῦ ϑήλεος μερῶν. ἀνάγχη δὲ στερισχόμενον 

τὸ ϑήλυ τῆς οἰχείας τροφῆς ἰσχνοῦσϑαι χαὶ συμπίπτειν χαὶ ὅλως τοὐναντίον 

πάσχειν τοῖς προτέροις. τοῦτο δὲ ἡνίξατο διὰ τοῦ αἴτιον τὸ τὴν αὔξησιν 

τοῦ χυήματος δεῖσϑαι πλείονος 7| τῆς περιττωματιχῆς τροφῆς. 

9 ἰσχυρότατον «ai βιαστικώτατον Ka 4 ἐντὸς om. IL 6 οὖν Ka 8 τοῦ 
post ἰσχὺς om. a 9 τὸ πνεῦμα ante πάλιν om. I 10 εἰσὶν αἴτια] αἴτιον Καὶ 

11 γυμνάζεσθαι post μὴ om. Ka 12 τουτέστι] ἤγουν Ka 18 τὸ αἴτιον om. K 

εὐϑηνεῖν om. K 14 ἐπεὶ Καὶ 15 ἀλλ᾽ K 16 πολὺ a ἐπειδὴ I 
19 9ópatc] ἔξωϑεν IL 22 εἴρηται μή I ἐξιέναι ἐᾶσϑαι coll. K 28 τῇ om. Ka 
25 δὴ] δεῖ a 26 ὠδινῶν 1 υἦτραν] μητέρα Ka 21 δὴ om. IL 
28 πρῶτον Κὰ 90 δεομένου La 91 προχρίνεσϑαι la: προσχρίνεσϑαι K 
93 πρότερον ἃ 94 7| τῆς libri οὐ Arist. ΡΖ: τῆς Arist. vulg. 
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p.775»25 [Περὶ δὲ τῆς χαλουμένης μύλης ῥητέον, ἣ γίνεται μὲν 99r 

ὀλιγάχις ταῖς γυναιξίν, 

Τῆς λέξεως ἢ ἀπόδοσίς ἐστιν ἐν. τῷ περὶ μὲν οὖν τοῦ πάϑους 
Ἁ 

τῆς αἰτίας εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασι’ τὰ δ᾽ ἄλλα λίαν σαφῶς 15 
τ ' ΄ , ΄ ^N 5 x 979 , - ΄ 
5 μεταξὺ προεντέϑειται. εἰ τάχα ὃὲ εἰρῆσϑαι αὐτῷ λέγει περὶ τῆς μύλης 

2 Ty λγ " - ^ H i 50 z - ) i^ "n ἂρ 2T 20 iy τοῖς προβλήμασιν, ὅμως xat ἐνταῦϑα σαφέστατα λέγει, ὅπως "(vexat 3 
γίνεται δὲ σχληρὰ δι᾿ ἀσϑένειαν ϑερμοῦ ὥσπερ xai τὰ μεμολυσμένα τῶν 

S d ) ' x οἱ x ^ - M (.:9 Y " M Zi A: , MI T "T χρεῶν (σχληρὰ γὰρ xai αὐτὰ Ot ἔνδειαν τοῦ ἕψοντος πυρός), περὶ ὧν 25 

υξμολυσμένων εἴρηται ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων. ταῦτα εἰπὼν τὴν 

10 αἰτίαν τοῦ τίνος χάριν ἢ ἄχρι τοῦ τῆς ζωῆς τέλους ἐν τῇ γαστρὶ φέρει 
AS rs E NL ^ LE WA C - , eu Jd 1 * ΄ E id 
τὴν μύλην T, γυνὴ ἣ ἄχρι πολλοῦ λέγει: ἔοιχε γὰρ f, φύσις δυσϑανα- 30 

2 εὶ 

-" , d - —- Y , siv, λέγων φύσιν τὴν ἐν τῇ γονῇ τοῦ ἄρρενος ψυχικὴν ϑερμότητα. σπεύ- 

δουσα γὰρ πέψαι τὸ χαταμήνιον χαὶ συστῆσαι τελειῶσαί τε xai πέρας ἐπι- 95 

Üstvat τῇ γενέσει, μἡ δυναμένη δὲ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τοῦ χαταμηνίου 

18 ψυχρότητος xal δγρότητος (τότε γὰρ συμβαίνει συνίστασϑαι τὴν μύλην, 40 
ς p , e —- , ^ Ἁ 

ὅταν ὑπερβάλῃ ἣ ψυχρότης xoi ἣ δγρότης τοῦ χαταμηνίου xol σφοδραὶ 
, A^ F 1 d M - γένωνται) μὴ δυναμένη οὖν συμπέψαι μήτε μὴν βουλομένη ἥττηϑῆναι xat 45 

οἱονεὶ ἀποϑανεῖν ἀντιυάχεται πρὸς τὸ χαταμήνιον, xal τρόπον τινὰ πόλεμον 
»y b) “Ὁ “Ὁ ^ » — -"Ό ^ ^ » ἔχει μετ΄ αὐτοῦ | covey T; T| ἄχρι τέλους τῆς ζωῆς τῆς γυναιχὸς T, ἀχρι 99v 

- b/4 , «ὃ a , Fr 

20 πολλοῦ, οὔτε γὰρ τετελείωχεν, ἵνα ϑύραζε προΐηται, οὔτε μὴν ἀλλότριόν 

ex ἐστι (σχέσις γάρ ἐστί τις τῇ τε γονῇ xal τῷ χαταμηνίῳ) οὔτε οὖν ἀλλό- 
τριόν ἐστιν, ἵν’ ἐάσῃ ἐξελϑεῖν, ἀλλὰ χατέχει: καὶ πειρᾶται τελειῶσαι. λέγει 

ὃς τὴν γυναῖκα ὑστεριχήν᾽ ἔστι δὲ τὸ ὑστεριχὸν ἴσον τῷ πάϑη τῆς ὑστέρας 10 
ὑφίσταται: οὐδενὸς γὰρ ἄλλου ζῴου ὑστέρα τοσαῦτα χαὶ τοιαῦτα ὑφίσταται 

πάϑη, ὅσα ἢ τῆς γυναιχός. τὸ οὖν ποιχίλον τῶν παϑῶν αἴτιον γίνεται τοῦ 15 
μόναις ἢ μάλιστα ταῖς γυναιξὶ τοῦτο συυβαίνειν τὸ πάϑος. 

Τὸ δὲ λεγόμενον περὶ τοῦ γάλαχτος τὸ ὥστε ἐλλείπειν αὐτὸ ἐν τῷ 

ιῷὸ σι 

χρόνῳ τούτῳ οὐδὲν ἴσον ἐστὶ τῷ οὔτε προγίνεται τοῦ χαιροῦ τῆς χυή- 30 
σεως 000 ὑστερεῖ, ἀλλ᾽ ἰσοδρομεῖ. xdv γὰρ! δρῶνται πολλὰ τῶν ζῴων 

30 x«i τῶν γυναιχῶν αἱ πλείους ἔχουσαί τι γαλαχτῶδες, ὅμως οὐχ ἔστι τοῦτο 26 

γάλα" ἁλμυρὸν γάρ ἐστι xol οὐχ ἐδώδιμον: γάλα δ᾽ ἐστίν, ἡνίχα τέχῃ. wol 

τοῖς μὲν ἄλλοις τῶν ζῴων χατὰ τὸν χαιρὸν τοῦ τόχου γίνεται τὸ γάλα, 80 

9 post Τῆς add. δὲ IL οὖν om. K 4 ἐν τοῖς προβλήμασι] ef. Donitz, Ind. 

Ar. p. 103» 17 sqq. ὃ προεντέϑηται [: παρεντέϑειται Καὶ : παρεντέϑηνται a 
6 σαφέστερον IL 4 σχληρὸν ἃ ὡς K: ὥστε ἃ μεμολισμένα (o ex 

Ὁ eorr.) L ὃ post ἕψοντος add. αὐτὰ sed del. I. 9 μεμυλισμένων L 
ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] Δ 3 p. 381412 10 post αἰτίαν add. ἐπήγαγε a 
11 λέγει seripsi: λέγων libri 11. 12 δυσϑανατεῖν libri et Arist. Z: ἀδυνατεῖν Arist. 

vulg. 12 λέγων] λέγει IL γονῇ] γαστρὶ Ka ψυχικὴν] φυλαχὴν IL! 

12. 19 ψεύδουσα Καὶ 13 πέψαι--- συστῆσαι] συστῆσαι τὸ καταμήνιον Ka 16 ὑπερ- 

βάλλη Κὰ 11 γίνωνται IL 20 πρόηται K: πρόϊεται (sic) ἃ 28 γυναῖχα 
ὑστερικὸν Ka ἔστι--- ὑστερικὸν iterat ἃ — πάϑος L 97 ὥστε IKL!a Arist. P: 

ὥστε οὔτ᾽ 1,2 Arist, vulg. ἐλλείπει Καὶ 28 οὐδὲν] οὔτ᾽ IL 30 ἔχωσι Καὶ 
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νι ^ M] τι » : M po ^" e£ ^4 συν M , 5 T$! A A 5 - 00 v 

ταῖς δὲ γυναιξὶν ἐν τῷ υηνὶ τῷ ἑβδόμῳ διὰ τὸ τίχτειν αὐτὰς xal ἐν αὐτῷ" 99^ 

τὸ δὲ πρότερον, οἷον τὸ ἐμφαινόμενον ἐν τῷ ἕχτῳ μηνὶ ἄχρηστόν ἐστι 
διὰ τὸ ul εἶναι γάλα, ἀλλά τι γαλαχτῶδες. ἀποδίδωσι δὲ λόγον, δι᾿ ὃν 35 

πρὸ uà» τοῦ χαιροῦ τῆς χυήσεως ἄχρηστόν ἐστι τὸ γάλα xal ἄπεπτον, 
D ^ Ὁ Ly , —- v ^, , 

ὃ τότε ὃ ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ τόχου πεπεμμένον, xui ἐχ τὴς ὕλης, ἣν ἀνάγχην 
- v 5 — A , ^ e , , ἃ Ἁ A e , χαλεῖν ἔϑος αὐτῷ, xol ἐχ τῆς ἕνεχά cou αἰτίας. xal τὴν μὲν ἕνεχα του 

5» ΄ Ld Ἁ ) 2 - [rd e 2 ^ , , , AN 

ἐπήγαγε σαφῶς, τὴν ὃ ἐχ τῆς ὕλης οὕτως ἐπάγει λέγων εὐλόγως δὲ 10 

συμβαίνει xat διὰ τὴν ἐξ ἀνάγχης xol ὁλιχὴν αἰτίαν πεπεμμένον 

ἤδη εἶναι εἰς τοὺς τελευταίους ἤγουν τοὺς τῆς χυήσεως χρόνους. 

10 τὸ μὲν γὰρ πρῶτον, φησίν, (οὐχ ὅτε δηλονότι πάμπαν ἐστὶ σμιχρόν, 
' , - H ἥν: m , H Fo D M Lr" 

ἀλλ ἐν τῷ μεταξὺ μεγέϑει τῆς τε τοιαύτης μιχρότητος xal τῆς τελειότητος, 

ἣν ἀπολαβὸν εὐϑὺς ἔξεισι ϑύραζξ) τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἕλχει τὸ ἔμβρυον 
τῆς τοιαύτης περιττώσεως, ἐξ ἧς τὸ γάλα συνίσταται, τὸ γλυχύτατον εἰς 
οἰχείαν τροφήν (πάντων γὰρ τροφὴ τὸ πεπεμμένον xal γλυχύτατον), 45 

15 ὥστ᾽ ἀνάγχη τὸ λειπόμενον ἁλμυρὸν εἶναι xal δύσχυμον: τοιοῦτον γὰρ 

πάσης τροφῆς περίττωμα. διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν ἐστὶν ἄχρηστον τὸ 

πρὸ τοῦ χρόνου τῆς χυήσεως γάλα. τελειουμένων δὲ τῶν χυημάτων xal 

ἤδη ὄντων πρὸς τῷ ϑύραζε ἐξελϑεῖν πλέον ἐστὶ τὸ περίττωμα xal δηλονότι 

xal τὸ γλυχύ" τελειωϑὲν γὰρ πάμπαν ἐστὶ τὸ ἑλχόμενον ὀλίγον xal dva 

20 σχόμενον᾽ δι’ ἣν δὲ αἰτίαν, ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγον. πολὺ δὴ ὃν χαὶ γλυχὺ διὰ 100: 
Ἀ ^ [d , o M P o € N , 3 ΄ M A , 

τὸ μὴ ὁμοίως ὥσπερ xat πρότερον SÀxsoUat τὸ γλυχύ, ἀνάγχη xai τὸ ἐχ 

τούτου τότε γινόμενον γάλα γλυχὺ εἶναι. εἰ γὰρ xoi ἐμμέυιχται ἐν αὐτῷ 
[s , 3 Ἁ ἢ ^ ἊΝ ER 1 , Ἁ 5 , UTER 

ἁλμυρὸν τι, ἀλλὰ διὰ τὸ πλεονάζειν τὸ πεπεμμένον γλυχὺ οὐδεμία γίνεται 

αἴσϑησις τοῦ ἁλμυροῦ, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ποταμοῖς τῆς ξηρᾶς χαὶ γεώδους 
25 xai ἁλμυρᾶς ἀναϑυμιάσεως, χαίτοι ἐνούσης ἐν τῷ ποτίμῳ ὅδατι. πρότερον ὅ 

^ kd σ ' » e ET , N , , , ε , 
μὲν οὖν $Àxov τὸ ἔμβρυον ἅπαν τὸ γλυχύ, τὸ λειπόμενόν ἐστιν ἁλμυρόν, 
σ M N 2 , , - o ^N 3*4 4 o ὥστε xal τὸ £x τούτου γινόμενον γαλαχτῶδες, ὕστερον δὲ ὀλίγον ἕλχον, 
ἀναγχαῖον εἶναι γλυχύ, ὥστε x«l τὸ ἐχ τούτου γάλα, xol μάλιστα εἶναι 

* ^D Ὁ , 3 γλυχύ, ὅταν ϑύραζε ἐξελϑὸν οὐδ᾽ ὅλως ἕλχεταί τι τοῦ γλυχέος, ἀλλ᾿ T ἅπαντος 
80 ἀνερχομένου εἰς τοὺς μαστούς. τὰ μὲν οὖν λεγόμενα τοιαῦτα. τὰ δὲ χατὰ 

τὰς λέξεις τὸ μὲν ἔστι γάρ τις χαὶ χυήματος τελείωσις χατασχευα- 
, 3 S Wr , M M v , 5 , [rd , 

στιχόν ἐστι τοῦ διὰ τί τελειωϑὲν τὸ ἔμβρυον πάμπαν ὀλίγην ἕλχει τροφήν. 10 

τὸ ὃξ λεγόμενόν ἐστι δυνάμει τοιοῦτον ᾿ ὥσπερ γάρ ἐστι τελείωσις xol ἡμῖν 

x«l πᾶσι τοῖς ζῴοις, εἰς ἣν φϑάσαντες οὐχέτι αὐξόμεϑα T, ἀχμαάζομεν, ἀλλὰ 

2 ἕχτῳ om. Κα 9 διὰ τὸ---ἄχρηστόν ἐστι (4) om. IL δὲ τὸν λόγον ἃ 
6 αἰτίου ἃ 11 μικρότητος] ϑερμότητος 1L 12 ἣν εὐθὺς ἀπολαβὸν εὐϑὺς Ka 

16 post πάσης add. τῆς IL δὴ ταύτην coll. Καὶ ἐστὶν om. Ka 18 πρὸς 

τὸ à 19 τελειωϑὲν] legendum videtur τελειωϑέντων 20 ἣν δι᾽ αἰτίαν ἃ 
22 «ai om. L 23 post πεπεμμένον add. «ai Ka 24 οὐδ᾽ ἐν τῷ ποταμῷ Καὶ 

25 ποτίμῳ] ποταμίῳ IKa πότερον IL 20 ἕλχοντος τοῦ ἐμβρύου a, idque 

sane exspectas; sed cf. v. 27. 29 ἅπαν--- ἁλμυρὸν om. IL 29 ἐξέλϑει a 
29. 90 ἅπαντος ἀνερχομένου] ἅπαντα ἀνερχομένου IL: ἅπαν ἀνέρχεται a, fort. recte 
3l καὶ om. IL 92 ὀλίγον ἃ τροφὴν ἕλχει coll. Ka 94 ἣν] ἦν ἃ 

φϑάσαντα L 
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10 

15 

τῷ Q 

30 

Ν ΩΝ 5 , LAMP ἧς "rr A ^ * πὶ 2 ,ὔ ΄ » A, , , 

πᾶν to0vavctoy πάσχομεν, οὕτως ἐστὶ xal τοῖς ἐμβρύοις ὡς ἐμβρύοις τέλος, 100: 

ἐϑέλει àx τῆς ὑστέρας τὴν τροφήν (ἀλλο- 

uie γὰρ αὐτοῖς αὕτη" οἰχεία μὲν γὰρ πρὸ τοῦ TEASE ἀλλοτρία δὲ 

ustà τὴν τελείωσιν), ὥσπερ xal ἡμεῖς ϑύραζε τελειωϑέντες οὐχέτι ϑηλάζειν 15 

τὰς μητέρας βουλόμεϑα, ὡς ἀλλοτρίας ἡμῖν ταύτης ἤδη οὔσης τῆς τροφῆς, 
χαίτοι πρότερον οἰχείας οὔσης" ἐν ᾧ οὖν γινόμενα tà ἔμβρυα τέλει xol 
τ᾽ ἐχ τῆς ὑστέρας τὴν τροφὴν λαμβάνειν ἐθέλοντα Mte ἐν αὐτῇ μένειν 

ss ϑύραζε xai βοταβἄδλϑι τὴν Ἱένεσιν, ἔτοι ἐξ ἄλλου τόπου 

εἰς ἄλλον γίνεται: ἤδη γὰρ ἔχει πάντα τὰ ἑαυτοῦ μέρη, xoi οὐδέν τι ἐλλείπει 

αὐτῷ, οὐδὲ βούλεται λαμβάνειν τὸ μὴ αὑτοῦ. εἴρηται γὰρ ὅτι ἀλλοτρία "Spe " μ᾿ di ΤΩΝ vedi 
αὐτῷ αὕτη ἣ τροφὴ xoi οὐχ οἰχεία. τὰ μὲν οὖν χατὰ τὴν λέξιν τοιαῦτα. 20 

. 
ἐν ᾧ γενόμενα οὐχέτι λαυβάνειν 

A 

24 

ἢ δὲ τῆς λέξεως ἀπόδοσις τοιαύτη" τελειουμένων δὲ τῶν χυημάτων, 
ἐφεξῆς τἄλλα πάντα, xai ὑποστιχτέον εἰς τὸ xal οὐχέτι λαμβάνει 

τὸ μὴ αὑτοῦ" εἶτα ἐπαχτέον ὡς ἀπόδοσιν τοῦ λόγου τὸ ἐν d χαιρῷ 

γίνεται τὸ γάλα χρήσιμον, ἴσον ὃν τῷ διὰ τοῦτο ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ 
τόχου γίνεται τὸ γάλα χρήσιμον. 

5 p. 71693. Eig δὲ τὸν ἄνω τόπον xal τοὺς μαστοὺς συλλέγεται διὰ 
τὴν ἐξ ἀρχῆς τάξιν τῆς δύστασεαις: 

» Διὰ τούτων τὴν αἰτίαν προτίϑεται εἰπεῖν τοῦ διὰ τί συλλέγεται εἰς ?5 

τοὺς μαστοὺς τὸ χαταμήνιον, ἐξ οὗ χαταμηνίου χαὶ ἐν οἷς μαστοῖς γίνεται 
M , e *, , 3 - U , , »v 5 A «Y i , τὸ γάλα" ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ διὰ τί χάτωϑεν ἄνω. ἀλλὰ xai πρὸ τούτου 30 

390 1 , c lj N , CA S EN ^Y ΄ ΄ 
λέγει τε χαὶ χατασχευάζει ὅτι χατὰ τὸν χαιρόν, xaU ὃν τὸ γάλα μέλλει 

νεσϑαι, χενοὶ γίνονται xai σομφοὶ οἱ μαστοί (συνεργήσει γὰρ τοῦτο αὐτῷ 

τὸ ἀποδοῦναι τὸ διὰ τί χάτωϑεν ἄνω προχωρεῖ) xal τότε μετὰ τοῦτο 35 

δωσι τὴν τοῦ προβλήματος αἰτίαν. συλλέγεται οὖν, φησίν, εἰς τὸν 
» ^ “Ὁ , 

ἄνω τόπον διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τάξιν τῆς συστάσεως τῶν ζῴων. ἣ γὰρ 40 
τάξις τῆς συστάσεως αὐτῶν τοιαύτη: πρῶτον μὲν γὰρ γίνεται τὰ ἄνω (τὸ 

Ld - m 3 ^ “ ᾿ - γὰρ χύριον τοῦ ζῴου xat ἐν ᾧ τὸ εἶναι αὐτῷ ἐστι, τὸ ἄνω ἐστὶ τοῦ Ümo- 45 

-— Em x a m^ 

c. 

ζώματος, ὥστε ἀναγχαῖον τοῦτο πρῶτον γίνεσϑαι), δεύτερον δὲ τὸ χάτω" 

χάριν γὰρ τῆς τροφῆς χαὶ [ τοῦ περιττώματος αὐτῆς ἐστιν, ὅπως τὰ 100» 
πορευτιχὰ τῶν ζῴων μετὰ τὸ φαγεῖν ἐν ἑαυτοῖς, τουτέστιν ἐν τῇ χοιλίᾳ 

αὐτῶν, ἔχοντά τε xal περιφέροντα ὥσπερ ἐν φάτνῃ τὴν ἤδη ληφϑεῖσαν 5 

τροφὴν μεταβάλλῃ τοὺς τόπους. εἰ γὰρ μὴ εἶχε τὴν χοιλίαν, ἵνα ἐν 
αὐτῇ ἀϑρόον ἀποτιϑέμενα τὴν τροφὴν συνεχῶς xai ἄχρι πολλοῦ τρέφηχται, 10 

1 τέλος om. IL 2 γινόμενα ἃ ϑέλει Καὶ 2. ὃ ἀλλότριος Ka 
αὐτοῖς scripsi: αὐτῆς L: αὐτῷ Ka: inc. I 4 ὡς Καὶ ϑύραϑεν Ka 

ὡς] ἀλλ᾽ ὡς ἃ 6 τέλει] τέλεια 1, 10 et 14 μὴ αὐτοῦ libri 15 ἴσον ὃν 
t om. et post χρήσιμον (10) add., deinde διὰ τοῦτο — γάλα χρήσιμον iterant IL 
21 

24 

με 

χαὶ om. Ka πρὸς τούτῳ à 22 post χαιρὸν add. τοῦτον Ka 

ἄνωϑεν κάτω Καὶ 28 αὐτοῦ ex corr. L 90 αὐτοῦ 1, 92 περιφερό- 

να Καὶ 99 μεταβάλλῃ Arist.: μεταβάλλει IL: μεταβάλλοι a: petafo" K 
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ἐπειδὴ xal ἢ πέψις αὐτῆς xal ἢ ἀνάδοσις xal ἢ mpócxptot: συνεχὴς xoi 100^ 

ἄχρι πολλοῦ, μόνιμα ἂν ἣν xal συμπεφυχότα πρὸς τὸ ἐξ οὗ τὴν τροφὴν 

ἤμελλε λαμβάνειν, ὥσπερ χαὶ τὰ φυτά. νῦν δ᾽ ἐναποτίϑησιν ἐν αὐτῇ χαὶ 

ἄλλης οὐ δεῖται, ἕως ἂν ἅπασα σχεδὸν ἀναδοϑῇ xol προσχριϑῇ ταύτης τὉ 

δὲ ἀναλωϑείσης πάλιν πεινᾷ xol λαμβάνε: xai ἀποτίϑησι, καὶ οὕτως ἐφεξῆς. 

ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, τὸ χύριον τοῦ ζῴου χαὶ ὅλως τὸ ζῷον τὸ ἄνωϑεν 

τοῦ ὑποζώματός ἐστιν, εἰσὶ δὲ χαὶ τῆς γενέσεως χαὶ συστάσεως αἴτια χαὶ 

χύρια τῶν ζῴων τό τε χαταμήνιον xol T, γονή, ἀνάγχη xol τὸ χαταμήνιον 
xal τὴν γονὴν ἐντεῦϑεν, ἤτοι ἐχ τῶν ἄνω, ἀποχρίνεσϑαι: εὔλογον γάρ, ἵνα 

10 μὴ λέγωμεν ἀναγχαῖον, ἐχ τῶν χυρίων τὰ χύρια ἀποχρίνεσϑαι. ταῦτα δὲ 

ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἐντεῦϑεν δὲ xal T, σπερματιχὴ περίττωσις. ἀπο- 30 

χρίνεται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, τουτέστι διὰ τὸ εἶναι τὸ ζῷον τὸ 

ἄνωθεν τοῦ ὑποζώματος, T, xol διὰ τὸ χοιλαίνεσϑαι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν 

χρωμένων συχνῶς τοῖς ἀφροδισίοις: ἀπὸ τῶν ἄνω γὰρ ἀπερχομένης τῆς 

15 γονῆς, xal μάλιστα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν, ἀνάγχη χοιλαίνεσϑαι. ὅτι δὲ 
χοιλαίνονται, δῆλον ἡμῖν χαϑ᾿ ἑχάστην γίνεται ἐπὶ τῶν χάπρων. ἐπεὶ οὖν, 

ὡς εἴρηται, τὸ ἄνω χύριον, ἀνάγχη χαὶ τὰ χύρια ἐξ ὧν τὸ ζῷον (ταῦτα 
δ᾽ ἐστὶ γονὴ xal χαταμήνιον) ἐχ τῶν ἄνω εἶναι, ἐν ᾧ ἄνω ἐστὶν ἣ χαρδία. ? 
οὔσης δὲ ἐκ τῶν ἄνω τῆς τοιαύτης σπερματιχῇς περιττώσεως ἀναγχαῖον 

20 τὴν μεταβολὴν αὐτῆς ἐνταῦϑα πρῶτον γίνεσϑαι ἐπίδηλον, λέγων μετα- 
βολὴν τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως αὐτῆς. ἢ ἀρχὴ γὰρ ἢ χρονικὴ τῆς γενέ- 

σεως χαταμηνίου xai γονῆς ἐχ τῶν ἄνω τόπων γίνεται ἡμῖν ἐπίδηλος" 

σι 

Ὁ 
φι 

ἡνίχα γὰρ ἄρξηται γίνεσϑαι, εὐθὺς αἴρονταί τε οἱ μαστοὶ ἄνωϑεν ὄντες τοῦ 
e ^ ὑποζώματος, xal ἢ φωνὴ μεταβάλλει ἐπὶ τὸ τραχύτερον, xol T, τῶν ἀρρένων 

35 χαὶ ἢ τῶν ϑηλειῶν. χαὶ γὰρ T, τῶν φωνῶν ἀρχὴ ἐχ τῆς χαρδίας ἐστίν, 30 
ὡς ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ, ὅτε λέγει τίνος ἕνεχα αἱ τῶν ἐχτεμνομένων 

φωναὶ ἅμα τῷ ἐχτμηϑῆναι ἐπὶ τὰς τῶν ϑηλειῶν μεταβάλλουσιν. ἀλλὰ πῶς 
υὲν αὗται ἐπὶ τὰς τῶν ϑηλειῶν μεταβάλλουσιν, ἐχεῖσε γενόμενοι πιέσομεν᾽ 
ἡμῖν OE συλλογιστιχῶς συναχτέον τὸν λόγον ὧδέ πῃ" ἐχ τῶν ἄνω χαὶ ἐν 

30 τοῖς ἄνω οἱ μαστοὶ xal αἱ φωναί, ἐχ τῶν μαστῶν xol φωνῶν ἡμῖν γίνεται 

ἐπίδηλος ἣ γένεσις τῆς τοιαύτης περιττώσεως, ἐχ τῶν ἄνω ἄρα ἡμῖν γίνεται 

ἐπίδηλος ἣ γένεσις αὐτῆς" εἰ ὃὲ ἐχ τῶν ἄνω, δῆλον ὅτι xol ἐξ αὐτῶν ἀπο- 

χρίνεται. μεταβάλλει δὲ 7| φωνὴ ἐπὶ τὸ τραχύτερον, ἡνίκα ἄρξωνται ἀφρο- 
δισιάζειν, διότι xal τὸ χινοῦν τὸν ἀέρα ἢ τὸ πνεῦμα, ἐξ οὗ ἣ φωνὴ γίνεται, 

el [2r 

1 ἐπεὶ Ka αὐτοῦ ex αὐτῆς corr. K 9 ἐναποτιϑεμένη a 4 post ἕως 
add. τε a 9 ἀναδοϑείσης IL 4 xai τῆς [συστάσεως Κα 13 διὰ τοῦ 

χοιλαίνεσϑαι ἃ τοὺς ὀφϑαλμοὺς --- χοιλαίνεσϑαι (15) om. IL post τῶν add. 

συνεχῶς Κα 14 συχνῶς om. K 16 γίνονται L 19 δὲ] οὖν Ka 

ἀνάγκη ἃ 20 ἐνταῦϑα προγίνεσϑαι ἃ 22 ἐπίδηλον Ka 23 ἄρξεται IKL 
αἴρονταί τε oi] ot τε a ot om. IL 24. 25 τραχύτερον τῶν ἀρρένων καὶ τῶν Καὶ 
25 post γὰρ add. xai Ka 26 ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] E 7 21 ἀλλὰ πῶς--- 

μεταβάλλουσιν (28) om. IL 28 πιέσομεν L: πειράσομεν Καὶ 80 οἱ om. ἃ 
χαὶ τῶν φωνῶν Καὶ 92 ἐξ αὐτοῦ L 92 βραχύτερον I post ἡνίχα add. 
ἂν Καὶ ἄρξονται IL 



206 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. A 8 (Arist. p. 77653. 28] 

ἀλλοῖον τότε γίνεται. ἔστι ὃξ τὸ χινοῦν τὸ πνεῦμα ἢ χαρδία" αὕτη γὰρ 100" 

τὸν πνεύμονα χινεῖ. πῶς δὲ τότε ἀλλοία ἢ χαρδία γίνεται, ἐρεῖ πάντως 
» M m , ε ^ , ^ , 

ἐν τῷ τέλει τοῦ πέμπτου QifA(oU. οἱ ὃὲ μαστοὶ αἴρονται τότε, διότι, 

φησίν, &x τῶν ἄνω ἀποχρίνεται τὸ σπέρμα, ἐχεῖϑεν δ᾽ ἀποχρινομένου 

σι ἀναγχαῖον τοὺς μαστοὺς γίνεσϑαι χενούς. ἐπεὶ δὲ δέδειχται ἐν τοῖς περὶ 40 

φύσεως μηδὲν εἶναι χενόν, ἀνάγχη πληροῦσϑαι αὐτοὺς πνεύματος χαὶ εἶναι 

μὲν χενοὺς σπερματιχοῦ περιττεύματος, πλήρεις δὲ πνεύματος, ὅπερ λεπτυνό- 

μενον διὰ τὴν ϑερμότητα xal εἰς υξίζονα ὄγχον ἐπιδιδὸν αἴρει τοὺς μαστούς. 

ὥσπερ χαὶ τοὺς πεφυσημένους ἀσχοὺς τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα. αἴρονται μὲν 

10 οὖν xat διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὴν ἕνεχά του" ἕνεχα γὰρ 
τοῦ ἀποϑεῖναι τὴν φύσιν ἐν αὐτοῖς τὴν τοῦ ϑηλάσοντος τροφήν" ἐν ἄλλῳ 45 

γὰρ τόπῳ παρὰ τοὺς μαστοὺς ἀπελϑεῖν οὐχ ἐνδέχεται, ὡς ἐρεῖ προϊών. 
λέγει ὃὲ μεταβάλλειν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὰς φωνὰς χαὶ τὰ περὶ τοὺς 

μαστοὺς χατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον, οὐ γίνεσϑαι δὲ πᾶσιν ἐπιδήλους χαὶ 
15 φανεράς, ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἐμπείροις ἀνθρώποις, οἷον τῷ μὲν ἐμπείρῳ περὶ 

τὰ πρόβατα δήλη γίνεται ἥ τε τῆς τῶν προβάτων φωϊνῆς ἐναλλαγὴ ἥ 101r 

€ τῶν μαστῶν ἄρσις, τῷ δὲ ἐμπείρῳ περὶ τὰς βοῦς τὰ τῶν βοῶν, xoi 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. διαφέρει δέ, φησίν, ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων xat μάλιστα 
διάδηλος γίνεται ἐν τούτοις T, τῶν μαστῶν ἄρσις διὰ τὸ πλείστην εἶναι τὴν 

p.716»98 “Ὅταν οὖν μὴ λαμβάνῃ μὲν τὸ ἔμβρυον τὴν τοιαύτην 
ἀπόχρισιν. 

35 Πιστωσάμενος xai ix τοῦ λόγου xal ἐχ τῶν συμβαινόντων ὅτι ἐχ τῶν 

ἄνω τόπων ἀποχρίνεται τὸ περίττωμα, τὴν αἰτίαν διὰ τούτων ἐπάγει, δι᾿ 10 

ἣν εἰς τοὺς μαστοὺς ἢ τοῦ γάλαχτος γίνεται συνάϑροισις. ὅταν οὖν, 
, Ἁ , Ἂ » Ἁ , 3 , , , 

φησί, μὴ λαμβάνῃ τὸ ἔμβρυον τὴν τοιαύτην ἀπόχρισιν (ἀλλοτρία 

γάρ, ὡς εἴρηται, xai οὐχ οἰχεία) χωλύῃ δὲ ϑύραξζε βαδίζειν (κεῖται γὰρ 15 

80 ἐν τῷ τῆς ὑστέρας στόματι), ἀναγχαῖον ἀϑροίζεσϑαι εἰς τοὺς ὄντας ἐπὶ 

τῶν αὐτῶν πόρων, χαὶ προσυπαχουστέον τοῦ τῶν ὑστερῶν. ἐπειδὴ γὰρ 
i 

' 

ἐν τῇ ὑστέρᾳ τὸ χαταμήνιον, δῆλον ὡς εἰς ἐχείνους τοὺς τόπους xal τὰ 

1 τὸ «tov om. K 9 ἐν τῷ τέλει χτλ.] E 4 διότι] διάτι T: διατὶ ὅτι Ka 
5. 6 ἐν τοῖς περὶ φύσεως] cf. Phys. Δ 6—9 ὃ τοῖς] τῷ K 6 αὐτοὺς ex αὐτὰ 
corr. L: αὐτὰ I ( σπερματιχῆς περιττώσεως Ka post ὅπερ add. ἔτι Κα 

8 ἐπιδιδόμενον ἃ 11 αὐτῷ IL ϑηλάσσοντος a: 9^ IL 14. 15 καὶ φανεράς om. Καὶ 
16 «à om. Ka 18 τὸν ἄνϑρωπον 1 19 διάδηλος φαίνεται xal γίνεται ἃ 

ἥ τε τῶν ἃ 20 αὕτη] αὐτοῖς ἃ 21 γένηται ἃ τοσούτω Ka 
αὐτῆς] αὐτούς IL 25 Πιστωσάμενος---ἀπόχρισιν (28) om. IK τοῦ λόγου] 
τούτου ἃ 28 ἀλλότριος Ka 29 χωλύει [Κ]|,1ἃ 90 post εἰς ex Arist. 

addendum τοὺς χενοὺς τόπους 9l τοῦ] τὸ ἃ τῶν ὑστερῶν] fort. τῇ ὑστέρᾳ, 

cf. p. 200,1. 5 sqq. ἐπεὶ Ka 
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χενὰ ῥευσεῖται xoi avpacsin nene τὰ τοὺς αὐτοὺς ἔχοντα πόρους τῇ ὑστέρα. lOl: 

dv γὰρ ὦσι xsv, μὴ ἔχῃ δὲ τοὺς πόρους veni τὴν ὑστέραν εἰσβάλλοντας, 25 
- - ΄ ^| ANC , ΦΧ. ΄ 

δῆλον ὡς εἰς ἐχεῖνα οὐχ ἂν εἰσβάλλοι οὐδ ἀϑροισϑήσεται (ἀδύνατον ddp). 
ἀλλ᾽ εἰς ἐχείνους ἀϑροισϑήσεται xol τὸ ῥεῦμα xoi τὴν ὁρμὴν ποιήσεται. 
σ -T M M 2 »Ἡ , e € , » ^N Ἁ σ 5 ὅσοιπερ ἂν ὦσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πόρων τῇ ὑστέρα. ἔστι δὲ τὸ ὅσοιπερ 80 
ἂν ὧσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πόρων τῇ ὑστέρα ἴσον τῷ ὅσων οἱ πόροι 

Ἁ " , , " ^ ^N e eo εἰς τὴν ὑστέραν εἰσβάλλουσιν. εἰπὼν ὃδὲ ὅτι ὅσοιπερ ἂν cot ἐπὶ τῶν 

αὐτῶν πόρων, ἐπήγαγεν ἔστι δὲ e 

ἑχάστοις τοιοῦτος ὁ τῶν μαστῶν 

τόπος, τουτέστιν ἐν ἑἐχάστῳ δὲ τῶν ζῴων 6 τῶν μαστῶν τόπος ἐστὶν 6 

10 τοὺς αὐτοὺς ἔχων πόρους τῇ ὑστέρα" τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐν παντὶ 
ζῴῳ τοὺς αὐτοὺς ἔχουσι πόρους τῇ ὑστέρα ot μαστοὶ δι᾿ ἀμφοτέρας τὰς 
αἰτίας, τὴν ἐξ ἀνάγκης (αὕτη δὲ ἣν τὸ τοὺς αὐτοὺς ἔχειν πόρους τῇ uem Tenis Wy ro Ecce Xe opous τῇ 
e , ^ , - 

ὑστέρᾳ) χαὶ τὴν ἕἔνεχά του" βέλτιον γὰρ ἐνταῦϑα συναϑροίζεσϑαι, ὅπου 35 

ἐστὶν ἢ ἀρχή, τουτέστιν ἣ χαρδία, ἵνα πέττηται ὑπ᾽ αὐτῆς. εἰπὼν οὖν 
^S ὯΔ. , 3^ ἢ ᾿ ΄ , , κι 1 

15 διὰ ti ἢ περίττωσις, ἐς ἧς τὸ γάλα γίνεται, εἰς τοὺς MR συλλέγεται, 
2 M λ D R4 εἰπὼν ὃὲ xal ὅτι ἀλλοῖον ἤγουν λευχὸν γίνεται διὰ τὸ xai τὴν ἐν τῇ χαρδίχ 

ψυχὴν ἀλλοίαν χαὶ ἰσχυροτέραν γίνεσϑαι τὴν συμπέττουσαν αὐτήν (ὅτι 
ἀλλοία γίνεται χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν ἢ ψυχὴ xai πῶς ἀλλοία. ἐρεῖ ἐν 

τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ, ὅτε λέγει περὶ φωνῇς ὀξύτητος χαὶ Bono), εἰπὼν 
y 4 , , M ^ 

20 οὖν διὰ τί ἣ περίττωσις αὕτη εἰς τοὺς μαστοὺς συλλέγετα', ἐπάγει τῆς ὃ E 40 [47 

πέψεως xal τοῦ γλυχὺ γίνεσϑαι περὶ τὸν χαιρὸν τοῦ τόχου πρ 
ἁλμυρὸν χαὶ ἄχρηστον ὑπάρχον ἔστι μὲν pr τὴν sipmu 

αἰτίαν: Tv δὲ αὕτη τὸ ὀλίγην λαμβάνειν τροφὴν τὸ ἔμβρυον Pom] y, 
M ' d ^ M , M M ᾿ς ^ , i , 

xai διὰ τοῦτο εἶναι τὸ λειπόμενον πολὺ xai γλυχύ. δυνάμεϑα οὖν, φησί, 
- , M , — , , 3*4 ' eo 3* Κα 

25 τῆς πέψεως xai γλυχύτητος τοῦ γάλαχτος λέγειν αἰτίαν τὴν ὅτι ὀλίγην 
΄ , ΄ FUSE ἃ ΄, , ' /, o ἋΣ , 

λαμβάνει τότε τροφήν, xai ἐπὶ τούτῳ ἐστὶ γλυχύ, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. 

δυνάμεϑα δὲ λέγειν wol τοὐναντίον ὅτι δ'ὰ τὸ λαμβάνειν πολλήν (πολλὴν 16 
Ἁ , , , -* ’ Ἄ A 5 , εὖ ^ Ὁ 

γὰρ λαμβάνον pee Lic ἀνάγχη τὸ περιλειφϑὲν ὀλίγον εἶναι, τὸ ὃ 

ὀλίγον ϑᾶττον πέττεται: ὃν δὲ MEN xai ὀλίγον d ηανὸν πάντως τὸ 

30 λειπόμενον ἔσται πολύ, πέττεται δὲ τὸ πολὺ βραδέως, xai ἔστι πρότερον uiv. 

ἄχρηστον ὡς ἄπεπτον, ὕστερον ὃὲ χρήσιμον ὡς πεφῦέν. | 

p. 77738 ᾿Εμπεδοχλῇς δ᾽ οὐχ ὀρθῶς ὑπελάμβανεν ἣ οὐχ εὖ μετή- 
νεγχε ποιήσας. 

Εἰπὼν ὅτι τὸ γάλα αἷμα ἐστι πεπεμμένον, ἐγχαλεῖ τῷ ᾿Εἰμπεδοχλεῖ 101» 

1 τὰ τοὺς--ἀϑροισϑήσεται (9) om. IL ἔχοντος ἃ 2 ἔχει ἃ εἰς om. ἃ 
ὃ εἰσβάλλειεν ἃ 9 πόρων] τόπων K ἔστι δὲ --- ὑστέρᾳ (6) om. ILa 
6 πόρων scripsi: τόπων K itemque v. 8 ὅσον IL 10 ἔχει La 13. συναϑροί- 
ζεσϑαι ex συναϑροίζεται corr. Καὶ ὅπου] ὅπερ Καὶ 14 τουτέστιν] ἤτοι Ka 
16 ὅτι καὶ coll. IL 18. 19 ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ] E 7 19 ἑξῆς K 
ὀξυτάτης χαὶ βαρυτάτης Καὶ εἶπεν ἃ 21 καὶ τὸ γλυχὺ IL 22 ὑπάρχει ἃ 
25 γάλακτος] μέλιτος I 21 λαμβάνει ἃ 28 περιλειφϑὲν scripsi: περιληφϑὲν libri 
29 ὃν] ὄντα ἃ λαμβάνοντα ἃ 92 δ᾽ οὐχ libri et Arist. SY: δ᾽ ἢ οὐχ Arist. 
vulg. ὀρϑῶς) eid I 94 Εἰπὼν .---πεπεμμένον om. a 
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πύον εἰπόντι αὐτό, xat φησιν, εἰ μὲν ἀληϑῶς πύον ἐνόμιζεν αὐτό, οὐχ ὀρϑῶς 101" 

ὑπελάμβανεν, εἰ δ᾽ ὡς ποιητὴς μετήνεγχε, τουτέστι τροπῇ ἐχρήσατο, οὗ 5 

χαλῶς μετήνεγχεν" αἱ γὰρ τροπαὶ οὐχ ὀφείλουσιν ἐναντιοῦσϑαι τοῖς ἀφ᾽ ὧν 
μετηνέχϑησαν, ἢ ὃξ τροπὴ αὕτη τοῦ Ἰυμπεδοχλέους ἐναντιοῦται. εἰ γὰρ τὸ 10 

ὃ πύον σαπρότης, τὸ δὲ γάλα πέψις, ἐναντίον δὲ σαπρότης χαὶ πέψις, ἐναντίον 

ἄρα χαὶ γάλα χαὶ πύον: ὥστε οὐ χαλῶς μετήνεγχεν εἰπὼν τὸ γάλα πύον. 

ὅμοιον γάρ τι πεποίηχεν, ὡς εἴ τις τὸ μὲν λευχὸν λέγει μέλαν ἢ σύγχρισιν 15 

ὄψεως, τὸ δὲ μέλαν λευχὸν T, διάχρισιν ὁμοίως ὄψεως. ἢ ὃς τοῦ 'Epme- 
δοχλείου στίχου διάνοια τοῦ “μηνὸς ἐν ὀγδοάτου δεχάτῃ πύον ἔπλετο 90 

10 ÀAeuxóv' αὕτη ἐστίν: ἐν τῇ δεχάτῃ ἡμέρα τοῦ ὀγδόου μηνὸς γέγονε τὸ γάλα 
πύον λευχόν: τὸ γὰρ ὀγδοάτου ἀντὶ τοῦ ὀγδόου εἴληπται. λέγει δὲ χαὶ 90 

ὅτι, ἂν συλλάβηται ἣ γυνὴ ὅτε ϑηλάζει, ἀποσβέννυται xoi ἀπόλλυται τὸ 
γάλα: οὐ γὰρ δύναται T, φύσις xai εἰς ἐμβρύου xal εἰς γάλακτος γένεσιν 

ἅμα χορηγεῖν ὅλην. τὸ δὲ χαλῶς δὲ διώρισται τοῖς χρόνοις xai T 30 

15 γένεσις τῶν ζῴων ἴσον ἐστὶ τῷ χαλῶς δὲ συμβαίνει, ἐν ᾧ χρόνῳ ἀπο- 

λύεται ὃ ὀμφαλὸς ἀπὸ τῆς ὑστέρας, ἐν τούτῳ ἐξέρχεσϑαι τὰ ζῷα ϑύραζε. 

χαὶ διὰ τί χαλῶς, ἐπάγει: ὅταν γὰρ διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ ἐμβρύου οὐχ ἔστιν 35 

ἱχανὴ T, τροφὴ T, ὡς ἀλλοτρία T, ὡς προσεχῶς εἴρηται ὡς ὀλίγη, xal οὐχ 
εἰσέρχεται ἐν αὐτῷ διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ, εὐϑὺς συμπίπτει, ἤτοι ἀνασπᾶται ἐχ 

90 τῆς ὑστέρας. ἕως γὰρ ἂν ἕλχῃ τροφὴν $x τῆς ὑστέρας, συμφύεται, ὅταν δὲ 
υηχέτι τοῦτο ποιῇ, ανασπᾶται xai ἀπολύεται, διὰ τὸ μηδὲν μάτην τὴν 

φύσιν ποιεῖν, ἀνασπασϑεὶς δὲ xal ἀπολυϑεὶς εὐθὺς ἐξέρχεται τὸ ζῷον" 
οὗτος γὰρ ἦν ὃ συνέχων αὐτό. διὰ τί δὲ ἐπὶ χεφαλὴν ἐξέρχεται, σαφῶς λέγει. 

p. 717331. T 7c δὲ χυήσεως ἑχάστῳ τῶν ζῴων ὡρισμένοι τυγχάνουσι. 

ΕῚ , ^ , -ἷᾧ , V) * AT ΝΜ iJ Ἁ , 

25 Τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι’ τὸ μὲν οὖν τὰ μὲν τέσσαρας 40 

υἦνας χύειν xal εὐϑὺς μετὰ τὸν τέταρτον γεννᾶν, ἄλλα δὲ μῆνας ἐννέα xat 
ἕτερα ἐνιαυτόν, x«l ἄλλα χρόνους δύο, ὥσπερ ot ἐλέφαντες, ὑπολάβοι ἂν 45 

τις συμβαίνειν χατὰ τοὺς βίους xal τὰς χρονιχὰς αὐτῶν παρα τάσεις, οἷον 102: 
ὅτι τὰ μὲν ὀλιγοχρόνια ὀλίγους χύει χρόνους, οἷον τέσσαρας μῆνας, τὰ δ᾽ 

30 ἔτι μαχροβιώτερα ἐννέα, xai τὰ τούτων πάλιν μαχροβιώτερα ἐνιαυτόν, xoi 5 
2 ^ , ' o , * d : M M N ' , ἐφεξῆς. λέγει δὴ ὅτι συμβαίνει μὲν οὖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ χρονιώτερα 

χαὶ πλείονα χυΐσχεσϑαι χρόνον, ὅμως οὐχ ἔστι τῆς χρονιωτέρας χυήσεως 

] εἰπόντι αὐτῷ Καὶ ἐνόμιζεν] ἔλεγεν ἃ 2 ὑπέλαβεν Καὶ 2.9 ob καλῶς] οὐδαμῶς 
K, sed in marg. corr. K? 9 ὀφείλονται à 5. 6 ἐναντία ἄρα Καὶ ἰ εἰ μὲν τὸ 

λευχὸν IL 9. 10 μηνὸς---λευχόν] Empedocl. v. 336 Mullach 11 xoi om. Ka 
12 συλλάβει a 18 εἰς ante γάλακτος om. a 18 ἱχανὴ] ἡ κανὴ ILa 
22 ἀνασπασϑὲν χαὶ ἀπολυϑὲν K: ἀνασπασϑέντος χαὶ ἀπολυϑέντος ἃ εὐθὺς post ζῷον 

ponit Καὶ 29 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἃ 24 Ὡς δὲ libri et Arist. SY: οἱ δὲ χρόνοι 
τῆς Arist. vulg. 25 post Τὸ add. δὲ L τὸ μὲν om. IL τὰ μὲν οὖν 
coll. IL 24 χαὶ ἄλλα---ἐνιαυτὸν (90) om. IL ὡς Καὶ οἱ om. K 

29. 80 δ᾽ ἔτι] fort. δέ τι 90. 81 καὶ ἐφεξῆς om. Καὶ Ὁ] δὴ] δὲ ἃ 
92 πλείω K (itemque porro): πλέον, ἃ πολυχρονιωτέρας KK 
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, - , , ' ' ^ 9. 

αἴτιον τὸ μαχρόβιον, τῆς δὲ ὀλιγοχρονίας τὸ ὀλιγοχρόνιον. τὰ μὲν οὖν 102: 

μείζω xal τελειότερα τῶν ἐναίμων ζῴων xal πλείονα χρόνον χυΐσχεται, 

διότι ἐν πλείονι χρόνῳ τελειοῦται, ὥσπερ xal τὸ μεῖζον πλοῖον" ἐν πλεύννι 15 
- d £ » ' A , 

γὰρ χρόνῳ xai τοῦτο τελειοῦται, ὡς εἴρηται. χαὶ πλείονα οὖν χρόνον 
^ Ll , , , 5 AJ 

5 χυΐσχεται, καὶ πλείονα ζῇ, οὐ μέντοι τὰ μείζω πάντα paxpopuocspa. εἰ γὰρ 
᾿ ^ , » “Ὁ ' , , »s ^ χνὃ β o 

ἣν τὸ μαχρόβιον αἴτιον τοῦ πολὺν χύειν χρόνον, ἔδει τὸν ἄνϑρωπον, paxpo- 90 

βιώτατον ὄντα, τοῦ τῶν λοφούρων γένους πλείονα χρόνον χύειν, οὐ χύει δὲ 
πλείονα: ὃ μὲν γὰρ ἄνϑρωπος ἑπτὰ T, ἐννέα χύει μῆνας, ἅπτεται OL xod 

τοῦ δεχάτου, οἱ δὲ λόφουροι ἐνιαυτόν. ὥστε οὐχ ἔστιν ἢ μαχροβιότης 

10 αἰτία τῆς χρονιωτέρας χυήσεως" εἰ γὰρ ἦν, ἔδει τὰ [μείζονα] πλείονα 
χρόνον χυϊσχόμενα μαχροβιώτερα εἶναι, οὔχ εἰσι δέ. εἰ γὰρ αἴτιον τὸ 

waxpóQtov τῆς χρονίου χυήσεως, ὅπου ἂν ἣν χαὶ ἐν οἷς τὸ αἴτιον, ἀνάγχη 3ῦ 

ἕπεσϑαι xal τὸ αἰτιατόν, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ πολὺν χυΐσχεσϑαι χρόνον: οὐχ 
ἕπεται δέ. λέγει δὲ τῆς μαχροβιότητος μετὰ ταῦτα εἰπεῖν τὰς αἰτίας, καὶ 

- lod M , x , 

15 ἐρεῖ à» τῷ [lepi μαχροβιότητος xoi βραχυβιότητος. 

». 1016 Εὐλόγως δὲ πάντων ot χρόνοι xal τῶν χυήσεων xoi 
γἹενέσεων xal τῶν βίων μετρεῖσϑαι βούλονται χατὰ φύσιν. 

g bi a Kai τοῦτο δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν’ ὃ μὲν γὰρ ἥλιος xot T, σελήνη 

βούλονται πάντων τῶν ἀνθρώπων τὸν αἰῶνα xal τὴν χρονιχὴν παράτασιν 30 

90 ἴσον εἶναι xai μὴ τὸν μὲν [Πλάτωνα πλείονα ζῆν χρόνον, ἐμὲ δὲ ἐλάττονα, 
3 ' , 'N "ON M c L4 , P] ^ Ἁ , .. ΤΩ) » ἀλλὰ πάντας τὸν αὐτὸν xai ἕνα, οἷον φέρε εἰπεῖν τὸν ἐνενήχοντα, xol μὴ 35 

ὑπερβαίνειν τινὰ τῶν ἀνθρώπων τοῦτον τὸν χρόνον μήτε ἐντὸς ϑνήσχειν. 
πάντων οὖν τῶν ἀνθρώπων ἴσον ἀφώρισαν τὸν χρόνον xal πάντων τῶν 40 
σ᾽ e , y Y , 5 * γ » e , CQ ἵππων ὁμοίως ἴσον, εἴτε τριαχοστός ἐστιν οὗτος εἴτε ἄλλος τις, ὁμοίως δὲ 

90 xai τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐχ ἀχριβὴ δὲ οὐδὲ τὸν αὐτὸν ζῶσιν ἅπαντες ot 
d , | e , x ' σ Ἁ , μι A , 5 ) e bi » 

ἄνϑρωποι χρόνον, ὁμοίως ὃὲ xal ἵπποι xai βόες xal τὰ λοιπά, ἀλλ᾽ ὁ μὲν 45 

πλείονα 6 δὲ ἐλάττονα διὰ τὸ εἶναι τῆς γενέ σεως τούτων xal ἄλλας τινὰς 102v 

ἀρχάς, oi τοὺς χατὰ φύσιν xal ὡρισμένους ἑχάστῳ γένει χρόνους ἐμπο- 
^ ) e » -Ἤ m δίζουσιν: αὗται δ᾽ εἰσὶν ἢ ὕλη xai ὃ πατὴρ xal ἄλλα πλείονα.  totbGüs 5 

» - M - , 

30 μὲν γὰρ ἔχοντος τοῦ πατρὸς xal τῆς μητρὸς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ συμβαΐνει 

πολυχρόνιον γίνεσϑαι τὸ συλληφϑέν, τοιωσδὲ δὲ ὀλιγοχρόνιον. ἀλλὰ τὰς 

piv αἰτίας τούτων ἐρεῖ, ὡς εἴπομεν, ἐν τῇ Περὶ μαχροβιότητος xol βρα- 10 
, , - , e 

χυβιότητος: αἰτιάσεται γὰρ ἐχεῖσε τούτων τὸ ϑερμὸν xal ὑγρόν. xol ἣ 

“ 

ὃ πλοῖον a corr. K: πλεῖον IL 4 χρόνον] χρόνῳ a 6. T μαχροβιώτερον a 
9 δεχάτου] γάλαχτος K ἃ 10 μείξονα delevi 11 μαχροβιώτατα IL 
14 ταύτας ἃ 15 ἐν τῇ I βραχυβιότητι ex βραχυβιότητος corr. L? 

16. 17 xai γενέσεων IL Arist. Z: zoi τῶν γ. K Arist. vulg. 11 xai τῶν Biev— φύσιν 

om. K μετρᾶσϑαι T 19 βούλεται Καὶ τὸν] τῶν 1 20 ἴσον εἶναι] 

ἰσάζειν ἃ τὸν] 1L 21 fort. ἐνενηχοστὸν 22 post χρόνον add. xai 
πάντων τῶν ἵππων ὁμοίως (cf. v. 23. 24) IL 20 x«i om. IL ἀχριβοῖ Καὶ: 
ἀχριβεῖ ἃ 26 «ai οἱ ἵπποι ἃ 21 τούτου K 28 χρόνους om. IL: post 

ὡρισμένους ponit a 29 γάρ εἰσιν IL 92 dy τῷ Καὶ 93 ἐχεῖσε] c. 5 τοῦτον 1 

Comment. in Arist, XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 14 
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μὲν τῶν λεγομένων διάνοια σύμπασα ἄχρι τοῦ τέλους τοῦ παρόντος τετάρτου 102v 
, “ 1 ^ D 1 S 2Ε TN/ y ^ v - 

βιβλίου αὕτη. τὰ δὲ χατὰ τὰς λέξεις ὧδέ πως ἔχει’ τὸ οὖν μετρεῖσϑαι 

βούλοντα! περιόδοις ἴσον ἐστὶ τῷ ἴσας περιόδους ἡλίου χαὶ σελήνης οἵ 20 
ἄνϑρωποι πάντες ἐτάχϑησαν ζῆν, ὁμοίως ὃὲ xal oi ἵπποι ἴσας, οὐχ ἴσας δὲ 

5 ταῖς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἴσας πρὸς αὑτούς. ἣ δὲ σελήνη, φησίν, ἐστὶν 

ἀρχὴ τοῦ μηνός: διελϑοῦσα γὰρ τὸν ἥλιον μετὰ τὴν σύνοδον ἀρχὴν ὃ μὴν 

λαμβάνει. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τούτων δ᾽ ἔχουσι τὸ πέρας χαὶ τῆς 
ἀρχῆς καὶ τῆς τελευτῆς τὸ τούτων περὶ τῆς ϑερμότητος xal ψυχρό- 25 

τητος εἴρηται. ἀρχὴ μὲν γὰρ xal γένεσίς ἐστι ϑερμότητος ἥ τε τῆς 
10 σελήνης αὔξησις xal ἢ τοῦ ἡλίου πρὸς τὰ βόρεια ζῴδια προσέλευσις ἡνῆς NOSSA COE cH) pos p pops $5 

ψύξεως δ᾽ ἐχείνης μὲν T, μείωσις, τοῦ ὃὲ ἡλίου ἢ πρὸς τὰ νότια ἀνα- 

χώρησις. xoi ὥσπερ T, ϑάλασσα μεταβάλλει χατὰ τὴν τῶν πνευμάτων 
χίνησιν, τὰ δὲ πνεύματα γίνεται, ὡς ἐν τοῖς Μετεώροις εἴρηται, χατὰ τὴν 
τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης περίοδον, οὕτως χαὶ τὰ ἐχ τῶν ὑγρῶν χαὶ τῶν 

15 ἄλλων γινόμενα xai ἐν αὐτοῖς ὄντα ἀχολουϑεῖν ἀναγχαῖον τῇ τῶν ἀστέρων 80 

τούτων χινήσει. εὐϑηνοῦσι μὲν γὰρ ἰχϑύες, ὄστρεια, μαλαχόστραχα ἐν 

τῇ αὐξήσει, πάσχει δὲ τοὐναντίον ἐν τῇ μειώσει τῆς σελήνης xol 
βλαστάνει γῇ xai φυτὰ ἀνϑεῖ, ζῷα δὲ ἡβᾷ xol γεννᾷ τῇ τοῦ ἡλίου προσε- Θὲ LS ἵν , hn il^ 1 rv i pocos 

λεύσει, φϑίνει δὲ τῇ τούτου ἀποχωρήσει, xol τἄλλα πάντα γίνεται ταῖς 

90 τούτων περιόδοις, περὶ ὧν νῦν λέγειν οὐ χαιρός. ἀχυρότερα δὲ λέγει 
πνεύματα, γῆν, ϑάλασσαν, χυριώτερα δὲ ἥλιον, σελήνην xai τοὺς λοιποὺς 35 
» * 7T Ἂν * , , M e 5 b , m A ἀστέρας. ὧδε μὲν οὖν ἐχέτωσαν πέρας xal at εἰς τὸ τέταρτον τῶν [Περὶ 

ἤ , , , 

ζῴων γενέσεως βιβλίων σχολαί. | 

- 

1 ξύμπασα Καὶ 2 πως] πὴ K τὸ μὲν οὖν Καὶ 9 περιόδῳ IL ἴσους ILa 
5 ταῖς scripsi: τοῖς libri ἐστὶν om. L 6 μὴν] μὲν IL! ' 10] «t a 8. 9 xai 

ψυχρότητος om. IL 9 γὰρ om. ILa post ἐστι add. zai I 11 τοῦ δὲ] 
τῆς δὲ τοῦ K 1, post ἡλίου om. IL 12 xarà om. IL! 13 ἐν τοῖς 

Μετεώροις] cf. B 4. 5 15 ἐν ἑαυτοῖς Ka ἄστρων ἃ 16 post γὰρ add. 
οἱ Καὶ 19 ὑποχωρήσει L 20 ἀχυρότερα] ἀχυριώτερα IL 21 post γῆν 

et ἥλιον add. xal Καὶ 22 πέρας] τέλος Κα 28 βιβλίον I Τέλος τοῦ 
τετάρτου Subser. [ἃ 



XXOAIA ΕἸΣ TO ΠΕΜΠΤῸΝ TON ΠΕΡῚ ZOON CENEXEQN — 103: 

APIXTOTEAOYX BIBAION. 

g ν , ΄ , » 1 τω 4 
Oca μὲν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ πέμπτῳ ὀντι xai τελευταίῳ τῆς Dep! 

ζῴων γενέσεως πραγματείας ἔδει ζητῆσαι, αὐτὸς σαφῶς χαταλέγει, πλὴν 5 

ὃ ὅτι τὸ xal χρώματος T, σώματος xai τριχῶν T, πτερῶν διαφορὰ 
Ὡς , , - , ^ , , * "Y , Ξ Bi — 

ταὐτόν ἐστι τῷ χρώματος [δὲ] διαφορά, χρώματος δὲ 7, σώματος T, τριχῶν 

ἢ πτερῶν’ διαφέρει γὰρ ϑρὶξ τριχὸς xai πτερὸν πτεροῦ xal σῶμα σώματος 10 
, ^w MJ Y y. d N ' M / bi M 7 » 

χρώματι τῷ τὰ μὲν εἶναι λευχὰ τὰ OS μέλανα, ἣ χαὶ xac ἄλλην χρω- 

μάτων διαφοράν. τῶν δὲ εἰρημένων παϑημάτων ἔνια μὲν ὅλοις ὑπάρχει τοῖς 15 

10 γένεσιν, οἷον γλαυχότης πάσῃ τῇ λεγομένῃ γλαύχῃ ὄρνιϑι. ἀνϑρώποις 
* οὐ πᾶσιν. ἀχολουϑεῖ δὲ εὐϑὺς γενομένοις ὄνυχες φωναί, ὀξύτης Oi φωνῇς ?0 

, M F , ^ [rd M Ἁ , , , » ) βαρύτης xal τρίχωσις γενείου xal ἥβης χαὶ πολιὰ οὐχ εὐϑύς, ἀλλ 

ὕστερον. 

p. 1182329 dh δὲ τούτων xal τῶν τοιούτων πάντων οὐχέτι τὸν 

15 αὐτὸν τρόπον δεῖ νομίζειν εἶναι τῆς αἰτίας. 

Τρόπον αἰτίας τὴν ἕνεχά xou λέγει αἰτίαν: αὕτη δ᾽ ἐστὶ τὸ τελιχὸν 
αἴτιον. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστιν ὅτι ἐν τῇ τῶν αἰτίων ἀποδόσει τοῦ τὰ μὲν 95 

γίνεσϑαι γλαυχόμματα τὰ δὲ μελανόμματα, xoci τὰ μὲν βαρύφωνα τὰ δὲ 
ὀξύφωνα, καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων τὸ μὲν ὑλιχὸν χαὶ ποιητιχὸν αἴτιον ζητητέον 30 

20 x«l ἀποδοτέον, τὸ δὲ ἕνεχά του οὐ ζητητέον. οὐ γὰρ γέγονεν ἢ γλαυ- 
c χότης ἕνεχά τοῦ ὥσπερ ὀφθαλμός (οὗτος γὰρ ἕνεχα τοῦ δρᾶν ἡμᾶς 

1. 2 Tit. Σχόλια---βιβλίων IKL: Ἀριστοτέλους περὶ ζώων γενέσεως μετὰ τῶν τοῦ Φιλοπόνου 
σχολίων βιβλίον ε΄ ἃ 9 ἐν om. IL 4 ζητεῖν ἃ 9 et 6 διαφορὰν I: 
διάφορον à 6 δὲ prius delevi. 8 τῷ] τῶν a 9 παϑήματα Καὶ 9. 10 τὴν 
γένεσιν I: τοῖς γένεσις ἃ 10 ὄρνιϑι om. ἃ 11 δὲ (ante εὐθὺς) om. ἃ 

γενομένης ὡς ὄνυχες ἃ post ὄνυχες add. οὕτω (sic) xai ἃ 12 ἢ] καὶ a 

15 τὰς αἰτίας IL! 16 αἰτίας om. IL 11 τοῦ πῶς τὰ piv Ka 

18 γίνεται IKa γλαυχόφϑαλμα Ka μελανόφϑαλμα Ka 19 πονητιχὸν L 

ζητήται ἃ 20 οὐ ζητητέον om. ἃ: ζητητέον om. Κα 21 ὡς Κα 
ὁ ὀφθαλμός ἃ ἕνεχα τοῦ scripsi: ἕνεχά «ou libri 

145 
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e γέγονεν) ἀλλ᾽ ἐπισυμβέβηχεν ἢ γλαυχότης τῷ ἕνεχά του’ ἕνεχα γὰρ τοῦ 

ποιῆσαι ὀφθαλμὸν λαβοῦσα T, φύσις ὑγρόν, λαβοῦσα δὲ πλέον τοῦ δέοντος | 

συνέβη γεγονέναι μέλανα τὸν ὀφθαλμόν, ὡς μαϑησόμεϑα μετ᾽ ὀλίγον, ὅτε 103» 
3.4 M , /, »y ^N - , , z ?7 zs 

αὐτὸς περὶ τούτων λέγει, ἔλαττον δὲ λαβοῦσα γίνεται γλαυχός, ἐν οἷς οὖν, 

ὡς εἴρηται, οὐχ ἔχει σχοπὸν ἢ φύσις ποιῆσαι αὐτά, ἀλλὰ συμβαίνει τοῖς σι 

cr , , , , ^ y ^ [q.d , , δ» Ἁ UJ [ed £vexd του, ἐν τούτοις οὐχ ἀποδοτέον τὴν ἕνεχαά vou αἰτίαν, ἀλλὰ τὴν ὕλην 

χαὶ τὸ ποιητικόν, οἷον ὅτι ἐχ τῆς τοιασὸδὶ ὕλης χαὶ τοῦ τοιουδὶ ποιητιχοῦ 
τὸ μὲν γέγονε γλαυχόμματον τὸ δὲ μελανόμματον, xat τὸ μὲν αἰγωπόμματον ὃ 

τὸ δὲ χαροπόφϑαλμον. περὶ πάντων, φησί, τῶν εἰρημένων παϑημάτων οὐ 

10 νομιστέον ὅτι πρὸς τῇ ὕλῃ xui τῷ ποιητιχῷ δεῖ xai τὴν ἕνεχά τοὺ αἰτίαν 
2 , 5 22 , 2 3 5E - , * “ «ν , » ἀποδιδόναι, ἀλλ᾽ ὅσα μέν ἐστι χοινὰ ἔργα τῆς φύσεως T, ἴδια γένους ἤτοι 
»y- , 3 Y J A ΄ ^ |i e , ) T * εἰδους τινός (εἰσὶ δὲ χοινὰ μὲν πάντων τῶν ζῴων ot πόροι, δι οὗ τε τὴν 

τροφὴν δέχονται, ὅπερ χαλεῖται στόμα, χαὶ ᾧ τὸ περίττωμα ἀφιᾶσιν, οἵ τε 

σπερματιχοὶ πόροι xat ai ὑστέραι χαὶ ἄλλα τινά, ἴδια δὲ γένους τινὸς 

15 χεῖρες "᾿ μόνοις γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχουσιν: xal ἄλλα ἄλλοις), ὅσα μὲν 10 

οὖν εἰσι χοινὰ ἢ ἴδια εἴδει τινί, ταῦτα πάντα ἕνεχά του γίνεται" ἐν τούτοις 
7T 5 , ' [sd , 9» o Y N ' V y. » οὖν ἀποδοτέον τὴν Évexd tou αἰτίαν: ὅσα δὲ μὴ χοινὰ μηδὲ ἰδια εἰδει 

΄ , $55 » y [sd , » , ' $5 5 / 
τινί, τούτων οὐδὲν οὔτε ἔστιν ἕνεχαά τοῦ οὔτε γίνεται. διὸ οὐδ᾽ ἀποδοτέον 
«.Ὦ , , A bg ' ^ »y Rom ^ , rd Ἁ ἐν τούτοις ταύτην τὴν αἰτίαν, πλὴν ἂν ἰδιον Ἢ τοῦ γένους τοῦτο τὸ 

20 πάϑος, ὥσπερ τῆς ὄρνιϑος τῆς χαλουμένης γλαύχης T, γλαυχότης. ἴδιον 
' 21 A m e , , * , »y ? b] Ὁ Mj 5 γὰρ αὐτῆς τοῦτο ὡς ἀνθρώπου τὸ γελαστιχόν, ἴδιον δ᾽ οὐχ ὡς τὰ ἀντι- 

/ 5 5 e € ΄ » ΄ ΄ ' L € , τῇ στρέφοντα «ἀλλ΄ ὡς εὑρισχόμενον ἔν πάσῃ γλαύχῃ. xat συντείνει ἣ γλαυχότης 15 

πρὸς τὸν ὁρισμὸν τῆς οὐσίας οὐ τῆς γλαύχης, ἀλλὰ τοῦ γλαύχης ὀφθαλμοῦ: 
e N e , M "Ὁ , » Ν » i 3 d 5 γῷ 

6 γὰρ δριζόμενος τὸν τῆς γλαύχης ὀφθαλμὸν συλλήψεται εἰς τὴν ἀπόδοσιν 

χαὶ τὴν γλαυχότητα. T, οὐ μόνον εἰς τὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ δρισμὸν ληφϑήσεται 
ς , , 1 A , M - , , , IE , 
ἢ γλαυχότης, ἀλλὰ xai εἰς τὸν τῆς γλαύχης" εἰ γάρ τις δρίσασϑαι μέλλει 

1 , Ἁ - τὰς , ) * , 3 , ^ , * - 

τὴν γλαύχην μὴ ἢ ὄρνιϑα, ἀλλ᾽ ἣ γλαύχην, ἀνάγχη τὴν γλαυχότητα λαβεῖν 

εἰς τὸν δρισμὸν αὐτῆς. 

n5 c 

p. 718335. ᾿Αλλ’ ὡς ἐξ ἀνάγχης γινομένων εἰς τὴν ὕλην xal τὴν 
80 χινήσασαν ἀρχὴν ἀναχτέον τὰς αἰτίας. 

, Ἁ a ' ^ ^ e Κινήσασαν ἀρχὴν τὴν ποιητικὴν αἰτίαν φησίν. εἴη δ᾽ dy ἣ λέξις αὕτη 20 
M συνεχὴς τῇ περὶ δὲ τούτων xal τῶν τοιούτων πάντων, xal ἔστι τὸ 

τῆς λέξεως συνεχὲς τοιοῦτον ᾿ περὶ δὲ τούτων xal τῶν τοιούτων πάντων 25 

1 τῷ] τῶν ἃ 2 ὑγρὸν in ras. L ὃ ὅτι ἃ 4 λευχός IL 5 συμ- 
βαίνουσι Ka 6 ἀποδότη ἃ 4 τοιουδὶ] τοιαδὶ IL 8 αἰγοπόμματον IKa 
9 χαροπόφϑαλμα a 11 εἰσι T ἴδια scripsi: ἰδίᾳ IKL: εἰ διὰ a ἤτοι] 7; Ka 
12 «c om. IL 13 ὅπερ] ὅ Ka 16 post εἰσι add. μὴ L? χοινὰ μηδὲ 

ἴδια IL γένει Ka ταῦτα---εἴδει τινὶ (17. 18) om. IL 11 οἱ 18 ἀποδότη ἃ 
19 ἴδιον post γένους ponunt Ka 21 post prius ὡς add. x«t IL 22 εὑρισχόμενα ἃ 

πάσῃ] ἅπασι I 29 τοῦ γλαύχης] τοῦ γλαυχοῦ IKL!a 26 ὁρίσαι ἃ 21 ὄρνιϑας ἃ 
ἡ γλαύχην] ἡ γλαύχη I: 7, γλαῦχα K 90 χινοῦσαν K post ἀρχὴν add. τὴν 

ποιητιχήν φησιν αἰτίαν IL 91 Ktvoocav γὰρ ἀρχὴν ἃ 



15 

ιῷ [27 

30 
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οὐχέτι τὸν αὐτὸν τρόπον δεῖ νομίζειν εἶναι τῆς αἰτίας, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνάγχης 103 
γινομένων, τουτέστιν ἀλλ᾽ ὡς ἐχ τῆς τοιασδὶ ὅλης γινομένων, εἰς τὴν 
-“ -Ὁ * 4 ^ -- 3 M 

ὕλην xal τὸ ποιῇσαν ἀναχτέον τὰς αἰτίας τῆς Ἰενέσεως αὐτῶν. τοῦτο 30 

δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐχ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ ποιητιχοῦ ἀποδοτέον τὴν γένεσιν 
αὐτῶν. ὡς γὰρ πολλάχις εἴρηται, ὅσα ἔργα τῆς φύσεως τεταγμένως xal 35 
΄ ΄ M 7, X n » Jj ' -- ( ^ [£4 2523 ὦ 

ὡρισμένως xai γίνεται xal ἔστιν, οὐ διὰ τὸ χινεῖσϑαι τὴν ὕλην, ἀφ᾽ ἧς 
γεγόνασι τοιωσδί, τοιαῦτά εἰσι ταῦτα, ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ εἶναι αὐτὰ 40 

τοιαῦτα χινεῖται ἢ ὕλη τοιωσδί: διὰ γὰρ τὸ τὸν ἄνϑρωπον εἶναι τοιονδὶ 
χινεῖται ὑπὸ τῆς Ἰονῆς τὸ χαταμήνιον τοιωσδί, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ χινεῖσϑαι 
αὐτὸ τοιωσδὲ 6 ἄνϑρωπος γίνεται τοιοῦτος. τῇ γὰρ οὐσία οἷον τῷ ἀνϑρώπῳ 45 

ἀχολουϑεῖ ἢ γένεσις, xal διὰ τὸ εἶναι τοιοῦτόν ἐστιν αὕτη τοιάδε, οὐ μὴν 
΄αν ^ ἂν 2 , e v , 5 M o 3-^ [4 

διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν τοιαύτην ὃ ἀνϑρωπός ἐστι τοιοῦτος, ὥσπερ ᾧ ἤϑησαν οἱ 104r 
ἀρχαῖοι τῶν φυσιολόγων διὰ τὸ μὴ συνεωραχέναι τὴν ἕνεχά του αἰτίαν. 

ἔστι μὲν οὖν ἕχαστον τῶν γινομένων ἕνεχά του, ἕχαστον δὲ τῶν εἰς τὸν 
΄ e e , - »^ , , 

λόγον xol δρισμὸν παραλαμβανομένων ἑχάστου τοῦ ἤδη γεγονότος xal ὄντος 

διὰ ταύτην τὴν ἕνεχά τοῦ ἐστὶν αἰτίαν xal τὰς λοιπάς. ἀσαφῶς δὲ 
5 - e , 3 3 * ΄ e » ' m o 

ἀπαγγελϑεῖσα ἢ λέξις xal ἀχαταλλήλως ἣ ἔστι μὲν οὖν ἕχαστον 5 
v , ΄ P] » 1 , 1 ἃ τῷ » " 1 
Éyexd4 tou, γίνόταῖ δ' ἤδη διὰ ταῦτὴν τὴν αἰτίαν. εἴη dy τὸ 

, $9 «' - E.9f eA T uj σ σ 5 M , 

χατάλληλον αὐτῆς τοιοῦτον ἔστι pev οὖν ἔχαστον, ὁσᾶάπερ ἐν τῷ λόγῳ 

ἐνυπάρχει τῷ ἑχάστου, ἕνεχά του, τουτέστιν ἕχαστον τῶν εἰς τὸν λόγον 

χαὶ δρισμὸν παραλαμβανομένων ἑχάστου πράγματος ἕνεχα τοῦ ὁριστοῦ ἐστιν. 
εἶτα ἀπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς ῥητέον τὸ τίνεται δὲ ἤδη διὰ ταύτην τὴν niinc E SPEM PT í i" ; LAE 

, , e 

αἰτίαν xal τὰς λοιπάς. τὰ μὲν γὰρ γένη xat at διαφοραί εἰσιν ἕνεχα 
τῶν εἰδῶν, τὰ δὲ σύνϑετα xai χαϑ᾽ Exacta γίνονται διά τε τὴν τελιχὴν 
αἰτίαν xal τὰς λοιπάς, τήν τε ὕλην xal τὸ ποιοῦν, διὰ μὲν τὴν ὕλην ὡς 10 

συνοῦσαν τῷ γεγονότι, χαὶ ἧς ἄνευ μὴ δυνάμενον ὅλως εἶναι, ὁμοίως δὲ χαὶ 
διὰ τὸ ποιητιχόν. τὰ γὰρ γινόμενα ἄνευ ποιητιχοῦ γενέσθαι οὐ δύνανται, 

ἐπεὶ xai τὰ ἐξ αὐτομάτου γεγονέναι δοχοῦντα ἐχ ποιητιχῆς τινος αἰτίας 
, e ^ "v , " v FT A ^ , » , 

γίνεται, ὥρας φηυὶ 7, ϑερμότητος 7, ἄλλου τινός. ἐπεὶ δέ τις ἤμελλε λέγειν 

᾿ἀλλὰ μὴν χαρδία, χείρ, ἐγχέφαλος oUx εἰσιν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τοῦ ἀνϑρώπου, 
σ 5 b! o , » ) 9 ’ * Bil b/4 σ΄ , ESI ν᾿ ὥστε οὐδὲ ἕνεχά tou ἔσονται, ἐπήγαγε τὸ 7| ἔστιν ἕνεχαά tou ἣ οὗ 
£yexa, δυνάμει λέγων οὐ μόνον τὰ εἰς τὸν ὁριστιχὸν λόγον παραλαμβανόμενα 15 
σ , a2. x 3 ' M AJ * 7 "M [ed , Y ESI - 

νεχά τοῦ εἰσίν, ἀλλὰ xal τὰ λοιπὰ πάντα T, Évexd τοῦ ἔσονται ἣ οὗ 

ἕνεχα. ἕνεχα μὲν γάρ τινός εἰσιν ἐγχέφαλος πνεύμων χαὶ τὰ λοιπά (ἕνεχα 

(0 

35 γὰρ τῆς χαρδίας), ob δὲ ἕνεχα T, xapü(a: ἕνεχα γὰρ αὐτῆς τἄλλα πάντα 

1 δεῖ post οὐχέτι ponunt Ka τὰς αἰτίας IL 2 τῆς om. Ka ὃ τὸ ποιητιχὸν à 

4 ἀποδότοι (510) ἃ 5 αὐτῆς ἃ ες πολλὰ ἃ post ὅσα add. γὰρ Ka 

τεταμμένως à 9 χινεῖται] χινεῖ τὸ ἃ τοιονδὶ IL! 10 τοιωσδὶ] οὕτως Ka 

ll γένεσις in ras. L 12 ὡς Ka oi] ἡ ἃ 15 et 21 περιλαμβανο- 
μένων ἃ 15 τῷ ἤδη γεγονότι ἃ 18 εἴη] εἰ ἃ 19 αὐτοῖς 1 ὅσα Ka 
21 xai ὁρισμὸν om. Ka ὁριστιχοῦ Ka 28 τὸ et γένος ἃ εἰσὶν om. Ka 

24 γίνεται Ka 26 δυνάμενον scripsi: δυναμένω IKL: δυναμένη a ὅλως] 

ἄλλως L 28 αἰτίας om. IL 29 φησὶν Καὶ 90 τῷ post λόγῳ om. I 

92 περιλαμβανόμενα a 94. εἰσιν om Ka πνεῦμα ἃ 
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μέρη ἐστί, τῶν δὲ ἄλλων, φησίν, ὅσων ἐστὶ γένεσις, v] ὄντων δὲ τοιούτων, 104r 

τουτέστιν ἣ ἕνεχά του ἣ οὗ ἕνεχα (ἐστὶ μὲν γὰρ τῆς γλαυχότητος γένεσις, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἔστιν ἣ γλαυχότης οὔτε ἕνεχα τινος οὔτε οὗ ἕνεχα’ οὐδὲν γὰρ ἕνεχεν αὐτῆς 
γίνεται) ὅσων οὖν ἐστι γένεσις μὴ ὄντων δὲ τοιούτων, τούτων τὸ ἀἴτιον 20 

ὅ ἐν τῇ χινήσει δεῖ χαὶ τῇ γενέσει ζητεῖν, λέγων χίνησιν μὲν τὸ 

ποιητιχὸν αἴτιον, γένεσιν δὲ τὸ ὑλιχὸν διὰ τὸ τὸ μὲν χινεῖν, τὴν δὲ γίνεσθαι. 

τὰς δὲ διαφορὰς τὰς τοιαύτας, ἤγουν τὴν γλαυχότητα χαὶ τὰς λοιπάς, λαμβά- 
νουσιν οἵ ὀφϑαλμοὶ ἐν τῇ συστάσει, τουτέστιν ὅτε τὸ ζῷον συνίσταται. 

p. Τϑυ20 [Πρῶτον μὲν οὖν ὅταν γεννῶνται τὰ παιδία, πάντων 

10 υάλιστα τῶν ἀτελῶν χαϑεύδειν εἴωϑε. 

Ἰὸ ὅταν γεννῶνται νῦν εἴληπται ἀντὶ τοῦ ὅταν ἐξέλϑωσι ϑύραζε, 25 

τὸ ὃὲ μάλιστα ἴσον ἐστὶ τῷ πλέον’ ὑποστιχτέον δὲ εἰς τὸ τὰ παιδία, εἶτα 
5 ^ , , - 5 - » ^ ji , € ' 

ἐπαχτέον τὸ πάντων μάλιστα τῶν ἀτελῶν. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον “τὰ 

παιδία ἐξελθόντα ἐχ τῆς υήτρας ϑύραζξε χαϑεύδει xal χοιμᾶται πλέον τῶν 80 
5 - , » Ἁ , » , » » $ 8 ᾿ 

ἀτελῶν πάντων: οὔτε γὰρ σχύμνος, οὔτε δελφάχιον οὔτε ἄλλο οὐδὲν μιχρὰ 

ὄντα ἐξελθόντα ϑύραξζε χοιμᾶται τοσοῦτον ὅσον τὰ παιδία, ἐπεὶ xal ἐν τῇ 95 
μήτρα. ὄντα τὰ παιδία, ἡνίχα λάβῃ αἴσϑησιν, χαϑεύδοντα διατελεῖ" ὀλιγάχις 

- 2 -Ὁ y 4 

q&p χινεῖται map ὅλον τὸν τῆς χυήσεως xatpóv, τὸν δ᾽ ἄλλον ἅπαντα 40 
- ) ^ - -Ὁ , » 

χοιμᾶται. εἰπὼν δὲ ὅτι xai ἐν τῇ μήτρᾳ χοιμᾶται, ἐπάγει ᾿ ἀπορήσειεν ἄν 

mÓ σι 

e LÀ 

20 τις πρῶτον, ὁπηνίχα τὴν αἴσϑησιν λαβὸν ἤρξατο χοιμᾶσϑαι, dpa ἐγρηγόρει 
πρὸ τῆς αἰσϑήσεως xai τοῦ εὐθὺς ὃν ἤρξατο μετ᾽ αὐτὴν χοιμᾶσϑαι ὕπνου, 45 
ἂρ᾽ οὖν πρῶτον ἐγρηγόρει, εἶτα ἔλαβε τὴν αἴσϑησιν xai εὐϑὺς ὅϊπνωσεν, 104: 
εἶτα πάλιν ἐγρήγορεν, T, ὕπνωττε xal πρὸ τοῦ αἴσϑησιν δέξασϑαι x«l ὅτε 

ἐδέχετο αὐτήν, ὕστερον δὲ ἐγρηγόρησεν, ὡς μηδὲν ὅλως προηγήσασϑαι τὴν 5 

ἐγρήγορσιν τοῦ ὕπνου. ἀποδέχεται δὲ τὸ προηγήσασϑαι τὸν ὕπνον xal ἐξ 

αὐτοῦ εἰς ἐγρήγορσιν μεταβῆναι T, ἔμπαλιν ἐξ ἐγρηγόρσεως εἰς ὕπνον. ἔτι 
δὲ ἐπεί, φησί, πᾶσα μετάβασις διὰ τοῦ μεταξὺ γίνεται, ἄγεται δὲ ἐχ τοῦ 10 

τῷ σι 

ΠῚ 

A »y 5 ^ » 5 M e ^ ^ ἊΨ 5 A ^ — 3, , (S o 

UT, ὄντος εἰς τὸ Ov, οὐ τοῦ ἁπλῶς μὴ Ὄντος ἀλλὰ τοῦ Tj, ἀνάγχη διὰ 

τοῦ μεταξὺ εἰς τὸ ὃν x«l εἰς τὴν ζωὴν ἐλϑεῖν: δοχεῖ δὲ ὕπνος εἶναι 

80 τοιοῦτον, τουτέστιν μεταξὺ ὄντος xot μὴ ὄντος. ἔστι μὲν γὰρ μὴ ὃν 615 

τεῦνηχὼς xal ὅλως ὁ ϑάνατος, ὃν δὲ ὃ ζῶν χαὶ ὅλως f, μετ᾽ αἰσϑήσεως 

μάλιστα ζωή, ὃ δ᾽ ὕπνος ἐστὶ μεταξὺ ζῶντος xai τεϑνεῶτος" ἣ γὰρ ζωή, 

φησί, μάλιστα ἐν τῷ ἐγρηγορέναι ἐστίν, ὅτι χαὶ τότε αἰσϑανόμεϑα, ὅτε χαὶ 
^ff ̂  nuc x FU x DES sd "d ΄ ^ RO W co^ y Ἰρηγοροῦμεν. ὑπνοῖ μὲν οὖν ἀληϑῶς ἐν τῇ μήτρα ὃν μετὰ τὸ τὴν αἴσϑησιν 

1 ἐστὶν ἡ γένεσις ἃ 9 τινος 7| οὗ ἕνεχα IL οὐδεὶς L 6 τὸ τὸν μὲν IL 

7 ἤγουν] ἤτοι Ka 8 τουτέστιν] ἤγουν Ka 9 γενῶνται IL: γένωνται Arist. 
11 Τὸ; om. IKa 12 τὸ post cic om. T 18 χαιρόν] χρόνον Ka 19. 20 ἀπορίαν 

ἄν τις K: ἀπορίαν τις à 20 λαβὼν τὴν αἴσϑησιν Ka 20 post τοῦ add. τὴν Ka 
24 μηδόλως Ka 25 τὸ, om. IL 27 φησὶν ἐπεὶ coll. Ka 28 οὐ τοῦ--τὸ ὃν 

(29) om. K διὰ om. IL 29 εἰς post «ai om. Ka 90 τοιοῦτος Ka 

τουτέστιν] ἤτοι Ka piv om. Ka 30. 31 ὁ τεϑνηχὼς] ὅτε τεϑνήσχει a 
ς 92 μεταξύ ἐστι coll. Ka 94 γρηγορῶμεν I 
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δέξασϑαι, πρὸ δὲ τοῦ τὴν αἴσϑησιν δέξασϑαι ὑπνοῖ μὲν οὐδαμῶς, ἔχει δὲ 104» 

διάϑεσιν ὁμοίαν ὕπνου ὥσπερ xal τὰ φυτά" οὐδὲ γὰρ αὐτὰ ὑπνώττει. 
5 M uU e *, , , 2 NND e - , , οὐδεὶς γὰρ ὕπνος ἀνέγερτος, τουτέστιν οὐδὲν ὑπνῶττον οὐ μεταβάλλει 20 

εἰς ἐγρήγορσιν, ὥστε dv ὕπνωττε xai τὰ φυτά, ἐγρηγόρησεν dv ποτε. 
χοαϑεύδει μὲν οὖν τὰ ζῷα ἐν τῇ μήτρα ὄντα τὸν πλεῖστον χρόνον διὰ τὸ 
τὴν αὔξησιν xat τὸ βάρος ἐπιχεῖσϑαι τοῖς ἄνω τόποις (πρῶτον γὰρ τὰ ἄνω 

αὔξετα!, ὡς πρότερον εἴρηται)" ἐπιχείμενον γὰρ τὸ βάρος ἄνωϑεν ἐμποδίζει 
τὴν αἴσϑησιν. περὶ ὧν τοῦ ὕπνου xai ἐγρηγόρσεως τὰς αἰτίας πρότερον 
ἐν τῷ llepl ὕπνου εἴρηχεν᾽ ἐχεῖνο γὰρ ἠνίξατο εἰπὼν εἰρήχαμεν δὲ τὴν 
αἰτίαν τοῦ χαϑεύδειν τοιαύτην οὖσαν ἐν ἕτέροις. ἔστι δὲ τοῦτο 35 
ἴσον τῷ χαὶ ἐν ἄλλοις τὸ γινόμενον βάρος ἄνωϑεν χαὶ μάλιστα περὶ τὴν 

, v * , - ΄ € TL. . eo WE: , M 

xapütav αἴτιον ἀποδεδώχαμεν τοῦ γίνεσϑαι ὕπνον. ὅτι δὲ ἐγείρονται xal 
χαϑεύδουσιν ἐν τῇ υήτρα, δῆλον χαὶ 3x τῶν ἀνατομῶν xat ἐν τοῖς 

ῳοτοχοῦσι. πολλοὲ γὰρ τῶν νεοττῶν ἐντὸς τῶν (Gv ὄντες φωνοῦσι 
^ , eo Μ᾿ , 7T 4 »-Ὃ-Ὁ-"7 » δ" Ὰ e , 

δηλονότι ὅταν ἐγρηγορήσωσιν, εἶτα πάλιν σιγῶσιν ἐπὶ πολὺ ὡς δηλονότι 

ὑπνώττοντες. 

ν. 1719411 Καὶ ἐγρηγορότα μὲν οὐ γελᾷ τὰ παιδία, χαϑεύδοντα δὲ 
χαὶ δαχρύει χαὶ γελᾷ. 

᾿Βλλιπῶς ἡρμήνευται ἣ λέξις, εἴη δ᾽ dv τὸ πλῆρες τοιοῦτον" δαχρύει 30 

τὰ παιδία χαὶ ἐγρηγορότα χαὶ χαϑεύδοντα, γελᾷ δὲ μόνον χαϑεύδοντα. τοῦ 
δὲ γελᾶν αὐτὰ χαϑεύδοντα αἰτιᾶται τὸ τριττὸν τῆς αἰσϑήσεως" ἣ μὲν γάρ 80 

ἐστιν ἥτις γίνεται ἡμῖν ἐγρηγορόσιν, αὐτήν φημι τὴν xav ἐνέργειαν αἴσϑησιν, 

ἑτέρα ὃὲ ἥτις ἐν τῷ ὁρᾶν ὀνείραταά ἐστιν (αἴσϑησις γάρ τις xol ἣ τῶν 
ὀνειράτων φαντασία" εἴρηται ὃξ περὶ τούτων ἐν τῷ [Περὶ τῆς χαϑ᾽ ὕπνον 40 

υαντιχῆς), τρίτη ὃὲ ἣν πάσχουσι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων: χαϑεύδοντες γὰρ 
ἐγείρονται ἀνεῳγότας ἔχοντες τοὺς ὀφϑαλμοὺς xai πράττοντές τινας πράξεις 45 

' 5*7 eo M , ^ , 2 M - σ ^N 

vf εἰδότες ὅ τι xal πράττουσιν: πῶς γάρ, ἐπειδὴ χοιμῶνται; | ὅτι δὲ 105r 

χοιμῶνται ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσι, δῆλον: ὕστερον γὰρ ἐπειδὰν ἐγρηγο- 
ρήσωσιν, ἐρωτώμενοι λέγουσι μηδὲν εἰδέναι, εἰ ὅλως ἠγέρϑησαν T, ἔπραξαν τι, 5 

»-, , ^ ^ 4 3 M F, ἂν A , M d , - E δ A , Ps 

οἷόν τι συμπέπτωχε xal ἐμῷ φίλῳ. ἣν γὰρ ἐμὸς συνήϑης τις τὴν τέχνην ἰατρός, 
χαὶ ἐμοῦ ἀναγινώσχοντος, ἐχείνου δὲ χοιμωμένου (ἦν δὲ ὥρα ἑβδόμη τῆς 10 
e , 2 ' € 172 * 2 - WE. bl cM. , ἜΣ “ ᾿Ξ 

ἡμέρας) ἐγερϑεὶς xal ἀπελϑὼν ἐν τῷ οἰχήματι, ἐν ᾧ εἴχομεν ἀποχεχλεισμένας 
ς πάλιν 

Ἁ 3 A. » Ἁ ’ , , ^R ^ 

τὰς ἀλεχτορίδας, ἤνοιξε τὴν ϑύραν μηδέν τι πλέον πράξας xal opas ὶ 
ἀνέπεσε xai ἐχοιμᾶτο: μετὰ δὲ ταῦτα ἐγερϑεὶς xal ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐρωτηϑεὶς ᾿ τίς ἣ ιὖ 

ἃ 

MI 

2 ὕπνω Ka ὡς K: ὦ ἃ 9 τουτέστιν] ἤγουν Ka 4 ὑπνώτη (510) ἃ 

9 τὸν om. L 6 πρώτων ἃ 7 πρότερον om. L 9 ἐν τῷ [lept ὕπνου] 
e. 3 10 τοιαύτη ἃ 14 πολλὰ ἃ 19 ᾿Βλλειπῶς ἃ 2] τρίτον ἃ 
22 ἐγρηγορῶσιν Ia φησι Ka 28 ἐστιν om. IL 24 τούτου à 

25 τρίτω a 21 πῶς -- ἐπειδὴ] ἐπεὶ Ka 28 ἐπὰν Ka 29 εἰδέναι] 
εἶναι IL! post ὅλως add. ἢ I ἢ] εἰ a 90 ἐμὸς] μοι IK ἰητρὸς IL: 
ἰατριχὴν ἃ 92 ἀπελϑὸν Ka ἀποκεχλεισμένα [, 99 τὰ IL 
94 ὑπ᾽ ἐμοῦ om. IL 
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10 

τῷ Qt 

30 

ἀνάγχη xo ἢ αἰτία δι᾿ ἣν ἐγερϑεὶς ἤνοιξας τὴν ϑύραν, εἶτα πάλιν χατέδαρϑες: 105r 

ἐχεῖνος ἀπεχρίνατο μνηδὲν εἰδέναι" ᾿ οὔτε γὰρ εἰ ὅλως ἠγέρϑην σύνοιδα οὔτε 20 

πολλῷ μᾶλλον, εἰ τὴν ϑύραν ἀνέῳξα᾽. ἔστιν οὖν χαὶ αὕτη αἴσϑησίς τις 
μετὰ φαντασίας τινός, οὐ μετὰ μνήμης δέ’ διὸ χαὶ ἀγνοοῦμεν, ὅταν τι 9 

τοιοῦτον πάϑωμεν, εἰ ὅλως πεπόνϑαμέν τι τοιοῦτον, ὅπερ συμβαίνει xal 

ἐπὶ τῶν ὀνειράτων: πολλὰ γὰρ τῶν φαινομένων ἡμῖν ἐν τοῖς ὕπνοις οὐ 
μεμνήμεϑα ἐγρηγορότες. ἔστιν οὖν xal αὕτη αἴσϑησίς τις xaÜ ἣν xal τὰ 80 

παιδία γελᾷ, χαὶ ἔοιχεν ὁ γέλως τῶν παιδίων τῇ τῶν χαϑευδόντων πράξει, 
ἣν πράττουσιν ἐγερϑέντες μέν, μὴ εἰδότες δέ, εἰπὼν οὖν τὴν αἰτίαν δι’ 35 
[4] Ὁ , 3 4 ' ἊΝ , , , eo , 

ἣν γελᾷ χαϑεύδοντα, ἐπήγαγε τὰ δὲ παιδία ἐοίχασιν ὥσπερ ἀἄνεπι- 

στήμονα, xoi τὰ ἑξῆς. ἔστι δὲ τὸ συνεχὲς τῆς λέξεως τοιοῦτον: τὰ δὲ 

παιδία ἐοίχασιν ἐν τῷ χαϑεύδειν ἐπαισϑάνεσϑαι xal ζὴν ὥσπερ ἀνεπιστήμονα 

τοῦ αἰσϑάνεσϑαι διὰ συνήϑειαν. ἔστι ὃὲ τὸ λεγόμενον ᾿ τὰ δὲ παιδία ἐν τῷ 

χαϑεύδειν ἐοίχασι τοῖς αἰσϑανομένοις (αἰσθάνεται γὰρ ὅτε ὑπνώττει) χατὰ 40 

τὴν αἴσϑησιν τῶν ἀνισταμένων, ὅτε χαϑεύδουσι, xal πολλὰ πραττόντων 
ἄνευ τοῦ ἐνυπνιάζειν᾽. αἰσϑάνεται δὲ χατὰ ταύτην τὴν αἴσϑησιν ἐν τῷ 

χαϑεύδειν, φησί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐπιστήμην χαὶ μάϑησιν τοῦ ἐγρηγορέναι. 

συνεθϑισϑὲν γὰρ ἐν τῇ μήτρα ὃν ὑπνώττειν, μηδὲν δ᾽ ὅλως μεμαϑηχὸ ϑυισυδνι γάρ CDL OH τ e PEPUTqxos 
, ΄ , P - » ] : , τ ΣΕ Ν Ax 03? € / ἐγρηγορέναι οὐχ ἐγρηγορεῖ (οὐ γὰρ μεμάϑηχεν ἐγρηγορεῖν), ἀλλ᾽ ὑπνώττει" 
τοῦτο γὰρ μᾶλλον μεμάϑηχε xai εἴϑισεν. ἐπειδὰν δ᾽ αὐξηϑῶσι xal ἑνὸς 
ἐνιαυτοῦ 7, xai ὀλίγον ἐλάττονος T, πλείονος χρόνου γένωνται, τοὐναντίον 45 

πάσχουσι: τὸν γὰρ πλείονα ἐγρηγοροῦσιν, ὥστε xol τὰς μαίας πολλὰ 
L^ y ΄ A αν ΑΝ, πρς - , ^N M , - -» 

υνηχανᾶσϑαι, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὰ ὑπνῶσαι. λέγει ὃὲ τὰ παιδία μᾶλλον τῶν 
» ͵ 5 e ^ -Ό - -"Ἢ b * M , - 

ἄλλων ζῴων ἐν ὕπνῳ τὸ πρῶτον διατελεῖν. τοῦ δὲ εὐθὺς γενομένων τῶν 

παιδίων γλαυχότερα εἶναι τὰ ὄμματα αὐτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ζῴων μή, 
αἴτιον εἶναί φησι τὸ μονόχρωμα εἶναι τὰ ὄμματα τῶν ἄλλων ζῴων. ἐπειδὴ 
γὰρ οἱ ] υὲν τῶν ἀνθρώπων εἰσὶ γλαυχοὶ ot O3 μελανόφϑαλμοι, ἔοιχε τὰ 105» 

παιδία τρόπον τινὰ δυσίν" εὐθὺς uiv οὖν γενόμενα ἔοιχε τῷ γλαυχοφϑάλμῳ, 
D 

' ΄σ ἊΝ - ΄ » » b] ^N , , , e 

ὕστερον δὲ τῷ μελανομμάτῳ và ὃ ἀλλα ἐπειδὴ μονοχρωμᾶ εἰσιν, ὥσπερ 

οὐ διαφέρουσι τοῦ βοὸς τούτου τὰ ὄμματα πρὸς τὰ τοῦ ἄλλου βοός, οὕτως 
$«wX ^ , ^ NX EC X N Κα X , 5 M ut “ 

0005 τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς βοὸς οἱ ὀφθαλμοὶ διαφέρουσιν αὐτοὶ ἑαυτῶν ποτε. 
A ΝᾺ - 5 , 2 y € , ET , 5 M , pe ὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ ot τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθαλμοὶ διαφέρουσι 5 

ὃς τοὺς ἐχείνου τοῦ ἀνϑρώπου, δύνανται διαφέρειν χαὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, χαὶ 

] ἤνοιξε Ka τὴν ϑύραν ex τὰς ϑύρας corr. L κατέδαρϑε Ka 2 ἠγέρϑει ἃ 
οἶδα Ka 9 πολλοῦ Ka ttc om. ἃ 9 ce] 7? I ὥσπερ Ka 

συμβήσεται a 6 voig om. Ka 1 ἐγρηγορήσαντες a 8 τοῦ καϑεύδοντος a 

12 αἰσϑάνεσϑαι Ka ὡς Ka àv ἐπιστήμονα libri 13 συνήϑει a 
14 ὑπνώττη à 16 ταῦτα a 18 et 19 ὑπνώττη ἃ 18 οὐδὲν δὲ Ka 

19 ob γρηγορεῖ K: οὐ γρηγορεῖν ἃ 20 ἤϑισεν 1 ἐπὰν Ka αὐξήσωσι IL 
21 «x«i om. L 22 πλείω γρηγοροῦσι Ka 24 τὰ πρῶτα Καὶ διατελεῖ ἃ 

20 παίδων Ia δὲ del. L: om. a μὴ om. L: py; δὲ a 26 τὸ] τοῦ IL 

ἐπεὶ Ka 24 εἰσὶ om. Ka '. 21. 28 πὰ παίδοιν Ka 28 γενόμενον IKa 

29 ἐπεὶ Ka 9l οὐδὲ] δὲ οἱ om. IKa διαφέρουσιν --- ὀφθαλμοὶ (22) 

om. sed in marg. adser. L 92 ἐπὶ] ἐπεὶ ἃ 92 πρὸς ---διαφέρειν καὶ om. L 

τοῦ ἀνϑρώπου om. Ka 
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ἐπὶ τούτῳ μεταβάλλουσιν ἀπὸ γλαυχότητος εἰς μελάνωσιν. ἑτερογλαύχους 105v 
^ , Ἁ Y A e ᾿ M , Ἁ Ν᾿ ΜῈ " , " 

δὲ λέγει τοὺς ἔχοντας τὸν ἕνα ὀφϑαλμὸν qAaoxóv, τὸν δὲ ἕτερον T, μέλανα ἡ 

αἰγωπὸν ἣ ὅλως μὴ γλαυχόν. ταύτην οὖν, φησίν, ἱχανὴν οἰητέον αἰτίαν εἶναι τοῦ 
τὰ παιδία γλαυχὰ ὄντα εὐϑὺς γενόμενα ὕστερον μεταβάλλειν, τὸ πολύχρωμα 
εἶναι τὰ ὄμματα αὐτῶν. ἐπεὶ δέ τις ἤμελλε λέγειν ὅτι ᾿ τοῦτο μὲν οὕτως [51] 

ἔστω, διὰ τί δὲ ὅλως ἐξ ἀρχῆς οὐ γίνεται τὰ ὄμματα αὐτῶν αἰγωπὰ T 10 

χαροπὰ T, ἄλλο τι χρῶμα ἔχοντα, εἶϑ᾽ οὕτως μεταβάλλει πρὸς τὴν ὑπάρχειν 
μέλλουσαν φύσιν, ἀλλὰ πάντοτε γλαυχὰ γίνονται ἐξ ἀρχῆς: ἐπήγαγε τοῦ 
δὲ γλαυχότερα χαὶ μὴ χρόαν ἄλλην ἴσχειν χαὶ τὰ λοιπὰ λίαν σαφῶς. 

10 p. 779»15. Τὸ μὲν οὖν ὑπολαμβάνειν τὰ μὲν Ἰλαυχὰ πυρώδη, 
, ) - JJ PS! , - (y 

χαϑάπερ ᾿Εμπεδοχλῆς φησι, τὰ δὲ μελανόμματα πλεῖον ὕδωρ 

ἔχειν. 

᾿Εμπεδοχλῇς τὸ μὲν αἰσϑητήριον τῆς ὄψεως, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως 

χαὶ αἰσϑητῶν εἴρηται, ποιῶν ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων, τὴν δὲ ὄφιν τ 

15 (αὐτήν φημι τὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν, xaÜ' ἣν ὁρῶμεν, ἥτις xal ἔστιν εἶδος 
- , ὃ λ ΄“ , AN Ἁ » — λέ: ἔλεξε ἂν σ A -— ü δ ν 20 

τοῦ ὀφθαλμοῦ) ταύτην δὴ τὴν ὄψιν πῦρ λέγων, ἔλεγεν ὅτι ἐν ot; ὄυμασιν 3 
(ἐπειδὴ ἐκ τῶν τεσσάρων εἰσὶ στοιχείων) πλεονάζει μὲν τὸ πῦρ, ἐλλείπει 

δὲ τὸ ὕδωρ, ταῦτα τὰ ὄμματά εἰσι γλαυχά (τὸ γὰρ πῦρ λευχόν, xoi ὃ 
s ^ X pan. dy Y Y 9 , QA x Y NU γλαυχὸς ὀφθαλμὸς τοιοῦτος" λευχὸς γὰρ xal αὐτός), ἐν ot; δὲ τὸ μὲν πῦρ ?5 

90 ἐλλείπει, πλεονάζει δὲ τὸ ὕδωρ, μελανόμματα. xai διὰ τοῦτό φησιν ᾽υπε- 
δοχλῇῆς τὰ γλαυχὰ ἡμέρας μὴ ὁρᾶν δι’ ἔνδειαν ὕδατος: δεῖ γὰρ ὡς 80 

ἔλλοντα δρᾶν ὕδατος. τὰ μὲν οὖν γλαυχὰ ἔλεγε μὴ ὁρᾶν τῆς ἡμέρας διὸ μέλλοντα ὁρᾶν ὕδατος. υὲ 1 eje μὴ ὁρᾶν τῆς ἡμέρας διὰ 
ταῦτα, τὰ δὲ μελανόμματα πάλιν τῆς νυχτὸς μὴ ὁρᾶν δι’ ἔνδειαν πυρός" 35 

διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν πῦρ πολύ, διὰ τοῦτο, φησίν, οὐχ ὁρῶσι τὰ μελα- 
, -Οἦ , "e - 4 f , - ΓΑ , L4 [d 5 

νόμματα τῆς νυχτός. ᾿ἐγχαλεῖ οὖν αὐτῷ 6 ᾿Αριστοτέλης λέγων “εἰ 

ἣ 
μ 

ειχται ιῷ σι δέ 
ἱ δέδειχται 40 uj εἶναι πυρὸς τὸ αἰσθητήριον (αὐτό φημι τὸ χρυσταλλοειδές) εἰ ὃ 

ux ὃν πυρός, ἀλλ᾽ ὕδατος, οὐ χαλῶς περὶ τούτων ἀποφαίνεται E, πεδοχλῇς. 
» ^N 5 , M ) A , Ld 5 φ. RR , , -—^ mw A 

ἔτι δὲ ἐνδέχεται xal χατ᾽ ἄλλον τρόπον otov ἀπὸ ὕδατος μόνου ἀποδοῦναι τὰς 
αἰτίας τῆς γλαυχότητος χαὶ μελανώσεως χαὶ τῶν λοιπῶν χρωμάτων. πλέον 

80 δὲ ὑγρὸν χαὶ ἔλαττον λέγει τῆς συμμέτρου χινήσεως, διότι χινεῖται 

ἢ ὄψις ὑπὸ τῶν ὁρατῶν: ἄγεται γὰρ ἐχ τοῦ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν. τὰ υὲν to 

οὖν ἔχοντα, φησί, τὸ ὑγρὸν πολὺ μέλανα τὰ τοιαῦτα ὀμματά εἰσι διὰ τὸ 

l μελανίαν Ka 2 λέγουσι Καὶ 9. 4 τὰ τοῦ παιδία I 5 ἔμελλε Ka 
οὕτως] οὔτε a 6 ob om. K γίνονται ἃ ( ἔχοντα om. IL 
μεταβάλλει seripsi: μεταβάλλειν IL: μεταβάλλουσι Ka ὃ πάντα Ka 9. γλαυχό- 
τερον ἃ 11 φησι--ἔχειν (12) om. K μελανόμματα IL Arist. PS: μέλανα 

Arist. vulg. 13 post μὲν add. οὖν I ἐν τῷ [Iept αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν] c. 2 
ἐν τῇ ἃ 14 αἰσϑητιχοῦ ἃ 15 φησι Ka 16 δὴ] δὲ IL ὄμματα ἃ 

11 ἐπεὶ Ka 20 ἐχλείπει Καὶ 21 γλαυχὴ ἃ ὡς] τῷ Ka 22 μέλλοντι Ka 
23 πάλιν post νυχτὸς ponit Καὶ 25 τῆς om. Ka 26 πῦρ IL φησὶ Ka 
δὴ] δὲ IL 21 οὐ καλῶς) οὐχ ἂν ἃ 29 αἰτίαν τε γλαυχότητος ἃ 

μελανίας Ka 9l ὁρατῶν] ὀνειράτων IL! ἐνεργεία ἃ 92 πολὺ τὸ ὑγρὸν 

coll. Ka μέλανα post τοιαῦτα ponit Καὶ 
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9 «^? Ἁ " T , ^N ^ »N * ^ ^( ^ ^ , 

"ἢ εὐδίοπτα εἶναι" λέγει ὃς μὴ εὐδίοπτα, ὧν τὸ βάϑος xal τὸν πυϑμένα 

οὐ δύναται ἢ ὄψις ἰδεῖν. διὰ τοῦτο χαὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν πολὺ ἔχουσαν 

βαάϑος οὐχ εὐδίοπτόν φαμεν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὴν ὄψιν διελϑεῖν χάτω 106r 

εἰς τὸ βάϑος, τὴν δὲ μὴ πολὺ ἔχουσαν βάϑος ἀλλ᾽ ὀλίγον εὐδίοπτον. 
ὅ ἧττον δὲ εὐδίοπτον λέγει τῆς ϑαλάσσης τὸ βαϑύτερον τοῦ εὐδιόπτου, ὅπερ 

χαὶ ὑδατῶδες χαλεῖ" τὸ γὰρ ἐν τοιούτῳ χοιλώματι γῆς ὃν ὕδωρ οὔτε μέλαν 
"i ΝὩὟἬ Y , 3 ) e ^ eu 

δρᾶται outs γλαυχόν, ἀλλ΄ ἁπλῶς ὕδωρ. 

rq" 3 Lr 

p.779634 Τὴν 9 αὐτὴν αἰτίαν οἰητέον xal τοῦ τὰ μὲν γλαυχὰ 
“ἡ εἶναι ὀξυωπά. 

10 “Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ὀξυωπὰ τὴν ἡμέραν τὰ γλαυχά, τὰ δὲ μελανόμματα 
τὴν νύχτα οὐχ ὀξυωπά (τὰ μὲν γὰρ μελανόμματα τὴν ἡμέραν ὀξυωπά, τὴν 

N , , 3f » AJ N A A e , μὰ 5 ^, Ἁ bI , 

δ νύχτα οὐχ ὀξυωπά, τὰ δὲ γλαυχὰ τὴν ἡμέραν οὐχ ὀξυωπά, τὴν δὲ νύχτα 
fF , [v4 ^ ^ ^ () e v ^^ , X ^ 3.7 [4 7 

ὀξυωπα) ὅτι μὲν οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον" λέγει δὲ τὴν αἰτίαν ἑκατέρου 

τούτων. ὀλίγον γάρ, φησίν, ἔχοντα τὸ ὑγρὸν τὰ γλαυχὰ ὄμματα χινεῖται 10 
€ M Ὁ M 5 , - , , 5 ' A το e , HS 

ὑπὸ τοῦ φωτὸς οὐ μόνον ἢ διαφανές ἐστιν, ἀλλὰ xal ἢ δγρόν. ἂν μὲν 

γὰρ χινηϑῇ τὸ χρυσταλλοειδὲς τοῦ ὄμματος ἡ διαφανές, Tj δὲ δγρὸν ἠρεμῇ [9p jV 1) puot Fa $ ἢ φᾶνες, ἢ 0E ὑγρ Ἰρε μὴ. 
- or uw ur p YN * ΟῚ - qp , ^ b - Cd ^ 4 rw Er 

χαλῶς δρᾷ ἣ ὄψις διὰ τὸ ἠρεμεῖν ἡ ὑγρόν, ἂν δὲ χινηϑῇ xal ἢ διαφανὲς xal ἢ 15 

ὑγρόν, οὐχ δρᾷ" χινουμένου γὰρ τοῦ δγροῦ ἢ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ πολλοῦ φωτός, 

mÓJ σι 

xal ταραττομένου ὃν τρόπον ὑπὸ τῶν ἀνέμων T, ϑάλασσα, ἐμποδίζει τὴν ὄψιν 20 
* - - e - , E -»"Ὗ΄ ὃ 

20 χαὶ οὐχ ἐᾷ χαλῶς δρᾶν. ὅρασις γάρ ἐστι χίνησις τοῦ χρυσταλλοειδοῦς ἢ 
διαφανές, οὐ μὴν xal ἢ ὑγρόν. ἐν δὲ τῇ νυχτὶ ὀλίγον ὃν τὸ φῶς (ἀμυδρὸν 25 

γὰρ τὸ εἰς ἡμᾶς φϑάνον ix τῶν ἀπλανῶν χαὶ πλανωμένων ἀστέρων φῶς 
πλὴν τοῦ ἀπὸ τῆς σελήνης" τοῦτο γὰρ πλεῖον uiv τοῦ ἀπὸ τῶν ἄλλων 

ἀστέρων φωτός, ἔλαττον δὲ πάνυ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡλίου) ὃν οὖν τὸ ἐν τῇ 
95 "n ὶ) id NE n SA ^ M "n “λ ^ A P ὀλί ν ᾿ “ E E 25 νυχτὶ φῶς ὀλίγον, ὃν δὲ xai τοῦ γλαυχοῦ ὄμματος ὀλίγον OYqpOv, ἢ μὲν 

διαφανὲς χινεῖται (πέφυχε γὰρ τὸ διαφανὲς ὑπὸ παντὸς φωτὸς χινεῖσϑαι, 

μᾶλλον μὲν ὑπὸ τοῦ πλείονος, ἧττον δὲ ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος) ἣ δὲ ὑγρὸν 30 

οὐ χινεῖται" ὀλίγον γὰρ τὸ ἐν νυχτὶ φῶς ἡ ὥστε δύνασϑαι χινεῖν αὐτὸ xol 

ἡ ὑγρόν. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τῆς μὲν ἡμέρας οὐχ δρᾷ ὃ γλαυχὸς 

30 ὀφϑαλμὸς χαλῶς, τῆς δὲ νυχτὸς μᾶλλον. ὁ δὲ μέλας τῆς ἡμέρας ὁρᾷ 
- [ud τ Χ PI p - NEN. N - i NA ἐς ' 

χαλῶς, ὅτι ἡ μὲν διαφανὲς τὸ ἐν αὐτῷ χρυσταλλοειδὲς χινεῖται, vj δὲ ὑγρὸν 

διὰ πλῆϑος οὐ χινεῖται" τῆς δὲ νυχτὸς οὐχ δρᾷ, ὅτι εἰ xal χινεῖται Tj δια- 
* b] - , ΟῚ L] IA , 5 -Ὁ ^ ^ e , — x 

φανὲς ἐν τῇ νυχτί, ἀλλὰ λίαν πάμπαν ἀμυδρῶς xat σχεδὸν οὕτως ἀμυδρῶς, 35 

1 βάρος I 2 πολὺν ἃ 9 post βάϑος add. ἀλλ᾽ οὐχ ὀλίγον IL ὅ βαϑύ- 

τατον L ὅπερ] ὃ Ka 6 ἐν τούτω χοίλωμα τῆς γῆς IL 10 τὰ ante 

γλαυχὰ om. I μελανόφϑαλμα Ka 11 τὰ μὲν γὰρ---οὕτως ἔχει (19) om. Ka 
12 νύχταν bis I δὲ ante γλαυχὰ scripsi: γὰρ IL 13 ἑχατέρων ἃ 

14 τὰ γλαυκόμματα TL 16 ἠρεμεῖ IL l7 ἠρεμῆ ἃ 18 ἡ ὑγροῦ Ka 
21 ἀνυδρὸν ἃ 24 ἄστρων IL ἔλαττον ----τοῦ] ἔλαβε δὲ τοῦτο ἃ πάνυ 
om. K τῇ om. Ka 25 post καὶ add. τὸ Ka 26 τὸ διαφανὲς] τὸ διὰ 
φύσιν ἃ 21 μὲν] δὲ IL 28 ἐν τῇ νυχτὶ Ka 29. 80 ὁ ὀφθαλμὸς ὁ 
γλαυχὸς Ka 90 μέλαν ἃ 90. 21 ὁρᾷ καλῶς] μᾶλλον ὁρᾷ Ka 
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e , w M - ' ΝΑ ev AJ Nw , 5 à 

ὥστε φήσα! dy τις μηδὲ χινεῖσϑαι. τὸ δὲ ἅμα γὰρ xal δυσκίνητον £v 106r 

τῇ ὅλως νυχτὶ γίνεται τὸ δγρὸν οὕτως ἀναγνωστέον ᾿ἅμα γὰρ χαὶ 

ὅλως τὸ ὑγρὸν ἐν τῇ νυχτὶ δυσχίνητον γίνετα᾽. ὥστε εἰ μέλλει χαλῶς ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ δρᾶν, δεῖ χαὶ χινεῖσϑαι τὸ ὑγρὸν χαὶ μὴ χινεῖσϑαι, χινεῖσϑαι μὲν 
* , ^ - ^ * e , *, ΄ - ^ * "c. a , ΟῚ * 

διαφανές, μὴ χινεῖσϑαι δὲ ἢ ὑγρόν. οὐχ ὁρῶσι δὲ ἐχ τοῦ ἡλίου εἰς τὸ 

σχότος ἰόντες διὰ τὸ χινεῖσϑαι ἀτενίζουσιν εἰς τὸν ἥλιον τὸ ὑγρὸν ἣ ὑγρόν" 
δεῖ οὖν αὐτῷ χρόνου, ἵνα παυϑῇ τῆς χινήσεως. ὡς γὰρ τὰ χύματα τῆς 40 

ϑαλάσσης οὐχ εὐθὺς παυομένων τῶν ἀνέμων παύονται, οὕτω οὐδὲ τὸ χρυ- 

σταλλοειδὲς εὐθὺς τῷ εἰσελϑεῖν ἡμᾶς ἐχ τοῦ ἡλίου εἰς τὸ σχότος, 
λέγων νῦν σχότος τὸν ἐσχιασμένον τόπον. 

- ^ y 

p. ἴ80414 Δηλοῖ δὲ τὸ ἀρρώστημα τῆς ὄψεως ἑχατέρας. 

Ὅτι f$ μὲν γλαυχότης ὀλιγότης ἐστὶν ὑγρότητος T, ὑγροῦ, ἢ δὲ μελανία 
πλῆϑος, δῆλόν φησι xoi $x τῶν συμβαινόντων ἀρρωστημάτων ἑχατέρῳ 45 

, M bI | , , “Ὁ - €- M ' 

τούτων. τὸ μὲν γὰρ γλαύχω μα γίνεται μᾶλλον τοῖς γλαυχοῖς (τὸ γὰρ 106v 
ἡλαύχωμα ξηρότης ἐστὶν ὀμμάτων: ξηραίνεται ὃξ μάλιστα xal μᾶλλον τὸ 
“57 ς , e P " , “δὰ ΄ , τῷ ὀλίγον ὑγρόν), ὃ δὲ χαλούμενος νυχταλώπηξ τοῖς μελανομμαάτοις: γίνεται 5 
(&p διὰ πλῆϑος ὑγροῦ, τοιοῦτος ὃὲ ὃ μέλας ὀφϑαλμός ὥσπερ δὲ αἱ 

ἀλεχτορίδες οὐχ δρῶσι τῇ νυχτί, οὕτως οὐδ᾽ οἱ τὸν νυχταλώπεχα νοσήσαντες. 10 

δεῖ δέ, φησί, ὁμαλὸν εἶναι τὸ δέρμα, ὅπως μὴ ἐπισχιάζῃ ῥυτιδούμενον" T, 

γὰρ ῥυτὶς σχιὰν ἐμποιεῖ. διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ τὰ τῶν λαμπτήρων δέρματα 

τείνουσιν ἱχανῶς, ἵνα μὴ ῥυτιδούμενα ἐχ τοῦ μὴ χαλῶς τετάσϑαι ἐμπο- 1 

δίζοι τὸ φῶς. λέγει δὲ πάντα τὰ παιδία ἐξ ἀρχῆς εἶναι γλαυχὰ δι᾿ ἔνδειαν 
: , ^ - , - , ὑγρότητος: πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τῇ γενέσει xal συστάσει τῶν ὀμμάτων 20 

πάμπολυ τὸ ἐν αὐτοῖς δγρόν, ὕστερον δὲ τελειωϑεῖσιν ὀλίγον, ἐξ ὅσου 
, ^w ^ ^ , - M 

δηλονότι συστῆναι δύναται γλαυχότης, xal μετὰ ταῦτα πάλιν πλεῖον τοῦ ἐν 35 
- 5 9n x M - "ws P ᾿ / t ^ , MUERE τῇ δευτέρᾳ μεταβολῇ. τὸ δὲ τὸ γὰρ λίαν λεπτὸν ἣ λίαν παχὺ τὴν 
, y - , ' ^, 

αὐτὴν ἔχει δύναμιν ἴσον ἐστὶ τῷ ὥσπερ γὰρ τὸ λίαν παχὺ βραδέως 
, - UN πέττεται xal συνίσταται, οὕτω χαὶ τὸ λίαν λεπτόν" διὰ τοῦτο γὰρ τὸ ὕδωρ 30 

5 /, , - ^ 5 οὐ πέττεται οὐδὲ συνίσταται. εἶεν ἂν οὖν τὰ τῶν παίδων ὄμματα γλαυχὰ 
δι Ww) LJ s - , M x«i δι᾿ ὀλιγότητα ὑγροῦ xai διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι πεφϑῆναι διὰ λεπτότητα. 35 

i 

εἰ δὴ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔγχει. ὅ buo&s marc -δ CHR - T $ £yst, τὰν μὲν ἡ Quote αἀουνατησῃ ἀμφοτέρων τῶν 
5 m , - ΄ , , ὀφθαλμῶν πέψαι xal συστῆσαι τὸ ὑγρόν, ἀμφότεροι γίνονται γλαυχοί, εἰ 40 

" c , ^N ^ b , » 

0$ τοῦ μὲν πέψει, τοῦ δὲ μή, ἑτερόγλαυχος γίνεται ὁ ἀἄνϑρωπος. 

1 φήσαιεν I: φήσειεν K: φάσειεν ἃ 2 ὅλως νυχτὶ] sic etiam Arist. SY: νυχτὶ ὅλως 

Arist. vulg. ὅλων ἃ 4 μὴ κινεῖσθαι μὲν ἃ T χρόνου] χρώματος ἃ 

8 παύεται Καὶ 9 εὐθὺς τῷ om. IL 10 τρόπον Καὶ 11 τὸ ἀρρώστημα 
IKL Arist. S: τὰ ἀρρωστήματα Arist. vulg. 14 τὸ γὰρ] τὸ δὲ Ka 15 ξηρότητα a 
μάλιστα καὶ μᾶλλον dubito num sana sint 16 νυχταλώπης IKL Arist. PS: νυχτάλωψ 

recte Arist. vulg. μελανόμμασι a 18 τὴν νύχτα a 20 ῥυτὸν ἃ 
ποιεῖ Ka γὰρ καὶ τοῦτο IL 21 χανε ἃ — ̂ 21. 22 ἐμποδίζει ἃ 
24 πάμπολον Ka 29 τοῦ] τῆς IL 21 βραχὺ IL 28 λεπτὸν] παχὺ 

supra ser. L? 90 λεπτότητα] ὀλιγότητα 1L 9] φύσιν ἃ ἀδυνατήσει iLa 

ἀμφότερα ἃ 92 συστῆναι ἃ ἄνφω Ka 
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p ' . - p , ' ^ 

πὰ εἰναι τῶν Ca oy τᾶ δὲ μή», 

ἰτίας εἰσίν. 

ρ. ἴ80υ 12 Περὶ δὲ υ 
α 

[ἰσί τινες τῶν ἀνθρώπων, οἱ πόρρωϑεν χειμένων τῶν βιβλίων ἀναγι- 

νώσχουσι τὰ ἐν αὐτοῖς γεγραμμένα χαλῶς, ἐγγὺς δὲ τεϑέντων ἢ ὅλως οὐχ 45 

5 ἀναγινώσχουσιν ἣ οὐ χαϊλῶς. πάλιν δὲ συμβαίνει δύο τινῶν ἀνθρώπων 107: 

ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἱσταμένων χαὶ πλησίον αὐτοῖς διαφόρων χειμένων χρω- 
΄ , € / ἢ ^ 1 oi cu el m LJ , μάτων, πόρρωϑεν δέ τινων ζῴων βαδιζόντων, τὸν μὲν ἕνα ὁρᾶν xà πόρρωϑεν 5 

Ὁ γώ ΟΖ M "NN V D eA EE *, ᾽ » nius ἘΠΕ 
αὐτῶν βαδίζοντα, τὸν δὲ ἕτερον μηδ᾽ ὅλως δρᾶν αὐτά, ἔμπαλιν ὃὲ ἐπὶ τῶν 

ἐγγὺς χειμένων χρωμάτων τὸν μὲν μὴ δρῶντα τὰ πόρρωϑεν βαδίζοντα 10 

10 δρᾶν xal χρίνειν χαλῶς τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων, οἷον ὅτι τόδΞε μέν 
5 , FN M , A ^. e , M ^ ' , € ἐστι λευχόν, τόδε δὲ πράσινον xai voós ἁλουργόν, τὸν O& τὰ πόρρωϑεν 

/, e - " ) σ (LT | —- , ii : bl e ' βαδίζοντα ὁρῶντα T, μηδ᾽ ὅλως ὁρᾶν τὰ τοιαῦτα χρώματα, T, Xàv ὄῤῳη, 15 

ἀλλὰ τάς γε διαφορὰς αὐτῶν μήϑ᾽ δρᾶν μήτε δύνασϑαι χρίνειν, ἀλλ᾽ ἕν τι 
πᾶντα φαίνεσθαι αὐτῷ τὴν φύσιν: ἣ γὰρ πάντα λευχὰ T, πάντα πράσινα. 20 

lb ταῦτα δέ, τουτέστι τό τε τὰ πόρρωϑεν δύνασϑαι ὁρᾶν xal τὰς διαφορὰς 
ὅτι μάλιστα διαισθάνεσθαι, οὐ συμβαίνει τῷ αὐτῷ οὐ συμβαίνει γὰρ τὸν 25 
δυνάμενον δρᾶν τὰ πόρρωϑεν τὸν αὐτὸν τοῦτον διαισϑάνεσϑαι δύνασϑαι xoi 

τὰς διαφορὰς τῶν ὁρωμένων, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα τὰ πόρρωϑεν ὄψεται, τὰς 
διαφορὰς οὐ διαισϑήσεται, εἰ OR τὰς διαφορὰς διαισϑάνοιτο, τὰ πόρρωϑεν 30 

Y e , * ^ - , 

20 οὐχ ὄψεται. 6 γὰρ ἐπηλυγασάμενος, τουτέστιν ὃ τὴν χεῖρα ϑεὶς ἐν 

ταῖς ὀφρύσιν, ὃ πολλάχις ποιεῖν εἰώϑαμεν βουλόμενοι τὰ πόρρω ἰδεῖν, ὃ δὴ 35 
5) , ^" mw - - - ΟῚ - 

ἐπηλυγασάμενος T, OU αὐλοῦ βλέπων τὰ μὲν πόρρωϑεν ὄψεται διὰ τοῦ αὐλοῦ 
blo "CS ^ , ' Ὁ e - i-i ' m 7 διὰ τῆς χειρός, τὰς δὲ διαφορὰς τῶν δρωμένων διὰ τοῦ αὐλοῦ 7, διὰ τῆς 40 

, ) - ' , (d. a » b) , f^ wx 3 - ΕΞ , χειρὸς, δι ὧν τὰ πόρρωϑεν ἑώρα, οὐχ ἂν διαχρίναι. οἱ δὲ ἐχ τῶν φρεατίων 

τῷ σι τῆς ἡμέρας ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἐοίχασι τοῖς ἐπηλυγασαμένοις 7, δι᾿ αὐλοῦ 

ὁρῶσι. λαβὼν οὖν ὅτι διττὸν τὸ ὀξύ, τὸ μὲν τὸ τὰ πόρρωϑεν ὁρᾶν, τὸ δὲ τὸ 45 

τὰς διαφορὰς τῶν δρωμένων χρίνειν, νῦν λέγει, ποῖον τῶν ζῴων (xat) πῶς 
yov περὶ τὰ ὄμματα τὰ πόρρωϑεν ὄψείται, ποῖον δὲ τὰ χρώματα dxpt- l07v 

σει᾿ xa( φησιν, εἴ τι τῶν ζῴων ἔχει μὲν προβολὴν τοῦ ὄμματος 
τινες ἄνϑρωποι ἔσω μὲν εἰς βάϑος ἔχοντες τὰ ὄμματα, τὰ ὀστᾶ 5 

χαὶ τὰς σάρχας, ἐν αἷς αἱ ὀφρύες, ἐπανεστηχότα xal ἐπιχρεμάμενα 
[4! «) oi δὴ οὕτως ἔχοντες ἐοίχασι τοῖς ἐπηλυγασαμένοις. ὃ γὰρ τεχνητῶς 10 

3 

"oO ὡς 

o 

NS 
ÁN 

QqQ q a ΞῸῈ -ὁ TO 30 

(0* Q2 

(q^ 

dK£YYy 

4 αὐτῆς ILa 5 δὲ om. Ka ἀνϑρώπων om. Ka  πόρρωϑεν δέ--- 
χειμένων χρωμάτων (9) iterant IKL 8. 9 ἐπὶ τῶν — χρωμάτων post ἕτεροε (8) 
ponit ἃ 19 ἀλλὰ xarà γὲ διαφορὰν ἃ 16 αἰσϑάνεσϑαι Ka 19 οὐχ 

αἰσϑήσεται Ka 20 et 22 ἐπηλυγισάμενος KLa [2] ὅπερ I πόρρωϑεν ἃ 
22 τοὺς μὲν IL πόρρω ἃ 28 primum διὰ om. Ka τοῦ αὐτοῦ 
αὐλοῦ Ka 24 διαχρίναι 5011051: διαχρίνη libri 25 ἐπηλυγισαμένοις L?Ka 

26 τὸ ante τὰ ex τῷ corr. L: τῶ I 26. 27 «à «àc I 2 ποῖον ζῶον Ka 

χαὶ addidi 28. 29 ἀκριβῶσαι a 29 τοῦ om. K 80 post μὲν add. 

καὶ Ka tà ante ὀστᾶ om. K Ὁ] τὴν σάρχα Ka οἷς ILa 
€) 9 yr 

92 ἔξωϑεν Καὶ δὴ} δὴ οὖν K: δὲ οὖν ἃ ἐπηλυγισαμένοις LKa 
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e ^ ^ ^ »] , e , , , A , - oí ἐπηλυγασάμενοι ποιοῦσι, τοῦτο ἐχείνοις f, φύσις πεποίηχεν. ἀλλὰ χαί τινὰ 107v 

τῶν ὀξυωπῶν ζῴων οἷον ἱέραχες ἀετοὶ οὐ μόνον ἐπιχρεμαμένας ἔχουσι τὰς 
ὀφρῦς, ἀλλὰ χαὶ λεπτὰ πτερὰ δασέα χαὶ προέχοντα εἰς μῆχος χύχλῳ τῶν 

ὀφθαλυῶν πλησίον τῶν βλεφάρων ἔχουσι τρόπον τινὰ ὡς αὐλὸν T, χεῖρα 
5 ἀνατείλαντα περὶ αὐτὰ χύχλῳ, xal ἁπλῶς ἅπαν ὅπερ ἂν τὰ πόρρωϑεν δρᾶν 

δύνηται, ἔχει περὶ τὰ ὄμματά τινα προβολήν. εἴ τι οὖν, φησί, τῶν ζῴων 15 
' bI » —-— Y» , A ) 2 “Ὁ , e Ἁ 

προβολὴν μὲν ἔχει τοῦ ὄμματος πολλὴν, τὸ Ó ἐν τῇ xop ὑγρὸν 

ux χαϑαρὸν μηδὲ σύμμετρον τῇ χινήσει τῇ γινομένῃ ἐν αὐτῇ 

ϑύραϑεν ἀπό τε τοῦ φωτὸς ἀπό τε τῶν ὁρατῶν, πρὸς OE τούτοις ἂν οὐδὲ 
M - , y , ^ ' Y , » ' ' 

10 τὸ ἐπιπολῆς δέομα ἔχῃ λεπτόν, τοῦτο τὰ μὲν πόρρωϑεν ὄψεται διὰ τὸ 
ν * ^ , E , ^" ) , - e — A ἔχειν προβολὴν xat ἐοιχέναι τοῖς ἐπηλυγασαμένοις Tj δι᾿ αὐλοῦ ὁρῶσι, τὰς 
δὲ ὃ Ἁ , , , ὃ Aj M M » Ἁ ἂν me , € M " 9 ' & διαφορὰς οὐχ ἀχριβώσει, διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸ ἐν τῇ κόρῃ ὑγρὸν χαϑαρὸν 
μηδὲ σύμμετρον τῇ ϑύραϑεν χινήσει, μήτε λεπτὸν τὸ ἐπιπολῆς δέρμα, 30 

λέγων ἐπιπολῆς δέρμα τὸν χιτῶνα τοῦ ὀφθαλμοῦ, οὗ ἅπτεται τὸ βλέφαρον 
15 ἐν τῷ μύειν. τὸ γὰρ ἀχριβῶσον τὰς διαφορὰς ἀναγχαῖον χαϑαρόν τε ἔχειν 

τὸ ὑγρὸν xol σύμμετρον τῇ ϑύραϑεν χινήσει, xol ἔτι τὸ ἐπιπολῆς δέρμα 
λεπτόν. ὥστε εἴ τι ζῷον πρὸς τῷ ἔχειν προβολὴν τοῦ ὄμματος πολλὴν [ἄν] 
χαὶ τὸ ὑγρὸν χαϑαρὸν χαὶ σύμμετρον ἕξει χαὶ τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτόν, τοῦτο 
xai τὰ πόρρω ὄψεται xol τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων ἀχριβώσει. 7j οὐ 

20 συμβαίνουσι ταῦτα πάντα τῷ ἑνὶ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὴν φύσιν πολλῶν 25 

χατευστοχεῖν. εἰπὼν δὲ ὅτι τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων οὐχ ἀχρι- 

βώσει, πόρρωϑεν δὲ ἔσται ὁρατιχόν, ἐπήγαγε τὸ ὥσπερ εἰ xal 
ἐγγύϑεν, μᾶλλον τῶν τὸ μὲν ὑγρὸν χαϑαρὸν ἐχόντων xai τὸ ἐπι- 

σχέπασμα αὐτοῦ, λέγων ἐπισχέπασμα τὸ ἐπιπολῆς δέρμα. ὃ δὲ λέγει 

25 τοιοῦτόν ἐστι τὸ ἔχον προβολὴν μᾶλλον xal χάλλιον ὄψεται τὰ πόρρωϑεν 
τῶν ἐπισχύνιον τουτέστι προβολὴν μὲν μὴ ἐχόντων πρὸ τῶν ὀμμάτων, 

ἐχόντων δὲ τὸ ὑγρὸν xal τὸ ἐπιπολῆς δέρμα χαϑαρόν. τὰ γὰρ ἔχοντα 30 
ἐπισχύνιον xal προβολὴν μᾶλλον ὁρῶσι τὰ πόρρωϑεν τῶν τὸ δέρμα xal τὸ 
ὑγρὸν χαϑαρὸν ἐχόντων, ἐπισχύνιον δὲ μὴ ἐχόντων τὸ δὲ ὥσπερ εἰ xai 

30 ἐγγύϑεν ἴσον ἐστὶ τῷ d xdv ἐγγύϑεν xal τὰ πόρρωϑεν ὁρῶντα τὸ ἔχον ἐπι- 
σχύνιον χαὶ τὸ μὴ ἔχον, μᾶλλον xal χάλλιον ὄψεται τὸ ἔχον xai ἐγγύϑεν, χἂν ἀπὸ 

1 ἐπηλυγισάμενοι KLa 2 ἱέρακα ἀετὸν Ka ἐπιχεχρεμαμένας 1 4 αὐλὸν 

ἢ χεῖρα scripsi: αὐλὸς ἢ χεὶρ libri 9 περὶ αὐτὸν Ka 6 δύνηται scripsi: δύναται 
libri τινα post ἔχει ponunt Ka προβολήν] προβλήματα Ka 8 ἐν αὑτῇ] αὐτῷ Ka 
9 ϑύραζε Καὶ 10 ἔχει La διὰ τὸ] τῷ Ka ll ἐπηλυγισαμένοις Ka 

ll. 12 τὰ δὲ διάφορα a 12 ἀχριβῶς a 13 ἐπιπολῇ a, itemque 14 et 16 
15 ἀχριβῶς I: ἀχριβῶσι a 1" ὥστε--λεπτόν (18) om. IL τι om. K 

ζώων ἃ τῷ scripsi: τὸ Ka ἂν delevi 18 ἐπιπολὺ ἃ et sic porro 
20 πολλῶν] πολλῇ ἃ 22 δέ ἐστιν Ka τὸ om. Ka 28 τῶν] τοῖς a 

29. 24 σχέπασμα Arist. 26 ἐπισχύνιον Arist.: ἐπισχήνιον IL: ἐπισχηνίων Ka 
μὴ ἐχόντων προβολὴν μὲν coll. IL 28 ὁρῶμεν ἃ τὸ post τῶν om. IL 
29 ἔχοντος bis a ὥσπερ εἴ τε xai IL 80 χἂν ἐγγύϑεν---ὁρῶσι (222,1)] locus 

depravatus: exspectas tale quid χἂν πόρρωθεν ὁρῶσι τὸ ἔχον ἐπισχύνιον xal τὸ μὴ ἔχον, 

μᾶλλον καὶ κάλλιον ὄψεται τὸ ἔχον, κἂν ἐγγύϑεν δὲ ὁρῶσι, πάλιν τὸ ἔχον κτλ. κἂν 
ἐγγύϑεν ὁρῶσι xal πόρρωϑεν ὄντα τὸ δὲ ἔχον Ka 
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ἐγγύϑεν δὲ ὁρῶσι, πάλιν τὸ ἔχον ἐπισχύνιον μᾶλλον ὄψεται τοῦ μὴ ἔχοντος, 107v 

ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα, οὐ μὴν χαὶ τὰς τῶν χρωμάτων διαφοράς. τὸ μὲν οὖν 
οὕτως ὀξύ, φησίν, ὁρᾶν ὥστε τὰς διαφορὰς διαισϑάνεσθϑαι τῶν χρωμάτων 
ἐν αὐτῷ ἐστι τῷ ὄμματι, τουτέστιν ἐν τῇ φύσει τοῦ ὄμματός ἐστιν" dy 95 

γὰρ ἢ τὸ ἐν τῇ χόρῃ ὑγρὸν χαϑαρὸν χαὶ σύμμετρον τῇ ϑύραϑεν χινήσει xai Cn 

iN , - , , 5 , 1 ΄ ε 1 e , 
τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτόν, ἀχριβώσει τὰς διαφοράς. ὡς γὰρ ἐν ἱματίῳ 

χαϑαρῷ xai αἱ μιχραὶ χηλῖδες ἔχδηλοι γίνονται, οὕτω χαὶ διὰ τοῦ χαϑαροῦ 
ὄμματος xal αἵ μιχραὶ χινήσεις δῆλαι γίνονται τῇ ὄψει: δύναται γὰρ τὸ 

βραχύτατον ὁρατὸν χινῇῆσαι τὴν ἐν χαϑαρωτάτῳ ὄμματι ὄψιν, xot γίνεσϑαι 

10 αἴσϑησις αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. τὸ μὲν οὖν τὰς διαφορὰς διαισϑάνεσϑαι ἐν αὐτῷ 40 
τῷ ὀμματί ἐστι, τοῦ δὲ τὰ πόρρωϑεν ὁρᾶν αἰτία ἢ ϑέσις τοῦ ὄμματος" 

- re , 

dy γὰρ ἐντὸς χεῖται, ᾧ ἕπεται τὸ ἐπισχύνιον ἔχειν, ὄψεται τὰ πόρρωϑεν. 
5 A CN Ἁ Cd N e 358 AT /, ' e ^ e “-- , 

ἐπειδὴ δὲ xai οὗτος xoi ἢ ἀλήϑεια βούλονται μὴ ὁρᾶν ἡμᾶς ἐχπέμποντας 
ὄψιν, ὡς ot μαϑηματιχοί φασιν, ἀλλ᾽ εἰσδεχομένους τὰ εἴδη τῶν δρατῶν 

' —-— 5» M LEA -Ὁ-Ὁ A ^ , »^ ^ y , 

15 διὰ τοῦ ἐν τῷ ἀέρι διαφανοῦς, λέγει μηδὲν διαφέρειν: ἄν γὰρ ἢ ἐξόφϑαλμον 

χαὶ οὐχ ἔχον ἐπισχύνιον, ἀνάγχη προσπίπτοντα τῷ ὄμματι σχεδάννυσϑαι εἰς 
P] -Ὁ ΄“-ὖ e — -— Ξ 

ἀχανές: ἂν δ΄ ἔχῃ ἐπισχύνιον, συνέξει τοῦτο τὰ τῶν ὁρατῶν εἴδη, xal οὐχ 45 
ἐάσει σχεδασϑῆναι, ἀλλὰ ποδηγήσει πρὸς τὴν ἐντὸς εὐϑυπορίαν. ὥσπερ γὰρ 

Ἃ PE. , e » ? 5 , ^ ety 1 , e 

χἂν ἐξερχομένη T, ὄψις Ot ἐπισχυνίου μᾶλλον ξώρα τὰ πόρρωϑεν, οὕτως 

20 ἂν αὐτὰ μάλιστα ὄψεται xal δεχομένη διὰ τοῦ διαφανοῦς xol χινουμένη 
ὕπ᾽ αὐτῶν. τοῦτο γὰρ ἐμήνυσε διὰ τοῦ ἀνάγκη xal τὴν ὄψιν τῇ 
χινήσει δρᾶν. τὸ δὲ μάλιστα μὲν ἂν ἑωρᾶτο τὰ πόρρωϑεν, εἰ 

ἀπὸ τῆς ὄψεως εὐϑὺς | συνεχὴς ἦν, xol τὰ ἑξῆς ἴσον ἐστὶ τῷ εἰ 108: 
ἣν αὐλός τις συνεχὴς xal συμπεφυχὼς τοῖς ὄμμασι, μάλιστα ἂν ἑωρᾶτο τὰ 

, 5 M ἢ ς , b » 1 e ΄ - - πόρρωϑεν. εἰ γὰρ αὐλὸν ὑμενώδη T, ἄλλον τινὰ ἣ φύσις συνῆψε τοῖς 
» e “- σ ? 5 , e ^ - ς “Ὁ 4 ὄμμασιν ἡμῶν, ὥστε δι᾽ ἐχείνου ὁρᾶν, μᾶλλον dv ξωρῶμεν" τούτου 

y 5 , ' 

δὲ μὴ ὄντος ἀνάγχη,. ὅσῳπερ ἂν ἀπέχῃ xal ἐπιχρέμηται τὸ ἐπισχύνιον, 

τοσούτῳ μᾶλλον ἡμᾶς δρᾶν τὰ πόρρωϑεν ἀχριβέστερον. 

n2 σι 

c p.781a493 Ἡ μὲν οὖν τῆς dxoT;c, ἐπεὶ τὸ αἰσϑητήριον ἀέρος. 

80 Λείπει τὸ αἴσϑησις, ἵν’ dj τὸ ὅλον τοιοῦτον “ἣ μὲν οὖν τῆς ἀχοῖς 
» 2 y x j - .,Ρ εἶ € 5 y. .5 M 5 ; ., 

αἴσϑησις᾽. ἔστι δὲ τὸ τῆς λέξεως συνεχὲς ἐπεί ἐστι τὸ αἰσθητήριον ἀέρος, 

2 τὸ μὲν] τοῦ μὲν Ka οὖν om. IL 9 οὕτως] οὔτε Ka αἰσϑάνεσϑαι IL 

9 ϑύραϑεν] πόρρωϑεν IL 6 ἵματι ἃ 7 ἔνδηλοι K: δῆλαι ἃ 8 χινήσεις] 
κηλῖδες Ka post yàp add. «oi Ka 9 ὁρατὸν] χαϑαρὸν IKL χινεῖν Ka 
ἐν χαϑαρότητι ὄμματος IL 10 αἴσϑησιν libri τὸ scripsi coll. v. 2: τοῦ libri 
11 ϑέσις post ὄμματος ponunt Ka 12 ἐχτὸς Καὶ ἐπισχήνιον IL 15 διαφανῆ ἃ 
ἐξόφϑαλμιον] ἔξω ὀφθαλμὸς a 11 δὲ ἔχει La συνάξει KLa 19. post μᾶλλον 
add. ἂν IKa 20 ἀφανοῦς IL! 21. 22 τῇ κινήσει] δύο χινήσεις IL! 28 συνεχῆ 

εἶναι ἃ τὸ ἑξῆς IL 20 συνῆψεν ἡ φύσει ἃ 21 ἀπέχῃ] ἔχη 11,1: ἀπέχει ἃ 
ἐπιχρέμαται libri 28 τοσούτων ἃ 29 Ἢ μὲν οὖν---λέξεως συνεχὲς (31) superioribus 

vv. continuant IKLa Ἢ μὲν libri et Arist. PSZ: 6 μὲν Arist. vulg. ἐπεί ἐστι τὸ 
Arist. 90 τὸ ὅλον om. Ka 81 δὲ om. IL post συνεχὲς add. τοιοῦτον. 

Λείπει τὸ αἰσϑητήριον, ἵν᾽ 7, τοιοῦτον a 
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- - B ^B 

ταύτῃ περαίνει ἣ τὸ πνεῦμα τὸ σύμφυτον ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν σφύξιν, 108: 
^N E Ld 5 ^ 

ἐνίοις δὲ τὴν ἀναπνοὴν xal ἐχπνοήν. σφύξιν δὲ λέγει τὴν τῶν "ἀρτηριῶν 
, “- M ^w M e , " -Ὁ *, AJ M Ἁ , 

χίνησιν, ἣν xwoüvcat xai νοσοῦσι xai ὑγιαίνουσιν ἡμῖν. ἀλλὰ xat τὸ ἄνα- 
€ ^ - , - PE ey , e x πνεῖν διὰ τῆς χαρδίας xal ἐχ τῆς χαρδίας ἐστίν: αὕτη γάρ ἐστιν T| τὸν 

πνεύμονα χινοῦσα, εὐρύνουσά τε x«i συστέλλουσα. πῶς δὲ αὐτὸν χινεῖ καὶ 
^ , ; - y 5 , PC 

ἐξ αὐτῆς εὐρύνεταί τε xal συστέλλεται, ἐροῦμεν, ὅτε λέγει xal αὐτός, διὰ 
, - , Hi , , , Ἁ DA! , » Ἁ » M 

τί τῶν ζῴων τὰ μέν ἐστι βαρύφωνα, τὰ 0i ὀξύφωνα. εἴη δὴ ἄν τὸ 
, € M “Ὁ , ^ ec “Ὁ 3 “Ὁ y , Ks 

εγόμενον ὑπὸ τῆς λέξεως τοιοῦτον. ἣ τῆς ἀχοῆς αἴσϑησις, τουτέστιν ἢ 5 

ἐγγινομένη duly ὑπὸ τῶν ἀχουστῶν αἴσϑησις, ταύτῃ περαίνει, ὅπου τὸ 
πνεῦμα τὸ σύμφυτον τοῖς μὲν σφύξιν χαὶ σφυγμὸν ἔχουσι ποιεῖται τὴν 

σφύξιν, τοῖς δὲ μὴ σφυγμὸν ἔχουσι ποιεῖται τὴν ἀναπνοήν. ὅπου οὖν ἐστι 
τὸ σύμφυτον πνεῦμα, μᾶλλον δὲ ὅπου ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τοῦ συμφύτου πνεύ- 

ματος (ἔστι δὲ ἐν τῇ χαρδίᾳ.) ἐχεῖσε περαίνει xal T, τῆς ἀχοῆς αἴσϑησις. 
πᾶσαι γὰρ αἱ αἰσϑήσεις ἄχρι τῆς καρδίας τὴν $x τῶν αἰσϑητῶν ἐγγινομένην 

ἐν αὐταῖς χίνησιν διαπορϑμεύουσι, διὰ τὸ χαὶ τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχὴν ἐν 

αὐτῇ ἱδρῦσϑαι: ὅτι OE xal f λογιχὴ ἐν τῇ χαρδία ἵδρυται, δέδειχται ἐν 

ἄλλοις. τοῖς μὲν οὖν ἔχουσι χαὶ πνεύμονα χαὶ σφύξιν χαὶ τὸ ἀναπνεῖν 
xai τὸ σφύζειν ix τῆς χαρδίας γίνεται, τοῖς δὲ μὴ σφύζουσι μόνον τὸ 

15 

- 20 

90 

40 

45 

ἀναπνεῖν. [ἢ δὲ μάϑησις, φησί, γίνεται διὰ τὸ περαίνειν τὴν ἄχουσιν 108» 
ἐν τῇ χαρδία. ἔστι δέ τις λόγος ὃ χατασχευάζων ἄχρι τῆς καρδίας κατιέναι 

' - Ἀνὰ »y Ὁ - σ A / Uu he e E 5 τὴν τῆς xov; αἴσϑησιν τοιοῦτος" ὅϑεν ὁ λόγος xai ἢ ἀπόχρισις ἐξέρχεται 
τοῦ ἀχουσϑέντος, ἀνάγχη xal τὸν ἀχουσϑέντα ἐχεῖσε χατέρχεσϑαι. ἀλλὰ 
μὴν T, ἀπόχρισις ἐχ τῆς χαρδίας ἐξέρχεται: ἀνάγχη ἄρα τὸν ἀχουσϑέντα 

ἐχεῖσε χατέρχεσϑαι. ὅτι OE ἥ ἀπόχρισις ἐχ τῆς χαρδίας, χατεσχεύασεν 

οὕτως" T, ἀπόχρισις λόγος, ὃ λόγος φωνή, T, φωνὴ ψόφος τις, ὁ ψόφος ἐχ 
τοῦ πνεύμονος xal τῆς χαρδίας (ὡς γὰρ εἴρηται, ἐχ τῆς χαρδίας τῷ 
πνεύμονι τὸ εὐρύνεσϑαι xal συστέλλεσϑαι)" ἣ ἀπόχρισις ἄρα ἐχ τῆς χαρδίας. 
ὥστε εἰ T ἀπόχρισις ἐχ τῆς χαρδίας, εἰς αὐτὴν ἄρα xal ἢ ἀχοὴ χάτεισιν. 
σ $^ » 5 , ^ o » μι ἢ Α » , ὥστε οὐδὲν ἄλλο ἀντιφϑέγγεται T, ὅπερ ἤχουσε: πᾶν γὰρ ὃ ἄν τις λέγῃ, 

ἤχουσε τοῦτο, εἰ μὴ νῦν, ἀλλὰ χϑές, εἰ μὴ χϑές, ἀλλὰ τὴν πρὸ ἐχείνης, 

χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πᾶν ὅ τις ἂν λέγῃ, τοῦτο ἤχουσέ ποτε. oi γὰρ ἐνεοὶ 
M » ' nd , MJ x M 2 , “Ὁ A A 

xui ἄλαλοι διὰ τοῦτο βωβοί, διὰ τὸ μὴ ἀχούειν: ἐχ γενετῆς γὰρ χωφοὶ 
ὄντε χαὶ A 2 , » 95, λέ Au. ἣν y 2 - H M t μὴ ἀχούοντες οὐ μεμαϑήχασι λέγειν, περὶ ὧν εἴρηται ἐν τῷ [Περὶ 
αἰσϑήσεως xol αἰσϑητῶν. χαραχτῆρα δὲ λέγει τὴν ἐν τῷ κηρῷ ἀπὸ τῆς 

15 

20 

1 ταῦτα ἃ ποιεῖται post μὲν ponunt Ka 2 δὲ post ἐνίοις om. à 4 τὸν] τῶν à 

6 ἐξ αὐτῆς post συστέλλεται ponunt Ka ἐροῦμεν] c. 1 ὅτε] ὅτι IL! 6. 1 

τί] διὰ 1: ex εἴτι corr. L δὴ scripsi: δὲ libri 8 τουτέστιν] ἤτοι Ka 
9 αἰσϑήσεων La 11 post ἀναπνοήν add. χαὶ ἐχπνοήν Ka 12 δὴ ἃ 
14 ἐχ om. I 16 ἱδρύεσϑαι Καὶ 16. 17 δέδειχται ἐν ἄλλοις] quorsum haec per- 

tineant nescio, sed cf. Anal. post. B 19 p. 99555 sqq. 

διὰ 

19 γίνεταί φησι coll. Ka 

22. 29 ἀλλὰ μὴν---χατέρχεσϑαι (24) om. Ka 20 ἀπόχρισις λόγου I 28 ὥστε--- 
χαρδίας om. Ka 29 et 31 λέγει KLa 9l εἰπεῖν om. Ka 292 BoBoi Ka 

99, 84 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν] 1 p. 497211 sqq. 94 αἰσϑητοῦ a 
post λέγει add. νῦν Καὶ 
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δαχτυλίου σφραγῖδος ἐχτύπωσιν. ὥσπερ οὖν σφραγίς τις ἐν τῇ χαρδίχᾳ 108v 

χατελϑὸν "τὸ ἀχουσϑὲν πάλιν τοιοῦτον ἄνεισιν, οἷον χατῆλϑε. χαὶ πνευμα- 

τιχὸν δὲ μόριον τὴν χαρδίαν λέγει, τελευτὴν ὃὲ αἰσϑητηρίου τῆς ἀχοῆς 95 

τὸ τέλος λέγει τοῦ πόρου, δι᾿ οὗ ἢ ἀχοὴ ἄχρι τῆς χαρδίας χάτεισι, χαὶ 

5 διὰ τὸ τελευτᾶν τὸν τοιοῦτον πόρον ἐν τῇ χαρδίᾳ ἐν ἢ τὸ πνεῦμα, οὐχ 40 

ἀχούομεν χασμώμενο! T, ἐχπνέοντες" ἀνιόντος γὰρ πνεύματος παχέος ἐχ τῆς 
χαρδίας διὰ τοῦ τοιούτου πόρου, ὅτε χγασμώμεϑα, xoi προσπίπτοντος τῷ 45 

ὠτίῳ (τοῦτο γὰρ εἶπεν ὄργανον) σείεται τὸ ἐν αὐτῷ ἐγχατῳχοδομημένον 

i 
, ^ —- M CN A ^ s e -" ^ c e d , 5. 

10 εἰ μὲν χινηϑῇ τὸ χρυσταλλοειδὲς ἢ διαφανές, ὁρῶμεν, ἄν δὲ ἢ ὑγρόν, οὐχ 

δρῶμεν, οὕτω xai ἐπὶ τοῦ ἀχούειν εἰ μὲν χινεῖται τὸ ἐν τοῖς ὠσὶ πνεῦμα 5 
“δ ,F ὃ m^ Cow 6 ^ 

ἢ διηχές, dxobousv, εἰ δὲ ἢ πνεῦμα, οὐχ ἀχούομεν: δεῖ γὰρ ὥς πνεῦμα 
ἠρεμεῖν, εἰ μέλλει ἀχούσεσϑαι. τοῦτο δὲ γίνεται χαὶ ἐν τῷ ἐχπνεῖν: ἅμα 

γὰρ πνεῦμα ἐν τῷ ἐχπνεῖν ἔχ τε τῆς χαρδίας πρὸς τὸ οὖς ἄνεισι χαὶ πρὸς 10 
c EY , M MJ y 

15 τοὺς μυχτῆρας ἐχ τοῦ πνεύμονος ἐχ τῆς χαρδίας τὴν ἀρχὴν ἔχοντος. τ 

δὲ χινεῖται γὰρ χινοῦν τὸ ὄργανον ἀσφαλῶς πρόσχειται" χινεῖται γὰ 
CS N mT- 00 Q^ , - Ὁ ΄ - Y 3 ἃ. MES , 
ὑπὸ τοῦ ἀνελϑόντος ἐχ τῆς χαρδίας πνεύματος, χινεῖ ὃὲ αὐτὸ τὸ ἐν αὖτ 

"QC Q^ 

-&i 

ἐγχατῳχοδομημένον πνεῦμα. ἀλλὰ xal ἐν ταῖς ὑγραῖς ὥραις παχέος 

πνεύματος πληρουμένη T, χαρδία διὰ τὴν τῆς ὥρας ὑγρότητα, xai τὰ ὦτα 

90 τοιούτου πληροῦται διὰ τὸ γειτνιᾶν, ὡς εἴρηται, τοὺς πόρους τῆς dxoTs τῇ 

χαρδία" τὴν χαρδίαν γὰρ εἶπε πάλιν ἀρχὴν πνευματιχοῦ τόπου. ἔστι δὲ 15 

τὸ διὰ τὸ γειτνιᾶν τῇ ἀρχῇ τοῦ πνευματιχοῦ τόπου ἴσον τῷ διὰ 

τὸ γειτνιᾶν τῇ ἀρχῇ τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ γειτνιᾶν νῦν ἀντὶ τοῦ εἶναι 

εἴληπται: ἐν γὰρ τῇ καρδία τελευτᾷ xai τὸ τῆς ἀχοῆς αἰσϑητήριον. τὸ 
μὲν οὖν τὰς διαφορὰς αἰσϑάνεσϑαι τῶν ψόφων xai ὀσμῶν ἐστιν ἐν τῷ τὸ 
αἰσϑητήριον xai τὸν ἐν αὐτῷ ὑμένα εἶναι χαϑαρά, χαϑάπερ χαὶ ἐπὶ τῆς 

ὄψεως εἴρηται, τοῦ δὲ πόρρωϑεν αἰσϑάνεσθϑαι αἴτιον τὸ προβολὴν ἔχειν xai 
ὀχετοὺς xal οἷον αὐλούς ἐστι, χαϑάπερ xol ἐπὶ τῆς ὄψεως. εἰσὶ δὲ τὰ 20 

ὦτα οἷον αὐλοὶ χαὶ ὀχετοὶ χαὶ σωλῆνες ἵππων, ὄνων, ἡμιόνων, ἐλάφων χαὶ 

80 ἄλλων πολλῶν. τοῦτο δὲ xal ἐπὶ τῶν μυχτήρων συμβαίνει: ὅσων γὰρ ot 
μυχτῆρες μαχροί, πόρρωϑεν ταῦτα τῶν ὀσμῶν αἰσϑάνονται. ἄνω γὰρ ὄντος 
τοῦ αἰσϑητηρίου xai πόρρωϑεν τῆς τῶν μυχτήρων ἀρχῆς (λέγω δὴ ἀρχὴν 

υυχτήρων τὸ χονδρῶδες αὐτῶν, ἐν c πρώτως προσβαλοῦσαι αἱ ὀσμαὶ 
3... P » b! ' , " e A 5 , "^ , ^ on 

ἀνέρχονται ἄνω πρὸς τὴν μήνιγγα, ἐν Tj τὸ αἰσϑητήριον ὃν λαμβάνει xai 25 

τῷ ́ι 

1 δαχτυλίου] ἐν τῷ δαχτυλίῳ ἃ: ἐν τῷ δαχτύλῳ IL 39 τελευτὴν] sic libri et Arist. 
SY: ἀρχὴν Arist. vulg. 4 λέγει τὸ τέλος coll. Ka 9 εἰς τὴν χαρδίαν Ka, sed 

cf. v. 24. 10 μὲν ex μὴν corr. L 11 xoi] τὸν 8 τοῖς] αὐτοῖς IL 

12 ἂν δὲ Ka 13 μέλλοι L ἀκούσεται à ἐν] éx I 14 τε om. Ka 

16 γὰρ prius om. Κα τὸ χινοῦν coll. Ka ἀσαφῶς ἃ 19 ὑγρότητος ἃ 
21. 22 ἀρχὴν πνευματικὴν τόπον... ἐστὶ δὲ διὰ ἃ 22 τόπου om. ΤΠ], 28 νῦν om. ἃ 
24 τὸ ante μὲν scripsi: τοῦ libri 25 ἐστιν om. IL τὸ om. Ka 

21 εἴρηται---ὄψεως (28) om. sed in marg. adser. L αἰτία Ka 28 ὀχετὸν Ka 
29 ὄνων om. Καὶ 90 δὲ] δεῖ ἃ 81 αἰσϑάνεται Ka ἄνωϑεν Ka 

92 δὴ] δὲ Ka 99 προσβαλλοῦσαι (sic) L: προσβάλλουσαι Ka αἱ om. L 
e» 

24 χαὶ om. IL 
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^ , πρὶ ^ , » * ν - - *, , P. 25 

διαπορϑμεύει πρὸς τὴν χαρδίαν) ἄνω δὴ ὄντος τοῦ αἰσϑητηρίου οὐχ ἐῶσιν 109: 
οἱ τῶν μυχτήρων πόροι τὰς τῶν ὀσμῶν διασπᾶσϑαι χινήσεις. ἀπογεγεισ- 

σωμένα δὲ ὦτα λέγει τὰ μιχρὰ xol προβολὰς ἔχοντα otov γεισσώματά 
τινα. ἐπεὶ δὲ τὰ ὦτα διὰ τὸ σώζειν τὴν τοῦ ἀέρος πόρρωϑεν χίνησιν 

πρόσχεινται τοῖς πόροις, T, δὲ φώχη ἔνυδρον, ἐν δὲ τῷ ὅδατι ἀὴρ οὐχ ἔστιν, 
εὐλόγως οὐχ ἔχει ὦτα. χαίτοι ἔδει ἔχευ ὡς τετράπουν χαὶ ζῳοτόχον" 

πᾶν γὰρ τετράπουν χαὶ ζῳοτόχον ἔχει ὦτα. οὐ μόνον δὲ οὔχ εἰσιν αὐτῇ 80 
΄ WE Ei. v M , ΄ , Hd ᾿ , ΄ 5 , » 

χρήσιμα ἐνύδρῳ οὔσῃ πρὸς τὸ ἀχούειν, ἀλλὰ χαὶ τοὐναντίον ἐχώλυον ἄν 
NE. [rd , , , e A ^ ^ - - ^N 

αὐτὴν ὅλως dxoóst» πληρούμενα ὕδατος. τὰ ὃὲ περὶ τριχῶν δαφῇ, πλὴν 

ἐν τῇ λέξει τῇ xal γὰρ xà ἀχανθώδεις ἔχοντα τῶν τοιούτων Oxo- 

στιχτέον εἰς τὸ τοιούτων, εἶτ᾽ ἐπαχτέον τὸ τριχῶν εἶδός τι ὑποληπτέον. 
λέγει δὲ τῶν τοιούτων τῶν ἐντὸς αὑτῶν ζῳοτοχούντων. ὅτι δὲ χαὶ ὃ 

ἄνθρωπος δασύνεται μᾶλλον τὴν χεφαλὴν πρεσβύτερος γεγονώς, δῆλον ἔχ 

τε τῶν ὀφρύων (δασυτάτας γὰρ ἔχουσι τὰς ὀφρῦς) xal ἐχ τῶν στέρνων᾽ 35 

δασύτερα γὰρ αὐτὰ αὐτοῖς τότε μᾶλλον ἣ νέοις οὖσιν. ἐν δὲ τῷ φαλα- 
χροῦται δὲ οὐϑεὶς οὔτε τούτους τὸ τούτους πεοὶ τῶν χροτάφων εἴρηται" 

οὐδεὶς γὰρ τοὺς χροτάφους. φαλαχροῦται. 

Ρ. 82.124 Παχύτητος μὲν οὖν xal λεπτότητος αἴτιον μάλιστα τὸ 

δέρμα. 

Τοῦ μὲν οὖν παχείας χαὶ λεπτὰς εἶναι τὰς τρίχας, ἐπιμήχεις τε χαὶ 
βραχείας αἴτιον τὸ δέρμα, συναίτιον 0& T, τῆς ὑγρότητος ἀφ᾽ Tj; τρέφονται 40 

διαφορά. ἂν μὲν γὰρ ἢ τὸ δέρμα παχὺ xal μανὸν xai ἣ ἀναϑυμιωμένη 
5 M 4 * , / - M dee! b] ^ PN , - τμὶς λιπαρά, ἐξ ἧς ἀτωυΐίδος λιπαρᾶς xai τοῦ ἐν αὐτῇ γεώδους τρέφονται 45 
ai τρίχες, γίνονται παχεῖαι xal ἐπιμήχεις, παχεῖαι μὲν διά τε τὴν εὐρύτητα 

- , ' ' € maa 2 “ c MEET Ὁ A4 adu AN 0v τῶν | πόρων (τὸ γὰρ πλῆϑος δηλωτιχόν ἐστι τῆς εὐρύτητος" μεγάλοι γὰρ 109* 
Α - , -— ^ - , * ^ — 

xai εὐρεῖς ot πόροι τῶν μανῶν), παχεῖαι μὲν οὖν διά τε τὸ πλῆϑος τῶν 5 

πόρων χαὶ διὰ τὸ πάχος τοῦ δέρματος: πολὺ γὰρ ἐν τῷ παχεῖ δέρματι 

τὸ γεῶδες, ὅφ᾽ οὗ τε xal τῆς ἀναγούσης αὐτὸ ἀτμίδος τρέφονται αὗται. 
τὸ γὰρ γἸεῶδες χωρὶς ἀτμίδος οὐδέποτε ἄνεισιν, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 10 

) - , 
Μετεώρων εἴρηται, ἀλλὰ μεμιγμένον μετ᾽ αὐτῆς. διὰ piv οὖν τοὺς πόρους 

χαὶ τὸ πάχος τοῦ δέρματος παχεῖα! γίνονται" διὰ δὲ τὸ δἰ παρὸν λαμβάνουσι E 

μέγεϑος. τὸ γὰρ λιπαρὸν οὐχ εὐξήραντον: οὐ γὰρ ἀναξηραίνεται τάχιον 
οὔτε ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος οὔτε ὑπὸ τῆς ἐμφύτου τῶν τριχῶν 

ϑερμότητος (πᾶν γὰρ τὸ τρεφόμενον ἔχει ἔμφυτον ϑερμότητα, τὸ μὲν 
35 μᾶλλον, τὸ δ᾽ ἧττον), μὴ ἀναξηραινομένου δὲ τοῦ λιπαροῦ αὔξονται, ἂν 

2. ὃ ἀπογεγεισσωμένα Arist.: ἀπογεισσώμενα IKa: ἀπογεισσόμενα L 9 ὦτα] ὄντα K 

προβολὴν ἃ 6 εὔλογος ἃ ll ἐπακχτέον] ὑποληπτέον IL 16 τὸ τούτων I 

20 1.05] τὸ IL 22 διαφορὰν ἃ 24 ἐπὶ μήχη ἃ ’ 25 πλῆϑος] πάχος Ka: 
μέγεϑος Arist. ἐστι om. Ka 26 οὖν om. Κα 27 διὰ om. Ka 

29 τὸ qàp— εἴρηται (30) om. sed in marg. adser. L 29. 80 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Μετεώρων] cf. A 3. 4 90 μεμιγμένην a οὖν om. L 82 μέγεϑος] 
μέσον ἃ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 15 
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* d ^ ^ 

δὲ Ἢ τὸ δέρμα λεπτὸν xui ἢ ἀναθυμίασις ὑδατώδης, γίνονται λεπταὶ xai 109v 

βραχεῖαι, λεπταὶ μὲν διὰ τὴν πυχνότητα τῶν πόρων (συμπεπιλημέναι γὰρ 
ἐξέρχονται) xal διὰ τὴν ὀλιγότητα τοῦ γεώδους, δι᾿ οὗ μάλιστα τρέφονται 20 

, ^ , .| A »! [4 , 24 453 - 3 A - ^ (τρέφει γὰρ αὐτὰς xal τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ γεῶδες), βραχεῖχι δὲ 

5 διὰ τὸ τάχιον ἀναξηραίνεσϑαι τὸ ὑγρόν. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ὕφ᾽ ἡμῶν 

δρωμένων ἂν τὸ χατερχόμενον ὕδωρ ἐχ τῶν χεράμων ἐν ταῖς βροχαῖς 

ὕδωρ μένῃ. ἄχρι τῆς γῆς χάτεισιν, dv δὲ παγὲν xal ἀναξηρανϑὲν χρύσταλλος 

γένηται, οὐχ ἄχρι τῆς γῆς χάτεισιν, ἀλλ᾽ ἄχρι τινός, xal ἵσταται, οὕτω 
' - - [s 2 

xat ἐπὶ τῶν τριχῶν ἂν μὲν ἢ τὸ ὑγρὸν Oc οὗ τρέφονται λιπαρόν, ἔοιχε 

10 τῷ ῥέοντι ὕδατι xal διὰ τοῦτο αὔξονται ἐπὶ πολύ, ἂν ὃὲ ὑδατῶδες, τῷ 2» 
2 7 ΄ M , , ^ A") ΟὟ "WC A M 1 M ἀναξζηρανϑέντι xal χρυστάλλῳ γεγονότι. ἂν δ᾽ ἢ τὸ δέρμα παχὺ xal πυχνὸν 

χαὶ τὸ ὑγρὸν λιπαρόν, γενήσονται ἐπιμήχεις μὲν διὰ τὸ λιπαρόν, λεπτότεραι 

δὲ τῶν φυομένων ἐχ τοῦ παχέος xai μανοῦ, παχύτεραι OE τῶν φυομένων 
ἐχ τοῦ λεπτοῦ χαὶ πυχνοῦ, λεπτότεραι μὲν ἐχείνων διὰ τὴν πυχνότητα 

15 τῶν πόρων, παχύτεραι δὲ τούτων διὰ τὴν παχύτητα τοῦ δέρματος. ἂν δὲ 
ΣΕ ' 

Ἢ τὸ δέρμα πυχνὸν χαὶ λεπτόν, xal τὸ ὑγρὸν λιπαρόν, γενήσονται λεπτόταται 
OT) ΄ ' Y N * , ἣ , - , T4 xoi ἐπιμήχη, διὰ μὲν τὴν λεπτότητα xal πυχνότητα τοῦ. δέρματος λεπταί, 30 

NEN IN! Ἁ y 2 , M 2 N - » 2 , [ed [s 

διὰ ὃὲ τὴν λιπαρότητα ἐπιμήχεις" xal ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀντιϑέσεων οὕτως. ἢ 
x x d ^ , * » [sd M CN 3 ' , ΝΠ μὲν οὖν τῶν λεγομένων, οἶμαι, διάνοια αὕτη τὰ δὲ χατὰ τὰς λέξεις ὧδέ 

» e * ^3" , X , -Ὁ 5 - 1 μὴ 

20 πως ἔχει. ὅλως μὲν οὖν, φησί, τὸ Ofpua γεῶδές ἐστιν’ ἐπιπολῆς γὰρ ὃν 
ἐχτὸς τῶν σαρχῶν ὥσπερ τις ἐπιφάνεια χεῖται" ἐπιπολῆς οὖν ὑπάρχον 

ἐξατμίζοντος τοῦ ὑγροῦ στερεὸν γίνεται. εἴρηχε γὰρ xai ὅτε περὶ γενέ- 
3 - » 2 “Ὁ ^ , M e 5 , "e -9 , x σεως αὐτοῦ ἔλεγεν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ, ὅτι ἐξατμιζομένου τοῦ ἀνάγοντος 35 

A — € - , mM , J , 3 ) e ἣν 

τὸ γεῶδες ὑγροῦ, χαταλιμπανομένου τοῦ γεώδους οὐ παντός, ἀλλ ὅσον ἔχει 

25 γλισχρότητα, xal ψυχομένου πήγνυται xoi γίνεται δέρμα. αἱ δὲ τρίχες 
γίνονται ἐχ τοῦ δέρματος" ἐξατμίζοντος γὰρ τοῦ ἐν αὐτῷ ὑγροῦ ἐν τῇ 

ἐξατωίσει συνίσταται ὑπὸ τῆς φύσεως ἀρχή τις τριχῶν, οἷον ὥσπερ τινὲς 

βραχύταται ῥίζαι, xal οὕτω xav ὀλίγον αὔξονται ἐχ τοῦ χαϑ' ἑχάστην 

ἐξατμιζομένου ὑγροῦ χαὶ τοῦ ἐν αὐτῷ γεώδους. 

30 p. 18205. Διὸ ὅλως μὲν τὰ παχυδερμότερα παχυτριχώτερα τῶν 

ζῴων. | 

Τὸ ἑξῆς xai χατάλληλον τῆς λέξεως τοιοῦτον dy εἴη" διὸ ὅλως μὲν 40 

τὰ παχυτριχώτερα τῶν ζῴων παχυδερμότερα, οὐ μὴν χαὶ πάντα τὰ παχυ- 
δερμότερα παχυτριχώτερα τῶν λεπτοδέρμων: ὃ γὰρ βοῦς παχυδερμότερος 45 

35 μὲν χοίρου, λεπτοτριχώτερος δέ. ἔστι. μὲν οὖν. τὸ λεγόμενον -δυνάϊμει 110: 

2 γὰρ] δὲ 11, 9 καὶ om. IL ὃ ὡς Ka ἐπὶ scripsi: ὑπὸ libri 
ἀφ᾽ ἡμῶν Ka 6 βροχαῖς] βραχείαις IL T μένει ἃ ἀναξηραϑὲν IL - 
9 ἀφ᾽ οὗ ἃ 11 ἀναξηραῦέντι T πυχνὸν] λεπτὸν IL 18 μανοῦ] πυχνοῦ IL 

18 ἐπιμήχη ἃ ἀντιϑέσεσι ἃ —. 19 olpat om. Κα '- 21 post ἐχτὸς add. qàp Ka 
22 ἐξατμίζοντα ἃ 29 ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ] B 6 24 τὸ om. IL 
ὑγρὸν Ka post χαταλιμπανομένου add. δὲ Ka οὐ] τοῦ IL ὅσον] 
ὃς IL 88 τὰ post πάντα om. ἃ 3b οὖν om. Ka VR 
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“χαϑόλου piv οὖν εἰπεῖν, εἴ τι παχύτριχον, τοῦτο παχύδερμον, οὐ μὴν ct Hr 
, ' , ) Ἁ ἊΝ 5 Y , - 

τι παχύδερμον, xal mayütptyov . τὸ ὃὲ οὐ μέντοι τὰ μάλιστα μᾶλλον 5 
» ' - 2 , ' , A fem M , - A 

ἴσον ἐστὶ τῷ οὐ μέντοι τὰ μάλιστα παχύδερμα μᾶλλον παχύτριχα. διὰ 

τοῦτο γὰρ xai αἱ ἐν τῇ χεφαλῇ ἡμῶν τρίχες παχύτεραι τῶν ἐν ταῖς χερσὶ 

xal ποσὶ xai στέρνοις ἀναφυομένων τριχῶν, ὅτι xul τὸ τῆς χεφαλῆς δέρμα 10 
παχύτερον xai μανότερον τοῦ λοιποῦ δέρματος. ὅτι δὲ χαὶ ὑγρότερον, 
δῆλον: ὃ γὰρ ἐγχέφαλος ὑγρότατος. ἀναμεμιγμένου δὲ ὄντος τοῦ ϑερμοῦ 

μετὰ τοῦ γεώδους xai τοῦ μὲν γεώδους φερομένου ὡς γεώδους χάτω, τοῦ 

δὲ ϑερμοῦ ἄνω, οὖλαι αἱ τρίχες γίνονται" εὐϑεῖαι δὲ γίνονται διὰ τὸ ῥεῖν 
ἐν αὐταῖς τὸ ὑγρόν, ἀλλ᾽ οὐ στάζειν. τὸ γὰρ στάζον βραχέως φέρεται OU 30 

ὀλιγότητα. 

p.783a6 "Est δ᾽ ἔνια τῶν ζῴων μάλαχὴν μὲν ἔχει τὴν τρίχα, 
ἧττον δὲ λεπτήν. 

Τοῦτο λίαν πανάληϑες: ai γὰρ τῶν λαγωῶν τοιαῦται" παχεῖαι γὰρ 

xal υαλαχαί, χἂν ἐωφαίνωνταί τινες μεταξὺ τῶν παχειῶν xal μαλαχῶν 90 
, , ^ j , $8 , E , ε ^N 

πάνυ λεπτόταται, αἵτινες λεπτόταται οὐδὲ χυρίως | εἰσὶ τρίχες: αἱ δὲ Ι10ν 
πλεῖσται χυρίως οὖσαι τρίχες παχεῖαι xal μαλαχαί. εἰσὶ μὲν οὖν μαλαχαί, 
διότι οὔχ εἰσιν ἄχρι τῆς σαρχὸς ἐρριζωμέναι, ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος" 5 

$ - ' - , , ; 2 Ps 2922 5 b] , σ ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ δέρματί εἰσιν ἐρριζωμέναι, ἀλλ΄ οὐχ εἰς βάϑος, ὥστε 

ἅπτεσθαι xai τῶν σαρχῶν ὥσπερ αἱ τῶν ἄλλων ζῴων. xol διὰ τοῦτο 
, , ^ * Z Α , Ἁ ἔξω l4 — — LT 2 

ταχέως ἐχπίπτουσι" τὸ γὰρ τάχιον xal ῥᾷστα πίπτειν σημεῖον τοῦ μὴ εἰς 10 
βάϑος αὐτὰς ἐρριζῶσϑαι. ἐπιπολῆς οὖν οὖσαι χαὶ διὰ τοῦτο ὀλίγον 
λαμβάνουσαι τὸ γεῶδες, πλεῖον δὲ τὸ ὑγρὸν μαλαχαί εἰσι, παχεῖαι δέ, ὅτι 15 

ἀφελοῦσα ἢ φύσις ἐκ τοῦ μήχους προσέϑηχε τῷ πάχει: οὐ γὰρ ἀρχεῖ f, 
ἀναγομένη ὕλη xai εἰς πάχος xal εἰς μῆχος. τὸ δὲ ἐπιπολῆς T, πέριξ 
ἐχ παραλλήλου χεῖται. ἀπὸ λίνων δὲ ξύσματα λέγει ἅπερ οἱ ἰατροὶ 90 

ἐπιτιϑέασι τοῖς τραύμασι. λαβόντες γὰρ λίνειον ὕφασμα T, ἱμάτιον ξύουσι 
μαχαίρᾳ" ξυομένου δὲ ἐξέρχονται λεπτότατά τινα χαὶ βραχύτατα ἐοιχότα 95 

ταῖς ἐμφαινομέναις ἐν τοῖς λαγωοῖς λεπτοτάταις ϑριξί, ταῦτα οὖν τὰ ἐξερ- 
χόμενα ἐχ τοῦ λινείου ἱματίου τιϑέασιν ἐν τοῖς τραύμασιν: ἅπερ οὐδ 

πλέχεσθϑαι δύνανται πάνυ ὄντα οὐχ ἐπιμήχη. ἀλλὰ βραχύτατα. λέγει ὃ 
MI Ἁ , , A x , 9 ’ὔ , 

xai τοὺς Σχύϑας εἶναι μαλαχότριχας, τὰ δὲ πρόβατα τοὐναντίον σχληρό- 

M 
I 
I 

A 

E 

1 οὖν om. a 2 δὲ scripsi: γὰρ libri τὸ μάλιστα IL 9 τῷ] τὰ a 
μέν τι I μᾶλλον] πάλιν 1 4 ταῖς om. Ka 9 στέρνων K: στέρνου a 
ἀναφυομένων τριχῶν om. Ka 9 οὖλαι] οὕτως L: οὔτε I εὐθὺς a 

10 βραδέως Ka 19 Ἔτι IKL!: ἔστι Arist. corr. L? ζῴων d μαλαχὴν Arist. 

πὴν Καὶ Arist.: om. IL 14 λαγῶν I: λαγοῶν ἃ 16 αἵτινες λεπτόταται om. ἃ 

αἱ Καὶ 11 post πλεῖσται add. xoi ἃ οὖσαι Om. ἃ 20 «ai prius om. ἃ 

ὡς Ka 2] πίπτει ἃ 22 ἐπιπολὺ ἃ οὖν] μὲν Καὶ 24 πάγη ἃ 
25 ἣ πέριξ libri et Arist. PY: ἡ πέριξ Arist. S corr. Z: ἡ 9pi$ Arist. vulg. 
26 ξυόμενα Arist. ἃ Ka 21 λίνιον IL 28 μαχαίρους L: ταχέως a 

λεπτά τινα IL: λεπτότητες τινὲς ἃ βραχύτητες ἃ ἐοιχότες ἃ 29 ἐν om. ἃ 
80 ἅπερ] ἃ δὴ Ka 91 δύναται ἃ 

15* 
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σι 
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90 

τριγα. χαὶ ot υὲν Σχύϑαι τοιοῦτοι διὰ τὴν προειρηυΐξνην αἰτίαν: δγροὶ γὰρ 110v ριχα. PR “«- ^ ) J M Ι poctpruev ve (po (4p 

A , Ἁ ^ P , , ' D? , AN ^ Ἀ * εἰ ΄ , 

χαὶ αὐτοὶ χαὶ ὃ περιέχων αὐτοὺς ἀήρ, μάλιστα O& "T διὰ τὸ εἶναι ὑγρότατος" 
A [3] , ^) n , Ld ΚΞ, , ΟῚ 2 , , * 

τὰ δὲ πρόβατα OU ἃς λέγει σαφῶς αἰτίας. ποντίους δ᾽ ἐχίνους λέγει τοὺς 40 
, , ^N , n e 3 5^ , , ΓΑ 

ϑαλαττίους. στραγγουρία δὲ λέγεται ἣν οἱ πολλοὶ δυσουρίαν λέγουσι" τού- 

τοις δὴ τοῖς στραγγουριῶσι τοὺς ποντίους ἐχίνους λεαίνοντες ot ἰατροὶ xal 45 

ὑγρῷ μιγνύντες διδόασι πίνειν. ἐπεὶ δὲ ὡς εἴρηται ἢ ψυχρότης σχληρύνει, 
5 , A A s 1A , , , A BN TI 2 ^ 

six0toc xai τὰ ἄλλα τὰ φυόμενα (λέγων φυόμενα τὰ | δένδρα) τὰ Tr 

ἐν τοῖς προσβόρροις σχληρότερά ἐστι τῶν πρὸς νότον: τὰ γὰρ βόρεια 

ϑέρη ψυχρότερα τῶν νοτίων. ἐξατμίζεται δὲ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ μὲν τοῦ ϑερυοῦ 5 

χα αὗτό (ἐξερχομένου γὰρ τοῦ ϑερμοῦ συνεξέ t αὐτῷ χαὶ τὸ ὑγρό ἐξερχομένου γὰρ τοῦ ϑερυοῦ συνεξέρχεται αὐτῷ χαὶ τὸ ὑγρόν), 
Y λ δὲ 9 ! " ^ Àj n^ d ^ Ü is : S ^ hj λ ^ λ I-A ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ χατὰ copesprxoc: xaü αὑτὸ μὲν γὰρ τὸ ψυχρὸν τὸ 

ϑερμὸν ἐξάγει, συμβαίνει δὲ τοῦ ϑερμοῦ ἐξαγομένου συνεξάγεσϑαι τὸ ὑγρόν. 

χαὶ τὰ μὲν ὑπὸ ψυχροῦ παγέντα ἐστὶ σχληρὰ χαὶ πυχνά (τὸ γὰρ ψυχρὸν 

σχληρύνει xal πυχνοῖ), τὰ δ᾽ ὑπὸ ϑερμοῦ σχληρὰ xat μανά" τὸ γὰρ ϑερυὸν 

w 

σχληρύνει μέν, οὐ πυχνοῖ δέ. 

p.783»8 Φαλαχροῦνται δ᾽ ἐπιδήλως οἱ ἄνϑρωποι μάλιστα τῶν 
Co ων. 

Ἁ Su ' , NS ^ “Ὁ € » , 

Τὴν αἰτίαν διὰ τούτων λέγει, πῶς φαλαχροῦνται ot ἄνϑρωποι. φωλεύοντας 10 

δὲ ὄρνιϑας λέγει τοὺς ἐπῳάζοντας. τὸ δὲ χατὰ μέρος μὲν ἀπορρεῖ 
χαὶ τὰ φύλλα τοῖς φυτοῖς πᾶσι δυνάμει τοιοῦτόν ἐστι πάντων τῶν 1 

φυτῶν xal τῶν ἀξιφύλλων xal τῶν φυλλοβολούντων χατὰ μέρος ἀπορρεῖ 

τὰ φύλλα χαὶ οὐχ ἅμα πάντα, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀειφύλλων ἅμα τῷ ἀπορρεῦσαι 90 

φύλλον εὐϑὺς βλαστάνει ἕτερον, χαὶ διὰ τοῦτό εἰσιν ἀείφυλλα, ἐπὶ δὲ τῶν 

φυλλοβολούντων τοῦτο οὐ συμβαίνει. χαὶ ἐπὶ τῶν χομητῶν ὁμοίως χατὰ 
, , c , 5, - *, M , , [r4 NEC t - 

μέρος πίπτουσιν ai τρίχες αὐτῶν, ἀλλὰ πάλιν φύουσιν ἕτεραι. ἐπὶ δὲ τῶν 
λ -Ὁ , N e , ' , 5 ' SN b ' , » 

φαλαχρῶν πίπτουσι μὲν ὁμοίως χατὰ μέρος, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ φύειν ἄλλας 
Υ ΄ y. Y - - ew ar - € LI γίνονται φαλαχροί. αἴτιον O8 τοῦ φαλαχροῦσϑαι ἣ ἔνδεια τῆς ϑερμῆς 

δγρότητος. ἐπεὶ γὰρ ὃ ϑάνατος ψυχρὸν xal ξηρόν, δῆλον ὡς ἣ ζωὴ ὑγρὸν 
xai ϑερμόν: ὅταν οὖν ἔνδεια γένηται ϑερμῆς ὑγρότητος ἐν τῷ ἐγχεφάλῳ 
(ἔχει γάρ τινα ὃ ἐγχέφαλος ϑερμότητα, ὡς εἶπεν ἐν τῷ [᾿ερὶ ζῴων μορίων, 
2 ^ , € M ANE Ia ϑυν 1 ὁ. ταῦ [sd cx ΄ »y éx τοῦ νωτιαίου μυελοῦ xai μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ) ὅταν οὖν γένηται ἔνδεια 

ὑγρότητος ϑερμῆς, τοιαύτης δὲ ὑγρότητος ϑερμῆς, ἐξ ἧς πεφύχασιν αἵ 
τρίχες τρέφεσϑαι, τρόπον τινὰ ἀποϑνήσχουσι χαὶ πίπτουσι. ϑερμὸν δέ, 

90 

2 fort. μάλιστα δ᾽ αἴτιος ὁ ἀὴρ διὰ τὸ κτλ. 5 δὴ] δὲ IL ante τοὺς add. 
δυσουριοῦσι IL 8 προσβόροις libri et Arist. PSZ: πρὸς βορρᾶν Arist. vulg. 
ἐστι om. Ka νότων à 10 xa9' αὑτὸν a αὐτῷ] αὐτὸ I 11 χατὰ 

συγχαταβεβηχὸς Κα 12 συμβαίνει γὰρ τοῦ ἃ 13 post ὑπὸ add. τοῦ ἃ 
ἐστὶ om. ἃ ψυχρὸν] σκληρὸν IL 19 ἀπορρεῖ Arist.: ὑπορρεῖ libri, sed cf. v. 21. 22 

21 et 24 φυλλαβολούντων L: φυλλορροούντων Ka 29 φύλλα ἃ ὕστερον 1 
ἐπεὶ ἃ 25 πίπτουσιν post ὁμοίως (24) ponunt IKa 21. 28 ϑερμότητος καὶ 
ὑγρότητος a 29 post ὅταν add. μὲν Ka 90 post τινα add. καὶ Ka 

ἐν τῷ Περὶ ζῴων μορίων] B 1 p. 652250 sqq. 3l νοτιαίου IL ὅταν obv — 
τρέφεσϑαι (22) om. Ka 
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, Ἀ ΄ ΄ 5" ^ , νι UJ , [d , v 

φησί, xal ὑγρόν ἐστ' τὸ λιπαρόν" τὸ yàp λιπαρόν, ὡς πολλάχις εἴρηται, 1Π|- 
εὐπεψία τίς ἐστιν, ἢ δὲ εὐπεψία ὑπὸ ϑερμότητος: ὥστε τὸ λέγειν ἔνδειαν 35 

ὑγρότητος ϑερμῆς ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν ἔνδειαν ὑγρότητος λιπαρᾶς. 

Ρ. ἴ88υ9) l'(vexat δὲ τοῖς φυτοῖς ἐν τῷ χειμῶνι τὸ πάϑος" αὕτη 

5 γὰρ ἢ μεταβολὴ χυριωτέρα τῆς ἡλιχίας. 

“Ηλιχίαν λέγει τὸ γῆρας, μεταβολὴν δὲ τὸν χειμῶνα. ἔστι δὲ τὸ 
λεγόμενον “τὸ φυλλορροεῖν xol οἱονεὶ φαλαχροῦσϑαι γίνεται τοῖς φυτοῖς ἐν 
τῷ χειμῶνι" χυριώτερος γὰρ ὃ χειμὼν χαὶ μᾶλλον δύναται ποιεῖν τὰ φυτὰ 40 

φυλλορροεῖν ἤπερ τὸ γῆρας τοὺς ἀνθρώπους φαλαχροῦσϑαι᾽, οὐχ ἔστι γὰρ 
10 τοσοῦτον τὸ Ἰῆρας αἴτιον τοῦ φαλαχροῦσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους, ὅσον ὁ χειμὼν 4o 

τοῦ τὰ δένδρα φυλλορροεῖν. ἐν | δὲ τῇ λέξει τῇ xai τοῖς φωλεύουσι Ill» 
δὲ τῶν ζῴων οὐ τοῦτο λέγει, ὡς ἄν τῳ δόξειεν, ὅτι ὃ χειμών ἐστιν 

αὐτοῖς αἴτιος τοῦ πτερορρυεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι xal τούτοις τοῦ πτερορρυεῖν αἴτιον 

ἢ ἔνδεια τῆς ὑγρότητος τῆς ϑερμῆς. [τότε δὲ τοῖς τοιούτοις τὴν φύσιν 

15 μᾶλλον.] 

p.783»98 Φύσει γάρ ἐστιν ὃ ἐγχέφαλος ψυχρότατος. 

φι 

"4 9S, M , , - A , * A - b EY 

T*» αἰτίαν διὰ τούτων λέγει τοῦ διὰ τί οὐδεὶς φαλαχροῦται πρὸ τοῦ 

χαιροῦ τῶν ἀφροδισίων. οὐδεὶς γὰρ ἐν τῷ δωδεχάτῳ ἔτει τῆς αὑτοῦ 
e , “Ὁ 3 “ἃ 9 ij ' M , yo? ΄ 

ἡλιχίας φαλαχροῦσϑαι ἀπάρχεται, ἀλλὰ μετὰ τὸν xatpóv, εἴϑ᾽ ὃ τεσσα- 

20 ρεσχαιδέχατός ἐστιν εἴϑ᾽ ὁ ἐφεξῆς τούτῳ, ἐν ᾧ φυσιχῶς ἄρχεται ἀφρο- 10 

δισιάζειν, μετὰ τοῦτον δὴ xal ἣ τοῦ φαλαχροῦσϑαι τέως ἀρχὴ γίνεται, 
πληροῦται δὲ xal τὸ τέλος λαμβάνει προϊόντος τοῦ χρόνου, διὰ τί οὖν 15 

UJ Ἁ M - 5 , ? ^ » H PUT e y. 

μετὰ τὸν χαιρὸν τῶν ἀφροδισίων ἣ φαλάχρα ἄρχεται γίνεσϑαι, ῥητέον 

ὧδε" ἐπειδὴ f, γονὴ περίττωμα δέδειχται τῆς ἐσχάτης τροφῆς, ἣ δὲ ἐσχάτη 
M c ' ^ , με e e 5 , Ἐ A , , 3» ' e E 35 τροφὴ ὑγρὰ xai ϑερμή. δῆλον ὅτι ot ἀφροδισιάζοντες ἐν ἐνδεία εἰσὶ τῆς 90 
m e , 2 Ἁ ' m e -l do » x , A - eps 4 

ϑερμῆς ὑγρότητος διὰ τὴν τῆς γονῆς ἀπόχρισιν. εὔλογον δήπου τὸν ἐγχέ- 

φαλὴν φύσει ψυχρότατον ὄντα πρώτως τῶν ἄλλων μορίων αἰσϑάνεσϑαι τοῦ 95 

πάϑους τούτου: τὰ γὰρ ἀσϑενῖ͵ τῶν μορίων xal φαύλως ἔχοντα μιχρᾶς 
^ 2. 2 54x ^ ΄ »0* / , ΑΔ 4 NN , αἰτίας xal ῥοπῆς γεγονυίας εὐϑὺς τρέπεται εἰς ὃ πέφυχεν. ὃξ ἐγχέφαλος 80 0 

30 εἰ xai φύσει ψυχρός ἐστιν, ὅμως ἔχει τινὰ ϑερμότητα ὑπὸ τῶν περιεχόντων 

2 ἀπεψία τις IL! 9 ϑερμοῦ Ka 4 τοῖς μὲν φυτοῖς Arist. 1 post γίνεται 

add. δὲ IL ἐν om. KLa 11 τοῦ om. ἃ 13 αὐτοῖς αἴτιον ἃ ἀλλ᾽ ὅτι--- 
πτερορρυεῖν om. IL αἴτιος Ka 14 ἡ---ϑερμῆς] 7j ἔνδεια τῆς ὑγρᾶς ϑερμότητος Ka 
14. 15 τότε---μᾶλλον cum proximo lemmate coniungenda sunt 16 φύσις I 

ψυχρότατος libri et Arist. SY: ψυχρότατον Arist. vulg. 1l" τούτου K: τούτω a 

18 δεχάτω Ka 18. 19 ἡλικίας αὐτοῦ Ka 19 ἄρχεται Ka 20 ἑξῆς Ka 

τούτων IL ἐν ᾧ om. a 21 τοῦτο IL ἡ τοῦ] ἐν τῶ IL 22 τὸ 
om. Ka παριόντος IL 20 φαλάχροσις (sic) ἃ 24 ἐπεὶ Ka 
δέδειχται)] δέχεται Ka ἡ (ante δὲ)}] τῶ 1,1: τῇ I 25 ϑερμὰ I 21 post 
ἐγχέφαλον add. δέ που I φύσει om. IK: φησὶ ἃ 28 μερῶν Ka 

90 εἰ om. I φύσις ἃ 
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Yn. - ΄, [7] e y , ΄ dS, T7 - 
αὐτὸν μιχρῶν φλεβίων: ὥστε ἡνίχα γένηται μιχρά τις αἰτία, ἐξίσταται τῆς TMlv 

τοιαύτης ϑερμότητος xal τρέπεται εἰς ὃ πέφυχεν. ὥστε ἄν τις ἀναλογίσηται 
ὅτι αὐτός τε ὃ ἐγχέφαλος ὀλιγύϑερμός ἐστιν (ὀλίγη γὰρ ἢ χορηγουμένη 

αὐτῷ ϑερμότης ὑπὸ τῶ σεχῶς ῥηϑέντων φλεβίων) ὶ ἔτι μᾶλλον τῷ ϑερμότης ὑπὸ τῶν προσεχῶς ῥρηϑέντων φλεβίων), xal ἔτι μᾶλλο 

ὀλιγοϑερμότερον τὸ τῆς χεφαλῆς δέρμα διά τε τὴν ἀπὸ τοῦ ἐγχεφάλου σι 

ἐγγινομένην αὐτῷ ψυχρότητα χαὶ τὸν περιέχοντα ἡμᾶς ἀέρα, χαὶ ἔτι μᾶλλον 
Ld M - —" « ^N . ὀλιγοϑερμοτέραν τὴν τῶν τριχῶν φύσιν τῆς τοῦ δέρματος φύσεως, εἰ δὴ ὃ 

υὲν ἐγχέφαλος ψυχρὸς ὧν τότε μᾶλλόν ἐστι ψυχρός, xal τούτου τὸ δέρμα 40 
- , ^ [4 ^ - o ψυχρότερον, xal τοῦ δέρματος μᾶλλον Ψυχροτέρα T, τῶν τριχῶν φύσις, ὅσον 

10 ἀφέστηχε τῆς ἀρχῆς πλέον τῶν Gov (ἀρχὴ δ᾽ ὡς πολλάχις εἴρηται ἣ 
χαρδία), εὐλόγως ἂν δόξεις τοῖς σπερματιχοῖς, τουτέστι τοῖς πλείστην 

ἀφιεῖσι γονήν, περὶ ταύτην τὴν ἡλιχίαν {συμβαίνειν) φαλαχροῦ- 
σῦαι. ἔστιν οὖν ἢ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοιαύτη", τοῖς σπερματιχοῖς περὶ 
ταύτην τὴν ἡλιχίαν Ψυχρότατος γίνεται 6 ἐγχέφαλος διὰ τὸ εἶναι τὴν ἐξερ- 

15 χομένην γονὴν ὑγρὰν xol ϑερμήν᾽ τούτου δὲ ψυχροῦ γεγονότος, ἔτι μᾶλλον 45 

τὸ δέρμα ψυχρότερον γίνεται, χαὶ ἔτι μᾶλλον τούτου f| τῶν τριχῶν φύσις, 
τοῦτο Oi ταὐτόν ἐστι τῷ ἐν ἐνδείᾳ αὐτὰς εἶναι τότε ὑγρᾶς xol ϑερμῆς 
τροφῆς. ὥστε ἀνάγχη πίπτειν: τὸ γὰρ ζῆν xal εἶναι αὐταῖς ἐστιν ἐν τῷ 

Υ / ΄ Ὁ ΄ ᾿ ΄ 9. ὍΝ Χ 3. n τοιαύτην τρέφεσϑαι τροφήν, δγράν φημι xal ϑερίμήν. εἰπὼν ὃὲξ Ov ἣν [12 
20 αἰτίαν οὐ γίνονται φαλαχροὶ πρὸ τῶν ἀφροδισίων, ἀλλ ὅτε ἀφροδισιά- 

ζηυσιν, ἐπάγει διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν xal τῆς χεφαλῇῆς τὸ πρό- 
σϑιον μόνον γίνονται φαλαχροί, xal τῶν ζῴων ot ἄνϑρωποι μόνοι. 

- ^ " bi , mno 15 ^ e 5» ΄ Ὑ - φαλαχροῦνται μὲν οὖν τὸ πρόσϑιον, ὅτ: ἐνταῦϑα ὃ ἐγχέψαλος, ὃ αἴτιος τοῦ 
, € A , , M e » e 'N - ΝΡ γίνεσϑαι τὰς φαλάχρας, μόνος δὲ 6 ἄνθρωπος, ὅτι πολὺ πλεῖστον οὗτης 

e , , 4 , A » , Y M E , e 
25 ὑγρότερόν τε xot ψυχρότερον τῶν ἄλλων ζῴων ἔχει τὸν ἐγχέφαλον. αἵ 5 

δὲ γυναῖχες οὐ φαλαχροῦνται OU ἣν αἰτίαν οὐδ᾽ οἱ παῖδες. οὔτε γὰρ ὃ 

παῖς προΐεται γόνιμον σπέρμα οὔτε τὸ ϑῆλυ. τὸ γὰρ χαταμήνιον ἄγονον 

ἄνευ τῆς ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἐχχρίσεως, f| δὲ φαλάχρα γίνεται διὰ πρόεσιν 
γονίμου. σπέρματος. ὑστερογενεῖς δὲ τρίχας λέγει τὰς ἐν τῇ γεένυϊ, 

80 τὰς ἐν τῇ YQ, τὰς ἐν τοῖς στέρνοις, τὰς παραπλησίους, μάλιστα δὲ τὰς 

ἐν τῇ γένυϊ, πήρωσιν δὲ λέγει τὴν τῶν ὄρχεων ἐχτομήν" πήρωσις γάρ 
τις xal ἢ τούτων ἐχτομή. 

Ρ. 1784411 Τοῦ δὲ τὰ μὲν φωλεύοντα πᾶλιν ὑασύνεοσν σα, ταὶ τὰ 

φυλλοβολήσαντα πάλιν φύειν φύλλα. 

en 'Ene γάρ, ὡς εἴρηχε πρότερον, xoi ἣ φυλλοβόλησις xai ἢ πτερορ- 10 

11 εὐλογότερον (sic) ἃ πλείστην] πλ (lac. IV litt.) IL 12 ἀφιᾶσι libri 

coppatvety ex Arist. addidi 15 ὑγρὰν post elvat (14) ponunt IL ἔτι] ἐπεὶ I 

111 ταὐτόν] ταύτη ἃ 19 τοιαύτας ἃ 20. 21 ἀφροδισιάσουσιν ἃ 2]. 22 et 23 
πρόσϑεν ἃ 22 post πρόσϑιον add. οὐ I γίνεται φαλαχρὸν Ka 28 φαλαχροῦται Ka 

ὕτε ἃ 25 te] ti 1: oim. ἢ 26 post γυναῖχες add. δὲ IL 28 διὰ προέσεως Καὶ 

29 ὑστεροῦν ἃ τὰς τρίχας ἃ λέγει τρίχας coll. K 29 et 31 γένῃ ἃ 

92 χαὶ τὰ--φύλλα (94) om. K δῦ ᾿πεὶ Ka 



10 

15 

90 

1 φαλάχρα a 4 ἑχατέρων ἃ 9 ὄρνεσιν T 6 γειμών a 

6. 7 ταύτη συμμεταβάλλει ἃ 1 τούτῳ scripsi: τούτου libri 
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ρύησις φαλάχραι εἰσίν, ἢ μὲν ὀρνίϑων, ἢ δὲ δένδρων, ὁρῶμεν δὲ ὅτι xoi [191 

αἱ πτερορρυήσασαι ὄρνιϑες πάλιν δασύνονται χαὶ τὰ φυλλοβολήσαντα 
, , , M ^5 5 bj , ^ 

πάλιν φύει φύλλα, φαλαχρὸς δ᾽ οὐδεὶς οὐδέποτε χομήτης γέγονε, τὴν αἰτίαν 

ἑχατέρου τούτων διὰ τούτων ἐχτίϑεται. αἴτιον οὖν, φησίν, ὅτι τοῖς μὲν 

φυτοῖς xai ὄρνισιν αἱ ὧραί εἰσι τροπαί (λέγων ὥρας ἔαρ, μετόπωρον, 
- Y 94 ας, ge REL δι “ὦ Ἐς ΄ OE ΄ χειμῶνα x«i ϑέρος), ὥστ᾽ ἐπεὶ αἱ ὧραι μεταβάλλουσιν, ἀνάγχη ταύταις 

συμμεταβάλλειν xal αὐτά, xal ἐπὶ τούτῳ πάλιν xol τὰ δένδρα φύει καὶ 
αἱ ὄρνιϑες δασύνονται, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις οὔχ εἰσιν αἱ ὦραι τροπαὶ τοῦ 

σώματος, ἀλλ᾽ αἵ τοιαῦται ἡλιχίαι" ὃν γὰρ λόγον ἔχει τὸ ἔαρ ἐν δένδροις 
xai ὄρνισι, τοῦτον f, ἀχμὴ ἐν αἀνϑρώποις. ἐπειδὴ οὖν οὔχ εἰσιν αὐτοῖς 
αἱ ὧραι τροπαὶ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ αἱ ἡλιχίαι, αὗται δ᾽ οὐ μεταβάλλουσιν 

(οὐ γὰρ μεταβάλλει γῆρας εἰς νεύτητα ὥσπερ ϑέρος εἰς μετόπωρον) εἰχότως 
^ , , , 3 » ^ 

οὐδὲ τὰ διὰ τὰς ἡλιχίας πάϑη μεταβάλλει. ζητήσεις ὃ ἄν τις, πῶς τὸ 

γῆρας ἀναλογεῖ χειμῶνι" ὃ μὲν γὰρ χειμὼν ψυχρὸς xal ὑγρός, τὸ δὲ γῆρας 

ψυχρὸν xai ξηρόν. ἣ ὃ μὲν χειμὼν χατὰ συμβεβηχός ἐστιν ὑγρός (συμ- 
, ^ ! , » ἘΞ Δ - Ü M 2 P 2 06 , A e ^ 

βαίνει γὰρ ψύξεως οὐσὴης συνίστασϑαι τὸν ἀέρα εἰς ὕδωρ), ἐπεὶ ὁ χειμὼν 
΄ E ^ ie , 333 Y ᾿ - ' , , 

φύσει ἐστὶ ψυχρὸς xai ξηρός. ἀλλὰ xal τὸ γῆρας χατὰ συμβεβηχός ἐστιν 

15 

20 

25 

90 

35 

40 

49 

0Y00y* ξηρὲ Ey γὰρ | γίνεται τὸ γῆρας διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς ἐν τῇ ἥτῃ [ὃν ὑγρόν" ξηρὸν μὲν γὰρ | γίνε ὃ γῆρας ὃ ἔχειν ἡμᾶς ἐν τῇ τοιαύτῃ 112 

ἡλιχία ἔνδειαν τῆς συμφύτου ϑερμότητος, ἐπεὶ ὅτι γε πλήρεις ἐσμὲν τότε IUEE E uu SOREnO c mSRMITERSDS goa I RAND υ Ξ 
“Ὁ - , , , “ἊΝ 

τῆς ἐχ τῶν περιττωμάτων ὑγρότητος, παντί που δῆλον" φλεγματιχώτατοι γὰρ 
χαὶ περιττωματιχώτατοι οἱ γηραιοί. x x x τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις οὐδὲν πλὴν 

- - * — ^ ' - , AJ - -— A , — 1 , 

τῶν πολιῶν, οὐ τῶν ótà γῆρας; ἀλλὰ τῶν διὰ vocov: πολλῶν γὰρ γεγό- 

νασιν αἱ τρίχες λευχαὶ οὐ διὰ τὸ γῆρας, ἀλλὰ διὰ τὸ νοσῆσαι νόσον ἣν χαλοῦσι 
, - bi “- M ^ , 

λεύχην. γίνεται γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ xal τὸ τῆς χεφαλῇς δέρμα λευχόν, 

ὕστερον δὲ ὑγιανάντων πάλιν γεγόνασι μέλαιναι. λέγει οὖν ὅτι τοῖς μὲν 
» , - , »y 1 L4 ^ ΄ y ^, 

ἄλλοις ζῴοις τοῦ μονοχρόους ἔχειν τὰς τρίχας T, ποιχίλας αἴτιον τὸ δέρμα, 
τοῖς ὃ 

αἴτιον χαὶ τούτοις τὸ δέρμα, τῶν δὲ γινομένων ἐν τῷ γήρα πολιῶν οὐχ 
» E , $3 $2 e , e »?*€ (4 [4994 - T 5 , 

αἴτιον τὸ δέρμα, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι, ὅπερ ἤδη ρηϑήσεται. τοῖς οὖν ἀνϑρώποις, 
τῶν μὲν διὰ νόσον γενομένων πολιῶν αἴτιον τὸ δέρμα, τῶν δὲ διὰ φησί, 

M Ἃ ^ by ^ ΠΟΥ, , e * - , 

xai ἂν μὲν Ἢ τὸ δέρμα λευχόν, ὥσπερ ἐν τῇ λεύχῃ γῆρας οὐχ αἴτιον. 
, [ed N M Ἁ , ' ἫΝ 2 A ^N -* ud , νόσῳ, ἕπεται xal τὸ τὰς τρίχας λευχὰς εἶναι: ἐὰν δὲ αὖται ὦσι λευχαί, 

οὐχ ἀχολουϑεῖ τὸ x«i τὸ δέρμα λευχὸν εἶναι" τῶν γὰρ γηραιῶν at μὲν 

τρίχες λευχαί, τὸ ὃὲ δέρμα οὐ λευχόν. αἴτιον δὲ τοῦ ἐν τῇ εἰρημένῃ 

9 τοιαίδε Ka 10 αὐταῖς Καὶ 12 ὡς Ka 16 τὸν ἀέρα] τὸ ἔαρ IL 
18 ὑγρόν] immo ξηρόν, cf. 20 γίνεται] λέγεται Ka 10 ἐμφύτου Ka 

21 lacuna ex Arist. p. 7842323. 24 explenda est τοῖς δὲ τότε ἀνθρώποις I 

22 διὰ τὸ γῆρας 1 νόσων ἃ πολλοῖς ἃ γὰρ om. IL 29 
post ἀλλὰ om. Ka 25 ὑγιάναντες Ka ὅτι] ὅταν a: om. IL 

χρόας libri τρίχας] χροὰς a 21 γενέσϑαι Ka 28 «ai τούτου Ka 

γήρει IK 29 ἀλλ᾽ ἄλλο τι Ka 80 γινομένων Ka πολιῶν om. Ka 
92 νόσῳ om. Ka 93 γὰρ] δὲ IK 

^) 3 ἢ , - ^ ' , € p: ss , s , ^ JE 

ἀνθρώποις τοῦ μὲν λευχὰς γίνεσϑαι ἐν τῇ χαλουμένῃ νόσῳ λεύχῃ 5 

25 

30 

99 

«ai om. Ka 

8 ot ὄρνιϑες Ka 

διὰ 

26 μονο- 
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νόσῳ λευχαίνεσϑαι τὰς τρίχας ὅτι &x τοῦ δέρματος φύονται" λευχοῦ γὰρ I2» 
, EY /, Y ὅν ὦ ἂν o. - ' , 

τότε τοῦ δέρματος ovrog ἀνάγχη συμμεταβαλεῖν αὐτῷ xai τὰς τρίχας. 

λέγει ὃς τὴν λευχότητα τῶν. ἐν τῷ γήρᾳ γινομένων πολιῶν γίνεσϑαι OU 40 
vo^ ^ ^ Ld , e , "^ ^ 

ἔνδειαν τῆς τῶν τριχῶν ϑερμότητος, ὥσπερ xai T, φαλάχρα. διαφέρει δὲ 
5 ὅτι ἢ μὲν φαλάχρα ἐγίνετο χυρίως χαὶ πρώτως OU ἔνδειαν ὑγρότητος ϑερμῆς, 45 

€ b! A ^. y , , ^ , A UJ , e ἢ δὲ πολιὰ Ov ἔνδειαν μόνης ϑερμότητος. xai ἐπεὶ τὴν εἰς ἕχαστον 
, ^ e M μόριον ἀφιχνουμένην τροφὴν | πέττει ἢ xarà φύσιν ἐν αὐτῷ οὖσα ϑερ- 118: 

μότης, ἣ δὲ ἐν ταῖς ϑριξὶν οὖσα φυσιχὴ ϑερμότης ἀσϑενής ἐστι τότε xal 
πάμπαν ἀδρανής, ὥστε μηδὲ δύνασθαι πέττειν τὴν εἰσιοῦσαν ὑγρότητα, 5 

10 σήπεται αὕτη T, ὑγρότης ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος ϑερμότητος xai γίνεται 
- 2 , δ 1 - 9 d , - οἷον εὐρώς τις. f γὰρ σῆψις, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων εἴρηται, 10 

[34 TA C953 ELM , me RT AE e , / ' 
ὑπὸ ἀλλοτρίας γίνεται ϑερμότητος. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἢ ϑερμότης πέττει τὴν 

τροφὴν ἐπαγγέλλεται περὶ τοῦ πῶς τοῦτο γίνεται χαὶ ὅλως πῶς τρεφόμεϑα 
εἰπεῖν ἐν τῷ [lepi αὐξήσεως xol τροφῆς. ἐπειδὴ δὲ σήπεται xol ὁ ἀὴρ 15 

1 . ὧν 3, m7 ΄ 1 ^ , , , E ς S " , 
15 xal τὸ ὕδωρ, ἀνάγχη σήπεσθϑαι xol τὴν γεώδη ἀτμίδα, ὅφ᾽ ἧς αἱ τρίχες 

τρέφονται. χαλεῖται ὃὲ ἢ τῆς γεώδους ἀτμίδος σῆψις, μᾶλλον δὲ ἢ 50 

σαπεῖσα γεώδης ἀτμὶς εὐρώς τοιοῦτον δέ ἐστιν 6 εὐρώς, οἷόν ἐστιν 
σαπεὶς ἄρτος ἐν τῷ ϑέρει, ὃν χαλοῦσιν οἵ 

- 

Q^ 

πολλοὶ μόχλην. τίνεται΄ δὲ ἢ 
[4 3 ΤἍ , 7 j ἱ ὁ εὐρὼς Asuxoc. γίνεται δὲ 96 

SN ΑΝ E OL) / E dos ^ 2 , , Ὁ 7 Ὁ 7 20 εὐρὼς xal ἐν γῇ χαὶ ἐν τοίχοις. γεώδη δὲ λέγει ἀτμίδα, διότι οὐδέποτε 
ὃ 

A 

τῶν τριχῶν σαπεῖσα τροφὴ λευχή, Ott χὰ 

5 M 

ἢ ἀτμὶς χωρὶς γεώδους τινὸς ἄνεισι. λέγει & τὸν εὐρῶτα ἀντεστραμμένως 80 
χαὶ ἐναντίως ἔχειν τῇ πάχνῃ: ἂν μὲν γὰρ παγῇ ἣ ἀτμὶς γίνεται πάχνη, 

εἰ δὲ σαπῇ, εὐρώς, διὸ xal ὃ εὐρὼς xal ἢ πάχνη οὐχ ἐν τῷ βάϑει γίνονται 
- M 5 3. ὦ - M 2 e Pe) d 1 AC M ^ 5 ^N FR 

τῆς γῆς; ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς xat ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ, διὰ τὸ xal τὴν ἀτμίδα, ἐξ 

25 ἧς ὃ εὐρὼς xal f, πάχνη, ἐπιπολῆς εἶναι. ἐν δὲ τῷ τῶν χωμιχῶν ἐπα- 
v - ΄ ΄, 9 - 

χϑέντι τῷ γήρως εὐρῶτα (xal) πάχνην τὸ πάχνην χαϑ αὑτὸ χεῖται, 
e ) , [4 3 LN [d » DE o Χ Y * ' - 

οὕτως δ᾽ ἐπήγαγεν αὐτὸ ὡς εἰ ἔλεγεν Ott ποτὲ μὲν τὴν πολιὰν χαλοῦσιν 35 

εὐρῶτα γήρως, ὁτὲ δὲ πάχνην γήρως. ἔστι γὰρ T, πολιὰ τῇ uà» πάχνῃ 

ταὐτὸν τῷ γένει (λέγων γένος τὴν ὕλην xal τὸ ὑποχείμενον), τῷ δὲ εὐρῶτι 

80 ταὐτὸν τῷ εἴδει. ἣ μὲν γὰρ πάχνη τῷ γένει, τουτέστιν Tj μὲν πολιὰ 
Ἀ e ΄ , N - , , , A 5 Ld , , e ^ * A] 

xal T, πάχνη ταὐτὸν τῷ γένει (ἀμφότερα γὰρ &x τῆς ἀτμίδος), ὁ δὲ εὐρὼς 
y , i4 ^N , M! M e A b Es! - »y- ld ' 

τῷ εἴδει, τουτέστιν ὃ δὲ εὐρὼς καὶ ἢ πολιὰ ταὐτὸν τῷ εἴδει" σῆψις γὰρ 
/SN A e *, ^ | e ^, - ) eo e ÀJ ^ ! , , 

dru(óoc xal ὃ εὐρὼς xai T, πολιά. σημεῖον Ó ὅτι ἣ πολιὰ σῃψίς ἐστιν 

1 γὰρ scripsi: δὲ libri 2 συμμεταβάλλει ἃ αὐτῶν ἃ πρῶτον ἃ 

ὑγρᾶς ϑερμότητος K: τῆς τῶν τριχῶν ϑερμότητος ἃ 1 ἐν om. Ka 8 ἀσϑενής-- 

ἀδρανὴς (9)] ἀδρανὴς ἐστὶ τότε πάντη Ka 9 ὑγρότητα] ϑερμότητα IK 11 ἑβρώς 1L 

et sie porro, sed infra corr. L? ἐν τῶ τετάρτῳ τῶν Μετεώρων] Δ 1 p. 379216 sqq. 

12 πέττειν ἃ 18 ὅλως περιτρεφόμεϑα I 14 ἐν τοῖς 1 11 σαπεῖσαι ἃ 
τοιοῦτον---εὐρώς Om. ἃ οἷος Ka 18 μόχνην ἃ 19 post δὲ add. ὁ Ka 

20 àv τῇ γῇ Ka γεῶδες à 2] ἀπεστραμμένως I 22 Éyetv om. ἃ 

29 γίνεται Ka 29 ἐπιπολὺ ἃ ᾿ 25. 20 ἐπαχϑέντα ἃ 26 τῷ scripsi: 
τὸ libri γῆρας [KL χαὶ ex Arist. addidi τὸ πάχνη I 

21 αὐτὸ ὡς] αὐτὸς Ka 28 εὐρῶτα γῆρας I πολιὰ] πολὺ ἃ 29 «0 06 K 
εὐρῶτα Ka 90 ταὐτὰ Ka 9l ἄμφω Ka 99 ἐστιν om. Ka 
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δγρότητος, ὅτι xal πολλοῖς ἐν νόσοις ἐλευχάνϑησαν αἱ τρίχες οὐ μόνον l3: 
διὰ τὸ εἶναι σεσημμένον ὑπὸ τῆς νόσου τὸ ἀναδιδόμενον εἰς αὐτὰς ἐχ τοῦ 40 

σώματος ὑγρόν (πολὺ γὰρ ἐν τοῖς σώμασι xal ἑχάστῳ τῶν μορίων ἐν ταῖς 

γόσοις ἐστὶ τὸ τοιοῦτον περίττωμα), ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ συννοσεῖν χαὶ αὐτὸς 
5 τῷ λοιπῷ σώματι xol μὴ δύνασθαι πέττειν. σαφῶς ὃὲ διὰ τί πρῶτον 

e , , b , A νι , τ "^ e , 

οἱ χρόταφοι λευχαίνονται, ἀπαγγέλλει. τὸ δὲ μέσος γὰρ ὧν ὃ τόπος 
ἀμφοτέρων ἐχτὸς ἀμφοτέρων τῶν παϑημάτων ἐστὶν ἴσον ἐστὶ τῷ 
οὔτε γὰρ δύνανται πέττειν ὡς τὰ ὄπισϑεν οὔτε μὴ ῥάδιον σήπεσϑαι ὡς τὰ 
ν * Ἁ e , ^ , , , , ^ AJ , € ^ 

ἔμπροσϑεν, ἀλλὰ ῥαδίως piv σήπεται, οὐ πέττεται δέ. τὸ δὲ λεγόμενον ὑπὸ 45 

10 τοῦ “Ομήρου στίχου τοιοῦτόν ἐστι ᾿ μάλιστα δὲ χαίριός ἐστιν ἥ πληγὴ ἐν 
τῷ χρανίῳ τῶν ἵππων, ἵνα τρίχες ἐμπεφύχασι᾽. τῶν δὲ γεράνων πρότερόν 

, ij ' ' ' AU M 3s [4 ' ΔΙᾺ , εἰσι τὰ πτερὰ λευχὰ διὰ τὸ ἔχειν πολὺν ἀέρα: ὃ γὰρ ἀὴρ διαφαινόμενος 
λευχότητα ποιεῖ, ὥσπερ ἐν τῷ ἀφρῷ. ὕστερον δὲ γηράσχουσι τοῦ μὲν 
ϑερμοῦ τοῦ ποιοῦντος τὴν λευχύτητα ἐχλείποντος διὰ τὸ γῆρας, τοῦ δὲ 

15 ὑγροῦ πλεονάζοντος διὰ τὸ μὴ χαλῶς πέττειν ἐν τῷ γήρει ἀναφαίνεται 

μέλανα. διὰ πλῆϑος γὰρ ὑγροῦ ἐλέγομεν | xal τοὺς ὀφϑαλυοὺς φαίνε- 113ν 
σϑαι μέλανας, γλαυχοὺς δὲ δι᾿ ὀλιγότητα. ἐπεὶ δέ τις ἤμελλε λέγειν ὡς 

) yw E , , A , » CN o ? Ὰ 

εἰ δι ἐνδειαν ϑερμοῦ φαίνονται μέλανα τὰ πτερά, εἴρηται δὲ ὅτι, ἐπὰν 

ἐχλείψῃ τὸ ϑερμόν, σήπεται τὸ ἐν ταῖς ϑριξὶν ὑγρὸν xal γίνεται ὁ εὐρώς, 
20 ὃς ποιεῖ τὰς τρίχας λευχάς, ἔδει μάλιστα μὴ μέλανα φαίνεσϑαι τὰ πτερά, 

ἀλλὰ λευχά, ἐπήγαγΞ τὸ πλέον τε γηρασχόντων εἶναι τὸ ὑγρὸν ἐν 
τοῖς πτεροῖς 7| ὥστε εὐσηπτότερον εἶναι, ὡς εἰ ἔλεγεν εἰχὸς ἦν 

σήπεσϑαι xal τὸ ἐν τοῖς πτερόϊς ὑγρὸν ἐχλείποντος τοῦ ϑερμοῦ, ὥσπερ 
χαὶ τὸ τῶν τριχῶν, χαὶ φαίνεσϑαι λευχὰ τὰ πτερά, οὐ σήπεται δὲ διὰ τὸ 

25 πλῆϑος" τὸ γὰρ πολὺ οὐχ εὔσηπτον᾽. 

[211 

p.785225 "Oxt δὲ γίνεται ἢ πολιὰ σηήψει" τινί, xal οὖχ ἔστιν, 
σ y , » UM - , e , 

ὥσπερ οἴονταί τινες, αὔανσις, σημεῖον τοῦ προτέρου ῥηϑέντος. 

Δύο ἦσαν ai λεγόμεναι δόξαι περὶ τῆς γενέσεως τῶν πολιῶν, μία μὲν 10 
΄ , σ , A - 5 5 a - , e , A 3 , ἢ λέγουσα ὅτι σήφει τινὶ τοῦ ἐν αὐταῖς ὑγροῦ γίνεται, ἥτις ἐστὶν AptaxoxéAouc, 
» 3 d » , 3, M M ^ , , e « , * B 

30 ἄλλη ὃὲ ὅτι αὐανσίς ἐστι. χαὶ πιστοῦται τὴν οἰχείαν ὁ δαιμόνιος οὗτος δόξαν 
ἐχ τῶν συμβαινόντων ταῖς ϑριξίν. εἰπὼν δὲ ὅτι σήψει τινὶ γίνεται 7 πολιὰ 15 

χαὶ οὐχ ἔστιν αὔανσις, ἐπήγαγε σημεῖον δὲ χαὶ πίστις τοῦ πρότερον 

ῥηϑέντος, τουτέστι τοῦ ὅτι σήψει τινὶ γίνεται ἢ πολιά, τὸ τὰς σχεπαζομένας 30 

8 πολὺ] πολιὰ ἃ χαὶ ἐν ἐχάστω Ka 4 διὰ om. Ka χαὶ ante αὐτὰς 

om. Ka 9 ante πρῶτον add. τὸ ἃ 1 παϑημάτων libri et Arist. SY: παϑῶν 
Arist. vulg. 8 οὔτε μὴν ῥαδίως Ka τὰ ante ἔμπροσθεν (9) om. Ka 
9 ῥᾳδίως scripsi: ῥάδιον libri τὸ δὲ λεγόμενον ---ἐμπεφύχασι (11) om. Ka 
9. 10 ὑπὸ τοῦ “Ομήρου στίχου] Il. Θ 88. 84 12 πολὺ ἃ 13 μὲν om. Ka 
14 τοῦ post ϑερμοῦ om. L'! 16. 11 φαίνεται a 18 ἐπειδὴ IL 19 ἐχλείψει I 
20 ὃς] ὡς a μὴ] μὲν a 29 ὑγρὸν] ϑερμὸν Καὶ ἐλλείποντος K: ἐλλείπει ἃ 
21 τὸ ante τῶν scripsi: τοῦ Ka: om. IL 28 δόξαι] δόσεις ἃ 80 ἄλλοι Καὶ 

99 ἡ πολιά om. Ka σχεπομένας Ka 
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τρίχας ϑᾶττον πολιοῦσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ ἢ σῆψις, ὡς ἐν τοῖς Μετεώροις 118ν 

εἴρηται, ὑπὸ ἀλλοτρίας γίνεται ϑερμότητος, εὐλόγως αἱ σχεπαζόμεναι σήπονται" 

ἢ γὰρ σχέπη τοῦ πίλου ϑερμότητα ποιεῖ. ἕν μὲν οὖν σημεῖον τοῦ σήψει 95 

γίνεσϑαι τοῦτο, ἄλλο δὲ τὸ μιγνυμένου τοῦ ἐλαίου μετὰ τοῦ ὕδατος, εἶτα 
5 ἐναλειφομένων ὑπὸ τοῦ μίγματος τούτου τῶν σχεπαζομένων τριχῶν, μὴ 830 

^- € , 5 ' ^ e , £s e Ἁ * , , 

πηλιοῦσϑαι ταχέως. ἐπειδὴ γάρ, ὡς ἐλέγομεν, ὑπὸ ἀλλοτρίας ϑερμότητος 

ἢ σῆψις γίνεται, τὸ δὲ ὕδωρ ψυχρόν, ἐχχρούει τὴν ἀπὸ τῶν πίλων χαὶ 

χαλυμμάτων ϑερμότητα xal οὐχ ἐᾷ σῆψαι τὸ ἐν ταῖς ϑριξὶν ὑγρόν. τὸ δὲ 35 
v , , σ E n E 2. , x " NE ^ [sd ' ' ὦ ἔλαιον ἐμμιγνύουσιν, ἵνα χατέχῃ τῇ οἰχείᾳ γλισχρότητι τὸ ὕδωρ χαὶ μὴ ἐᾷ 

10 ξηραίνεσϑαι, τουτέστι διαπνεῖσϑαι 7, ἐξαεροῦσϑαι. δείξας οὖν οὕτω ὅτι 0 

σήψει τινὶ γίνονται αἱ πολιαί, δείχνυσι λίαν σαφῶς ὅτι οὐχ ἔστιν αὔανσις. 
ὅτι δὲ αἱ móat xai βοτάναι ἀπαυαινόμεναι λευχαίνονται, δῆλον: χλωραὶ γὰρ 45 
m , , 5 "Ὁ N S ' y e - σ * , 

οὖσαι πράσινοί εἰσι, ξηρανϑεῖσαι δὲ λευχαὶ μὲν οὐχ ἁπλῶς, ὅμως λευχότεραι. 

λέγει δὲ ὅτι τὸ τῶν ἀνθρώπων δέρμα ὑπὸ ἡλίου χαὶ πνεύματος γίνεται 
, " b - e , κι ^ - » , 15 μέλαν, οὐ συμμεταβάλλουσι δὲ αὐτῷ at τρίχες. ἐπὶ | δὲ τῶν ἄλλων ζῳων 114- 

e Ἁ , e P LÀ C —- δέ ud D 4 δὲ e ^ ro ri 

αἱ μὲν τρίχες συμμεταβάλλουσι τῷ δέρματι, τὸ δέρμα δὲ ὑπὸ ἡλίου xol 

πνευμάτων οὐ μεταβάλλει διὰ παχύτητα. 

p.785»16 Τῶν δὲ ζῴων τὰ μέν ἐστι μονόχροα. 

lg τρία διαιρεῖ τὰ ζῷα, πρῶτον μὲν εἰς τὸ μονόχροον, δεύτερον εἰς 
, e M Ἁ d » 20 τὸ πολύχροον μέν, ὁλόχροον δέ, xal τρίτον εἰς τὸ ποιχίλον. xal λέγει 5 

μονόχροα εἶναι ὧν τὸ γένος ὅλον ἕν χρῶμα ἔχει. πᾶν γὰρ τὸ γένος τῶν 

χηοράχων xal πᾶς χόραξ μέλας: οὐ γάρ εἰσιν οἱ μὲν τῶν χοράχων μέλανες 
M »v * »Ἅ e y oi δὲ πυρροὶ x«i ἄλλοι λευχοί, ἀλλὰ πάντες, ὡς εἴρηται, μέλανες. ἔστιν 

, Ξ- » , Lien οὖν γένος, τουτέστιν εἶδος, μονόχροον, οὗτινος τὰ ἄτομα πάντα, εἰς ἃ 10 

25 διαιρεῖται, ἕν ἔχει χρῶμα" οὐδὲν γὰρ τῶν ἀτόμων τῶν ὡς εἰς εἶδος τὸν ρείταιν. S PR EE [Ep TOM di 
, ^ ^ 7 , [d ' e - λέοντα ἀναγομένων ἐστὶ Aeoxóv ἣ μέλαν, ἀλλὰ πάντα πυρρά. ὡς γὰρ οἱ 1ὖ 

αὐτοὶ τῷ εἴδει πάντες οἱ λέοντες, οὕτω xal τὰ τούτων χρώματα ταὐτά ἐστι 
τῷ εἴδει: πᾶν γὰρ πυρρὸν χρῶμα παντὶ πυρρῷ χρώματι ταὐτὸν τῷ εἴδει. 50 
πολύ- δὲ ' ὁλό λέ u ἂν Χ δ᾽ Ἐς » ' ei6 , πολύχροα δὲ xal ὁλόχροα λέγει εἶναι ὧν τὸ μὲν γένος ἥτοι τὸ εἶδος μή 

80 ἐστι μονόχροον, τῶν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸ ἀτόμων ἕχαστον ὁλόχροον, διαφόροις δὲ 
, - σ e - , e ΄ Ἃ σα, σ , A χρώμασι, οἷον ὅδε ὁ βοῦς ἐστιν ὅλος μέλας xal ὅδε ὅλος λευχὸς. xat 95 

λέγεται ὁ μέλας δλόχρως, ὅτι ἑνὶ χρώματι ὅλον αὐτοῦ τὸ σῶμα χέχρωσται" 
οὐ γὰρ τὸν μὲν ἕνα μηρὸν ἔχει μέλανα, τὸν δ᾽ ἄλλον λευχόν (οὕτως γὰρ 80 

1 et 6 ἐπεὶ Ka 1 ἐν τοῖς Μετεώροις] ΔῚ p. 319316 2 οἱ IL σχεπα- 
ζόμενοι IL: σχεπόμεναι Ka 9 ἀλειφομένων Ka τῶν om. IL 6 πολιοῦσϑαι] 

ξηραίνεσθαι Ka 8 σῆψαι] σαπῆναι Ka 9 ἐμμίγνυσιν IL 12 xal ai 
βοτάναι Καὶ βοτάναι---λευχκαίνονται] αἱ τρίχες σιπόμεναι λευκαίνεται ἃ ἀπαυαινόμεναι] 

οὐκ αὐαινόμεναι L: οὐ παυανόμεναι T 14 πνεύματος] πληρώματος K 10 διαι- 

ρεῖται ILa πρῶτον μὲν om. IL 19. 20 εἴς τε τὸ IL 20 ὀλιγόχροον δὲ IK 

χαὶ post δὲ om. Ka 22 χαὶ πᾶς---εἴρηται (29) om. ἃ 28 μέλαν ἃ 24 μονό- 

ypopov Ka 29 οὐδὲν γὰρ---χρῶμα (28) om. IL εἰς om. Καὶ εἴδει ἃ 
29 μὴ] μόνον ἃ 90 6Aóypoov] μονόχροον Ka διαφορὰν ἃ 91 ὅλως ἐστὶ μέλας ἃ 
ὅλως λευχὸς ἃ 93 οὗτος I 
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dy ποιχίλος ἦν), ἀλλ᾽ ἅπας ἐστὶ μέλας" διοίως δὲ xai ὃ λευχός. εἰσὶ δὴ 114- 
τὰ μὲν ἄτομα ὁλόχροα (οὐ πάντα δὲ ἀλλά τινα), τὸ δὲ εἶδος τῶν βοῶν 
πολύχρων" τὰ γὰρ ἐν αὐτῷ ἄτομα διαφόροις χρώμασι χέχρωσται. τὰ δέ 80 

εἰσι, φησί, ποιχίλα. διελὼν οὖν εἰς ταῦτα τὰ ζῷα ἐπήγαγε μεταβάλλει 
δὲ τὰ δὁλόχροα πολλῷ μᾶλλον τῶν μονοχρόων. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον 40 

ἴσον τῷ τὰ μὲν ὁλόχροα μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα (χαὶ γὰρ μελαίνονται 
οἱ λευχοὶ βόες xal οἱ μέλανες λευχαίνονται), τὰ δὲ μονόχροα οὐ μεταβάλλονται, 

εἰ μὴ διὰ πάϑος" οὐδεὶς τὰρ λέων ἀπὸ πυρροῦ μετέβαλέ ποτε εἰς μέλαν 45 

ρὰ τὸ πυρρόν, ἀλλὰ χἂν μεταβάλλῃ, 114ν 
"^ » — [rd " 

T εἰς ἄλλο τι χρῶμα ἕτερον Ov ma 
διὰ πάϑος, ὡς εἴρηται. οὐ μόνον δὲ τὰ δλόχροα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, 

ἀλλὰ xal τὰ ποιχίλα: ταῦτα γὰρ εἶπε μεμιγμένα ἐξ ἀμφοτέρων ἐχ 5 
γὰρ λευχοῦ x«i μέλανος τὰ πλεῖστα τῶν ποιχίλων. εἰπὼν δὲ ὅτι μεταβάλλει 

τὰ δλόχροα πολλῷ μᾶλλον τῶν μονοχρόων, τὴν αἰτίαν τοῦ μεταβάλλειν 10 

ἐπήγαγεν εἰπὼν διὰ τὸ ὅλῳ γένει ὑπάρχειν ἐν τῇ φύσει τὸ (μὴ) μίαν 

ἔχειν χρόαν. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ φύσει τοῦ τῶν βοῶν εἴδους ὑπάρχει 
' y , μον 5 ^X , ΄ J , J phe τὸ μὴ μονόχροον εἶναι, οὐδὲν χωλύξει μεταβάλλειν τὰς χρόας. τὰ δὲ 45 

- /, 5 - 

μονόχροα τοὐναντίον οὐ μεταβάλλει" οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῇ φύσει: αὐτῶν τὸ 
, ^ 

πολλῶν χρωμάτων εἶναι δεχτιχήν. λέγει 08 ὦφϑαι πέρδιχα Aeuxfjv* τοῦτο 30 

δὲ λέγοι ἂν περὶ τῶν ἀγρίων: ἥμεραι γὰρ πολλαί εἰσι λευχαί, ἐξ ἐπι- 
E , , * - A , Ἁ , , M1 ' MJ 

τεχνήσεως δέ, οἶμαι, τῶν περὶ αὐτὰς σπουδαζόντων. λέγει δὲ τὴν μεταβολὴν 

τῶν μονοχρόων ἐν τῇ γενέσει γίνεσϑαι" εὐθὺς γὰρ γινομένων xal ὄντων 7, 25 
ἐν τῇ ὑστέρᾳ ἣ ἐν τῷ «ᾧ, μιχροῦ τινος γεγονότος πάϑους εὐθὺς δια- 
στ ἄν P » M 28 X- eo ij δὶ x x wr. »! et^ 4 0y 20 ρέφεται xal μεταβάλλει. ὥσπερ γὰρ τοδὶ τὸ gutxpóv xal βραχύτατον ὃ 
ξύλον εὐφϑαρτότερόν ἐστι πολὺ τοῦ μεγάλου, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων τὸ 
μιχρὸν εὔφϑαρτον xal εὐχίνητον: τὸ δὲ γινόμενον μιχρόν. ἔστιν οὖν ὃ 

^ M € , - »v M. 

συλλογισμὸς τοιοῦτος “τὸ γινόμενον μιχρόν, πᾶν μιχρὸν εὐφϑαρτον, τὸ 
d Y» 9 - M - 

γινόμενον ἄρα εὔφϑαρτον. τὸ δὲ ἐν μιχρῷ γὰρ f, ἀρχὴ τοῖς qtvo- 

μένοις ἴσον ἐστὶ τῷ πᾶν τὸ γινόμενον ἐν τῇ ἀρχῇ xai τῷ χρόνῳ, xa 35 

ὃν γίνεται, μιχρόν ἐστιν, ὕστερον δὲ αὔξει χαὶ εἰς ἐπίδοσιν ἔρχεται. ὥσπερ 
δὲ τὸ φύσει λευχὸν δέρμα διαφέρει τοῦ διὰ νόσον (εἴρηται γὰρ πρότερον 
ὅτι ἐν τῇ χαλουμένῃ λεύχῃ νόσῳ τὸ μὴ λευχὸν δέρμα λευχὸν γίνεται, διὰ 40 "os m fi EIU OEPBEM, Λλεῦχον' Ytyétat, 
ὃὲ τὸ δέρμα xal ai τρίχες), οὕτω xal ἐν ταῖς ϑριξὶ διαφέρει ἥ τε λευχὴ 
διὰ νόσον ϑρὶξ xal ἢ διὰ φύσιν. λευχὴ μὲν οὖν ἐστι διὰ φύσιν f, τῶν 45 
βοῶν, τῶν χύχνων χαὶ αἱ λοιπαί, διὰ νόσον δὲ ἥ τε πολιά (διὰ σῆψιν 

1 ἀλλὰ πᾶς Κα δὴ scripsi: δὲ libri ὃ πολύχροον Ka 4 φησί] φύσιν ἃ 
9 πολλῇ ἃ 6 ὁλόχρωα 1 μελαίνον ἃ 8 πάϑους ἃ λέων ex λέγων 
corr. I: λέγει a post ἀπὸ add. τοῦ Ka ὃ εἰς oin. Ka 0y om. Ka 

μεταβάλλει a 12 et 14 εἶπε a 14 ὅλως IL px ex Arist. addidi 

μίαν in ras. L 15 εἴδη ἃ 16 οὐδὲ IL 18 δεχτικά Καὶ: δειχτιχά ἃ 

19 

24 

25 

ἥμεροι I 20 αὐτὰ L 29 τοδὶ] τὸ δὴ a μιχρὸν ex μαχρὸν corr. I 

εὔφϑαρτον Κα: εὔϑαρτον a ἐστι om. K ante πολὺ add. κατὰ I 
xal εὐχίνητον ---εὔφϑαρτον (27) om. a 26 post πᾶν add. τὸ Κα 28. ἐστὶ τὸ 

πᾶν ἃ 28. 29 χαϑ᾿ ὃ ἃ 29 καὶ---ἔρχεται om. Ka 90 εἴπομεν Ka 

πρότερον om. Ka 99 ἥ te τῶν IL 94 χύχνων] χυνῶν a 



290 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. E 6.7 [Arist. p. 1785010. 786»12] 

, ^ e, eC ON ' , /,| , M] * ^ , A 

γάρ) xai ἢ διὰ τὴν χαλουμένην λεύχην νόσον. xal τὰς μὲν φύσει λευχὰς 11 τ 

ποιεῖ ἢ φυσιχὴ ϑερμότης, τὰς δὲ διὰ νόσον ἢ ἀλλοτρία σήπουσα τὸ ἐν 

αὐταῖς ὑγρόν. ἐγχαταχλειύμενος γὰρ ἐν ταῖς ϑριξὶ xai ἐν πᾶσιν ἐν ὅσοις 

ἐγχαταχλείεται ὁ ἀτμιδώδης ἀὴρ λευχὸς ὧν χαὶ ϑερμὸς φύσει παρέχεται 

5 φύσει αὐτάϊς τὸ λευχόν. διὸ xai ὅσα μὴ μονόχροά ἐστι τὰς ὑπὸ τὴν 

γαστέρα τρίχας λευχοτέρας ἔχει τῶν ἐν τῷ λοιπῷ σώματι τριχῶν’ ϑερ- 
μότερος Ἰὰρ οὗτος ὃ τόπος διὰ τὸ ἐν αὐτῷ χεῖσϑαι τὴν χοιλίαν ϑερμὴν 5 

οὖσαν. λέγει δὲ xal τὴν γλῶτταν τῶν ποιχίλων ποιχίλην εἶναι εὐλόγως: 

ἐπειδὴ γὰρ τὸ ὅλὸν Sepa ποιχίλον ἐστίν, εὔλογον x«l τὸ τῆς γλώττης 

10 δέρμα ποιχίλον εἶναι. οὐ dp ἐστιν f, Jus εἰ xal σχεπάζεται τῷ 

στόματι, τὶ τῶν ἐντός, old εἰσιν πνεύμων, τὸ ἥπαρ xai ἁπλῶς πάντα τὰ 
3 , *$wN A M , » € 3 A - e " * ' 

ἐντός (οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων ἔχει δέρμα), ἀλλὰ δεῖ ὑπολαμβάνειν αὐτὴν 

ὥσπερ ἕν μόριον τῶν ἐξωτεριχῶν" εἰσὶ δ᾽ ἐξωτεριχὰ μόρια χεῖρες, 
, Ὧν A eo N N , , ^ e HH m , »^* πόδες, ὦμοι, τὰ ὅμοια. τὸ γὰρ σχεπάζεσϑαι αὐτὴν ὑπὸ τοῦ στόματος οὐδὲν 

15 χωλύει μὴ εἶναί τι τῶν ἐντός" οὐ γὰρ πᾶν τὸ σχεπόμενον τῶν ἐντός ἐστιν, 10 

ἀλλ᾽ ἔστι τινὰ σχεπόμενα τῶν ἐχτός. τὸ δὲ μείζων γὰρ διαφορὰ αὕτη 

τῆς χατὰ τὴν ἡλιχίΐαν τροπῆς ταὐτόν ἐστι τῷ πρότερον ῥηϑέντι. ἔλεγε 
γὰρ ὅτι μᾶλλον αἱ ὧραι δύνανται τοῦ γήρως εἰς χρωμάτων μεταβολάς. 
υονόχροοι δέ εἰσιν. αἱ μέλιτται, ὅτι οὐ ποιχίλη αὐτῶν ἢ τροφὴ ἀλλὰ 

20 μονοειδής: μόνον γὰρ τὸ μέλι ἐσϑίουσιν, αἱ δ᾽ ανϑρῆναι xoi τοῦτο xoi ἄλλα 
΄ σ ' Ὑ ΄ 1 P b] , ' , DEN AJ 

τινά. ὅτι δὲ εὔτονα λέγει τὰ μεταξὺ ὀξυφώνων xai βαρυφώνων (εἰσὶ γὰρ 
n » 5 7 / $w 7 1 “ M x - 

ἃ οὔτε ὀξύφωναά εἰσιν οὔτε βαρύφωνα), Sahara διὰ τοῦ xai EROS 15 

doo Tu ἔχοντα τοῖς ὑπηρβολὰς συμμέτρως, λέγων ὑπερβολὰς τὸ 
N 

ud 

am. χαὶ τὸ βαρύ, πρὸς ἃ συμμέτρως ἔχει τὸ εὔτονον. εὔτονον γάρ ἐστιν 

95 οὗ εὐτόνως τείνεται f, φωνὴ xoi μήτε ὀξέως μήτε βαρέως. ὅτι δὲ ἢ 
e EE , A c , ») M “ » N ' δῦ 5 [4 2 ^w ? P ὑεγάλη φωνὴ ἑτέρα ἐστὶ τῆς βαρείας xat ἢ μιχρὰ τῆς ὀξείας, ἐρεῖ προϊών. 

E c AUAM N m ^n^ ' ΄ If N , M 2 Ὁ 
p.786»19 llepi μὲν οὖν ὀξύτητος xai βαρύτητος τὴν αὐτὴν αἰτίαν 

οἰητέον εἶναι ἥνπερ ἐπὶ τῆς μεταβολῆς. 

Τὸ λεγόμενον ἴσον ἐστὲ τῷ ix τῆς ἀποδοϑείσης αἰτίας τοῦ διὰ τί τὰ 30 

80 πρότερον ὄντα ὀξύφωνα ὕστερον βαρύφωνα γίνεται (νέα uiv γὰρ ὄντα 
τῷ ὀξύτερον φϑέγ (Rp γεραιότερα δὲ βαρύτερον) ἐχ δὴ ταύτης δῆλον ἔσται 25 

΄ ν 3 ΄ 

χαὶ διὰ τί τὰ μὲν ὀξύφωνα ἐστι χαὶ οὐδέποτε μεταβάλλει, τὰ ὃ ἀεὶ βαρύ- 
SN D * - » ! N , Bx , - Υ 

iade: ἐπὶ n οὖν τῶν ἄλλων ζῴων τὰ νέα ὀξύτερον φϑέγγεται τῶν μὴ 

1 φύσεις I: φύσις à 2 post σήπουσα add. γὰρ K 9 ἐν post γὰρ om. Ka 

4 χαταχλείεται Ka ἀτμιδώδους ἃ 9 αὐτοῖς I ὅσον Καὶ μονόχροον ἃ 
0 γαστέραν I 9 ἐστίν, εὔλογον---ποιχίλον εἶναι (10) om. ἃ: ἐστίν et εἶναι om. K 

11. καὶ-- ἐντός (12)] τἄλλα. Ka 18 ἕν] «t Ka εἰσὶ---μιόρια] οἷα εἰσὶ ἃ 
15 μὴ---ἐντός (ante οὐ)] αὐτὴν μόριον τὶ εἶναι τῶν ἐκτὸς Ka | πὶ τῶν ÉxtOc I 

οὗ] «ci Ka 17 τοῖς et τρόποις ἃ ταῦτα ἐστὶ τῶν προτέρων ῥηϑέντα ἃ 

18 χρώματος μεταβολὴν a 19 μονόχροαι 1 2] post γὰρ add. τινὰ Ka 

24 τὸ post χαὶ om. I πρὸς ἃς IL 259 τείνεται] γίνεται ἃ post δὲ add. 

χαὶ Ka 28 εἶναι---μεταβολῇς om. Καὶ 91 et 38 ὀξύτερα ἃ 9l γηρατώ- 

cepa L: γερατώτερᾳ I βαρύτερα a post δὴ add. τῆς αἰτίας Ka 
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νέων, ἐπὶ δὲ τῶν βοῶν ἔμπαλιν τὰ vía οἱ χαλούμενοι μόσχοι βαρυ- l15: 
φωνότερά ἐστι τῶν πρεσβυτέρων βοῶν. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν 
ϑηλειῶν συμβέβηχεν: ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις γένεσι τὰ ϑήλεα ὀξύτερον 80 βρθρὴ μ i 
φϑέγγεται τῶν ἀρρένων, ἐπὶ δὲ τῶν βοῶν τοὐναντίον: at γὰρ ϑήλειαι τῶν 

5 ἀρρένων (ἅπερ ἄρρενα ταύρους εἴρηχε) αἱ δὴ ϑήλειαι βαρύτερον φϑέγγονται. 
er n ^. » y Jd ΄ 35^ , - , , 

Ott δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις γένεσι τὰ ϑήλεα ὀζύτερον φϑέγγονται τῶν ἀρρένων, 40 
, , 2 FS 5 M ^ 3 , , AJ ,F 

μάλιστα, φησίν, ἐπίδηλον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων’ μάλιστα γὰρ τούτοις 
΄ ' ΄ ΄ ^ RN M ᾿ ΄ , /^€ e ταύτην τὴν δύναμιν, τουτέστι τὸ ὀξὺ xoi τὸ βαρύ, ἀποδέδωχεν ἣ 

φύσις. χαὶ διὰ τί τούτοις μάλιστα, ἐδήλωσεν εἰπὼν διὰ τὸ λόγῳ 
- , - , ' ' ^ “ $&. ΚΔ , ' , 

10 χρῆσϑαι μόνους τῶν Cooy: τὰ γὰρ δηλοῦντα διὰ λόγου τὰ βουλήματα 
αὐτῶν ἀλλήλοις μᾶλλον χρῆται τῷ φϑέγγεσϑαι, τὸ (02) μᾶλλον χρώμενην τῷ 

φϑέγγεσϑαι μᾶλλον χρῆται τῷ ὀξεῖ xoi βαρεῖ. ἐπὶ δὲ τοῦ μᾶλλον χρω- 
μένου τῷ ὀξεῖ xai βαρεῖ μᾶλλον δῆλόν ἐστι ποῖα ποίων ὀξυφωνότερα. ὅτι 45 
δὲ μᾶλλον ot ἄνϑρωποι τῶν ἄλλων ζῴων χρῶνται τῷ φϑέγγεσϑαι, δῆλον: 

- ' "" ow , '- m 3 e * , , ) v NO ENXUN 15 ἐχεῖνα γὰρ T, διὰ λύπην T, Qt ἡδονὴν φϑέγγονται, ot δ᾽ ἀνῦρωποι xat διὰ 

ταῦτα χαὶ OU ἄλλα πολλά. | 

ν. ἴ80υ25 ᾿Επεὶ δὲ βαρὺ μέν ἐστιν ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν Ilbv 
, 3 5N x 2 - - m M , M , χίνησιν, ὀξὺ δὲ ἐν τῷ ταχεῖαν, τοῦ δὲ βραδέως xal ταχέως 

πότερον τὸ χινοῦν αἴτιον. 

20 Ἔν τῷ τοῦ δὲ βραδέως ὁ δέ σύνδεσμος διὰ τὸ παρέλχειν ἀναπόδοτον 
ποιεῖ φαίνεσϑαι τὴν λέξιν: εἴη δ᾽ ἂν χαταλληλότερον, εἰ ὑποστίξομεν εἰς 

τὸ ἐν τῷ ταχεῖαν, εἶδ᾽ ὡς ἀποδοτιχὸν τοῦ ἐπεὶ δὲ ἐπάξομεν χωρὶς τοῦ 
δέ συνδέσμου τὸ τοῦ βραδέως χαὶ ταχέως πότερον τὸ χινοῦν αἴτιον, 5 
σ d ' € d € 5 M Y ' ΄ 2 2 ^V - Ὧν y ἵνα ἢ τὸ πᾶν τοιοῦτον mel δὲ βαρὺ μέν ἐστιν ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν 

25 χίνησιν, ὀξὺ δὲ ἐν τῷ ταχεῖαν, πότερόν ἐστιν αἴτιον τοῦ ὀξέος xal τοῦ 
βαρέος τὸ χινοῦν T, τὸ χινούμενον᾽;: τοῦτο γὰρ ἀπορεῖται. οἷον φϑέγγετα! 
e ^ 4 ' T. τὰ ew b Fr ) 3 .- ) E τὰν E 2f » δὰ ἢ χορδὴ ἥδε βαρὺ βραδέως χινοῦσα τὸν ὑπ΄ αὐτῆς πληττύμενον ἀέρα, ὀξὺ 

έ, ὅταν ταχέως χινήσῃ᾽ πότερον οὖν τούτων αἴτιον, dp' ὁ χινηϑεὶς xai 
M ΔΝ ^" vog ΄ M ΄ , πῆς ὦν. «ἢ -“ , La , 

πληγεὶς ἀὴρ T, 7, χινήσασα xai πλήξασα χορδή; xal ἐπὶ τῶν ζῴων ὁμοίως 10 

30 dpa ἣ χινήσασα χαρδία T, ὃ χινηϑεὶς ὕπ᾽ αὐτῆς ἀήρ; αὕτη γὰρ εὐρυνομένη 
συνευρύνει (τὸν πνεύμονα, διὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς εἰς τὸν πνεύμονα ἐρριζωμένων 

, ' ^ , 7 ' - RN , νεύρων xal ἕλχει εἰς ἑαυτὴν τὸν ϑύραϑεν ἀέρα διὰ τῆς μεταξὺ τραχείας 

ἀρτηρίας χαὶ τοῦ πνεύμονος: συστελλομένῃ δὲ συστέλλεται αὐτῇ χαὶ ὃ 

1. 2 βαρυφωνότεροι ἃ 5 αἱ δὴ ϑήλειαι om. Ka 8 τουτέστι---βάρύ om. L ἀπέ- 

δωχεν Ka 8. 9 ἡ φύσις---μάλιστα om. L 10 δηλοῦντα om. ἃ 11 post ἀλλήλοις 
add. δηλοῦνται ἃ δὲ addidi 12 et 18 χαὶ τῷ βαρεῖ IK: «oi τὸ βαρεῖ ἃ 12 ἐπὶ] 
ὑπὸ IL 12. 13 χρώμενον ἃ 18 ἐστι om. Ka 15 post ἄνθρωποι add. οἱ ἃ 

16 ταύτας Κα 18 δὲ post τοῦ om. IL βραδέος xai ταχέος I 19 πότερου--- 

αἴτιον om. Κα πρότερον T 20. 21 "Ev τῷ --ὡποστίξομεν] ὑποστιχτέον Ka 22 ἐν 
τῷ om. K παχεῖαν ἃ ἐπάξωμεν a: ἐπαύξομεν 1 χωρὶς] χώραν ἃ 26 βαρέος] 
βραδέος IL: βραδέως K τοῦτο -- ἀπορεῖται) τοῦ γὰρ ἀπολυτιχοῦ ἃ 28 ὅτι ἃ 
χινῆται ἃ τούτου K: τούτω a 91 τὸν πνεύμονα addidi coll. v. 33. p. 238,1 sqq. 

92 μεταξὺ τῆς coll. libri 99 συστελλομένῃ---πνεῦμα (298,1) om. Κα 
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πνεύμων, xul ἀχοντίζει ἐχτὸς τὸ εἰσελϑὸν πνεῦμα, ἀχηντίζει δὲ αὐτὸ διὰ 118» 

τοῦ πνεύμονος χαὶ τῆς ἀρτηρίας: δι’ ὧν γὰρ εἰσήγαγεν αὐτό, διὰ τῶν 
αὐτῶν τοῦτο πάλιν ἀχοντίζει. εὐρύνεται μὲν οὖν xal ἢ χαρδία xai ὁ 15 

πνεύμων ἐν τῇ ἀναπνοῇ, συστέλλονται δὲ ἐν τῇ ἐχπνοῇ. πότερον οὖν 6 
5 , A , * , 9.7 v M , 

αἀχοντιζόμενος xal πληττόμενος χαὶ xwoó: «νος ἀήρ ἐστιν αἴτιος τοῦ βαρέως σι 

9 . , , , € A - "^ e" p M ^ , o ^1 

ἢ ὀξέως φϑέγγεσϑαι τὰ ζῷα, T, Tj ἀχοντι ζουσα χαὶ χινοῦσα χαρδία; ὅτι OE 
, Ἁ A] , — m" € a UJ , Ἁ ^) 5 PF , m τέως τὸ βαρὺ γίνεται ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν χίνησιν, τὸ δ᾽ ὀξὺ ἐν τῷ 

ταχεῖαν, σχεδὸν πᾶσι δῆλον. 

Ρ. ἴ80υ998 Φασὶ γάρ τινες τὸ μὲν πολὺ βραδέως χινεῖσθϑαι, τὸ δ᾽ 

10 ὀλίγον ταχέως. : 

*Hodv τινες οἱ αἰτιώμενοι τῆς βαρυφωνίας xat ὀξυφωνίας τὸ χινούμενον 90 
, -* M 3» [v4 ΑΝ 3 , - MJ ) b] , μόνον, otov τὸν ἀέρα, ὅπερ οὗτος οὐ βούλεται. οὗτος γὰρ δι ἀμφότερα 

συμβαίνειν ταῦτά φησιν, τό τε χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον, ἐχεῖνοι δὲ διὰ 95 
, Ἁ , i Ἂν , e , Ἁ Ἁ Ἁ ὉΠ μόνον τὸ χινούμενον. εἰσὶν οὖν, φησίν, οἱ λέγουσι τὸ μὲν πολὺ βραδέως 

15 χινεῖσϑαι, τὸ δ᾽ ὀλίγον ταχέως, xal ταύτην εἶναι αἰτίαν τοῦ τὰ 
b! , 3 M UN 5 , » ' 5 - ΄ 5 , μὲν βαρύφωνα εἶναι, τὰ δὲ ὀξύφωνα. ἔλεγον γὰρ ἐχεῖνοι ὡς εἰ μέν 30 

D e , AN , μὴ ΄ 3 , , M b! ἃ * 

ἐστιν ὃ χινούμενος ἀὴρ πολύς, ἀνάγχη βαρέως φϑέγγεσϑαι διὰ τὸ τὸν πολὺν 
ἀέρα βραδέως χινεῖσϑαι, εἰ δ᾽ ὀλίγος, ὀξέως διὰ τὸ πάλιν τὸν ὀλίγον 

ταχέως χινεῖσϑαι. αἰτιᾶται οὖν αὐτοὺς λέγων μέχρι τινὸς λέγειν χαλῶς, 
σ x 5 — M Ὁ , Ἁ Ὁ 2 ΄ 90 ὅλως δὲ οὐ χαλῶς. xat πῶς μέχρι τινὸς χαλῶς λέγουσιν, ἐπήγαγεν 35 

» ' "o. x Ἢ ' ^ p » μὴ ᾷ À , 9 λέ: "4 ἐς A εἰπὼν τῷ μὲν γὰρ γένει ἔοιχεν ὀρϑῶς λέγεσϑαι, λέγων γένος τὸ 
€ / d M Ἁ er 5 , bl 34 v ^N e , [4 A ὑποχείμενον xai τὴν ὕλην, αὐτόν φημι τὸν ἀέρα. ἔστι δὲ ὃ λέγει ᾿ χατὰ 

Y 1 ' , " M [4 * » 5 - , L4 1 Χ ' 

υὲν γὰρ τὸ γένος xai τὸ ὑλιχὸν αἴτιον ὀρϑῶς λέγουσιν: ἔστι γὰρ τὸ βαρὺ 

ἐν μεγέϑει τοῦ χινουμένου " ἀνάγχη γὰρ μέγεϑος ἔχειν xal πολὺν εἶναι τὸν 
2 5 , * , , ) "AS , REPE e px 5 UJ πον ;d 

ἀέρα, εἰ μέλλει βαρὺ φϑέγγεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς οὕτως, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
m LONE e 

χινοῦσαν ἰσχύν. ἐνδέχεται γὰρ τὸν χινούμενον ἀέρα αὐτὸν χαϑ’ ἑαυτὸν 
* εἶναι πολύν, ἀλλὰ πρὸς τὴν χινοῦσαν ἰσχὺν ὀλίγον, ἐπεὶ xal ὃ δεχαυμεδιμναῖος 40 

τῷ cn 

-- , ΄“-, , 

σῖτος αὐτὸς χαῦϑ  &aotbv πολύς ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῶν πεντήχοντα 
c , N 7 3447 eo »^ » e , 44 4 o ἡμιόνων ἰσχὺν πάμπαν ὀλίγος. ὥστε χἂν εἴη ὃ χινούμενος ἀὴρ πολύς, ὅμως 
€ ^ *, ' ^P , » » RN ^d A , , 3 —- τ 

30 εἰ ἣ χινοῦσα αὐτὸν δύναμις μείζων εἴη, ὀξὺ φϑέγγεται xal οὐ βαρύ. οὐ δεῖ οὖν 
e m 5 [s - 3 e , 3 7 2 ) A ν» - - , 

δρᾶν, εἰ ἁπλῶς πολὺς ὁ χινούμενος ἀήρ, ἀλλ᾽ ἐὰν πλείων ἢ τῆς χινούσης 
LITE ^ » [sd , o δ , , - vy αὐτὸν δυνάμεως, οὕτω δὲ πλείων, ὥστε μὴ δύνασϑαι ταχέως χινηϑῆναι ὑπ 

2 αὐτὸν Ka 9 τοῦτο om. Ka «ai post οὖν om. Καὶ 4 ἐκπνοῇ ex ἀναπνοῇ corr. L: 
ἀναπνοῇ I 6 ἡ om. a 8 σχεδὸν πνεῦμα δηλεῖ (sic) a 11 τῆς βαρέας φωνῆς a 
12 οἷον---κινούμενον (13) bis ser. I ὅπερ] ὃ Ka 13 ταῦτά φησιν] ταύτην φωνὴν ἃ 
φασὶ Καὶ 15 τὸ δ᾽ ὀλίγον--- βραδέως χινεῖσϑαι (18) om. IL 11 βραδέως ἃ 
φϑέγγεσθϑαι scripsi: φέρεσϑαι libri τὸν πολὺ ἃ 18 ὀλίγος scripsi: ὀλίγον libri πάλιν 

om. Ka τὸν] τὸ IL 19 αὐτὸς IL 28 γὰρ post μὲν om. Ka 24 àx pert L 

πολὺν] πολὺ Ka: βαρὺν I 25 φϑέγξασϑαι Ka, κῥ 26 ἐνδέχεται ---ἰσχὺν (27) om. IL 
26 et 28 χατ᾽ αὐτὸν ἃ 27 πολύν scripsi: πολὺ Ka ὀλίγον] ὃ λόγος IL 
28 ἐστιν om. Ka 28. 29 τῶν 3 ἡμιόνων ἃ 29 ὥστε] ὅμως Ka πολὺ ἃ 

90 εἰ ἡ] εἰ om. IL: εἴη ἃ 92 δύναμις Καὶ οὕτω δὲ πλείων om. Ka 
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αὐτῆς, ἀλλὰ βραδέως. εἰπὼν δὲ πῶς μέχρι τινὸς χαλῶς λέγουσι, ἐνίσταται 115" 
πρὸς αὐτοὺς λέγων εἰ γὰρ τοῦτο, xal μιχρὸν xal βαρὺ φϑέγγεσϑαι 5 

οὐ ῥάδιον, τουτέστιν εἰ γάρ ἐστι τοῦτο ὍΛΗ ΒΟ ἤτοι τὸ λέγειν ὅτι μόνον 
, 4 

τὸ χινούμενόν ἐστιν αἴτιον τοῦ βαρέως xot ὀξέως φϑέγγεσϑαι, οὐχ ἔσται 
5 ῥάδιόν τινι ἅμα φϑέγξασϑαι βαρὺ χαὶ ptxpóv* νῦν δὲ ὥσπε ep duo. φϑέγγονταί | : 

, , er , er M M τινα μέγα xol βαρύ, οὕτω φϑέγγονται ἅμα βαρὺ xal μιχρόν. συμβαίνει δὲ 
ἐχ τοῦ λέγειν ὅτι μόνος ὃ χινούμενος ἀήρ ἐστιν αἴτιος τῆς βαρυφωνίας 

M ὴξ δες bi ὃ ' - ὃ ' T Ἂς ὃ er Ἁ A » , Mapa τὸ μηδενὶ. εἶναι, δυνατὸν φθέγγεσθαι ἅμα βαρὺ χαὶ μιχρόν. 

δ᾽ ἐστὶ ψεῦδος xol ἀδύνατον τὸ λέγϑιν ὅτι ἀδύνατόν ἐστί τι ἅμα l6ór 

10 φϑέγγεσϑαι βαρὺ χαὶ δρῦν, ψεῦδος xal ἀδύνατον χαὶ ᾧ τοῦτο ἕπεται" 
ἦν δὲ τοῦτο τὸ λέγειν ὅτι μόνος ὃ ἀήρ ἐστιν αἴτιος τῆς βαρυφωνίας χαὶ 

ὀξυφωνίας. πῶς δὲ εἰ τὸ χινούμενον μόνον ἐστὶν αἴτιον τῇς ὀξυφωνίας xoi 
e P8 , ^m ^ 

βαρυφωνίας, οὐχ ἔσται ῥαδιον φϑέγξασϑαι μιχρὸν xal βαρύ, δῆλον ἔσται ὧδε. 
ἐπειδὴ γὰρ ὃ μιχρὸς φϑόγγος xol ἢ μιχρὰ φωνὴ γίνεται ἐν χινήσει ὀλίγου 5 

15 dee ὡς δοχεῖ ἡμῖν τε χαὶ ἐχείνοις, πλὴν y ἡμῖν δι᾿ ἀσϑένειαν τοῦ χινοῦντος 
(sl γὰρ εἴη xal τὸ χινοῦν ἀσϑενὲς xai τὸ χινούμενον ὀλίγον, τότε γίνεται 

μιχρὰ ἣ φωνή) ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, T, μιχρὰ φωνὴ γίνεται ἐν χινήσει 
ὀλίγου ἀέρος, ἢ δὲ βαρεῖα ἐν χινήσει πολλοῦ, ἀδύνατον ἅμα φϑέγξασϑαι 
βαρὺ χαὶ μιχρόν" εἰ γὰρ φϑέγγεται μιχρὸν xal βαρύ, ὡς μὲν μιχρόν, ὀλίγον 
ἊΝ * N 37 e N , 2 - ) » ΄ 2 RN »y M 

20 ἀνάγχη εἶναι τὸν ἀέρα, ὡς OE βαρύ, πολύ: πῶς δ᾽ ἂν ὃ αὐτὸς εἴη xal 
, v ^ [4 - Ἁ M e ΡΝ Q^ M 5. M 3 A » 

μείζων x«i ἐλάττων ἑαυτοῦ; τὸ δὲ ὁμοίως δὲ xal βαρὺ xal ὀξὺ ἴσον 
' - eo T $ 8 ' ^ , ew eo - ' " , (3 SUN 1 ἐστὶ τῷ ὥσπερ οὐδὲ βαρὺ xat ὀξύ: ὥσπερ γὰρ οὐ δύναται ἢ αὐτὴ φωνὴ 10 

ev 5 - τ b. - e ϑ x Ἁ D E A A , M1 

ἅμα ὀξεῖα εἶναι xal βαρεῖα, οὕτως οὐδὲ τὸ αὐτὸ μιχρὸν xal βαρύ, εἰ τὸ 
χινούμενον μόνον αἴτιον εἴη τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος. διά τε οὖν τοῦτο οὐχ 

25 ἔσται ῥάδιον βαρὺ x«i μιχρὸν φϑέγξασϑαι xal διὰ τὸ δοχεῖν αὐτοῖς τὸ βαρύ- 
φωνον γενναιοτέρας εἶναι φύσεως" οὐδὲν δὲ γενναῖον μιχρὸν φϑέγγεται. ἐπεὶ 
οὖν πᾶν βαρὺ γενναιοτέρας ἐστὶ φύσεως, οὐδὲν δὲ γενναῖον μιχρὸν φϑέγγεται, 

553 » ' 4 Y M Jj - A 9 ^l / τ ' 
οὐδὲν dpa βαρὺ μιχρόν ἔσται. χαὶ διὰ τοῦτο xal ἐν τοῖς μέλεσι τὸ βαρὺ 

βέλτιον εἶναι ἔλεγον τῶν συντόνων, ὅτι τὰ ἀπὸ γενναιοτέρας φύσεως βελτίονα. 15 
, M , o ^ Ἁ , M rd » y 30 σύντονα δὲ μέλη ὅτι τὰ μεταξὺ ὀξέων xal βαρέων εἴρηκεν, εἴπομεν. συλ- 

λογίζεται δὲ xal ἄλλως ὅτι τὸ βαρὺ τῶν συντύνων βέλτιον, λέγων ἣ βαρύτης 
s , M X M Ἁ , “Ὁ A , , e , 

ὑπεροχή τις’ πᾶσα δὲ ὑπεροχὴ τέλειος, πᾶν δὲ τέλειον βέλτιον, ἢ βαρύτης 

ἄρα βελτίων τῶν συντόνων. 

1 αὐτοῦ Ka πῶς om. Ka ὃ. o) om. IL ἤτοι om. Ka λέγων a 
4 ἐστιν om. Ka τὸ βαρέως La οὐχ ἔστι ἃ 9 νῦν δὲ ὥσπερ] καὶ χαϑάπερ ἃ 
ἅμα om. ἃ 6 τινες Ka βαρὺ xoi μέγα coll. Ka συμβαίνει---μιχρόν (8) 
om. Ka 9 ὅτι. om. Ka 12 μόνον om. IL ἐστὶν om. Ka 

13 οὐχ ἔστι Ka βαρὺ «x«l μιχρόν coll. Ka ἔσται om. Ka 14 ἐπεὶ Ka 
15 ὡς δοκεῖ---ὀλίγου ἀέρος (18) om. IL 18 à» om. K 19 εἰ γὰρ---χαὶ ap^ 

om. Ka post μὲν add. γὰρ Ka 20 πῶς δ᾽ àv] ἐπειδ᾽ ἂν a 
21 ὁμοίως οὐδὲ βαρὺ Arist. δὲ post ὁμοίως om. ἃ 24 μόνον om. IL 

ὀξέως χαὶ βαρέως ἃ 20 ἐπεὶ---ῳφϑέγγεται (21) om. IL 28 ἐστὶ ἃ 
80 εἴρηται Κὰ 92 δὲ ἡ ὑπεροχὴ K 99 βέλτιον ἃ 
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p. 187432 ᾿Αλλ’ ἐπειδή ἐστιν ἕτερον τὸ βαρὺ xal ὀξὺ ἐν φωνῇ l6 

μ"εγαλοφωνίας xai μιχροφωνίας. 

Τὸ ἄτοπον διὰ τούτων ἐπαγαγεῖν βούλεται, λέγω δὴ τὸ μὴ δύνασϑαι 90 

ἅμα βαρὺ χαὶ μιχρὸν φϑέγξασϑαι, εἰ τὸ χινούμενόν ἐστι μόνον αἴτιον τοῦ πάϑους 
΄ , €^ mur e 3 ' ᾿ δὰ -»ἫἬ ὦ ΄ 5 τούτου. πρότερον δὲ δείχνυσιν ὅτι τὸ βαρὺ xai ὀξὺ ἐν φωνῇ ἕτερόν ἐστι 90 

τῆς μεγαλοφωνίας xui μιχροφωνίας QU ἔνστασιν δυναμένην φέρεσϑα!: τοι- 

αύτην. εἶπε 1ὰρ dv τις ὅτι ἐπειδὴ τὸ βαρὺ xai μέγα ἐν φωνῇ ταὐτόν 
ἐστιν, εἰχύτως οὐ δύναται ἅμα βαρὺ xol μιχοὸν φϑέγξασϑαι. λέγει οὖν ὅτι 20 

Dx ἔ ὑτὸν τὸ βαρὺ τῇ μεγαλοφωνίχ οὐδὲ τὸ ὀξὺ τῇ μιχροφωνία, ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι ταὐτὸν τὸ βαρὺ τῇ μεγαλοφωνί: ὲ ἢ μιχροφωνία, d). 

10 ἕτερον (εἰσὶ γὰρ xai ὀξύφωνα - μέγα φϑεγγόμενα χαὶ βαρύφωνα μιχρὸν 
φωνοῦντα), ὁμοίως χαὶ χατὰ τὸν μέσον τόνον, τουτέστι χατὰ τὴν 

[1| 

συντονίαν" εἰσὶ γὰρ σύντονα xal μεγαλόφωνα xai μιχρόφωνα, περὶ ὧν τίνι 

ἄν τις διορίσειεν (τουτέστι περὶ τῆς μεγαλοφωνίας xal μιχροφωνίας) 7, 

πάντως ὀλιγότητι χαὶ πλήϑει τοῦ ἀέρος, ὥστε λέγειν μεγαλόφωνα μὲν ἐν 

15 οἷς πολύς ἐστιν ὃ χινούμενος ἀήρ, μιχρόφωνα δὲ ἐν οἷς ὀλίγος ; εἰ δὲ τοῦτο 
xai τὸ βαρὺ xai τὸ ὀξύ ἐστι χατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν, τουτέστι χατὰ 35 

τὸν αἰτιώμενον λόγον μόνον τὸν χινούμενον ἀέρα, συμβήσεται μηδὲν εἶναι 

βαρύφωνον μιχρύφωνον μηδ᾽ ὀξύφωνον μεγαλόφωνον δι’ ἣν εἴπομεν αἰτίαν, 

ἀλλ᾽ ἔσται τὸ αὐτὸ βαρύφωνον xai μεγαλόφωνον T, ὀξύφωνον xal μιχρόφωνον. 

20 p. 78714311. Αἴτιον δ' ὅτι τὸ μέγα xal τὸ ptxpóv xal τὸ τὺ xal 

τὸ ὀλίγον τὰ μὲν ἁπλῶς λέγεται, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα. 

Αἴτιον, φησί, τοῦ μηδέποτε εἶναι βαρύφωνον μιχρόφωνον, ἀλλὰ πᾶν 
εἴ τι βαρύφωνον, χαὶ μεγαλόφωνον, εἴπερ τὸ χινούμενόν ἐστι μόνον αἴτιον. 40 

ὅτι τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλίγον τὰ μὲν ἁπλῶς 

τῷ Qt λέγεται, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα, xai μεγαλόφωνά ἐστιν ἐν τῷ ἁπλῶς εἶναι 45 
' , ΄ ν΄ euis 5. 7 A ᾿ . 

μέγα τὸ χινούμενον, μιχρόφωνα δὲ ἐν τῷ εἶναι ὀλίγον, βαρύφωνα δὲ xat 116v 
557 3 Ὁ N »* »Y N 1 , y. ' , [rd 
ὀξύφωνα ἐν τῷ πρὸς ἄλληλα. ἂν γὰρ xol ὀλίγον εἴη τὸ χινούμενον, ὅμως 

δ᾽ ὑπερέχον τοῦ χινοῦντος, ἀνάγχη φέρεσϑαι βραδέως, εἰ δὲ τοῦτο, xal 
βαρὺ φϑέγγεσϑαι. οὐ γὰρ μόνον δεῖ σχοπεῖν ἁπλῶς εἰ ὀλίγον τὸ χινούμενον 9 po QUESO m |39 jp : : γον, 39 ΕΟ, 

80 ἀλλ᾽ εἰ ὀλίγον χαὶ πρὸς τὴν χινοῦσαν δύναμιν χαὶ ἰσχύν. 

Ed Ἁ »} Ἁ e. M Ἁ p.787218 Τὸ δ᾽ ἰσχῦον πρὸς τὴν ἰσχὺν ὁτὲ μὲν πολὺ χινοῦν βρα- 

᾿δεῖαν. ποιήσεται τὴν χίνησιν, ὁτὲ δὲ διὰ τὸ χρατεῖν ταχεῖαν. 

Τὸ λεγόμενον ἔσται δῆλον οὕτως εἰποῦσιν. ἔστω λόγου χάριν ὅτι τὸ 5 

4 χινούμενον Scripsi: κινοῦν libri 5 τὸ. om. IL 6 μιχροφωνίας Arist.: ὀξυ- 

φωνίας libri 8 δύνανται ἃ 9 οὐδὲ---μιχροφωνίᾳ om. Ka 10 ἕτερα Ka 
13 τις διορίσειεν libri et Arist. S: post τις add. ἄλλῳ Arist. vulg. 14 ὀλιγότης καὶ 
πλῆϑος ἃ μὲν om. IL . ^ 16 τὴ ante ὀξύ om. Ka l7 μόνον τὸ ἃ 
24 τὸ anté μιχρὸν om. a ᾿ χαὶ ὀλίγον Καὶ τὸ μὲν et τὸ δὲ (25) IL 26 «ai 

om. K 201 $a 28 δ᾽ om. IKa βαρέως K: βαρέου a 

91 πρὸς] διὰ Arist. 99 post 1ὸ add. δὲ IL εἰπεῖν ἃ 
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μεῖζον, ὃ δύναται χινῆσαι ὃ Αἴας, εἴχοσίν ἐστι μεδίμνων σίτου. οὗτος 116v 

τούτους μὲν βραδέως χινήσει (ἐν τούτοις γὰρ περιώρισται τὸ μέγιστον τῆς 10 
, PT , Ἁ ' , , MI » ' , - » M 

αὐτοῦ ἰσχύος), τοὺς δὲ δέχα ταχέως xai ἔτι τοὺς πέντε μᾶλλον. ἔστι δὲ 

Αἴαντος ἀσϑενέστερος ὁ Θερσίτης" χείσϑω οὖν ὅτι xal ὧν δύναται χινεῖν 15 
Ἁ , , , , -" - , ^ M , , Ἁ 

5 τὸ μέγιστόν εἰσι τέτταρες μέδιμνοι. οὗτος οὖν χινήσει xal τοὺς δύο, ἀλλὰ 

τούτους μὲν ἀνάλογον τῷ Αἴαντι τάχιον, τοὺς δὲ τέσσαρας βραδέως. τὸ γὰρ 

τὰ μὲν πλείω χινοῦντα τῆς δυνάμεως βραδεῖαν ποιεῖ τὴν χίνησιν 20 

οὐχ ἔστι δηλωτιχόν, ὡς ἄν τῳ δόξειεν, ὅτι πλείω T, ὃ Αἴας τῶν εἴχοσιν T, 
ὃ Θερσίτης τῶν τεσσάρων χινήσει (χεῖται γὰρ ταῦτα τὰ μείζονα εἶναι ὧν 

-Ὁ ) lod ^ ^ 

10 δύνανται χινεῖν) ἀλλ΄ ἔστι τὸ λεγόμενον ταὐτὸν τῷ τὰ πλείω χινοῦντα τῶν 
ὧν δύνανται ῥᾷστα xtvely* ὥρισται γὰρ xal τοῦτο. χινήσει μὲν οὖν xai 

, € 432 
τοὺς πέντε ῥᾷστα ὃ Αἴας μεδίμνους xai τοὺς ὀχτώ, ἀλλ᾽ οὐ xal τοὺς δέχα 

x Uu go e * M , [rd M M - , T xal ὀχτὼ ἴσως pacta. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω xoi ἐπὶ τῶν φϑεγγομένων 25 

πάντῃ διοίως ῥητέον: τὰ μὲν οὖν πλείω χινοῦντα ἀέρα τοῦ ῥᾷστον xtvm- 

ϑησομένου βραδεῖαν ποιοῦντα τὴν χίνησιν βαρὺ φϑέγγεται, τὰ δὲ δι᾿ 16 ὕησομ ρ ᾿ Ἦν “αἰνῇ pa querere, e 
ἀσϑένειαν ὀλίγον χινοῦντα, τουτέστι τὰ δι᾿ ἀσϑένειαν ἧττον χινοῦντα 

τῆς σφῶν δυνάμεως, ταχέως. εἰ γὰρ xai ἀσϑενὴς ἢ χινοῦσα δύναμις, ἀλλά 
γε διὰ τὸ ὑπερέχειν τοῦ χινουμένου ταχέως αὐτὸ χινήσει. ϑεὶς ὃξ ταῦτα 
λέγει ὅτι τοῦ τινὰ μὲν τῶν νέων ὀξύφωνα εἶναι, τινὰ δὲ βαρύφωνα (τούτου 

20 γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ μήτε ἄρα πάντα τὰ νέα ὀξύφωνα μήτε βαρύ- 80 
φωνα), ὁμοίως xal τοῦ τινὰ τῶν πρεσβυτέρων βαρύφωνα, τινὰ δὲ ὀξύφωνα, 

χαὶ ἔτι τινὰ μὲν τῶν ϑηλειῶν τοιαῦτα, τινὰ δὲ ὀξύφωνα, τούτων οὖν 
πάντων xal τῶν σαφῶς χαταλεγομένων αἰτία T, ἐναντιότης τοῦ χινοῦντος 
χαὶ χινουμένου. 

25 p. 181128 Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα νέα ὄντα xal ϑήλεα δι᾿ ἀδυναμίαν 
ὀλίγον χινοῦντα ἀέρα ὀξύφωνά ἐστιν. 

Θεὶς τὰς αἰτίας, xaU' ἃς τὸ ὀξὺ xal βαρὺ φϑέγγεσϑαι συμβαίνει, λέγει 35 
ὃ à -— A E m , ὀξύ 5r. iJ δὲ ἫΝ 4 , € iJ X ιὰ τί τὰ μὲν τῶν νέων ὀξύφωνά ἐστι, τὰ δὲ βαρύφωνα, xaí φησι xà μὲν 

i d - ^ , M , , ? , ^ 3 Υ͂ $ 8X Ἁ 

οὖν πλεῖστα τῶν νέων διὰ ἀδυναμίαν ὀλίγον χινοῦντα ἀέρα (οὐδὲ γὰρ 

80 δύναται πλῆϑος χινῆσαι ἀέρος: στενὴ γὰρ ἣ τραχεῖα ἀρτηρία xoi διὰ τοῦτο 40 
χωρῆσαι πολὺν ἀέρα οὐ δύναται, xal ἔτι ἀσϑενὴς f χαρδία ἢ εἰσάγουσα 
χαὶ ἐξάγουσα ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς xal ἐχπνοαῖς τὸ πνεῦμα) χινοῦντα οὖν ὀλίγον 45 

1 μείζων ἃ ὃ] ὧν Ka χινεῖν ἃ εἴχοσιν] εἰκότως Ka σῖτος K 2 τούτοις] 

τοῖς 1 4 χείσϑω]7 χινείτω I: χινεῖ L χαὶ om. Ka ὃ τέσσαρας μεδί- 

μνους IL ἰ τὰ---᾽χινοῦντα] πλεῖον χινοῦν IL ποιεῖν Καὶ 9 τέτταρα IL 

10 χινοῦντα scripsi: χινοῦντὶ libri 11 δύναται IL 12 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ Ka 

18 ἴσως τε χαὶ ῥᾶστα IL 18 et 14 οὖν om. IL 14 πάντων ἃ 
15 ποιοῦντες Ka βαρὺ] βραδὺ IL 16 ὀλίγον--- ἀσϑένειαν om. Καὶ τὰ δὲ 

δι᾽ a ἥττονα Ka 19 ὅτι om. IL 20 τὰ om. a 22 καὶ ἔτι --- 
ὀξύφωνα om. IL 25 νεώτερα Arist. 21 χαὶ τὸ βαρὺ a 91 πολλὴν ἃ 
932 χινούντων ἃ 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 16 
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ἀέρα xol ἥττονα τῆς | οἰχείας δυνάμεως ὀξὺ φϑέγγετα. εἰ γὰρ χαὶ 111: 

ἀσϑενής ἐστιν ἣ τῶν νέων ζῴων χαρδία, ἀλλ᾽ οὖν πρὸς τὸν χινηϑέντα ἀέρα 
, ΄ bx , c , [4 ^ 

ἰσχυρά ἐστιν. οἱ δὲ μόσχοι xol αἵ ϑήλειαι βόες βαρὺ φϑέγγονται διὰ τὸ 
5 bl » » ^ , Φ' - ^ 9 x , m ἀσϑενὲς ἔχειν τὸ μόριον, ἤτοι τὴν χαρδίαν, ᾧ χινοῦσι τὸν ἀέρα. ἀσϑενῇ 
Ψ ? ^ ^ ^ 

5 οὖν ἔχοντα τὴν xapütav xol πολὺν χινοῦντα ἀέρα διὰ τὴν εὐρυχωρίαν τῆς 
τραχείας ἀρτηρίας (ταύτην γὰρ εἶπεν ἀγγεῖον δι᾽ οὗ πρῶτον φέρεται 5 

b 

τὸ πνεῦμα) βραδέως χινοῦσιν. αὐτὸν xa( εἰσι διὰ τοῦτο βαρύφϑογγα. 
b/4 x , ^ * , e Sd 4 * ' [4 , EM , 

ἔχουσι δὲ ἀσϑενῇ τὴν χαρδίαν ot μὲν μόσχοι διὰ τὴν ἡλικίαν (ἀσϑενέστατα 

γὰρ τὰ νέα), at δὲ βόες διὰ τὴν ϑηλύτητα: ἀσϑενὲς γὰρ xol τὸ ϑῆλυ. oí 

10 ὃὲ ταῦροι xai εὐρυτάτην ἔχουσι τὴν ἀρτηρίαν x«i πολὺν ἀέρα χινοῦσι, χαὶ 

εἰχότως εἰσὶν ὀξύφωνοι: ἔχουσι γὰρ ἰσχυρὸν τὸ χινητιχὸν μόριον, αὐτὴν 

λέγω τὴν χαρδίαν, ἥτις διὰ τὴν ἰσχὺν ταχέως αὐτὸν χινεῖ. εἰπὼν δ᾽ ὅτι 
' Χ 5.8 ry ' M , - ) * - , ^ ^ , , 

τὰ δὲ ὀλίγον διὰ τὸ ἀγγεῖον, Ot οὗ πρῶτον φέρεται τὸ πνεῦμα, ἐπήγαγε 10 
τὸ τοῖς μὲν διάστημα ἔχειν μέγα, λέγων διάστημα τὴν εὐρύτητα. τοῖς 

15 μὲν οὖν μόσχοις, φησί, xal τοῖς βουσὶ συμβαίνει πολὺ χινεῖν ἀέρα διὰ τὸ 
ἔχειν διάστημα xol εὐρύτητα τὴν ἀρτηρίαν αὐτῶν: σπεύδει δὲ fj φύσις 
τοσοῦτον ἀέρα χινῆσαι, ὅσος τις δύναται πληροῦν αὐτήν, διὰ τὸ μηδὲν 
εἶναι χενόν. 

.181»5. Τοῖς δ᾽ ἄλλοις εὐταμίευτον. Ρ μ 

20 Τουτέστι τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἔνεστιν ἣ ἀρτηρία εὐταμίευτος, ἤγουν εὖ χαὶ 1ῦ 

δι᾿ ὀλίγου ἀέρος πληρουμένη. πρότερον μὲν οὖν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας εἰσὶν 
e N , M e , v ^ M Ἁ -«“ , 5 , oi μὲν μόσχοι xal at βόες βαρύφωνα, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν νέων ὀξύφωνα" 20 

προϊούσης δὲ τῆς ἡλιχίας χαὶ τῶν μόσχων ταύρων γενομένων γίνονται ἐχ 
, kR/ ^N 5 , ' , ' ? » b] , βαρυφώνων ὀξύφωνα διὰ τὸ ἰσχύειν τὴν χαρδίαν. τὰ δ᾽ ἄλλα τοὐναντίον 

2 2 , , b] 3 6 - , A M n 2 T 25 ἐξ ὀξυφώνων γίνεται αὐτὰ ἑαυτῶν βαρυφωνότερα, διὰ τὸ πλείονα ἀέρα xtvelv 

τῆς οἰχείας δυνάμεως, τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ διὰ τὸ πλείονα ἀέρα χινεῖν 95 
ἢ ὅσον δύναται ταχέως χινῇσαι. γίνονται δὲ διὰ τὰ αὐτὰ χαὶ αἵ γυναῖχες 

5 Nee - , - Y τὶ ΄ 5 ^ e ) S , 
αὐταὶ ἑαυτῶν βαρυφωνότεραι, τῶν ὃξ ἀρρένων οὐδαμῶς, ὅτι δι᾿ ἀσϑένειαν 
5 , “-“ - Qi «) 3 320 y. y - 57 , 5 » ὀλίγον χινοῦσι" πῶς δὲ OU ἀσϑένειαν ὀλίγον χινοῦσαι ὀξύφωνοί εἰσιν, εἴρηται, 

30 ὅτι χαίπερ τὴν χαρδίαν ἀσϑενῇ ἔχουσαι, ἀλλὰ ἰσχυρά ἐστι πρὸς τὸν ὑπ᾽ αὐτῆς 
, 5. ἢ ^5 mn ) , [s € , Vr , A 5 νὰν 

χινούμενον ἀέρα. δι’ ἣν δ᾽ αἰτίαν at γυναῖκες ὀξύφωνοί εἰσι, διὰ τὴν αὐτὴν 
P M c “ 2 δ}ὰα 1 Ν * , € N , ταύτην χαὶ ot νοσοῦντες: ὀξὺ γὰρ xal οὗτοι φϑέγγονται. οἱ δὲ γέροντες 30 

307 , Ἃ Χ » JS. UJ frd , ' AD ὀξύφωνοι γίνονται διὰ τὸ ἤδη ἀνίεσϑαι τὰ Éx τῆς χαρδίας χινητιχὰ νεῦρα. 

1 φϑέγγεσϑαι IL ὃ ἰσχυρόν Ka 4 χινεῖ La 6 παχείας Καὶ 
Ἴ αὐτὸ I 11 ὀξύφωνα IL χινητὸν ΚΙ ἃ 14 τὸ om. IL τούτοις 

μὲν Arist. 18 post εἶναι add. πη Ka 19 ἀταμίευτον IL 20 ἤγουν] 

τουτέστιν Ka 21 χινουμένη IL 22 ai] ot I βαρύφωνες a νέων] 

ἀρρένων ἃ 29 γίνονται I . ante διὰ add. xoi Ka 26 οἰχείας om. Ka 
21 δι᾿ αὐτὰ IL: διὰ ταῦτα ἃ 28 post βαρυφωνότεραι add. xal διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, 

ἀλλ᾽ ἑαυτῶν μὲν γίνονται αἱ γυναῖχες βαρυφωνότεραι Ka 29 χινοῦσαι] χινοῦσιν ἃ 
ὀλίγον δι᾿ ἀσϑένειαν coll. Ka 80 ἔχουσιν IL 93 τὸ om. ἃ τὰ] τὸ ἃ 
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p.787»10 Ἔστι μὲν οὖν πᾶσιν ἣ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις. 117 

Ὅτι μὲν γὰρ ἣ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις πᾶσίν ἐστι xal διὰ τῶν νεύρων 
$ χίνησις πάντων τῶν μορίων τοῖς ἐναίμοις ζῴοις γίνεται, xol ὅτι τῶν 80 

γεύρων πάντων ὥσπερ χαὶ τῶν φλεβῶν ἣ χαρδία ἐστὶν ἀρχή, πολλάχις ἤδη 
^ - -“ - ’ 3 

5 εἴρηται. ταῦτα δὲ προξίληπται αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ ἀποδοῦναι τὴν αἰτίαν χαϑ' 40 
"n Ἃ , A , » Y , o » ^ € ἣν τὰ ἐχτεμνόμενα ὀξὺ φϑέγγεται. ἔστι μὲν δή, ὥσπερ εἴρηται, πᾶσιν ἣ 

ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις, χαὶ διὰ τοῦτο ἀχμάζοντα ἰσχύει μᾶλλον, ὅτι χαὶ τὰ 
νεῦρα ἐν τῇ ἀχμῇ ἰσχυρότερά εἰσιν. ἄναρϑρα δὲ τὰ νέα χαὶ ἄνευρα 

εὐλόγως: ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἄρϑρα νεύροις συνέχονται, ὅταν ἀσϑενῇ ταῦτα, 
10 ἀνάγχη xai τὸ ζῷον τὸ ἐν τούτοις ἔχον τὸ ἰσχύειν ἄναρϑρον εἶναι. τοῖς 46 

P ct , [4 » , e Ὁ, $^* , 

μὲν οὖν νέοις, φησίν, οὔπω ἐπιτέταται ἣ χαρδία οὐδὲ ἰσχύει xal 
τόνον ἔχει" τί δὲ τοῦτό ἐστι, μετ᾽ ὀλίγον εἰσόμεϑα. τῶν δὲ γηραιῶν ἤδη 
ἀνίεται ὃ τόνος. | 

Ρ. 181015 Διόπερ σύντονον ἔχουσι τοῦτο τὸ μόριον ᾧ χινοῦσι Il?" 
15 τὸ πνεῦμα, ὥσπερ χορδὴν τεταμένην νευρίνην. 

Πάλιν μόριον ᾧ χινοῦσι τὸ πνεῦμα τὴν χαρδίαν φησίν. ὅτι δὲ 
i] M , €M , , - o Ἁ 

χαὶ τὸ ἰσχυρῶς τεταμένον μᾶλλον δύναται πλήττειν, δηλοῦσιν at τε χορδαὶ 
αἱ ἰσχυρῶς ταϑεῖσαι ὀξύτατα φϑεγγόμεναι χαὶ τὰ τόξα πορρώτερον χατὰ 8 

πολὺ τοὺς οἰστοὺς πέμποντα τῶν μὴ ἰσχυρῶς ταϑέντων. ἰσχὺν δὲ νευ- 
20 ρώδη λέγει τὰς φλέβας, oi νεῦρα μὲν οὔχ εἰσι, νευρώδεις δὲ x«l ἐγγὺς 10 

τὴν φύσιν νεύροις. τούτων ῥηϑένων ῥητέον σύμπασαν τὴν ᾿Αριστοτέλους 
διάνοιαν, χαϑ᾿ ἣν οἰόμεϑα τοὺς μόσχους xai τὰς ϑηλείας βοῦς βαρὺ 15 
φϑέγγεσϑαι, τὰ δ᾽ ἄλλα νέα ὄντα ὀξυφωνεῖν, ὕστερον δὲ γίνεσϑαι αὐτὰ 
ἑαυτῶν βαρυφωνότερα xal πάλιν γηράσχοντα ὀξυφωνότερα᾽ xal προσέτι διὰ 90 

τί τὰ ἐχτεμνόμενα πρὸς τὴν τοῦ ϑήλεος μεταβάλλει φωνήν. oi ὄρχεις xol 
αἱ ὑστέραι προσήρτηνται πρὸς τοὺς σπερματιχοὺς πόρους, oi δὲ σπερματιχοὶ 
πόροι ἐχ τῆς φλεβός, ἧς φλεβὸς ἢ ἀρχὴ ἐχ τῆς χαρδίας. ἔχει δὲ αὕτη 5 

τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ μέρει τῆς χαρδίας τῷ χινοῦντι τὴν φωνήν" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 
$ δεξιὰ αὐτῆς χοιλία. ἔχει οὖν τὴν ἀρχὴν ἣ τοιαύτη φλὲψ ἐχ τῆς δεξιᾶς 80 

30 χοιλίας τῆς χαρδίας, ἐν ἧ χοιλίᾳ χαὶ τὸ νεῦρόν ἐστι, δι᾿ οὗ f$ ψυχὴ τὴ Mas τῆς καρδίας, ἐν ij χοιλίο p : b ἢ ψυχὴ τὴν 
, , b 

χαρδίαν εὐρύνει τε xal συστέλλει, xal σὺν αὐτῇ τὸν πνεύμονα, ὕφ᾽ οὗ ἣ 80 

φωνή. ὥστε ἐπεὶ ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἐστὶ τὸ νεῦρον τὸ χινοῦν τὸν ποι- 

τῷ σι 

1 πᾶσιν] πᾶσα libri, sed cf. v. 6 ἣ ἰσχὺς K et v. 6. 7 IL: ἡ hic om. IL 
2 yàp] οὖν Ka ἡ om. ἃ post ἰσχὺς add. πᾶσα Ka πᾶσιν om. Ka 
τῶν om. Ka 9 μερῶν Ka τοῖς---ζῴοις] ἐναίμων ζώων Ka 4 ἤδη om. 
et (4. 5) εἴρηται πολλάχις coll. Ka 9 ὑπέρ που L 8 ἐστιν Ka 10 ἀναγ- 

χαῖον Ka 10. 11 ἔτι μὲν οὖν τοῖς ἃ 12 γνωσόμεϑα IL, sed cf. p. 245,10 

14. 15 Διόπερ---πνεῦμα om. Καὶ 16 Πάλιν---χινοῦσι] Πᾶν μόριον τὸ χινοῦν ἃ 
20 λέγουσι Ka νευρώδη δὲ Ka 21 τούτου προρρηϑέντος Ka τὴν] τοῦ L.: 

τὴν τοῦ ἃ 22 τὰς] τοὺς ἃ 29 τῆς ϑηλείας L 21 φλεβὸς ἡ om. ἃ 

165 



244 PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. E 1 [Arist. p. 78715] 

10 

15 

20 

25 

30 

95 

ἡτιχὸν τῆς φωνῇς πνεύμονα, ἐν αὐτῷ δὲ ἔχει xal ἢ φλὲψ τὴν ἀρχήν, 117» 

χαλῶς εἴρηται ὅτι ἧς ἢ ἀρχὴ ἐχ τοῦ μέρους τῆς χαρδίας ἐστὶ τοῦ 40 

χινοῦντος χαὶ ποιοῦντος τὴν φωνὴν ἐν τῷ χινεῖν τήν τε χαρδίαν χαὶ σὺν αὐτῇ 
τὸν πνεύμονα. νευρώδους δὲ οὔσης τῆς χαρδίας χαὶ ἀρχῆς τῶν νεύρων, 45 

οὐδὲν διαφέρει λέγειν αὐτὴν χινεῖν τὰ νεῦρα ἣ τὰ νεῦρα χινητιχὰ εἶναι 
αὐτῆς. προσήρτηνται οὖν οἱ ὄρχεις ἐν τοῖς σπερματιχοῖς πόροις ὥσπερ ὃ 

λίϑος 6 τείνων τὴν χορδὴν xal at λαιαί, λέγων λαιὰς ἢ τὰς χεῖρας τῶν 

γυναιχῶν, ἃς προσά πτουσιν εἰς τοὺς στήμονας διὰ τὸ τεῖναι αὐτούς, ἢ 118: 
τοὺς ÀA(Douz* ἀπαιωροῦσι γὰρ λίϑους τινὰς ἐν τοῖς στήμοσιν αἵ ὑφαίνουσαι, 

ἵνα τείνωσιν αὐτούς. ἐπεὶ οὖν οἵ ὄρχεις xal αἱ ὑστέραι προσήρτηνται ἐν 

τοῖς πόροις, οὗτοι δ᾽ ἐν τῇ φλεβὶ καὶ αὕτη ἐν τῇ χαρδίᾳ, οἵ μὲν ὄρχεις 
xai oi πόροι xal ai φλέβες ἐοίκασι τῷ τείνοντι λίϑῳ τὴν χορδήν, ἢ δὲ ópot xal ai φλέβες ἐοίχ ᾧ τείνοντι λίϑῳ τὴν χορδήν, ἢ δὲ 
χαρδία τῇ τεινομένῃ χορδῇ, T, δὲ χινοῦσα αὐτὴν ψυχὴ τῷ μουσιχῷ χαὶ 5 

ὅλως τῷ χινοῦντι τὰς χορδάς. τούτων οὕτως ἐχόντων ὥσπερ ἐπὶ τῆς χορδῆς 
τεταμένης οὔσης ἰσχυρὸς γίνεται ὃ φϑόγγος, τοῦ λίϑου δὲ ἀφαιρεϑέ E αν aL φὕογγος, dod dd 
ἀσϑενής, οὕτω xal ἐπὶ τῶν ὄρχεων x«l ὑστερῶν. νέοις μὲν γὰρ οὖσι τοῖς 
ζῴοις xai μιχρῶν ὄντων τῶν ὄρχεων xal ἀβαρῶν, οὐ δύνανται τείνειν τὴν 

΄ 1 , m s - Sis 5 , ' - 7 , 
xapü(av* μὴ τεινομένη δὲ ἀδυνατεῖ δι᾿ ἀσϑένειαν πολὺν χινῆσαι ἀέρα" εἰ 

δὲ τοῦτο, ἀνάγχη ὀξύφωνα εἶναι χαὶ τὰ νέα ἄρρενα χαὶ τὰ νέα ϑήλεα. 
o Y M N c , ) n NA N , 2 Li - ὕστερον δὲ χατὰ τὴν ἡλιχίαν, χαῦ ἣν δύναται τὸ σπέρμα ἐχχρίνειν, τῶν 10 

σπερματικχῶν πόρων μεταβαλλόντων xai ἰσχυροτέρων γινομένων συμμετα- 

βάλλουσιν αὐτοῖς xai ot ὄρχεις xai αἱ ὑστέραι xai γίνονται μείζους xal 

βαρύτεροι" τοιούτων ὃξ γινομένων τείνεται μᾶλλον ἢ χαρδία, ἐπεὶ xal ἐν τῇ 
Ἂ“-Ν σ Ἃ , 5 , m , ^ 

νευρίνῃ χορδῇ ὅσον ἂν μείζονα ἀπαιωρήσῃς λίϑον, μᾶλλον vetvexat* μᾶλλον 

ὃς τεινομένη δύναται πλείονα χινεῖν ἀέρα διὰ τὴν τῆς τάσεως ἰσχύν, 

πλείονα δὲ τοῦ ὃν ῥᾳδίως δύναται χινῆσαι. πρῶτον μὲν γὰρ ἀσϑενὴς οὖσα 
ἐχίνει διὰ τὴν ἀσϑένειαν ἐλάττονα τῆς οἰχείας δυνάμεως, ὑὕφ᾽ οὗ συνέπιπτεν 15 

ὀξὺ φϑέγγεσϑαι, ὕστερον δὲ μείζονα τῆς οἰχείας δυνάμεως x x βαρύ. ἤδη 
δὲ γηράσχουσι διὰ τὸ ἀνίεσϑαι ἐν τῷ γήρει τοὺς πόρους χουφότεροι χαὶ οἵ 

ὄρχεις xai ai ὑστέραι γίνονται, διὸ πάλιν ὀξυφωνοῦσιν. οἱ μόσχοι δὲ διὰ 
Α , , [r4 » ' “- 5: 2 iJ 3 ' y - 

τὴν ἀρτηρίαν, ὥσπερ εἴρηται, πολὺν χινοῦσιν ἀέρα, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι 

τὴν χαρδίαν τεταμένην τῶν ὄρχεων χούφων ὄντων, βραδέως αὐτὸν χινοῦντες 
βαρὺ φϑέγγονται" ὕστερον δὲ αὐξηϑέντων τῶν ὄρχεων τείνεται, ὥστε τὸν 90 

SUN ' ae, / A r4 €-€ , ' N - ' » αὐτὸν σχεδὸν xal ἴσον ἀέρα ἕλχουσα τῷ ἑλχομένῳ xal πρὸ τοῦ τοὺς ὄρχεις 
αὐξηϑῆναι ταχέως αὐτὸν xtvel* τούτου δὲ οὕτω χινουμένου ἀνάγχη ὀξύτερον 
φϑέγγεσϑαι. τὰ δ᾽ ἐκτεμνόμενα μεταβάλλει εἰς τὴν τῶν ϑηλέων φωνὴν ἐξ 

1 δὲ om. IL 9 τε om. Ka 4 νευρώδης δὲ οὖσα ἡ χαρδία xol ἀρχὴ IL (ἀρχὴ 
etiam a) 8 τεῖναι αὐτοὺς] εἶναι αὐτὰς IL 9 οἱ ὑφαίνοντες K: οἱ ἐμφαίνοντες ἃ 

18 ψυχὴ] χορδὴ 1, 14 ταῦτα οὕτως ἔχοντα IL 17 ζῴοις] νέοις IL 
δύναται Ka 18 τεινομένης I ἀδυνατεῖ om. L 19 τούτω a 

22 oi et ai om. IL 24 ὅσον] ὃς « ἀπηωρήσης IL 25 τεινομένης IL 

21 

29 

post ἐλάττονα add. διὰ IL 28 lacunam indicavi: addendum διὸ φϑέγγεται 
δὲ om. a ἐν om. ἃ 92 χινοῦσιν Ka 94 xal ἴσον σχεδὸν coll. Ka 

96 μεταβάλλεσϑαι Καὶ 
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*, , * iJ , ' , , , ' - » Ἔτι ἀνάγχης διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. ἀφαιρουμένων γὰρ τῶν ὄρχεων ἀνίεται xod 118r 
$ τάσις τῶν πόρων, ἀνιεμένων δὲ τῶν πόρων ἀνίεται xai ἣ τῆς χαρδίας 
τάσις, Tj διὰ τὴν οἰχείαν συμβαίνει ἀσϑένειαν ὀλίγον xal ἐλάττονα δηλονότι 
τῆς οἰχείας δυνάμεως χινεῖν" ὀλίγου δὲ ὄντος xal χινουμένου ταχέως ἕπεται 25 

5 τὸ φϑέγγεσϑαι ὀξὺ χαϑάπερ xai τὰ ϑήλεα. f, μὲν οὖν διάνοια σύμπασα 
τῶν λεγομένων περὶ βαρύτητος χαὶ ὀξύτητος τῶν φϑόγγων αὕτη" μετιτέον 

δὲ ἤδη χαὶ τὰ χατὰ τὰς λέξεις. ἔστι δὲ τὸ τοῖς μὲν νέοις οὔπω 
ἐπιτέταται ἴσον τῷ τοῖς μὲν νέοις οὔπω ἐπιτέταται ἣ χαρδία- οὔπω γὰρ 

οἵ ὄρχεις ηὔξηνται xal αἱ ὑστέραι, ἵνα βαρεῖαι γένωνται. τοῦτο γὰρ ἠνιξάμεϑα 
10 πρὸ ὀλίγου, ἡνίκα ἐλέγομεν "τί δὲ τοῦτό ἐστι, μετ᾽ ὀλίγον εἰσόμεϑα᾽. τοῖς 

δὲ γηράσχουσιν ἤδη ἀνίεται ὃ τόνος τῆς χαρδίας διὰ τὸ ὥσπερ εἰ 
ἀπομαραινομένων τῶν ὄρχεων χουφοτέρους αὐτοὺς γίνεσϑαι. οἱ δὲ ταῦροι 80 

σύντονον χαὶ τεταμένην ἔχουσιν αὐτὴν διὰ τὸ τῶν ὄρχεων βάρος. ὅτι δὲ 
τὰ ὀστᾶ ζητεῖ τὴν τοῦ νεύρου φύσιν, δῆλον: γεώδη γὰρ ἀμφότερα. 

-» ΄ - € ^M - ^ 

15 εἴη δὲ ἄν τὸ τῆς λέξεως χατάλληλον τοιοῦτον τὰ δὲ νεῦρα ζητεῖ τὴν τῶν 
ὀστῶν φύσιν: xal γὰρ τὰ ἐν τῇ τῶν βοῶν χαρδία νεῦρα μεταβάλλει εἰς 

ὀστᾶ, ἀλλ᾽ οὐ τὰ ὀστᾶ εἰς νεῦρα΄. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ συμμεταβάλλει xal 
τοῦτο τὸ μόριον μόριον λέγει τοὺς ὄρχεις. τὴν δὲ ἀνωμαλίαν, φησί, τῆς 
φωνῇς χαλοῦσι τραγίζειν, ὅπερ τραγίζειν γίνεται xal ἐν τοῖς ϑήλεσιν, ἀλλ᾽ 35 

20 οὐχ ὁμοίως ἐστὶν ἐπίδηλον ὥσπερ xai ἐν τοῖς ἄρρεσιν. ἀνωμάλου γὰρ 
ὄντος τοῦ βάρους τῶν ὄρχεων διὰ τὴν συνεχῶς γινομένην αὔξησιν αὐτῶν 
ἀνώμαλος γίνεται xai ἢ φωνή" ὕστερον δὲ ἠρεμήσαντος τοῦ βάρους χαὶ ἐν 

ET 5 - » , M [4 ^ , - | ME C. , * , , 

τῷ αὐτῷ ὄντος μένει xul ἣ φωνὴ ἐν τῇ αὐτῇ ποιότητι: τούτου γάρ ἐστι 
δηλωτιχὸν τὸ μετὰ δὲ ταῦτα χαϑίσταται εἰς τὴν τῆς ἐπιούσης 
ἡλικίας βαρύτητα. ἐπεὶ δὲ ix τῆς χαρδίας ὑπάρχει παντὶ τῷ σώματι 7 25 Ἢ ς ρὕτητα. εχ τῆς χαρόιας ὑπαρχ 1 T 

συντονία xai τὸ ἰσχύειν, ἐχλυομένης αὐτῆς ἀνάγχη xà ἐχτεμνόμενα μεταβάλλειν 40 
EL - , ' M ^ » , o ' b! , 

εἰς τὴν τοῦ ϑήλεος φωνὴν xat τὴν ἄλλην μορφήν: ὥστε διὰ τὸ συμβαίνειν 
2 , ^ 5 , » v , , ' , ὃ ἀνίεσϑαι τὴν ἀρχήν, ἥτοι τὴν χαρδίαν, μεταβάλλει τὰ ἐχτεμνόμενα εἰς 
τὸ ϑῆλυ, ἀλλ᾽ οὐχ ὥς τινες ὑπέλαβον εἶναι τοὺς ὄρχεις σύναμμα xat 

80 σωρείαν xal συνέλευσιν πολλῶν ἀρχῶν. ἦσαν γὰρ ot λέγοντες ᾿ μὴ ὥσπερ 
- , , ' » jJ e ed , ^ 2 ἂν ^ e , :- ἐν τῇ χαρδίᾳ μία ἐστὶν ἀρχὴ ἣ τοῦ σφύζειν χαὶ ἐν τῷ ἐγχεφάλῳ ὁμοίως 

uu T, τῶν αἰσϑήσεων, ὡσαύτως xal ἐν τῷ ἥπατι ἣ τῆς ἐξαιματώσεως, 45 
τᾷ M " » , ?-- «e * 4. NY - , M 

οὕτως xal ἐν τῷ Opysu ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν τῷ ἑνὶ ὄρχει πολλῶν δυνάμεων xal 
ἀρχῶν συνδρομή. τεμνομένου δὲ τοῦ ὄρχεως T, τῶν ὄρχεων συντέμνονται 

35 αὐτῷ T, αὐτοῖς χαὶ αἱ ἐνοῦσαι δυνάμεις xal ἀρχαί" τούτων δὲ τῶν δυνάμεων 
xal ἀρχῶν ἀφαιρουμένων μεταβάλλειν ἀνάγχη xal τὸ ζῷον". οὐ δή, ὥσπερ 
εἴρηται, διὰ τὸ εἶναι ἐν αὐτοῖς σύναμμα πολλῶν ἀρχῶν τοῦτο συμβαίνει, 

1 διὰ] δὲ 1 γὰρ] δὲ IL 8 συμβαίνει post 7 ponunt Ka xal om. Ka 
8 ἐπιτέταται ἴσον.---.,χαρδία οὔπω om. a 9 βαρεῖς Ka 12 χουφότερον a 
αὐτοὺς om. Ka 15 χαταλλήλων a τὴν om. à 16 xai] εἰ KLa 19 ὅπερ 
τραγίζειν] 7] Ka 20 χαὶ om. Ka ἀνώμαλον L 21 ὃν τὸ βάρος IL 24 τοῦτο ἃ 
χαϑίστανται Ka 29 ὥς] οὕτω L 80 post μὴ add. γὰρ Ka 94 συν- 
τέμνεται 11,} 96 xai post ἀνάγκη om. Ka post δή add. οὖν Ia 
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ἀλλ᾽ ὅτι utxpal μεταστάσεις μεγάλων μεταστάσεων αἴτιαι γίνονται, ἀλλ᾽ 118» 

οὐ δι’ αὑτάς, ἀλλ᾽ ὅταν συμβαίνῃ αὐτοῖς ἀρχὴν συμμεταβάλλειν, ὥσπερ 

χἀνταῦϑα. τῇ γὰρ ἐχτομῇ xal μεταστάσει τῶν ὄρχεων συμμετέβαλλεν $ 
ἀρχή, ἤτοι ἢ χαρδία. ὄργανα γὰρ ἔχουσα τοὺς σπερματιχοὺς πόρους ἢ 

χαρδία χαὶ τοὺς ὄρχεις: ἀνάγχη οὖν μεταβαλλόντων τῶν ὀργάνων μεταβάλλειν 
χαὶ τὰς ἀρχάς, τούτων ὃὲ μεταβαλλουσῶν χαὶ τὸ ζῷον. ὅτι δὲ τῶν ὅ 

ὀργάνων μεταβαλλόντων μεταβάλλουσι χαὶ τὰ χρώματα αὐτοῖς, δῆλον ἀπό 

τε τῶν ὀμμάτων χαὶ ἄλλων πολλῶν. at γὰρ ἀρχαὶ μεγέϑει οὖσαι 
υιχραί, (ὑποπολλαπλάσιος γὰρ ἣ χαρδία τῆς τοῦ ζῴου ὁλότητος) τῇ 

10 δυνάμει μεγάλαι εἰσίν: ἐν ταύτῃ γὰρ οὐσίωται ἢ ἀρχή, xul τὸ εἶναι 
αὐτῆς ἐστιν ἐν τῷ αὐτὴν μὲν εἶναι πολλῶν αἰτίαν, ταύτης δὲ ἄνωϑεν 

μηδὲν εἶναι ἄλλο αἴτιον. εἰ δὲ τοῦτο, ἐπιειχῶς μεγάλη εἶναι τῇ δυνάμει 
λέγεται. 

Q1 

p. 788416 Τοῦ δὲ φύσει xà μὲν τοιαῦτα συνίστασϑαι τῶν ζῴων, 

19 ὥστε βαρύφωνα εἶναι. - 

Πρὸς ταῖς εἰρημέναις αἰτίαις λέγει συμβάλλεσϑαι πρὸς τὸ τὰ μὲν βαρύ- 10 

φωνα εἶναι φύσει τὰ δὲ ὀξύφωνα xai τὴν ψυχρότητα xai τὴν ϑερμότητα 
τοῦ τόπου. οἱ γὰρ ἐν ϑερμοτέρᾳ χώρᾳ οἰχοῦντες ἄνϑρωποι βαρυφωνότεροί 15 

εἰσι τῶν ἐν ψυχροτέρᾳ olxoóvtov* τοῦτο δὲ xal ἐπὶ πτηνῶν xal τῶν ἄλλων 
20 ἁπάντων, ὁπόσα φϑέγγεται, συμβέβηχε. τὸ γὰρ ϑερμὸν πνεῦμα διὰ παχύτητα 20 

(ἔχει γὰρ ἐγχαταμεμιγμένον πολὺ τὸ γεῶδες, ἤτοι τὴν ξηρὰν ἀναϑυμίασιν, 
ja] N Ἃ - » ΜΈΧΡΙ. o N Ἁ M , "n * d y M ὃ πολὺ ὃν ποιεῖ αὐτὸ ἅμα xal βαρὺ xal παχύ) διὰ οὖν παχύτητα xal δη- 

λονότι xai βαρύτητα βραδέως χινούμενον ποιεῖ βαρυφωνίαν: τὸ δὲ ψυχρὸν 25 
3 , 5 , - Y ΄- δ 5. X - $3 M - , , 

τοὐναντίον ὀξυφωνίαν. δῆλον δὲ τοῦτο xal ἐπὶ τῶν αὐλῶν xat τῶν αὐλούντων᾽ 
“- | A - 2] ^ , , e F b e, 

35 τῶν γὰρ διὰ τῶν αὐλῶν αὐλούντων ot ϑερμότερον πνεῦμα προϊέμενοι 30 

ὁποῖον ot αἰάζοντες, βαρύτερον αὐλοῦσιν. τοῦ δὲ τραχεῖαν εἶναι xai λείαν 
τὴν φωνὴν xai ὅλως πάσης τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας αἰτία ἣ τραχεῖα 8ὅ 
5 , , A τ » ) Ψ , € , o M 

ἀρτηρία" ταύτην γὰρ εἶπεν ὄργανον, Ot οὗ φέρεται ἣ φωνή. ὅτι δὲ 
4 » “ σ 5 , , 3 ΡΤ —- 9 P! 3 τραχύτητα ἐμποιεῖ, ὅταν ἐγγένηται ὑγρότης ἐν αὐτῇ, δῆλον. ἣ μὲν γὰρ 40 

80 μαλαχὴ ἀρτηρία δύναται ταμιεύεσϑαι, τουτέστιν ἄριστα συστέλλεσϑαι χαὶ 
εὐρύνεσϑαι xol ὅλως παντοδαπὴ γίνεσϑαι" εὐχάμπτου δὲ αὐτῆς οὔσης ἡδίστη 

1 μεταβάσεων I ἀλλ᾽ ante οὐ om. Ka 2 αὐτὰς libri συμβαίνει La 
9 συμμετέβαλεν a 4 ἔχουσι K: ἔχει a 5 ἀναγκαῖον Ka οὖν μετα- 
βαλλόντων] συμμεταβαλλόντων IL ὀργάνων] ὄρχεων ἃ 6 xai ante τὸ om. ἃ 

τὰ ζῷα La 8 ὀνομάτων IL post ἀρχαὶ add. τῷ Ka 10 ἐν τούτῳ Ka 
14 τὰ μὲν τοιαῦτα Arist.: τοιαῦτα μὲν libri, sed cf. v. 16 16 πρὸς ante τὸ om. a 

17 φύσει om. L: φύσις a χαὶ τὴν ϑερμότητα xai τὴν (τὴν om. a) ψυχρότητα 

coll. Ka 18 ϑερμοτέραις χώραις Ka 19 εἰς ψυχροτέρας K: ἐν ψυχροτέρων a 
20 ὅσα Ka 21 γὰρ om. Ka ἐγχὰταμεμιγμένων a ἤτοι om. 11, 
τὴν γεηρὰν Ka 22 πολὺ ὃν om. Ka παχὺ καὶ βαρύ coll. Ka x«i post 

παχύτητα om. IL 20 χινουμένην IL 26 oi om. IL : βαρυτέρως ἃ 
21 τὴς om. IL αἴτιον ἃ 29 ποιεῖ IL ἐγγίνηται IL αὐτῷ ἃ 

81 παντοδαπὴς Ka ἀχάμπτου K 
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7 e M A , Ἁ μὲ , b N 

γίνεται ἣ φωνὴ xal τὴν ἀχοὴν ἡδύνουσα. τὸ δὲ tay! 
' 

sósca 
e , ^ , PA m e 3 m , MI € , 

ῥαδίως τοῦ πνεύματος οὕτως ἀνα γνωστέον xal γὰρ ῥαδίως xaut- 19r 
A e ΄ - , »v S. ^ , [4 ^ , - 

εύεται τοῦ πνεύματος. ἔστι ὃξ τὸ λεγόμενον 'xal γὰρ ῥαδίως ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος χάμπτεταί τε χαὶ παντοδαπὸν γίνεται, ἤτοι μέγα χαὶ 

΄ 2 

μιχρόν: ἣ δὲ σχληρότης ἀταμίευτον,. 

ν». 188υ09 Εἴρηχε μὲν οὖν περὶ αὐτῶν xai Δημόχριτος, οὐ χαλῶς 
δὲ εἴρηχεν. 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ [τίνος ἕνεχα] τοὺς προσϑίους ὀδόντας πίπτειν χαὶ 
πάλιν ἄλλους φύειν λέγει εἰρηχέναι χαὶ Δημόχριτον, οὐ χαλῶς δὲ διὰ τὸ 

5 

/-. , , ^ ) τὴν αἰτίαν ἣν ἀπέδωχε μὴ ἐφαρμόζειν ἐπὶ πάντων μηδ᾽ εἶναι χαϑόλου. 10 

ἔλεγεν οὖν ὃ Δημόχριτος πίπτειν αὐτοὺς διὰ τὸ πρὸ ὥρας xal παρὰ φύσιν 
φύειν τότε xa. ὃν χαιρὸν xal φύουσιν (ἄρχονται δὲ φύειν ὡς εἰπεῖν ἐν τῷ 

δευτέρῳ ἔτει τῆς ἡλικίας οἱ ἄνϑρωποι)" πρὸ ὥρας οὖν, φησί, φύουσιν, τὸ 
Ν Ἁ σ M a ’ 5 , δ 3a A , x x Y 

δὲ πρὸ ὥρας xai παρὰ φύσιν οὐ ϑέλει μένειν ἐπὶ πολύ. τὸν δὲ χατὰ 

φύσιν χαιρὸν τῆς τῶν ὀδόντων ἐχφύσεως τὸν τῆς ἥβης εἶναι ἔλεγεν. ἔστι 90 
δὲ ὁ τῆς ἥβης χρόνος τὸ ἕβδομον χαὶ ὄγδοον ἔτος τῆς ἡλιχίας χαὶ ἐφεξῆς 

ἄχρι τοῦ ὀχτωχαιδεχάτου T, χαὶ εἰχοστοῦ. τοῦ δὲ πρὸ ὥρας xai παρὰ 

φύσιν φύειν ἡτιᾶτο τὸ ϑηλάζειν- διότι γάρ, φησί, ϑηλάζουσι, βλαστάνουσι. 
υήποτε δὲ οὐχ ἁπλῶς αὐτὸ τὸ ϑηλάζειν Δημόχριτος ἠτιᾶτο, ἀλλὰ διὰ τοῦ 
ϑηλάζειν τὸ γάλα νίττετο᾽ τὸ γὰρ γάλα ϑερμὸν ὄν, ὡς xal ᾿Αριστοτέλης 

μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, ποιεῖ βλαστάνειν τοὺς ὀδόντας: αὐξητιχὸν γὰρ τὸ ϑερμόν, 

διὸ xai τὰ ϑερμοτέρῳ χρώμενα γάλαχτι ϑᾶττον ὀδοντοφυεῖ. ϑεὶς δὴ τὴν 25 
Δημοχρίτειον δόξαν ἐνίσταται πρὸς αὐτὴν λέγων “εἰ διὰ τὸ θηλάζειν συυ- 

βαίνει παρὰ φύσιν φύειν τοὺς ὀδόντας, xal ἐπὶ τούτῳ πίπτουσι, ϑηλάζει xai 
ὕς xal πάντα τὰ χαρχαρόδοντα" εἰ δὲ τοῦτο, παρὰ φύσιν ἄρα χαὶ πρὸ 

ὥρας xal oi τούτων ὀδόντες φύουσιν: ἔδει οὖν πίπτειν, οὐ πίπτουσι δέ. 

Ρ. ἴ88020 ᾿Επεὶ δὲ τὴν φύσιν ὑποτιϑέμεϑα, ἐξ ὧν ὁρῶμεν ὑπο- 
τιϑέμενοι. 

4 b! 2 7 ec x ' £ Bc A , Τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα ἅμα τε πρὸς τὴν Δημοχρίτειον ἐνίσταται δόξαν 30 

χαὶ ἅμα συγχατασχευάζει ὅτι οὐχ ἔστι παρὰ φύσιν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ ϑηλάζειν 

, Y» , , ΧΩ) ὦ “Ὁ ΄ - » 

φύσις οὔτε ἐλλείπει, τουτέστιν οὔϑ᾽ ὕστερον τοῦ προσήχοντος χαιροῦ, οὔτε 
πρότερον ποιεῖ τι τῶν ἐνδεχομένων περὶ ἕχαστον, ἀλλὰ πάντα ἐν τῷ ἁρμό- 

l xai γὰρ libri et Arist. PSY: xoi om. Arist. vulg. 2 ῥάδιον utrobique Ka 

τοῦ πνεύματος---ῥὁαδίως om. IL 4 παντοδαπαὶ K: παντοδαπὰ a γίνονται Καὶ 

8 οὖν om. IL τίνος ἕνεχα delevi 9 πάλιν post φύειν ponunt Ka 

εἴρηχε xal Δημόχριτος Ka 10 ἀποδέδωχε Ka 12 «xai om. IL 
ἄρχεται IL 14 post pévetv add. xai a 11 ἄχρι τῶν τὴ ἢ καὶ εἴχοσι Ka 
22 ὀδόντας quet (sic) IL 27 ὑποτιϑέμεϑα Arist.: ὑποτιϑέμενος libri 29 

om. Ka 39 τι om. IL 

ἢ τῶν ὀδόντων ἔχφυσις, ἀλλὰ xol λίαν χατὰ φύσιν. λέγει οὖν “ἐπειδὴ T, 35 

τε 
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ζοντι χαιρῷ ἀποδίδωσιν, ἀνάγχη 08 μετὰ τὴν τοῦ γάλαχτος ἀπόλαυσιν. 40 
, EL , - ΄ dec y , 

τουτέστι μετὰ τὸ παύσασϑαι τοῦ ϑηλάζειν ἀνάγχη ἔχειν ὄργανα πρὸς 
J M - 2 , »y Jj , » ' ὟΣ " 2 -“ , τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν, εἴπερ παρὰ φύσιν εἰσὶν οἱ ὀδόντες ἐν τῷ τρίτῳ 45 

M , , M [rd ? “ e , [4 [4 , 

xal τετάρτῳ πέμπτῳ τε xal | ἕχτῳ ἔτει τῆς ἡλιχίας, ὡς ὁ Δημόχριτος 119v 

5 βούλεται, χατὰ φύσιν δὲ πρὸς ἥβην, ἐνέλιπεν dv ἢ φύσις τῶν ἐνδεχο- 
μένων αὐτῇ τι ποιεῖν᾽. ὑποχείσϑω δὴ φύειν τοὺς ὀδόντας ἀπὸ τοῦ 5 
€ , Ὑ A , ^ 5 A A M , ART, " ΄ Li 

ἑβδόμου ἔτους xal ἐφεξῆς, ἐπειδὴ χατὰ τὸν Δημόχριτον οὗτός ἐστιν ὃ χατὰ 
φύσιν χρόνος τῆς ὀδοντοφυΐας, ὥστε εἶναι τὰ παιδία ἀπὸ τῆς γενέσεως ἄχρι 

τοῦ ἑβδόμου ἔτους νωδά: ἐπεὶ οὖν τὸ μαχρότατον ἄχρι τοῦ τρίτου χρόνου 
10 ϑηλάζουσιν, εἶτα παύονται, ἐν τῷ τετάρτῳ πέμπτῳ Éxtp πῶς ἂν ἐτρέφετο 

ὄργανα μὴ ἔχοντα πρὸς τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν; ὥστε τὸ τοιοῦτον ἔργον 
τῆς φύσεως, ἤτοι τὸ ὀδόντας ἔχειν xal ἐντὸς τοῦ ἑβδόμου χρόνου, χατὰ 10 

φύσιν ὑπάρχον συμβαίνει μὴ χατὰ φύσιν εἶναι, ἀλλὰ παρὰ φύσιν χατὰ τὸν 

Δημόχριτον, εἴπερ βίᾳ κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χαιρόν, ὥς φησι, φύουσι, πᾶν δὲ τὸ 
, A 4 

15 βίᾳ παρὰ φύσιν. 

Ρ. 89. 0. Ἔχ μὲν οὖν τοῦ μείζονος πλείω ἀναγκαῖον ἐπιρρεῖν 

τροφήν, ἐχ δὲ τοῦ ἐλάττονος στενωτέραν. 

Τὸ στενωτέραν ἴσον ἐστὶ τῷ ὀλιγωτέραν. λέγει δὲ βραδύτερον γίνεσϑαι 
3 / ' Y M 1 $ - S. γον DA - 5 -— Aem 

τοὺς γομφίους διὰ τὸ πολλὴν τροφὴν ἐπιρρεῖν αὐτοῖς &x τοῦ ὀστοῦ, ἐν « 15 

20 εἰσι, τὸ δὲ πολὺ δυσχατέργαστον. λέγει δὲ πάλιν φύειν τοὺς προσϑίους 

πεσόντας διὰ τὸ τότε ὅτε πίπτουσιν ἔτι xal τὸ ὀστοῦν, ἐν ᾧ εἰσι, φύειν 30 
' » e 1 » 3 * - ᾿ 7 v » x Κ᾽ 

xal αὔξειν. οὕτω γὰρ ἔλεγε xai περὶ τῶν χελιδόνων ὅτι dy τις τὰ ὄμματα 
αὐτῶν χεντήσῃ μιχρῶν ὄντων τῶν νεοττῶν, πάλιν γίνεται" γινόμενα γάρ 
ἐστιν ἀλλ᾽ οὐ γεγενημένα. φύουσιν οὖν διά τε τὸ ἔτι φύειν τὸ ὀστοῦν xai 25 

95 διὰ τὸ ἔτι ὥραν εἶναι γίνεσϑαι τοὺς ὀδόντας. σημεῖον δὲ τοῦ ἔτι ὥραν 
εἶναι ὀδοντοφυΐας ὅτι xal οἱ πλατεῖς γίνονται πολὺν χρόνον: ἄχρι γὰρ τοῦ 30 

εἰχοστοῦ χρόνου ὥραν ἔχουσιν ἐχφύσεως. ἐνίοις δέ, φησί, χαὶ γηράσχουσι 
Ἱεγένηνται οἱ ἔσχατοι διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τροφὴν ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ τοῦ 35 

ὀστοῦ, τὸ δὲ πολὺ δυσχατεργαστότατον χαὶ βραδέως ἀγόμενον εἰς ὃ σπεύδει 

30 αὐτὸ ἣ φύσις ἀγαγεῖν. 

2 post τουτέστι add. ἀνάγχη δὲ Ka ἀνάγχη om. Ka 9 ἐν τῷ---Δημόχριτος 
(4) om. sed in marg. adscr. L 4 τῆς ἡλιχίας ἔτει coll. Ka ó om. L 
5 ἐνέλιπεν libri et Arist. Y: ἐνέλειπεν Arist. vulg. ἂν om. IL 6 δὴ] δὲ a 
' τὸν om. KLa 8 ὀδοντοποιίας IL 12 τὸ] τοὺς I ὀδόντα ἃ 
ἐντὸς} ἐν τῇ I ἑβδόμου] c Ka 18 μὴ---εἶναι om. Ka post παρὰ φύσιν 

add. εἶναι Ka τὸν om. Ka 14 φύει Ka 18 βραδυτέραν K: βραδυ- 
τέρως à 20 post προσϑίους add. ὀδόντας Ka 2l πεσόντος ἃ 22 ἔλεγε] 

ΔΘ p. 11408] 24 τε om. Ka. 26 oi om. IL γίνονται] φύονται Ka 

28 πολὺν a 



PHILOPONUS IN DE GEN. ANIM. E 8 [Arist. p. 78952] 249 

p. 78962 Δημόχριτος δὲ τὸ οὗ Évexa ἀφεὶς λέγειν πάντα ἀνάγει 119» 
e οἷς χρῆται ἣ φύσις οὖσι μὲν τοιούτοις. 

Οἷς χρῆται ἣ φύσις λέγει τὰ ὄργανα" τοιούτοις δὲ ἤτοι φυσιχοῖς, 40 

ὀργάνοις μέντοι xal ἄλλου ἕνεχα. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον “ἀφεὶς 6 
5 Δημόχριτος τὴν χυριωτάτην αἰτίαν ἀποδιδόναι ἀνάγει πάντων τὸ εἶναι εἰς τὰ 

ὄργανα᾽. εἶπε γὰρ xal πρότερον ὅτι Δημόχριτος τοῦ ἐσχισμένον εἶναι τὸν 
πνεύμονα αἴτιον εἶναι ἀπεφήνατο τὸ ἀναπνεόμενον πνεῦμα, xal ὅλως ἅπαντα 120r 
τὰ ὄντα xal γινόμενα ἀνάγει εἰς τὰ ὄργανα. ὥστε γίνεσϑαι μέν, φησί, 5 
διὰ τοῦ ϑηλάζειν ὡς δι᾽ ὀργάνου [ὀδόντων] τὴν ὀδοντοφυΐαν, ἄλλο δέ τι 

10 διὰ τοῦ πνεύμονος ὁμοίως ὡς δι᾿ ὀργάνου, xal ἄλλο δι᾿ ἄλλου οὐϑὲν 
χωλύει, dÀÀ οὐ διὰ ταῦτα προηγουμένως, ἀλλὰ διὰ τὸ τέλος xal τὸ οὗ 10 

ἕνεχα. ὅμοιον οὖν πρὸς τὴν ἑχάστου γένεσιν τὸ αἰτιᾶσϑαι τὰ ὄργανα, 
ὥσπερ εἴ τις ἔροιτο διὰ τί τὸ αἷμα ἐκ τῆς φλεβὸς ῥεῖ, εἰπεῖν ὅτι διὰ τὸ 15 

τὸν σίδηρον τεμεῖν αὐτήν, 7| ὡς αὐτός φησι, διὰ τί τὸ ὕδωρ ἐχ τῶν σαρχῶν 
15 ῥεῖ τοῦ ὑδρωπιῶντος, εἰπεῖν ὅτι τὸ μαχαίριον ἔτεμεν. οὐ γὰρ διὰ τοῦτο 

ταῦτα γίνεται, ἥ τε τοῦ αἵματος χαὶ ἣ τοῦ ὕδατος ῥύσις, ἀλλὰ διὰ τὸ ὑγιαίνειν, 90 

οὗ ἕνεχα τὸ μαχαίριον ἔτεμεν. ἐνταῦϑα πεπλήρωται χαὶ τὸ παρὸν βιβλίον 
^ e m , , , M e ^) ; A , 

xal ἢ παροῦσα πραγματεία [Περὶ ζῴων γενέσεως xal αἱ εἰς αὐτὴν σχολαί, 
i 

1 δὲ τοῦ ἕνεχα I λέγει Καὶ ἀνάγειν Καὶ 1l. 2 ἀνάγει οἷς χρῆται] sic 

etiam Arist. PSY: post ἀνάγει add. εἰς ἀνάγχην Arist. vulg. 9 τούτοις IKL, sed 

cf. v. 2 4 μέντοι] μέν τι ἃ ἀλλ᾽ ob ἕνεχα ἃ post ἕνεχα fort. addendum 
οὖσιν 6 λόγος 1, ἀφεὶς--- ὄργανα (6) om. a 6 εἶπε---πρότερον] B 6 
Δημόκριτος---ἐσχισμένον εἶναι] τῆς ἀναπνοῆς xal ἐχπνοῆς ἃ 8 γίνεσθαι] οὕτως ἃ 
9 ὀδόντων delevi post ὀδοντοφυΐαν add. γίνεσϑαι ἃ ἄλλο δέ τι --- πνεύμονος (10)] 
ἔτι διὰ τοῦ πνεύματος ἃ 10. 11 οὐθὲν χωλύει} οὖσϑε ἃ 11 χωλύειν Καὶ 

12 πρὸς--- γένεσιν post ὄργανα ponunt Ka 18 ὥσπερ εἰ τινὸς ἐρομένου διὰ Ka 
εἰπεῖν] εἴπη τις Ka 15 ὑδρωποιοῦντος ἃ τὸ μαχαίριον] διότι αὐτὸν μάχαιρα Ka 
16 ἡ post xai om. Ka post ἀλλὰ add. διὰ τοῦτο a 17 ἐνταῦϑα-- σχολαί 
(18) om. I 18 εἰς αὐτὸ 1, post σχολαί subscr. Τέλος τοῦ πέμπτου xol 

τελευταίου ᾿Αριστοτέλους τῆς περὶ ζώων γενέσεως πραγματείας ἃ j 



ama ᾿ 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

'ABapfje 244.17 
ἀγαϑότης 66,22 
ἀγγεῖον 118,5 121,4. 184,7 dq. ἐν ᾧ εἰσιν 

αἱ μέλιτται 155,10 156,12 

ἄγειν ἐκ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ 174,19. 

14. 19. 20 
ἄγονος 3,29 30,18 120,80. 82 121,1.24 

124,9. 16. 19 sqq. 125,2 sqq. 128,8. 10. 
25 sqq. 155,8 230,27 ἄ. σπέρμα 18,80 
91,17 &. qovf, 96,11. 81 

ἀδηφάγος 116,33 
ἀδιανόητος 107,5 184,32 

ἀδιάπλαστος 94,8 

ἀδιάρϑρωτος 112,11 163,25 
ἀδρανής 292,9 dp. γνῶσις 64,24 

ἀδυναμία 44,5 sqq. 177,18 

ἀδυνατεῖν 174,22 116,9 

ἀδύνατος. τὸ ἀδύνατον πολλαχῶς λέγεται 
116,9 sqq. | 

ἀείφυλλος 228,21 sqq. 

ἀετός 139,20 221,2 

ἄϑροισις πνεύματος 58,18 
αἰάξειν 246,26 

αἰγόχερως (ὃ ἐν τοῖς ζῳδίοις) 118,90 
αἰγωπόμματος 212,8 

αἰγωπός 211,3. 6 
ἀίδιος 61,29 68,5.9. 11 ἀίδιος τῷ ἀριϑμῷ 

66,19. 22 68,17. 18 τῷ εἴδει 68,26 coni. 
τῇ διαδοχῇ 61,4 ἀίδιος coni. ἀναγκαῖος 
84,19 

ἀιδιότης 6,25 612.6 
αἰδοῖον 5,14 sqq. 9,22 sqq. 10,7. 17 11,1.9 

26,23.24.26 sqq. 30,19.24.25 232,30 
93,10 44,22.25 55,91 98,21.26sqq. 120, 

* 

28:210 027019; 20: 28.29 171,15 193527. 
32. 84 194,16 sqq. 

αἰϑήρ 159,81. 32 
αἴϑυια 159,28 

αἴ α 28,30sqq. 29,1.4sqq. 47,11. 92,10 

110,9. 14 sqq. 118,5 161,19 sqq. 171,7. 8 
174,28 sqq. τὰ αἵματα ἐξ ὧν γίνεται τὰ 

ἄρρενα (ϑήλεα) 29,89 30,6 sqq. τὸ λεπ- 

τότατον αἷμα 38,25.92 41,11 110,9.14 sqq. 
alp.acttUxEÓóG 99,1. αἷμ. πεῤίττῶσις 49,2.3. 11 

αἷμ. τροφή 46,7 417,8 49,1 sqq. 178,4 

αἱματώδης 41,31. 84 

αἱμορροΐς 48,12 53,24 

αἰνίττεσθαι 34,30 201,833 245,9 2471,20 

«t5 185,11.12 
αἴσϑησις 65,5 229,14. τὸ τριττὸν τῆς alc - 

σεως 215,21 sqq. 

αἰσθητήριον 112,15 sqq. 114,31 τὸ τῆς 
ὄψεως (τῶν ὀφθαλμῶν) 112,15. 16 sqq. 

217,13. 26 τῆς ἀκοῆς 224,24 τῆς ἁφῆς, 

τῆς γεύσεως 118,2.4 sqq. τῆς ὀσφρήσεως 
113,1 sqq. 

αἰσϑητιχός 28,1. 2 alo9. ψυχή 19,28. 29 
83,13 84,4 88,33 104,30. 81 105,11. 12. 

14. 27 

alc cóc. 
αἰτία, αἴτιον. 

τὰ αἰσϑητά 228,14 
αἱ τέτταρες αἰτίαι 2,21 τὸ 

ὑλικόν, τελικόν (ἕνεκά του), εἰδιχόν, motn- 

τιχὸν αἴτιον 1,5sqq. 211,19. 20 212,1 544. 

— ἡ ὑλιχή 17,17 

χαταμήνιον 52,117 --- ἣ κινοῦσα ol ποιη- 

τιχή 8,8 46,28 ἡ κινητιχή 69,3 ᾿ τὸ 

ποιητιχὸν αἴτιον 1. e. σπέρμὰ 52,18 — 

αἴτιον πρῶτον 64,4 

ὑλιχὸν αἴτιον i. e. τὸ 



204 αἰτιατός 

αἰτιατός. τὸ αἰτιατόν 209,13 

αἰτιολογεῖν 69,1 

αἰών 209,19 
ἄκανϑα. αἱ ἐν τῇ τοῦ βατράχου χεφαλῇ ἄκ. 

141,90 142,5 

ἀχανὃ ὠδης. τὸ ἀκανθῶδες τῆς φύσεως 
(τῶν ἐχίνων) 10,92. 88 

ἀχαταλλήλως coni. ἀσαφῶς 2193,17 
ἀχάτιον 199,28 

ἄκεντρος 156,7 1581 — 
ἀχινητίζειν. τὸ ἀκχινητίζον 19,22 

ἀκυιάξειν 199,26 209,94 249,1 

ἀχμιή 199,15. 25. 29 231,10 243,8 

ἀχοή 113,6 228,8. 13. 21. 28 
ἀχόλαστος 6,21. 22 

ἀχόλουϑος 49,14 18,9 197,4 τὸ dx. τῆς 

λέξεως 98,93. 84 
ἀχόνιτος expl. 98,16 

ἀχοντίξειν 90,21. 91.5.27 91.18.20: 98 

201,4.0.8 ἀ. τὸ πνεῦμα 298,1. 8.6 
ἀχόντισις 91,12 

ἄχουσις 228,19 

ἀχρατεύεσϑαι 197,19. 20 

ἄχρατος οἶνος 29,24 

ἀχριβοῦν 220,28. 29 221,12. 15. 19 222,6 
ἀχρίς 21,21. 22 

ἀχρόπολις 80,30 137,2 

ἄκρος. τὰ ἄχρα (ἐναντιώσεως) 59,21. 22 

ἄκυρος 21,9 210,20 

ἄλαλος 228,92 

Ξἀλέαντος 15,12 

ἀλεχτορίς 14,1. 21. 22. 29 15,9 61,6 181, 
11 132,27 134,4 sqq. 187,6 

ἀλεχτρυών 9,8 60,1 61,24.25.29 134,4 sqq. 

ἄλευρον 59,27 sqq. 115,21. 22 173,28 
ἁλιεύς 21,15 149,8. 9 

ἀλλοιοῦν 39,1 sqq. 46,8 67,2 

ἀλλοίωσις 99,1. 17 47,21 84,2 
ἀλλοιωτικχός. τὸ ἀλλοιωτιχὸν τῆς ὕλης 68,22 

ἁλμυρός 2093,28 sqq. 

ἀλογία 14,5 
ἄλογος ψυχή 86,32 
ἅλς 118,28 
ἄλυτος. ἄ. τεχμήριον 56,30 

ἀλώπηξ 94,21 sqq. 121,2 
ἅλως ἡ περὶ τὴν σελήνην 12,1. 8 --- ἅλως 

(area) 115,18 

ἀμαυρός 193,29 

ἀν βλύνειν 117,15. 17 

ἀμενηνός coni. χαῦνος 176,5 
ἀμετακίνητος 20,2 

I INDEX 

ἀμετρία 51,25 

ἄμπελος 43,17. 18. 21. 189,15 
ἀμφίβια 159,28 
ἀμφορεύς 25,28. 91 

ἀμφώδοντα 118,8. 6. 23 
ἄν c. ind. fut. 25,19 50,25.31 85,927.98 

95.1.8 222,20 ἄν omiss. in apodosi 

condic. 76,16 85,26 — dv, «dw (i. e. καὶ 

ἐάν) c. ind. 75,25.26 95,26 172,20 222, 
12 (c. ind. praet. in protasi irr. 85,26 

189,7.8 215,4) c. opt. 119,34 121, 
15 166,18 200,32 220,12 — ὅταν c. ind. 

90,18 101,1 145,10 166,20.21 --- ἕως 
ἄν c. ind. fut. 90,2 c. ind. perf. 200,2 

ἀναβλαστάνειν 117,26. 27 
ἀνάγειν ἑαυτὸν πρός τι 64,3 
ἀναγινώσχειν 220,9sqq. ἀναγνωστέον 28, 

21 62,10 219,2 

ἀναγκαῖος. OU ἀναγχαῖον opp. διὰ τὸ βέλ- 
τίον (τὸ εὖ) 5,90 11,8 sqq. 

ἀναξζωπυρεῖν 158,7 

ἀναϑυμίασις T, ξηρά (xol γεώδης) 209,24. 
259 246,21 

ἄγαιμος 9,25. 26 19,9. 10. 12 12,11.12 và 

ἄναιμα 20,11 

ávatcüncta 65,7 

ἀναίσϑητος 153,18. 11 154,4 ἀναίσθητος 
διὰ σμιχρότητα 166,7. 28. 111,28 172,18 
183,2 

ἀναχάμπτειν τὸ σπέρμα εἰς τοὺς ϑήλεις 
148,1 sqq. expl. 148,8 sqq. 

ἀνάκαμψις ἡ τοῦ ϑοροῦ 149,7. 10 

ἀνακυχλεῖν 186,24 

ἀναλογεῖν 11,23 24,29 49,20. 22 56,8. 20 
102,33 115,1. 8 231,14 

ἀναλογία 49,24 
ἀνάλογος 86,8 89,9.4 175,22. 28. 193,6. 7 

— ἀναλόγως 84,8 

ἀναλύειν 49,6 sqq. 
ἀναμάττεσθϑαι 144,27 
ἀναμφιβόλως 132,9 
ἀναμφισβήτητος πίστις 121,27 

ἀνάπηρος 194,14 199,2. 19 

ἀναπλήρωμα 42,21 
ἀναπλήρωσις ἡ τοῦ ἀπορρεύσαντος 40,4 sqq. 
ἀναπνεῖν 11,21. 25. 107,11. 12. 15. 1718η6.Ψ 

ἀναπνευστιχός. τὰ d. μόρια 16,2. 15. 21 

ἀναπνοή 11,22 223,2. 11 288,4 

ἀναποδίζειν 183,5 

ἀναπόδοτος 231,20 

ἄναρϑρος 243,8. 10 
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ἀνασχευάζξειν δόξαν 00,8 

ἄναστρος (σφαῖρα) 182,5 
ἀνατέμνειν 169,25. 21 194,22 

ἀνατομι ἡ. αἱ ἀνατομαί 7,9 100,35 169,26 

116,25 215,13 
ἀνδρείχελον 41,21. 24 

ἀνδριαντοποιός 51,21 56,27 59,0 174,16 

ἀνδριάς 51,22 56,27 18,12 

ἀνεμποδίστως 16,3 64,22 

ἀνενδοιάστως 100,37 

ἀνεξετάστως 170,18 

ἀνεπιστήμων 216,12 

ἀνεπιτήδειος 164,20 

ἄνετος 91,14 

ἄνϑραξ 160,6. 9 

ἀνϑρήνη 156,23 159,4 236,20 
ἀνϑρωπάριον 129,20 
ἄνϑρωπος. ὃ πολὺς ἄνθρωπος 149,19 — 

3, ἄνϑρωπος 190,19 
ἀνίατος 120,20 

ἀνοιδεῖν 55,28. 80 

ἀνομογενής 30,33 
ἀνομοειδής 3,16. 27 4,8. 4.9 123,83 126, 

11. 12. 19 sqq. 

ἀνομοιοειδής 123,8. 9 
ἀνομοϊιομερής 2,93. 94. «à d. (τοῦ σώμα- 

τος) 24,6 sqq. 25,1sqq. 28,26 sqq. 31, 
15 sqq. 

ἀνόχευτος 134,27 155,16 

ἀντιδιαστέλλειν 190,10 

ἀντίϑεσις. μετὰ ἀντιϑέσεως ἔχειν ἀναλογίαν 
159,10. 11 

ἀντικεῖσθαι 159,11 181,15. 21. 182,19sqq. 

ἀντιχρούειν 193,4 
ἀντιληπτικός 84,5 

ἀντιμάχεσθϑαι 202,18 

ἀντιστρέφειν. τὰ ἀντιστρέφοντα 12,221. 22 

ἀνυπήκοος 239,28 

ἄνω. τὰ ἄνω (μέρη τοῦ σώματος) 205,9 
οἱ ἄνω τόποι 206,295.26 τὸ ἄνω (τοῦ 

ζῴου) κύριον 204,28sqq. 205,6. 11 --- τὰ 
ἄνωϑεν expl. 67,16 

ἀνωμαλία T7 τῶν μελῶν 48,21 
φωνῆς 245,18 

ἀξίωμα 50,8 

ἀορισταίνειν 191,94 
ἀορίστως ζητεῖν 15,10 

ἀορτή 91,19. 8ὅ 92,1 sqq. 
ἀπαιωρεῖν 244.9. 24 
ἀπαραλλάχτως 22,90 95,18 

ἀπαρτᾶν 119,90 

ἡ τῆς 

ἀριϑμός 209 

ἀπαρτίζειν 117,96 
ἀπαρτισμός 28,8 

ἀπατᾶν (coni. παραλογίζεσϑαι) ἑαυτόν 45,31 
ἀπατμίζειν 58,18 111,19. 20 

ἀπαυαίνειν 284,12 

ἀπειχάζειν 185,16 

ἀπειρία coni. ἄγνοια ἣ περὶ τὰ πράγματα 

151,9. 10 
ἄπεπτος 29,15 47,28 sqq. 203,4 

ἀπεψία 47,28 96,16 178,17 

ἀπλανής. ἡ d. (σφαῖρα) 188,8 οἱ d. (ἀστέρες) 
183,5 

ἀπογεισσοῦν. ἀπογεγεισσωμένα ὦτα 225,2.3 
ἀπόδειξις 57,22. 28 125,25. 28. 32 

ἀπόδειξις 126,3 

ἀποδία 10,5 

ἀπόδοσις 7) τοῦ λόγου (ῥητοῦ, τῆς λέξεως) 

93,10. 11. 27 177,10 202,3 204,12 ἡ τῶν 
αἰτίων 211,17 d. ποιεῖσϑαι 173,31. 32 

114,5. 6 
ἀποδοτιχός 231,22 

ἀποχληρωτιχός 74,91 
ἀποχρίνειν 52,31 53,17 54,2 

ἀπόκρισις ἡ τοῦ σπέρματος 4,90 81,1. 2 

ἡ τῶν χαταμηνίων 198,7 σπερματιχαὶ 

ἀποχρίσεις 48,24 d. ποιεῖσϑαι 55,20. 21 

— dmnóxptotg responsum 223,21. 28 sqq. 

ἀποχριτικός. d. δύναμις 48,19 

ἀπολισϑάνειν 188,35 

ἀπόλυσις coni. πρόεσις τῆς γονῆς 12,32 
ἀποπνίγειν 11,27. 28 18,24 19,11 
ἀποπτύειν 67,9 

ἀπορία ὅ8,16 

ἀπορραίνειν τὸ σπέρμα 
180,2 

ἀπορρεῖν 40,8 sqq. 

ἀπορρίπτειν τι πρός τινα 171,2 174,34 

ἀπόρροια ἡ ἐκ τοῦ σώματος τῶν ζῴων γινο- 
μένη 40,2 

ἀποστρακοῦν 118,1 

ἀποτυχία 189,7] d. τοῦ ἄρρενος (τὸ ϑῆλυ) 
1τ|ι,4 

ἀπουρεῖν τὸν γόνον 127,17. 18 
ἄπους 3,22 69,26.28 τὰ ἄποδα Τ0,18 

152,6 διὰ τί αἰδοῖον οὐχ ἔχει 9,24 sqq. 

ἀπόφασις 26,19 

ἀποφυτεύειν 351,16. 17 
ἀράχνιον 152,26. 21. 80 

ἄρϑρον. τὰ ἄρϑρα ὅ,24. 20 17,25 248,9 — 
τὸ ἥ ἄρϑρον 69,12. 18 

ἀριϑῦμός. ἀρ. τῶν ὀστῶν expl. 117,28. 31 

λογιχὴ 

148,15. 149,30 



200 ἀρχτιχός 

ἀρχτικός. d. σύνδεσμος ὁ δή 99,98 

ἁρμόδιος 4,29 

ἀρρενογονία 166,28 179,15 174,5 

áppevocoxeiv 173,5 

áppevocoxta 184,94 

ἀρρενοτόχος 230,17. 18 

áppev«m móc.  dpp. yovaixec 59,7 120,21. 

22. 25 
ἄρρην. τὸ ἄρρεν, τὰ ἄρρενα 26,28 27,22. 

29 29,33. 35 30,5. 19. 20 81,5. 20 sqq. 
32,80 34,9 sqq. 36,1 sqq. 45,1 sqq. 48,5. 

6.8 50,1sqq. 93,7 sqq. 104,23 sqq. τὸ 

ἄρρεν καὶ τὸ ϑῆλυ ἔχειν 8,19. 91 4,10. 

11.14sqq. τὸ d. xal ὃ. (ἐπὶ τῶν φυτῶν) 

οὐχ ἐχώρισεν ἡ φύσις 64,12.18 τὸ ἀ. 

χρεῖττον τοῦ ϑήλεος 69,0. 7 ἀρχὴ χινή- 

σεως 69,8 ποιητιχόν 59,16. 20 παρέχει 

τὸ εἶδος 51,4. 5 «à d. 

ϑηλέων 48,21. 22 τὸ ἄ. xoi ϑῆλυ διὰ τί 

6 ϑεὸς ἐχώρισεν ἀπ᾿ ἀλλήλων 64,15 sqq. 
τὰ ἄ. ἐν τῇ μήτρᾳ ταχύτερον τελειοῦται 

δυσειδέστερα τῶν 

(ἢ τὰ ϑήλεα) ἐκτὸς δὲ ἀνάπαλιν 199,11 sqq. 

περὶ τῆς τοῦ ἄ. καὶ ϑήλεος γενέσεως 1θῦ, 

11.15 sqq. 169,2 sqq. 

ἄρρητος 45,21 
ἀρρώστημα τῶν ὀφθαλμῶν 219,13 
ἄρσις ἡ τῶν μαστῶν 48,0 206,17. 19 

ἀρτᾶν. ἠρτῆσϑαι ἀπό τινος 62,24 
ἀρτηρία 223,2 ἡ τραχεῖα 281,92. 88 288,2 

241,30 242,6. 10 
ἄρτιος. ἄρτιά coni. ὑγιῆ opp. πεπηρωμένα 

88,20 
ἀρχαῖος. οἱ ἀρχαῖοι 81,50 40,94 41,7 

ἀρχή. ἀρχαὶ τῆς γενέσεως (1. 6. τὸ ἄρρεν 
xal τὸ ϑῆλυ) 4,88 66,ὅ. 6.18 ἡ à. τῆς 

χινήσεως 35,1lsqq. ἡ χινητιχή (ποιη- 

τιχή) 114.20.21 αἱ οἰχεῖαι τοῦ πράγματος 

opp. χοινότεραι 126,5 ἡἣ πρώτη ἀρχή 

64,8 — 1j ἐν τῷ od 186,21 181,1 sqq. 

ἀρχός 194,22 
ἀσάφεια 26,5 

ἀσιτεῖν 200,25 

ἀσχελήῆς 10,9 

ἀσχός 206,9 
ἀσπάζεσθαι τὰ τέχνα 138,93 

ἀστήρ. οἱ ἀπλανεῖς καὶ πλανώμενοι ἀστέρες 

218,22 τὸ τῶν ἀστέρων στοιχεῖον 86,10. 11 
ἀσύμμετρος 17,183. 14 51,12 

ἀσχολεῖσθϑαι 160,17 

ἀσώματος 61,18 

ἀταμιίευτος 241,5 

I INDEX 

ἀτεχνία ἡ τῶν ἡμιόνων 122,92 123,1. 8. 21 

121,8. 10 

ἀτελής 69,29 117,80 198,5.6.11 ἀτελὲς 
ζῷον (χύημα) 56,39. à. ᾧόν 60,14 12,14. 

15.22 d. χύημα 153,16 
ἀτενίζειν 219,6 

ἀτέραμινα ὕδατα expl. 179,6 
ἀτμιδώδης 290,4 

ἀτμίς. ἡ ἀναϑυμιωμένη dà. 225,23. 28. 29 

ἡ γεώδης 232,15. 16. 20 
ἄτοχος 141,2 

ἄτομος. τὰ ἄτομα 294,24 235 2 sqq. 

ἀτρίχωτος yévos 53,21 120,13 

ἄτροφος 42,28 

αὔανσις 2339,90 234,11 

αὖλαξ 86,21 56,18 
αὐλεῖν 246,24 sqq. 

αὐλητής 108,8. 9 
αὐλητιχή 108,7. 21 
αὐλός. δι᾿ αὐλοῦ βλέπειν 220,22 sqq. 221,4. 

11 222,24.25 ὁ τοῦ πολύποδος αὐλός 

21,14.17. 26. 28 --- αὐλός tibia 108,8. 9. 

21.28 246,24 
αὔξημα 931,12. 18 

αὔξησις 81,3 
αὐξητιχός. αὐξ. ψυχή (δύναμις ψυχῆς) 

81,8 87,20 coni. ϑρεπτιχή 19,29 18,25 

αὐτάρκεια 69,17 90,9. 4 

αὐτάρχης 69,16. 20. 22 
αὐτοχίνητος 39,21 
αὐτοχρατής 29,28 

αὐτόματος 155,12 160,24 ὁ abc. ἄνϑρω- 

πος 168,15 . αὖτ. ϑαύματα expl. 71, 

14sqq. --- ἐξ αὐτομάτου (ἐχ ταὐτομάτου) 

161,34 162,28 163,1. 12 218,28 --- αὐτο- 
μάτως γίνεσϑαι, συνίστασϑαι. 152,24 100, 

91. 28 161,14 163,2. 9. 14. 20 
ἄφατος ἡδονή 50,21. 28 
ἄφεσις 7] τοῦ σπέρματος 1,18. 21. 22 
ἁφή 64,20 118,2 
ἄφϑαρτος 68,24 
ἀφροδισιάζειν 191,14 205,93. 84 229,20. 

21. 20 280,20. 21 
ἀφροδισιαστιχός 191,22 
(ἀφροδίσιος) ἀφροδίσια 229,18. 28 290,20 
ἀφροντίστως 110,12 

ἀφρός 82,2. 6 sqq. 288,18 
ἀφρώδης πομφόλυξ 162,10 

σπέρματος 86,28 
ἀχανής. εἰς ἀχανὲς σχεδάννυσϑαι 222,16. 11 
ἄχρηστος 117,12 sqq. ἀ. τροφή 38,8 sqq. 

τὸ dp. τοῦ 
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ἄχυρον 132,29 115,19 
ἄψυχος 19,24. 26 

Βάδισις 22,30 sqq. 
βαρυφωνία 238,11 239,7. 11. 18. 246,25 

βαρύφωνος 226,90 237,1. 2 238,16 240,10. 
18 sqq. 241,19 sqq. 242,22 sqq. 246,16. 

l?7sqq. τὸ β. 239,25. 26 
βασανίζειν 121,4. 5. 17. 165,11 

βασιλεύς. οἱ (τῶν μελιττῶν) Q. 155,1 sqq. 
156,23 157,17 sqq. 158,6 sqq. 173,22 

βασίλισσα. αἱ (τῶν μελιττῶν) B. 155,18 

βάτραχος 141,28 142,4 

βελόνη 22,20 
βία. βίᾳ opp. φύσει 90,16. 22, 25. ὃ8 91,4 

βίος 208,28 
βλαστάνειν 23,93 111,90 247,18. 21 
βλάστη 23,93 63,22 sqq. 102,32 187,10 

βλαστός 1397,11 
βλεφαρίς 121,19. 21 
βλέφαρον 118,80. 82. 34 114,1 τὰ τοῦ 

χυνὸς βλέφαρα 101,25. 27 -- Οὅσον τὰ 
βλέφαρα μύσαι 11,29. 80 

βόλος πρῶτος (ὀδόντων) 128,21. 28 

βόρειος. τὰ B. ζῴδια 210,10 βόρεια (πνεύ- 
pata) 178,25 

βοτάνη 234,12 
βότρυς 189,16 

βούλευσις 84,22 
βουλευτικός coni. πραχτιχὸς xal δοξαστιχὸς 

νοῦς 84,22 

βούλησις ἡ τῶν ἄνωθϑεν 67,15 

βουπρόσωπος 185,11 
βοῦς. αἱ ϑήλειαι βόες 242.8. 9. 22 249,22 

βράγχιον. βράγχια 11,19. 23 

βραχυλογία 188,10 
βρέγμα 112,94 117,32. 84. 35 
βρέφος 85,11 
βρέχειν 86,18 121,6 137,10 
βροχή 72,8 226,6 

βρωτιχός 116,38 

βωβός 223,32 

Γάλα 99,22 165,9 202,31. 32 208,8 sqq. 
204,21.22 206,27 201,15. 25 208,8. 6. 
10.18 241,20. 22 περὶ τοῦ γάλακτος 
203,21 sqq. — τὸ ἐν τοῖς σπέρμασι γινό- 
μενον οἷον γάλα 102,30 

γλαυχότης 251 

γαλακχτώδης 102,91. 82. 95. γαλαχτῶδές τι 
dist. γάλα 202,80 203,3. 27 

γαλεὸς 6 λεῖος 89,17 145,17 

γαμψῶνυξ. τὰ γαμψώνυχα 131,5 sqq. 132, 

4. 8 135,19 148,28 
γάννος 149,20 

γαργαλίζειν 32,83 sqq. 33,1 

γαστήρ 5,20. 21 19,27 91,31. 33 92,20 

γεηρός 110,24. 29 

γείσσωμα 225,9 

γειτνιᾶν 224,20 sqq. 

γειτνίασις 196,30 ἡ τῆς ϑαλάσσης 159,23 
γελᾶν 215,20 sqq. 216,8. 10 

γελαστιχός 212,21 

γενειᾶν 120,12 

Tévecte 1,19 3,1. 4 4,33 11,10 

ἐναντίων 35,81. 829 τὰ ἐν γενέσει 61,1 

γενναῖος. γενναιοτέρα φύσις 229,26 sqq. 

γενναῖος expl. 61,28 

γεννητιχός. ἡἣ y. ψυχή (δύναμις ψυχῆς 

1,91 43,9 τὸ qd. μόριον (τοῦ ἄρρενος) 83, 

20 sqq. 

γένυς 120,13 
γέρανος 233,11 

γέρων 242,892 

γεῦσις 113,2 

γεώδης 111,283. 24 159,17. 18 τὰ γεώδη 
(coni. ξηρά) τὴν φύσιν 11,29sqq. 72,1 546. 

— γεώδης expl. 10,16 sqq. 

γεωμέτρης 19,90 sqq. 80,1 sqq. 

γῆ 144,19 sqq. 

γῆρας 48,5." 116,11 117,5 sqq. 289,8. 

26sqq. 236,18 (dat. γήρει 116,11 117, 

ὅ. 1 244,29 all) πῶς ἀναλογεῖ χειμῶνι 

231,14 sqq. 

γίνεσϑαι. casus obl. participii nominativo 

iuneti ἡ φύσις ἐχείνη --- ἔοιχε τῷ περιττώ- 
ματι τῷ δυναμένῳ γενέσθαι σπέρμα, μὴ 

γεγονότι δὲ σπέρμα ἀλλὰ πιμελή 49,19 

τὸ ἀναλογοῦν τῷ τῆς εὐχρήστου τροφῆς 

περιττώματι χαὶ γινομένῳ ἢ σπέρμα ἣ 

πιμελή 49,21 περὶ τοῦ ὑμένος εἴρηται 

τοῦ ὕστερον γεγονότος ὄστρακον 131,90. 81 
γίννος 129,21. 22 

γλαῦχα 211,10 212,2054α4. --- γλαύχη 

212,21 
γλαυχόμματος 211,18 212,8 
ἡλαυχὸς ὀφθαλμός 212,4 τὰ γλαυχά (ὄμματα) 

τὴν ἡμέραν οὐχ ὀξυωπά 218,10 sqq. 

γλαυχότης 211,10. 20. 21 212,20 217,1. 29 
219,12. 25 

ἢ 6X τῶν 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. hi 



258 γλαυχόφϑαλμος 

γλαυκόφϑαλμος 210,28 

γλαύχωμα 219,14. 15 

ἡλαφυρός 48,15 

γλήχων 88,94 

γλίσχρος. 

81. 32 

γλισχρύτης 111,18 sqq. 284,9 

τί ἐστι 89,8 sqq. 

γλουτός 137,16 

Ἰλωσσίδιον 119,11 

γλῶττα οὐχ ἔστι τι τῶν ἐντός (μορίων) 236, 

10. 11 

γνάϑος 198,1 

γνῶσις ἡ διὰ νοῦ xal ϑεωρίας opp. ἡ δι᾽ 
αἰσϑήσεως 64,16. 117 γνῶσις opp. πρᾶξις 

84,24 | 
(γονεύ ς). οἱ γονεῖς 29,9 24,9 33,12 158,12 

1ovfj, 1,20 22,1.26 37,95 38,20.26 39,'r. 

11sqq. 41,18. 19. 48,83. 1 55,26. 28 96, 

5.0 97,22. 30 sqq. 98,4 sqq. 186,2 190, 

τὸ γλίσγρον i. e. τὸ γόριον 95 γλισχ χ ἢ 

γλισχρότης 

8sqq. 197,33 ἡ τοῦ ὄνου γονή 128,12 

γονή dist. σπέρμα 86,11 sqq. 

γόνιμος 80,18 52,11. 18 83,6 sqq. 120,30 

121,8. 9. 11. 12. 28. 124,11. 26 sqq. 125, 

4sqq. 230,27.29 «v. ᾧόν 60,23 sqq. 
105,5 

**ovósc. falsalect. γινομένων γονῶν expl.133,24 

γονόρροια 44,8 sqq. 41,3 sqq. 

γόνος (ὃ τῶν μελιττῶν) 155,9 

γοργῶς ἐπάγειν τὴν αἰτίαν 194,29 
γραῦς 88,96 

γραφιχὸν πταῖσμα 148,20 

γυναιχεῖα. ἡἣ τῶν γυν. περίττωσις 91,4 

19v3.. ἡ τ: Éotxe  παιὸΐ 53,20.22 ai v. 

ὀξύφωνοι 242,29.31 γίνονται δὲ καὶ αὐταὶ 

ἑαυτῶν βαρυφωνότεραι 242,27. 28 διὰ τί 
ἡ γυνή (xal ἢ {πηπὸς)" νη pstà τὴν 

σύλληψιν ὀχεύεται 196,8 sqq. 

Δαιμόνιος. ὁ ὃ. οὗτος ἀνήρ (Ἀριστοτέλης) 

158,24 233,90 --- δαιμονίως 46,16 
δαχρύειν 215,19 

δάκρυον πέμπειν 22,2 

Ἐδαχτυλοποιητιχὴ δύναμις 199,11 sqq. 
δάχτυλος 193,8sqq. 6 μιχρὸς ὃ. 192,90 

δασύνειν 225,13 251,2, ὃ 

δασύπους 20,16 138,30 198,1. 2 

δεῖγμα ἐναργές 158,19 

I INDEX 

δεχτιχός τινὸς 176,33 

μόριον 178,10. 16. 18 

δελφάχιον 56,922 214,15 

δελφίς 5,22 

δεξαμενή 109,28 

δέρμα 17,12 116,24sqq. 225,215sqq. ὃ. 
παχύ, λεπτόν, μανόν, πυχνόν 226,1 sqq. 

τὸ ὃ. πῶς γίνεται 111,16. 20. 28. 26 τὸ 

τῶν ἀνθρώπων ὃ. 294,14. τὸ τῆς χεφαλῆς 

230,5 231,24 τὸ ἐπιπολῆς δέρμα (τοῦ 
ὀφϑαλμιοῦ) 221,10. 18. 18. 24 222,6 

δεσπότης 114,27 115,26 

δημιουργεῖν 64,11 80,27 94,2 τὸ δημιουρ- 

γοῦν 2,2 25,12 28,93 30,11 91.96..2] 

92,2 sqq. 41,7 18,29 94,2 αἱ δημιουρ- 

γοῦσαι δυνάμεις (κινήσεις) 181,26. 28. 50 

ἡ φύσις ἡ δημιουργοῦσα 41,7 

δημιουργός. δημιουργὸν coni. παραγωγὸν 

τῆς Ψυχῆς 86,90.9] 

διαβολή 35,183. 14 
διαγράφειν 16,17 106,20 sqq. 114,18. 19 

115,29. 31 140,3. 4 177,16. 17 

διαγραφή 101,30 103,9. 10 106,5 

διαδέχεσϑαι 67,4 

διαδοχὴ Tj διὰ γενέσεως 67,4 sqq. 68,18. 21 

(διαζευχτιχός). οὐ διαζευχτιχῶς εἴληπται 

τὸ ἢ 112,21 

διάζωμα 108,94. 35 

διάϑεσις 215,2 

διαίρεσις. ὃ. ποιεῖσθαι 10,11. 12. 14. ἐχ 

ὃ, δειχνύναι (4,11 

ἐπάγειν 24.8 26,3. 4 

διαισϑάνεσϑαι τὰς τῶν ὁρωμένων διαφοράς 

220,16 sqq. 222,8. 10 

διαχοσμεῖν 100,27 

διάνοια cogitatio 113,24. — ἡ τῶν λεγο- 

μένων (τοῦ ῥητοῦ) διάνοια 25,19. 20 47,18 
61,24 93,12 103,5. 19 170,26 

διαπιδύειν 110,6sqq. 111,17 

διάπλασις 128,2 

διαπλαστιχός 80,10. 14 

διαπλάττειν 13,5 80,9 100,26 102,19. 23 

111,34 
διαπνεῖν. διαπνεῖσθαι 14,98 178,26.27 197, 

8.19 234,10 
διαπονεῖν. διαπονεῖοϑαι περὶ τὰ τέχνα 155, 

83. 94 156,1. 8 
διαπορϑμεύειν τὴν &x τῶν αἰσϑητῶν ἐγγινο- 

pévrv κίνησιν 229,15 τὰ χρώματα 88, 

6.8 τὰς ὀσμάς 225,1 

διαρϑροῦν 13,18 106,29. 81 

τὸ ὃ, (σπέρματος) 

ἐκ 0. τὸν ἔλεγχον 
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διαρρήδην 34,6 42,19 

διασπᾶν 28,16 169,32. 94 

διατμίζειν 51,18 

διατριβή. 7j ὁρατιχωτέρα xal ϑεωρητιχω- 

τέρα ὃ. 100,11. 18 
διαττᾶν 59,28 55,22 

διαυλοδρομεῖν expl. 106,13 sqq. 

δίαυλος 106,16 

διαφανής 218,15 sqq. 
(διαφϑείρειν.) οἱ διεφϑαρμένοι περὶ τὴν 

γένεσιν ὅ8,16. 19 

διάφραγμα, ὅπερ «al φρένες χαλεῖται 5,29 

94.12 
διαχωρίζειν 107,13. 14. 18 

*Otyoveiv 11,24 

ótyovta 16,94 

διδάσκαλος 108,13 sqq. 

δίδυμος. ὃ. oóv 56,15. 16. δίδυμα (τίχτειν, 
γεννᾶν) 21,18 127,28 169,19. 21 182,82 
199,21 199,92. 36 : 

διδυμοτοχεῖν 26,92 186,27 

διδυμοτοχία 192,26 

(διεξοδιχός.) διεξοδιχώτερον λεγόμενα 101, 

36 
διερεϑίζειν 7,29 43,1. 2.4 196,29 197,1. 

11.13 
*ütepéttcte 196,93 

. Ἐδιερεϑιστιχός 19518 
διηχής 224,12 
δίϑυρος. τὸ δίϑυρον 137,10. 14 
διχέφαλος 185,29 

*ütoupetv. διουρεῖται (fort. fals. lect.) expl. 

139,27. 30 
διττογονεῖν 15,24 

διχηλός 198,14. 20. 22 τὸ διχηλόν (xà ὃ.) 

190,92. 84 191,1 

διχοτομία (σελήνης) 118,93. 84 

δόγμα 26,8 

δοξαστιχός. ὃ. δύναμις (ψυχῆς) 84,20 

δοξαστός 84,19 

δοῦλος 114,28 115,1. 27 

δραστικός 92,23. 25 
δρῦς 4,24 

δύναμις ἣ ἐν τῷ σπέρματι 75,0.8 11,4 

101,12. 22 ἡ ἐν τῇ καρδίᾳ 18,21 ὃδυνά- 

μεις (τῆς Ψυχῆς) αἱ τιμιώτεραι, 7) ἐπι- 
στημονιχή. διανοητιχή, νοητιχή, αἱ ὑφει- 

μέναι (ἀτιμότεραι, καταδεέστεραι) ἡ ὕρεπ- 

τιχή, αἰσϑητιχή 83,18sqq. ἡ λογικὴ ὃ. 
διττή 84,12. 18 sqq. — δυνάμει opp. ἐνερ- 

γεία 16,24 sqq. ἐχ τοῦ πρώτου δυνάμει 

εἰσπνοή 209 

εἰς ἄλλο δυνάμει ἀγαγεῖν 101,14. 15 — 

τὸ λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον 90,7. 23 

98,22 100,19 120,3 208,25 δυνάμει λέγειν 

81,28 89,29 95,1.2 ὃ. συλλογίζεσϑαι 
ὧδε 86,20 

δυσδιαίρετος. τὸ ὃ. 187,32 
δυσϑανατεῖν 202.11.12 

δυσχατέργαστος 248,20. 29 

δυσχολαίνειν. περὶ τὴν ὀχείαν 9,30 
δυσχρασία 44,10 164,21 

δυσουρία 228,4 

δύσπεπτος τροφή 38,1 
δύσπνοια 16,1. 14. 22 

δυστοχεῖν 16,10 

δυσφορεῖν 201,17. 27 

δύσχυμος 203,15 

δυσώδης 18,23 19,12 

"Eap 31,5 

éyyttevy 200,22 

ἔγγονος. τὰ E. 30,24 

ἐγείρειν 215,26. 29 sqq. — ἐγρηγορέναι 214, 

20.22, 28, 99 --- ἐγρηγορεῖν (γρηγορεῖν) 

214,24. 34 215,4. 15. 28. 29 216,19. 22 

ἐγκαλεῖν 186,20 207,94 

ἐγκατάλειμμα 141,12. 13 

ἐγχατοικεῖν 114,18 
ἐγχατοιχοδομεῖν 107,29 13,19 

ἐγχέφαλος 22,17 111,81. 33 112,27. 29. 32 

113,1 sqq. 122,9. 16.19.21 189,90 221,1 

238,29. 30 229,96. 91. 29 230,8. 5. 8 sqq. 
ἐγρήγορσις 214,25. 26 215,4. ὃ 

ἔγχελυς 105,29 162,81. 32 

Éyyptococ. ἔγχρ. χρώματα 121,18. 20 

ἕδρα 42,5 44,23 48,12 

ἑδραῖος. ἑδραία (coni. καϑαρά) γνῶσις 64,25 
ἐδώδιμος 202,91 

εἰδ εἰδ. αἴτιον 1,6. 8 

εἰδοποιεῖν 58,19. 20 95,26 

εἶδος. τὸ εἶδος «al τὸ οὗ ἕνεχα γίνεται τὸ 

γινόμενον ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ταὐτόν. 1,7 

2,28sqq. ἐν 

εἶδος χαὶ τὸ ποιοῦν ταὐτόν 90, 28. 299 — 

τοῖς φύσει γινομένοις τὸ 

τὰ Évola εἴδη 19,25 

εἴδωλον 11,18. 25 sqq. 

εἰχών 41,21 

εἰρωνιχῶς ἀπορρίπτειν τι πρός τινα 14,54 

εἷς. ὑποχειμένῳ ἕν, εἴδει διάφορα 51,26. 27 

εἰσβολή 159,20 

εἰσπνοή 241,92 

li 



ἐκ. τὰ τοῦ EX τινος σημαινόμενα 90,6 sqq. 

ἐχβακχεύεσθαι 196,32 

ἐκβολή. αἱ τῶν ποταμῶν ἐ. 159,20 

ἐχχενοῦν τὸ σπέρμα 9,16 

ἐχχεντεῖν τὰ ὄμματα 198,27. 29 

ἐκ κρίνειν σπέρμα (χαταμήνιον, περίττωμα) 

114.8. 22 175,25. 26 116,22 

ἔχχρισις σπέρματος (περιττώματος) 10,94 

11,15 1755,12. 18 176,17. 18. 23. 28 — ἡ 

τοῦ ϑήλεος ἔχκχρισις 189,13 
ἐχλύειν. ἐχλύεσθαι 6,38 

ἔκλυσις τοῦ σώματος 6,26. 28 coni. ἀδυνα- 

μία 42,18. 19 46,6 

ἐκμαίνεσθαι 196,32 

ἐχπνεῖν 224,6 13 

ἐχπνοή 122,25 223,2 288,4 241,32 

ἔκστασις 182,18. 17. 20 sqq. 

ἐχτάδην ἡπλωμένον σῶμα 20,24 

ἐχτέμνειν 8,21. 80.881 205,26. 97 διὰ τί 

τὰ ἐχτεμνόμενα πρὸς τὴν τοῦ ϑήλεος μετα- 

βάλλει φωνήν 248,25 244,96 245,26sqq. 

ἐχτομὴ 7, τῶν ὄρχεων 246,3 

ἐχτραγῳδεῖν 31,0. 7 122,33 

ἐχτύπωσις ἡ ἀπὸ τῆς δαχτυλίου σφραγῖδος 
224,1 

ἔχφυσις ἡ τῶν ὀδόντων 247,15. 31 248,21 

ἐλαία 63,12 sqq. 146,16 

ἔλαιον 82,11. 20 284,4. 9 

ἐλέγχειν 33,18 183,18 191,29 

ἔλεγχος 24,9 26,4 168,6 

ἐλεφαντιᾶν 183,10 

ἐλέφας 190,2. 22. 27 191,3. 5 208,277 

ἑλίχη 164,8 

ἑλιχοειδής 12,17 

ὄρχεσιν 17,7 

&£At& 8,15. 16 164,10. 11 

ἑλχτιχός. ἡ ἑλχτιχή (τροφῆς) δύναμις τῆς 
ψυχῆς 47,8 100,14 

ἐλλάμπειν 84,29 

ἐλλιπὴς λέξις 19,22 21,5 λέξις μηδὲν ἐλλ. 
ἔχουσα 166,19 --- ἐλλιπῶς ἔχειν 89,80 

ἐλλ. ἑρμηνεύειν λέξιν 138,39. 139,1 166,9 

ἔμβρυον 5,5 10,1 sqq. 17,90 18,8. 6. 12. 14 

19,8 46,4 89,5 118,15. 30 sqq. 119,8 sqq. 

127,24 140,21. 26 168,11. 18. 21 176,25 
. 111,16 201,5. 18. 28 sqq. 208,12. 26. 32 

204,1. 6 207,23 

ἔμπειρος 206,15. 17 

ἐμφέρειὰα 188,22 194,18 

ἐμφυτεύειν 101,26 

ἔμφυτος ϑερμότης 91,93 

£A. πόροι οἱ ἐν τοῖς 

I INDEX 

ἔμψυχος 15,24 sqq. 18,25. 26 

ἐμψυχοῦν 19,91 

ἔναιμος. τὰ ἔναιμα 20,10.12. 58,1 546. 
161,18 

ἐναλείφειν 47,4 101,21. 94. 102,7 

ἐναλλαγὴ φωνῆς 48,1 

ἐναντία 35,21 sqq. 36,1 sqq. 

ἐναντιότης 241,28 
ἐναντιοῦσθαι 59,22 

ἐναντίωσις ἡ τοῦ ἄρρενος xal τοῦ ϑήλεος 

χατὰ τὸ ποιητιχὸν χαὶ τὸ παϑητιχόν ἐστιν 
59,21 

ἐναρίϑμιος (Empedocl.) 123,20 

ἐνδέχεσϑαι 68,12. τὸ ἐνδεχόμενον 68,4. 9 
ἐνδιατρίβειν 159,32 

ἔνδοξος 13,13 

ἕνεχεν. τὸ τούτου ἕνεχεν διττόν 108,18. 

19 sqq. 109,10 

ἐνεός 223,91 

ἐνέργεια coni. χίνησις 59,9. 10. ἡ τοῦ mot- 
οὗντος ἐ. ἐν τῷ πάσχοντί ἐστι 62,25. 26 

τὰς οἰχείας ἐ. ἐνεργεῖν 85,25. 88 --- ἐνερ- 
γείᾳ γεωμέτρης dist. ἐνεργῶν 19,90 

ἑνιχῶς εἰπεῖν 115,11 

ἐνίστασθαι 22,28 53,8 13,16 107,19 170, 
15 184,4 241,23. 29 

ἐνοῦν DT, 

ἔννοια T, τῶν λεγομένων 65,2 93,28 

ἐνσπείρειν 18,20. 23 
ἔνστασις 240,6 

ἐντελέχεια. 

ἐναντίος. 

ἐντελέχειαι (coni. εἴδη) τῶν 

τοῦ σώματος μερῶν 175,15. 16 

ἐντεριώνη 197,14 

τὰ ἔντερα 91,3.15 115,2 — οἱ 

χαλούμενοι γῆς ἔντερα σχώληχες 105,30 

162,30. 31 

&£vvop.ov. τὰ ἔντομα 21,24 sqq. 62,14 12, 
llsqq. 93,19 94,10 152,2. 23 153,15sqq. 

ἐντρεχῶς συνάγειν τι 121,10 

ἔνυδρος 225,5. 8 

ἔνυλος 18,28 

ἐνυπάρχειν 58,4. 18. 14 94,28, 24 

ἐνυπνιάζειν 216,16 

Ἐξξαδαχτυλία 194,4 

ἐξαεροῦν 234,10 
ἐξαιματοῦν 44,26 91,32 140,2 

ἐξαιμάτωσις 245,82 

ἐξαμβλίσχειν 62,20 

ἐξάνϑημα 118,20. 21 

ἐξαπλοῦν 11,84 

ἐξασϑενεῖν 94,92 

ἔντερον. 



VERBORUM 

ἐξατμίζειν 81,15 110,25. 28 226,22.23.26 

ἐξάτμισις 226,27 

ἐξιχμάζειν 98,14 145,10 expl. 51,11. 

15 sqq. 
ἕξις 46,32. 33. 58,26. 21 80,5 84,11. 25. 

32 | 
ἐξονείρωξις 96,29 

ἐξονειρώττειν 96,23 sqq. 

ἐξόφϑαλμος 222,15 

ἐξυβρίζειν 43,22 
ἐπαγωγή 49,11 10,5 82,2 

ἐπάλλαξις expl. 70,3 
ἐπαλλάττειν 2,14. 21. 186,8. 16. 188,29. 

30 198,14 
ἐπαναδιπλοῦν 7,12. 15 8,8. 25. 26 12,6. 1 

19,32 

ἐπαναδίπλωσις 
12,11. 20 

ἐπαναλαμβάνειν λόγον 68,15. 16 

ἐπείσαχτος 91,29 68,27 56. — 
ἐπηλυγάζειν 220,20 sqq. 

ἐπιβαίνειν 147,24. 26 

ἐπιβολή 111,95 
ἐπίδοσις φυσιχὴ ἡ εἰς μέγεϑος 60,86 61,1 

ἐπ. λαμβάνειν 88,20. 91 εἰς ἐπ. ἔρχεσϑαι 

235,29 
ἐπιϑυμητιχός 33,22 

ἐπιϑυμία 33,29 34,2 

ἐπίχαιρος 15,94 

ἐπίκηρος 138,20. 21 

ἐπικουρία 90,4 

ἐπικράτεια 161,14 168,2 10,30 opp. ἧττα 

168,26 187,4 

ἐπιχρέμασθϑαι 220,31 221,2 
ἐπικρίνειν 16,20 
ἐπίχτητος ϑερμότης 122,11. 14 

ἐπικύημα 195,3 sqq. 

ἐπιχύησις 195,81 
ἐπικυΐσχεσθαι 165,9 194,25 sqq. 195,1 

ἐπιμέλεια ἡ τῶν ἰατρῶν 30,22 

ἐπιμήκης 185,9 188,13 

ἐπιπολάζειν 12,10 

ἐπιρραίνειν ϑορόν 146,8. 9 150,14. 16. «à 
dá 148,22 149,1 sqq. 151,25 

ἐπισχύνιον 221,26 sqq. 222,1. 12. 16 sqq. 
ἐπίστασις 2,18 

ἐπιστημονιχός. 

ἐπιστητός 84,20 
ἐπισυμβαίνειν 212,1 
ἐπιτέχνωσις 158,12. 13 

ἐπιτέχνησις 225,19. 20 

7,14.33.36 8,9. 15 sqq. 

&, δύναμις 84,21 

εὐνοῦχος 201 

ἐπιτηδειότης (coni. δύναμις) Ψυγῆς 84,10; 

13. 26 

ἐπιφάνεια ἡ τῆς καρδίας 91,22 
ἐπιφωνεῖν 2,16 

ἐπιχειρεῖν ἐφ᾽ ἑκάτερα 19,18. coni. συλλο- 
γίζεσϑαι 16,94 

ἐπιχείρημα 22,24 33,18 62,24 169,18 

241,29 

ἐποιχοδόμησις 39,9. 10 

ἔπομβρος 158,4 

ἔπος. ἔπη (Ἐρμπεδοχλέους) 30,2 
ἐποχή. αἱ τῆς γαστρὸς ἐποχαί 90,19 

ἐπῳάζειν 138,16. 17. 25 189,8 sqq. 

ἐργώδης 182,15 

ἐρείδειν. ἐρηρεῖσϑαι 20,1. 4 sqq. 
ἐρινεός 146,17. 19 
ἔριον. ἔρια 153,81 154,12 

ἑρμηνεύειν τὴν λέξιν 138,33 139,1 166,9 
215,19 

ἐρυϑρῖνος 193,80 151,29 157,12sqq. 1173,22 

ἔρως 94,2 
&£caípa 121,19 

ἑτερόγλαυκος 217,1 219,23 

ἑτεροειδής 119,24. 26 
εὐαγής. τὸ τοῦ αἰϑέρος εὐαγές 160,13 

εὐβοσία coni. εὐτροφία, λιπαρότης 198,24 

εὔβρωτος 49,31] 
εὐδιεινός 158,3 

εὐδίοπτος 218,1 544. 

εὐειδής 48,15 185,11 

εὐεχτεῖν 49,18. 20. 28 

εὐεχτιχός coni. εὔχρατος 43,12 

εὐετηρία 158,9 sqq. 

εὐθεώρητος 34,21 
εὐθηνεῖν 200,20. 21. 26 201,13. 28. 210,16 

εὐθυεντερία 6,4 

εὐθυέντερος 6,2.4 
εὔϑυνα. εὐϑύνας διδόναι 29,9 

εὐθυπορία 222,18 
εὐϑύς. ἡ εὐϑεῖα (πτῶσις) 61,26 146,5 

εὐχληματεῖν 43,26. 28. 81] 

εὐχρασία 43,18 ἡ τῶν ὡρῶν 158,9 

εὔχρατος 158,4 

εὐχρατοῦν. 

τὸ εὔχρ. τῆς ὥρας 11,84 
εὐχρατοῦσϑαι 113,29. 24 

εὔλογος 41,8. 15 

εὐμαρής. τὸ εὐμαρές (coni. πλῆρες) τῆς 
λέξεως 21,6 

εὐμήχανος. τὸ τῆς 

103,11 
εὐνουχίας 120,18 

εὐνοῦχος 120,14 

φύσεως εὐυήχανον 



262 εὔογχος 

εὔογχος 1178,15 
εὐοδεῖν 42,4 εὐοδεῖσϑαι 44,14 97,16 

εὐπεψία 229,2 

εὔπλαστος 159,14. 15. 19 

εὐρύνειν 237,90 238,8 243,91 246,31 

εὐρυχωρία 242,5 248,28 

εὐρύχωρος 95,19. 28 

εὐρώς 164,15. 20 232,11. 17 
τῇ πάχνῃ 282,21 sqq. 

εὐρωτιώδης expl. 164,14 sqq. 

εὔσαρχος 49,90 

εὔσηπτος 299,25 
εὔταχτος 28,18 

εὐταμίευτος expl. 242,20 sqq. 

εὔτονος. τὸ εὔτονον 236,91 

εὐτράπελος 185,10 

εὐτροφεῖν 174,94 115,1 

εὔφϑαρτος 11,28. 32 235,25 sqq. 

εὐφορεῖν 158,8 
εὐφυής 188,25 195,13 

εὐφυΐα coni. ἐπιτηδειότης 127,29. 30 

εὔχρηστος τροφή 10,19 49,21 sqq. 
εὔχυμος 38,6 sqq. 

ἐχῖνος 10,82. ὁ πόντιος (ϑαλάσσιος) 298,3 sqq. 
ἕψειν 111,7. 9 136,13 sqq. 

2 , y 
EVA YVTIU S εγει 

Ζύμη 53,27 145,29. 33 150,12 151,99 
ζύμωσις 53,21. 32 

ζωγραφία 41,22 

ζωγράφος 41,22.101,19 sqq. 102,7 112,94 
188,21 

ζῴδιον. τὰ βόρεια ζῴδια 210,10 

ζῳογονεῖν 15,19. 28 56,18. 19. 146,9 151, 
20 τὸ ζῳογονοῦν (μόριον) 31,86 

ζῷον. τὰ ξῷα πάντα γνώσεώς τινος μετέχει 

64,15 sqq. ζ. dépta, γήινα, ἔνυδρα 159, 

25.26 C. μεριχὰ λογιχὰ αἰϑέρια 160, 16 
ζῳοτοχεῖν (ἐν ἑαυτοῖς, opp. ϑύραξε) 5,26 sqq. 

14,20 sqq. 15,20 sqq. 18,21 19,10. 20 ΤΙ, 

1. 11 89,19 sqq. 141,29. 82 ζῳοτοχεῖσϑαι 

ἐντός, ἐκτός 142,29. 80 sqq. 148,5. 6 

ξῳοτόκος. τὰ Cootóxa 5,19 15,24 17,23. 

26 18,96 70,7. 12 sqq. 130,9 sqq. 

ζωοῦν 56,4 14,22 89,26 144,81 

C. ἀρχή 86,21 

Γζωωτιχός. (P) ποιητιχὰ wal ζωωτιχά (v. ]. 

ζωτιχός. 

ζωτιχά) τὸ ϑερμὸν xai ὑγρόν 10,22 

I INDEX 

Ἡβᾶν 120,12 

ἥβη 18,20. 21 120,12 167,28 sqq. 170,29 — 

ὁ τῆς ἥβης χρόνος 241,16 

ἡγεμὼν τῶν λόγων λόγος 2,11 

ἡδονή 1,29 1 ἐν τῇ ὁμιλίᾳ γινομένη δ. 
92,26. 29 sqq. 98,1 544. 45,19 sqq. 50, 

9 sqq. 53,9. 12. 15. 20 971,8. 11. 12 

ἡδύς. τὰ ἡδέα καὶ λυκηρά 64,18 

ἡλικία 7 πρώτη 49,5.16 ἡ πάν" 

βυτιχή 938,17 

ἥλιος 66,20 ἡ ἀπὸ τοῦ ἡλίου — ϑερμότης 
99,12;18- T1 

ζῴδια προσέλευσις, πρὸς τὰ νότια ἀναχώ- 

prote 210,10 sqq. 

ἡμίονος 119,83. 85 192,30. 32.38 123,7 

* 124,6. 14. 125,80 126,9. 16 sqq. 128,8 

147,1. 4 

ἧπαρ 107,8.189,21 sqq. 

ἧττα 187,5 

πρεσ- 

ἡλίου ἣ πρὸς τὰ βόρεια 

Θάλαττα 159,14. 20. 23 

ϑαλάττιον ὕδωρ 161,9. 15 162,19 

ϑάνατος 10,22. 28. 214,31 

ϑαῦμα. αὐτόματα ϑαύματα 11,14. 15 sqq. 

18,1 
ϑαυμάσιος 155,6 157,8 

ϑαυμαστός 151,1 sqq. 

ϑαυματοποιός 11,16. 21. 24 sqq. 78,17 

ϑεῖος. τὰ ϑεῖα (σώματα) 66,19. 21 

ϑεός 64,26 coni. φύσις 64,10 

ϑερμός. τὸ ἔμφυτον ϑερμόν 14,84 42,94 
44,1 

ϑερμότης 7| ἀπὸ τοῦ ἡλίου xol τῶν ἄλλων 
ἀστέρων 80,8. 9. 1. 18. 81. 82 89,9. ἡ ἐν 
τῷ σπέρματι 86,7 sqq. 87,17 89,8 94,14 

111,5. Ὁ. 11 1, à» τῇ ᾿μηνϑέ 18,29 sqq. 

ἡ τῶν γυναιχῶν 92,24 — ψυχιχὴ ϑερ- 
νότης 69,19 71,16 86,8 94,4 πᾶσα πέψις 

ϑερμότητι ἐργάζεται 114,24 

ϑέρος 127,26. 38 | 
ϑέσις ἡ ἄνω xoi χάτω, ἡ ἔμπροσθεν καὶ 

ὄπισϑεν 11,20 

ϑεωρητιχὸς νοῦς 84,24 

ϑηλάζξειν 78,2 85,11 163,7. 10 204,4 200, 

11 247,18 sqq. 248,2 sqq. 

ϑηλυγονία 166,24 173,15 114,5 
ϑηλυχός expl. 53,9 120,24. 25 

τὸ ϑῆλυ, τὰ ϑήλεα 26,29 27,23. ϑήλυς. 
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29 29,34 30,20 sqq. 31,5. 21 sqq. 32,90 
34,10 sqq. 36,2 sqq. 45,6 sqq. 48,5. 10 

50,1 sqq. 93,6 sqq. 104,24 sqq. τὸ ὃ. 1 
ϑήλυ παϑητιχόν ἐστι, 59,14. 15. 19. τὸ ὃ. 

γενέσϑαι πρώτη ἀρχὴ τῆς ἐπὶ τὰ τέρατα 

ὁδοῦ 119,15 sqq. 
ϑηλυτοχεῖν 30,15 173,5 
ϑηλυτεοκία 184,34 

ϑηλυτόχος 30,07 

ϑήρα 131,6. 29. 154,23 
ϑηρεύειν 131,6 132,5 
ϑηρευτής 134,23 

ϑηρευτιχός 132,3 
ὕλιψις 18,5 

ϑοριχοὶ πόροι 146,21. 23 

ϑορός 21,9. 7.8 146,9 148,9 sqq. 
ϑρεπτιχός. ἡ 9p. Ψυχή (δύναμις ψυχῆς) 

80,2 80,13 83,13 sqq. 84,2 85,7. 12 81, 
21 100,24 coni. αὐξητιχή 13,29 18,25 

122,14. 15 133,2 150,25. 26. ἡ ἑκάστου 

φύσις ἡ ϑρεπτική, ἥτις ἅμα xal γεννητιχή 

104,21 
ϑρίξ. τρίχες 22,30 sqq. 55,20 56,9 105,16 

116,10 sqq. τρ. παχεῖαι, λεπταί, ért- 

μήχεις, βραχεῖαι 225,20.21 sqq. 226,18qq. 

ναλαχαὶ xal παχεῖαι 221,14 sqq. 

ϑυμός 131,98 

ϑυμώδης 131,33 
ϑώραξ 121,8 129,24 

Ἴατός 120,21 

ἰατριχός. 0. ὄργανον 90,25 

ἰατρός 90,15. 22 44,13 
ἰδιότης 52,83 
ἱδροῦν 110,7. 10 
ἱδρώς 110,7. 13 sqq. 

ἱέραξ 9,11 139,20 221,2 
ἰἐἰχμὰς ἡ τῶν χαταμηνίων 51,8. 9 54,24 91,2 
ἰλύς 14,2 139,15 151,21 
tva c. ind. fut. 19,5 136,93 

ἰξευτής 4,25 
ἰξός 4,23 sqq. 151,23 

ἐπνός 53,82 

ἵππειον σπέρμα 123,22 
ἵππος 124,5 sqq. 125,1 sqq. 126,14 sqq. 

127,9 sqq. 

ἰσημερία 127,15. 25. 32. 88 
ἰσοδρομεῖν 50,23. 24 51,7 202,29 
ἰσόδρομος 50,18. 25. 26 

χαρδία 2063 

ἱστός 8,21 

ἰσχίον 197,16 

ἰσχνός 131,82. 33 132,1 
ἰσχνοῦν 201,92 

ἰχϑύς. διὰ τί οἱ L. ἕτοιμον ἔχουτι τὸ σπέρμα 

καὶ πρὸ τῆς ϑίξεως 10,26 sqq. 

ὄρχεις οὐχ ἔχουσιν 11,18 sqq. διὰ τί 

ἔλεγόν τινες πάντας τοὺς ἐχϑύας ϑήλεις 

πλὴν τῶν σελαχῶν 146,12 sqq. 

ἴχνος μηδὲν ἔχειν τινός 102,3. 4 

ἰχώρ 86,25 

^N , 
Ota τὶ 

Καϑαίρεσις τῶν τοῦ σώματος ὄγχων 92,28 
χάϑαρσις (τῶν καταμηνίων) 51,15. 81 52, 

18 55,9. 4 97,85 98,8, 10 201,15 
χαϑεχτιχός.  *. φύσις 47,9. 10 δύναμις 

91,17 

χαϑεύδειν 214,17 215,20sqq. 216,8. 12 sqq. 
χαϑολιχός 117,34 

χαϑόλου. τὰ *. ὕστερα τῶν xaU' ἕχαστά 
εἰσιν 68,28. 29 

χαιρὸς ὁ τῆς ὀχείας (ὁμιλίας, συνδυασμ.οῦ) 

1,24. 25. 28 39,6. 14. 16 42,28 sqq. 68,21 

16 κίδεῖν 191,13 

χαχχαβίζειν 194,26 

χαχόχυμιος 38,5 sqq. 

χαλάμη 132,29. 25 

«áp. mos 190,9 

χάμινος 168,15 

χάμπη 152,25 

χάμπτειν ἐντὸς τὰ ὄπισϑεν σχέλη expl. 55,8 
χάμψις. αἱ τοῦ σώματος χάμψεις 12,92 

"άναβος expl. 109,27 

χανϑαρίς 9,18 

χανών 100,32 11,2 111,14 

χάπνεος 189,15 

χαπνός 160,6 

χάραβος 21,12 

χαραβώδης. τὰ καραβώδη 151,17. 18. 28 

χαρδία 22,16 31,97 32,1 16,11. 18 sqq. 78, 

20 80,19. 23 92,2 94,14 sqq. 100,8. 12. 

16 101,2 sqq. 102,27. 33 106,8 108,30 
109,16. 26 113,28 122,12. 14. 111,8 sqq. 
177,20 178,6 189,30 194,13. 14 201,14. 

16 223,4.13.14sqq. 224,1sqq. 237,90 
288,9.6 241,831 242,2.4 sqq. 249,4. 16 
ἡ καρδία ἀρχὴ τῶν αἰσϑήσεων 111,28 

πῶς τρόπον τινὰ ἡ χαρδία τὴν καρδίαν 

τρέφει 108,12 



264 χαρέα 

Ἐχαρέα (i. e. «apox) 29,1 sqq. 81,16 sqq. 

καρκίνος 21,12 — (ὁ ἐν τοῖς ζῳδίοις) 127, 

15 sqq. 178,90 

ἘἙχαρποποιητιχός, X. δύναμις 193,21 

χαρπός 23,34 36,22. 23. 29 sqq. 43,22. 295. 
26 583,27 — χαρπός (χειρός) 193,10 sqq. 

χαρποφορεῖν 63,18 

χαρποφόρος 4,22 146.16. 11 

χάρυον 23,8sqq. 187,18 

χαρχαρόδους. τὰ χαρχαρόδοντα 241,95 

καταγέλαστος 23,18. 19 

χατάλληλος 231,21 τὸ «. τῆς λέξεως 166, 

10 196,15. 16 

καταμαραίνειν 120,9. 11 

καταμήνιον 29,9 45,14 sqq. 51,8 sqq. 55, 

4sqq. 79,30 85,17. 19 87,25. 28 88,14. 

17. 19. 92,12. 21. 31 95,25 sqq. 96,2 sqq. 

103,2 sqq. 121,11 122,7 sqq. 133,7. 8. 18 

161,19 190,13 192,1 196,26 197,8. 15 sqq. 

202,18 τὸ χ. περίττωμα τῆς ἐσχάτης 
τροφῆς (αἵματος) ἐστίν 47,91. 48,3. 12 

114,22 σπέρμα οὐ χαϑαρόν 175,28. ὑλικόν 
ἐστιν 58,11 

χαταμιηνιώδης 1217,16 131,28 
χαταπίνειν 148,7 

χατασχευάζειν (δόγμα) 45,18 50,1 112,21 

126,8. 17 174,28 204,22 

χατασχευαστιχός 44,20 117,18 140,20 

165,14 203,31. 32 

χατάστημα 118,25 

χατευστοχεῖν 194,8 221,21 

χατήκοος 33,26 

χάτισχνος 200,22. 25 

χατοχὴ ἡ τοῦ πνεύματος 91,11 

χεγχραμίς 46,24. 21 

κεγχρίς 192,6 

χέλυφος (ῳφοῦ) 14,30. 31 21,10. 12 60,6. 17 

110,30 137,8.9.13.15 sqq. 153,23. 24 

τὸ χέλυφος, ὃ εἰς μέταξαν ἀναλύουσιν 

154,8. 9 

χενός 206,5 sqq. 207,1 sqq. 

κέντρον τὸ τῶν μελιττῶν 156,4 

χεραμεοῦς 110,10, 

χέρας. τὰ κέρατα 116,26 πῶς τὰ κ. γίνον- 

ταὶ 110,26 

χέρχος 149,21 

(χεφαλαιώ δης) κεφαλαιωδῶς εἴρηται 101,55 

κεφαλή 108,28, 29 

Ἐχεφαλοποιητιχὴ δύναμις 193,21 

"tle 222,1 

κηριάζειν 161,5. 7. 25 

I INDEX 

κηρός 189,24. 25 

κηφήν. κηφῆνες 155,2 sqq. 156,6 sqq. 157, 
lsqq. 158,5 sqq. 

κινεῖν. τὸ πρῶτον κινοῦν i. e. τὸ ποιητιχόν 
25,19. 20 

χινητιχός. 

21 sqq. 

*"xtvocépva cisterna 109,98 

χισσᾶν 139,8 

χισσός 4,25 

χλαδεία 43,21 

χλαδεύειν 48,20 sqq. 

χλάδος 23,6. 10. 17 sqq. 31,18. 19 43,93 

131,21 
χλήμα 43,21 

«vncopóc 32,29. 31 33,1 

*otÀAatvety 205,18. 15. 16 

κοιλία. 53,17. 18 92,3.6.8 115,9 168,29 

164,1. 5 115,4 sqq. 176,30. 33 204,31. 33 
— ἡ δεξιὰ χοιλία τῆς καρδίας 243,99. 30 

χοῖλος. χοῖλα (xai πυχνά) Empedocl. expl. 

128,15. 16 

χοιμᾷσϑαι 214,14. 16 sqq. 215,277 sqq. 

χοινός. χοινὰ ἔργα τῆς φύσεως (dist. ἴδια 
γένους τινός) expl. 212,11 sqq. 

χόχχυξ 182,10 

χολλᾶν 41,6 

χολλώδης 151,28. 26 
χολοβός 23,24 33,11. 18 118,22 

χολοιός 149,11 

χόλπος 154,5 

κομήτης opp. φαλαχρός 228,24 231,5 
χομιδὴ τροφῆς 158,10 

χονίαμα 41,5 

χοπιᾶν 61,10 

χόπρος 18,24 

κόραξ 234,22 

κόρη 221,12 222,5 

κόρσαι ἀναύχενες Empedocl. 27,95 
χορυφαῖος. τῶν φιλοσόφων χορυφαιότατος 

(Ἀριστοτέλης) 158,28 

χορώνη 159,30 
χοσχινίζξειν 58,28 sqq. 54,4. 5 

χοσχίνισις 54,2 

xócoxtvov 53,92 154,6 

χόσμιος 66,12. 14. 18 

χότινος 140,17 

χόττυφος 149,11 

κχοτυληδών 118,8 sqq. 191,15. 18 sqq. 

χουφισμός 42,31 

κοῦφος. τὰ χοῦφα 1023,51 sqq. 

*. αἰτία 69,8 

τὸ χινητιχόν 69,4 

δύναμις 717,11. 
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xpíBgaco«c 7,11 

κρᾶμα 36,18 136,12. 14 
χρανίον 293,11 

χρᾶσις 123,18 — «p. (Ψυχροτέρα, ϑερμοτέρα) 
τοῦ σώματος 80,10. 21. 23 

xpéac. χρέη 111,7 

χριτικός 84,5 

χρόμυον 161,1. 2 

χρόταφος 225,16. 17 233,6 
χρυσταλλοειδής. τὸ τῶν ὀφθαλμῶν «p. 

112,16. 19. 20 211,26 κινεῖται τὸ xp. ἡ 
διαφανές (dist. ἣ ὑγρόν 218,16 224,10 

«pooraAÀAlos 81,17. 18 226,1, 

χτεῖς. οἱ xtévec 161,5. 8. 10 

ἔχυαϑιαῖος 92,29 

χύαϑος 92,28 

χύαμος 137,0. 15 

χύειν (xuetv) 60,9. 21 128,29 200,21 208, 
26.29 209,6 sqq. — κυούμενα 195,26 

χύημα 31,29.30 36,16. 18. 25 . 55,84. 36 

56,1sqq. 62,17 63,29.31 74,7.21 83, 
4 sqq. 85,93. 8sqq. 100,6. 12 114,20 128, 
18 133,29 150,10 152,8. 12 163,8 sqq. 

190,15 τέλειον χύημα 89,10 

χύησις 29,84 30,8 49,13.16 sqq. 185,21 
195,9. 28. 29 203,4 sqq. 

κυΐσχειν 148,8 χυΐσχεσϑαι 208,82 209,2. 

5 sqq. 

χυχλοφορητιχός. κχ. σῶμα 61,11. 80 
χῦμα 219,7 

κυοφορεῖν. τὸ χυοφορούμενον 89,11 

κύριος. τὸ χυριώτατον αἴτιον 173,26 sqq. 
χυρίττειν 188,18 
κῦρος ἔχειν 62,24 

χυρτός. ἡἣ *. περιφέρεια 55,8 
χύστις 91,23. 15. 136,12 176,90 194,21 

κύτος τὸ τῶν ὑστερῶν 91,18 τὸ ἄνω κύτος 

109,16 
κυττάριον 157,29 188,17 

χύτταρος 155,891 

χύων 94,27 sqq. 198,6 sqq. 

χῶλον. τὰ χῶλα 118,91 114,8 

χωμιχός 232,25 

κωνοειδής 1936,24. 26 

Λάβρος 6,2. 3. 9 sqq. 8,4 sqq. 12,2. 4 
λαγωός 227,14. 29 
λαιά. αἱ λαιαὶ αἱ προυσχείμεναι τοῖς ἱστοῖς 

8,20 expl. 244,7 sqq. 

λόφουρος 265 

λ'αιός 183,8. 10 

λαμπρός. λ. δεῖγμα 127,90 

λάρος 159,28 

λέαινα 190,11. 13 

λεαίνειν τὴν τροφήν 117,4. 12 sqq. 

λειπόκρεος 200,22 

λειτουργεῖν 21,3 

λειτουργία 1153 

ÀAéxtÜüogc 135,24 sqq. 139,18. 31 187,19sqq. 

λέξις. τὸ πλῆρες τῆς: λέξεως 87,10 89,19. 

20 92,1 99,4 τὸ ἑξῆς 81,12 τὸ συνεχές 

985,21 τὸ ἀχόλουϑον 99,17 τὴν λ. χατα- 
στῆσαι 98,12 ἡ λ. ἐλλιπῶς. (ἀσαφῶς) 

ἀπήγγελται 89,18. 19. 168,6 

λεπιδωτός (2,1 sqq. 

λεπίς. αἱ ἐν τοῖς σχέλεσι λεπίδες 187,18 

λεπτόδερμος 226,34 

λεπτόϑριξ 226,35 

λεπτύνειν 88,29. 80 

λευχαίνειν 60,11 sqq, 

λεύχανσις 60,32. 34 

λεύχη ἡ νόσος 281,24. 27. 31 235,81 

λευχός. τὸ Aeoxóv (τοῦ ᾧοῦ) 60,7.8 139, 

32. 94 140,1 150,13 sqq. 

λευχόχροιος coni. ϑηλυχός 53,9 54,11 
λέων 126,9sqq. 234,206.27 — 6 ἐν τοῖς 

ζῳδίοις 127,16 

λήμμα 114,4 175,32 

λῆψις ἡ τοῦ εἴδους 1,9 2,8 

λίνειον ὕφασμα 221,21 
λίνον 221,26 

λιπαρός 225,23. 81]. 32 229,1. 8 

λιπώδης 200,20 

λογικός. À. ψυχή 83,14. 18 84,10 86,4. 5 

À. δυνάμεις (ψυχῆς) 84,18 λ. ἀπόδειξις 

expl. 120,8 sqq. 

λόγος. ὃ τῆς οὐσίας, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἴδος 2,28 
57,21. 29 

τεχνητῶν 88,19 οἱ τῶν μερῶν τοῦ σώ- 

pato; À. 18,88 11,10 τ8,4. 14 

ἐπιστητῶν 19,81 

αὐτῶν 13,26 — λόγος ratio. καὶ τῷ λόγῳ 

xai τῇ αἰσϑήσει δῆλον 16,5. 6 ἐχ τοῦ λ. 
εὑρίσχειν opp. ἐξ αἰσϑήσεως λαμβάνειν 

158,24. 25. — λόγος coni. αἰτία 10,21 — 

λόγον ἔχειν locum tenere À. τὸν οὗ ἕνεχα 

οἱ λόγοι (coni. τὰ εἴδη) τῶν 

οἱ τῶν 

τὰ εἴδη χαὶ οἱ λόγοι 

(τὸν τούτου ἕνεχα) ἔχειν 108,5. 6 λ. ὕλης 
ἐπέχειν 62,26 10,20 λ. ἔχει σεμιδάλεως 

114,32. 88 — λόγος ὁριστιχός 213,32 

λοιδορία 11,91. 93 

λόφουρος. οἱ λόφουροι 209,7. 9 



266 λύειν 

λύειν ἀπορίαν 58,16 191,14 sqq. 

λύκος 129,10 149,19 

λύσις ἀπορίας 199,8 

λυτιχός 46,9 

Μάϑημα. τὰ μαϑήματα i. e. τά μαϑημα- 

τιχά 109,21 

μαϑηματικός. ot p. 222,14 

μαϑητής 108,14 sqq. 

μαῖα 16,11 216,22 

νακάριος 67,18 

μακρόβιος 208,90 τὸ. v. 209,1 sqq. 

paxpogrócne 209,9. 14. 15 

μαλάκια 49,4,10.12:20 15D, 109.107 21 

πῶς συνδυάζεται 20,27 sqq. 

μαλαχόδερμος 14,39. 84 15,3 

υναλαχόδϑριξ 221,32 

μαλαχόστρακχος.. τὰ p. 49,13.20 πῶς 

συνδυάξεται 20,14. 15 sqq. 

υαλάττειν 110,26. 30. 31 

μανότης 197,11. ἡ τοῦ δέρματος 15,1 

υαντεύεσϑαι 118,6. 14 

υαστός 48,7. 8 55,81 138,6. 9 203,90 204, 

20.22 205,23.30 206,3 sqq. 207,8 
ς μάτην οὐδὲν ἣ φύσις οὐδ᾽ ὁ ϑεὸς ποιεῖ 104, 

31. 32 
μεγαλεῖος. τὸ p. τῆς φρονήσεως 65,6 

μεγαλοφωνία 240,6. 13. dist. τὸ βαρὺ ἐν 

τῇ φωνῇ 240,9 

υεγαλόφωνος 240,12. 14. 18 sqq. 

υέϑη πῶς γίνεται 16,19 sqq. 
μέϑοδος ἡ ὑφηγημένη 152,8 

υεθϑυπάρχειν 85,24 
υειοῦν 118,17 

υελανόμματος 218,10 sqq. 219,16 

μελάνωσις 2117,29 

υέλιττα 155,1 sqq. 156,2 sqq. 157,1 sqq. 

158,5 sqq. 286,19 περὶ τῆς τῶν p. yevé- 

σεως 154,28 sqq. 

μέλος 239,28 
ἐμεμελανωμένως coni. ἀσαφῶς 196,12 

μεριχός. τὰ p. 68,90 180,26 
μεστοῦν τὸν λόγον 93,92 
μεταβαίνειν 181,23. 24 182,14 189,17 

μεταμείβειν 46,8 

μέταξα 153,91 154,1 sqq. 

μεταπίπτειν 20,16 

μετασχηματίζειν 121,29 

μετατάσσειν τὴν λέξιν 107,5 

I INDEX 

μεταφέρειν 208,2 sqq. 

μεταφορά. xarà p. λέγεσθαι 64,92 
μεταφυτεύειν 29,15 

pecáyotpov 129,23 sqq. 

μετέρχεσϑαι τὴν λέξιν 155,25 
μετριάξειν 158,24 

μετριότης 158,27 

μὴν 178,29 210,6 

μηνιγξ. ἡ περὶ τὸν ἐγχέφαλον 119,17 sqq. 

p. ἐν ἡ τὸ αἰσϑητήριον (τῆς ὀσμῆς) 224,94 

υηνυτιχός 99,25 192,16 198,16 

μήτρα 5,24 33,20.26.29.81 34,9 120,8 
199,9 214,14 sqq. 215,5 sqq. 

poTpUxÓóg. μ.. κοιλία 14,4. 6 
υἴγμα 236,16. 18. 22 45,8. 11. 19. τὸ πρῶτον 

piypa expl. 55,95 sqq. 

νικροφωνία 240,6. 13. dist. τὸ ὀξὺ ἐν τῇ 

φωνῇ 240,9 

μνικρόφωνος 240,12. 15. 18 sqq. 
υιμεῖσϑαι 188,22 

μνήμη 2164 
p oAtgoatva 82,15. 16 
μολύνειν 111,10 202,7.9 — 

μόνιμος 205,2 

υονοειδήῆς 236,20 
μονοτοχεῖν 127,28. 30 190,29 

υονοτόχος 118,29. 93 127,12 190,1 

μονόχροιος 1493,31 

povóypooc 234,19.21. 24. 30. 235, 5 sqq. 

236,19 

povóy po poc 190,18 216,26. 29 

υορφή 59,20 
υόσχος 291,1 242,9. 8. 15 sqq. 243,22 

Ἐμόχλη (0 σαπεὶς ἄρτος ἐν τῷ ϑέρει) 232,18 

υυελὸς ὁ νωτιαῖος 228,91. 

υυῖα 3,18. 20 

poxctfp. μυχτῆρες 118,11 224,15. 30 sqq. 

225,2 
pA 202,5. 11. 15 
υὖλος 175,19 

μυξώδης 116,4 p. ὑγρότης 161, 6.8. 12. 

25 sqq. 

poe 161,3. 4 

pocte 151,31 
μῶνυξ. τὰ μώνυχα 190,930. 32. 34. 198,16. 

11 — μώνυχον 191,1 198,14 

Nàp.a 119,29 
121,6 

τὸ ἐχ ῥόδων γενόμενον v. 
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ναστός 128,15. 16. 28. 29 

ναύτης 22,20 

νεοτειά 132,10. 11 

νεοττός 60,9sqq. 61,9. 16 62,1 63,21 107, 

22 119,22 135,15.11.32 138,10.13 140, 

4. 28. 36. 80 141,2sqq. 143,24 150,32 

οἱ τῶν σελαχῶν 148,85 144,2.158.18 ὁ 

τῆς σηπίας [51,27 sqq. 
νεόφυτος. νεόφυτον 21,13 

νεύρινος. ν. χορδή 244,24 

νεῦρον 89,6 248,1 sqq. 245,14 sqq. 

τὰ νεῦρα συνίσταται 110,32 11].] sqq. 

πῶς 

νεφέλη ἡ ἐν τοῖς οὔροις τῶν νοσούντων 

121,2. ὃ 

νεφρός 42,32 

νοεῖν 84,11 

νόσος 231,22 sqq. 298,1 sqq. 

τὰ νότια 178,28 

νοῦς ὃ πολυτίμητος 64,6 χωρὶς τῆς ὕλης 

νότιος. 

ἔχει τὰ εἴδη καὶ τοὺς λόγους αὐτῶν 12, 
25.26 — ὁ ϑύραϑεν νοῦς 84,28 85,90. 
81 87,11 115,14 — 96 ϑεωρητιχός coni. 
ἐπιστημονιχός 84,29. 24 ὁ πραχτιχός coni. 

δοξαστιχός, βουλευτιχός 84,21. 22 

Ἐνυχταλώπηξ (falsa lect. ab interpr. pro- 
bata, immo νυχτάλωψ) 219,16. 18 

νυμφεύειν 121,21. 23 
νύμφη 120,30. 32 — αἱ νύμφαι τῶν μελιτ- 

τῶν 154,14. 16 
νυμφίος 120,29. 32 
νῦν. ἐν ἀτόμῳ νῦν 96,7 

νωδός 248,9 

Ξηραίνειν 51,13 
ξηρός. ἡἣ ξ. τροφή 18,16 sqq. 

ξύειν (τὸ αἰδοῖον) 53,15 

ξύσμα. ἀπὸ λίνων ξύσματα expl. 221,26 

Ὄγχος 46,19. 21 sqq. 69,21 134,10 144, 
17. 21 

ὀγκοῦν. 

144,21 
ὀγχώδης 191,18 

ὀδοντοφυεῖν 241,22 
ὀδοντοφυΐα 248,8. 26 249,9 

ὁδούς. οἱ ὀδόντες 116,17 sqq. 117,1 sqq. 

οἱ πρόσϑιοι 247,8 248,20 οἱ γόμφιοι 
248.19 οἱ πλατεῖς 248,26 

ὀγχοῦσϑαι 48,1 141,29. 30 142,4 

ὄνυς 201 

οἴδημα 118,19 

οἰχειότης 84,17 

οἰχονομία 115,20. 24 
οἰχονόμος 114,26 115,14 

οἰνόμελι 24,22 45,11 

οἰνοποσία 16,11. 21 

οἷς 185,13 
οἰστρᾶν 129,9. 13 

οἰστρώδης ἐπιϑυμία (Plat.) 33,29 

ὀλιγόϑερμος 14,30 15,9 230,8. 5. 7 
ὀλιγοτοχεῖν 131,21. 23 

ὀλιγοτοκία 6,30 

ὀλιγοτόκος 6,29. 31. 34. 35 41,94 190,35 

ὀλιγότροφος 6,5 
ὀλιγόχους 150,6 

ὀλιγοχρονία ἡ τῆς κυήσεως 209,1 

ὀλιγοχρόνιος 44,4 sqq. 209,1 

ὁλόκληρος 30,2 169,85 170,4 

ὁλότης ἡ τῆς φύσεως 139,10.11 ἡ τοῦ 

ζῴου (αἱ τῶν ζῴων ὁλότητες) 1,22 28,2 

246,9 1 τοῦ «oo 60,16 89,29. 80 ὅλη 

ἡ ὁλότης (τῶν σχωλήχων) 69,25 158,4 

ὁλόχροος (ὁλόχρως) 234,20. 29. 30. 82 935, 

2.5 

ὄμβριος. Opp. ὕδωρ 161,35 
ὁμευνέτις 165,7 181,26 

óptAta 7,28.29 sqq. 9,36 10,1sqq. 12,1 

21,28 33,8. 5 36,4. 32. 33 96,10.11 147, 
23 148,5. 22 

ὄμμα 216,25sqq. 217,16 sqq. — τὸ τοῦ 

χυάμου 197,10. 11 

ὁμογενής 93,16 30,93 

ὁμοειδής 3,16. 21 4,8 119,25. 27 126,10 
ὁμοιομέρειαι Anaxagorae 29,8 

ὁμοιομερής 91,10 τὰ ὁμοιομερῆ τοῦ σώ- 

ματος (μέρη) 24,4 sqq. 25,1 sqq. 28,217 sqq. 

110,3 
ὁμοιότης. αἱ ὁμοιότητες τῶν παίδων πρὸς 

τοὺς γονεῖς 28,9 
ὀμφαλός 89,82 101,26. 27. 29. 88 102,26 

103,4 sqq. 114,21 118,5. 24. 81 sqq. 119, 

2.8.12 140,22 οἱ δύο ὀμφαλοί (οἱ εἰς 
τὰ «à τείνοντες 140,11 sqq. 141,7. 11 

ὀμφαλώδης. τὸ ἐν τῷ φῷ ὀμφαλῶδες 137, 
28 5464. --- τὸ ὀμφαλοειδές 140,24 

δμιωνύμως (λέγεσθαι 46,95 47,2 18,26 
üvoc 194,5sqq. 125,1 sqq. 126,14 sqq. 

127,9 sqq. 

ὄνυξ. ὄνυχες 22,31. 32 105,16 116,23. 26 
187,18 ὄνυχες πῶς γίνονται 110,25. — 

ὅσον ἐστὶ τὸ τοῦ ὄνυχος πάχος 40,26 



268 ὀξυφωνεῖν 

ὀξυφωνεῖν 249,23. 244,90 

ὀξυφωνία 288,11 239,8. 12 246,24 

ὀξύφωνος 53,21 236,30 238,16 240,10. 18 

241,19 sqq. 242,11. 22 246,17 

ὀξυωπός 218,10 sqq. 

ὀπή 54,29. 81 

ὀπισϑουρητιχός. 

ὁπλή 116,23 

20 

ὅπλον 156,9. 6 

ὁπός 191,8 192,18. 20 

ὀπτᾶν 110,10 

ὀπτιχὴ δύναμις 112,16 

ὀπύειν 96,91 

ὁρᾶν τὰ πόρρωϑεν dist. τὸ διαισθάνεσθαι τὰς 
διαφορὰς τῶν ὁρωμένων 220,15 sqq. 

ὅρασις 218,20 

ὀργᾶν 129,8 184,88. 135,5 

πὰς 6. 20,15. 16 

πῶς γίνονται αἱ ὁπλαί 110, 

ὀργᾶν expl. 
91,8 

ὀργανικός. τὰ ὀργ. μέρη 109,1. 15 114,24 
115,2. 6 τὰ ὀργ. τῆς συνουσίας μόρια 

98,21 
ὄργανον, 832,8. 11. I8$qq. 59,5. 10. 17,9.5. 4 

18,832 249,8.4.6.8 sqq. ὄργανα (coni. 

υἱόρια) τὰ πρὸς τὸν συνδυασμόν 5,9 9,22. 

29 πορευτιχὰ ὄργανα 10,11 τὰ πρὸς 
τὴν τῆς τροφῆς ἐργασίαν 248,2. ὃ. 11] — 

ἰατρικὰ ὄργανα 90,25 90,21 98,26. 21 

ὄρεξις coni. βούλευσις 84,23 

ὀρεύς 119,92. 33 

δρισμός 2123,15. 21 

τὸ ὁριστόν 213,21 

0. ᾧιῦδν 186,17 187,19 

οἱ τῶν ὀρνίϑων ὄρχεις 1,92 sqq. 

δριστός. 

ὀρνίϑειος. 
ὄρνις. 

9,9sqq. διὰ τί αἰδοῖον οὐκ ἔχουσιν 9,28 sqq. 

διὰ τί τοὺς ὄρχεις ἐντὸς ἔχουσιν 17,12 sqq. 

ἣ τῶν ὀρνίϑων γένεσις 142,17 sqq. 148, 
24.28 sqq. τὰ ἄρρενα τῶν ὁ. μᾶλλον 

ἀφροδισιαστιχὰ ἤπερ τὰ ϑήλεα 197,22 

ὅρος οἰχεῖος 82,8.9 coni. σχῆμα 188,3 
φυσιχὸς ὅρος ὁ ἐπὶ τὸ (μεῖζον xal) ἔλαττον 

192,8 ---- ὅροι (i. e. ὁρισμοί) 109,22 

ὀρχεῖσϑαι 1710,19 
ópyte, ὄρχεις 1,18. 17. 5,19. 32. 86 6, sqq. 

1,1 $qq. 8,1 sqq. 9,1:sqq. 10,11 sqq. 11, 

1544. 17,4sqq. 55,30 120,8. 10 173,1 sqq. 

194,17 244,6. 10. 11 sqq. 245,9. 21 sqq. 
ὀσμή 161,9. 12 224,25. 31. 38 

ὀστοῦν. τὰ ὀστᾶ 116,6 544. πῶς συνίσταται 

110,92 111,1 sqq. 

ὀστράκόδερμος. τὰ ὀστραχόδερμα 20,18. 

I INDEX 

14 64,28 152,1. 2 159,6. 11 sqq. 160,24 
162,1. 14 

ὄστρακον 164,8.9 πῶς γίνεται 111, 22 

ὄστρακον «o9 136,10. 29. 32 13,931 140, 

13 152,20. 21 

ὀστραχοῦν 138,9 

ὄστρειον, 

15.18 

ὀστώδης 17,29 20,8 

ὀσφραίνεσθαι 194,81 

ὄσφρησις 119,5. 1 
ὀσφύς 18,26 17,26 18,90 20,6 
ὄσχεος 12,16 

οὐραῖον 20,18 sqq. 148,9 151,20 

οὐρανός 107,15 144,19. 23 

οὐρεῖν 91,16 127,20 

οὔριος. οὔρ. ᾧόν 105,8 138,21 139,28 
οὖρον 37,10 44,17 54,90.31 129,15 

οὖς 113,11 224,11. 14 225,8 sqq. 
αἱ κυρίως οὐσίαι (ἡ πρώτως καὶ 

μάλιστα καὶ χυριωτάτη) i. e. τὰ χαϑ' 

ἕχαστα 68,21. 28 180,29.30 

ἀχολουϑεῖ ἡ γένεσις 213,10. 11 

οὐσιοῦν 7,26 39,7 οὐσιῶσϑαι ἔν τινι 61,2 

246,10 
ὀφθαλμός 114,8 διὰ τί οἱ ὀφϑαλμοὶ ἐξ 

ἀρχῆς μέγιστοι φαίνονται 112,11 sqq. 

ὄφις 180,9 188,19 
ὀφρύς 220,21.81 221,8 225,14 

ὀχεία 1,20. 24 21,16. 18 56,29 δ1,8 60,20 

63, 16 127, 18 134, 7. 29. 141, 22. 21. 29 

151,6 sqq. 155,1 sqq. 156,17. 19. 32 

ὀχεῖον 61,25 

ὀχετός 224,28. 29 

ὀχεύειν 9,10. 13. 82 59,93. 60,1 844ᾳ. 61, 

6sqq. 125,31. 127,22 sqq. 129, 12. 16 

131,16 134,6.11 147,12 sqq. 155,16 

ὀχευτιχός 131,18. 14 

ὄχημα 98,29 

ὀχϑύί nc 48,20 

ὄψις 211,18.14.16 222,8.9.14.19 σύγκρισις, 

διάχρισις ὄψεως 208,1. 8 

ὄστρεον 162,18 163,96 164, 

οὐσία. 

fe , , 

tT ουσιᾳ 

Παϑητιχός 59,4 10,20 | 

παιδίον 46,14. 16. 18 214,12. 14. 16. 215,20 
216,8sqq. ἄρα éypryópet πρὸ τῆς αἰσϑή- 
σεως 214,20 sqq. | J 

παιδοποιία 83,32. 33. 120,81 

παῖς 29,9 24,9 53,14 
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παλινδρομεῖν 106,15 

παναλήϑης 44,25 
πανσπερμία ἡ τῆς γονῆς 184,6. 22. 24. 31 

πάππος 165,6 181,23. 26. 33 

παραβλαστάνειν 161,1 sqq. 

παράγειν i. e. γεννᾶν 80, 11. 17. 21 sqq. 

86,18. 32 

παράδειγμα 102,22 

παράλληλος. ἐχ παραλλήλου «ciodat 21, 
21 67,93 108,27 2217,26 

παραλογίζεσθαι 76,21 

παραλογισμός 1102 

παρατρέχειν 2,16 

παράτριψις 1,20 
παραφρονεῖν 16,18. 19 

παραφροσύνη 16,19 

παραφυάς. παραφυάδες τῶν δύο φλεβῶν 

(τῆς μεγάλης καὶ τῆς ἀορτῆς) 91,35 

παράφυσις 194,3 sqq. 

παρεᾶν 147,16 169,11 

παρεχβαίνειν 179,11. 13 

παρέχβασις 179,20 189,5. 8. 19 

παρεχχλίνειν 10,29 

παρέλχειν 99,18 231,20 
παρεμβάλλειν 75,23 76,1 93, 28. 91. 32 

177,11 
παρευ πίπτειν 109,12 

παρενείρειν 81,4 

Participii usus insolitus: nominativus 

absolutus genitivi loco adhibitus 182,92 

188,183.14 197,23 200,5 201,20. 28. 
28 sqq. 203,20. 26. 27. 29 207,29 208,22 

212,2. 4 218,21sqq. 224,19 242,30 

πατήρ 15,1: 864. (7,28 18,9 19,14 

πατρικός. m. αἷμα 46,15 

πάχνη 232,22 

πάχος σχελῶν 132,4 

παχύδερμος 226,33. 84 221,1. ὃ 
(παχύϑριξ) παχυτριχώτερα 226,99 --- πα- 

χύτριχον 22,1. 2 

παχύνειν 81,12. 18 sqq. 82,2 sqq. 

πεζεύειν 154.14 

πεζός. τὰ πεζά (ζῷα) 130,8 sqq. 

πεῖρα 120,93 121,80 173,6 πεῖραν λαβεῖν 
113,13 

πέλεχυς 18,30 

πέρδιξ 38,8 61,31 123,10 235,18 
ἄγριοι πέρδιχες 124,23 

περιγράφειν 101,14. 22. 25 
περιγραφή 101,19 106,5 

περίεργος 99,11 113,91 

ἥμεροι, 

πλαξ 269 

περιχάρπιον 930,94. 85᾽ 63,18. 137,21 187, 

18 189,15 
περίνεος 5,18 167,21. 24 168,9. 15. 18 sqq. 

171,4 116,8. 19 sqq. 193,27 
περίοδος. αἱ τοῦ ἡλίου xal σελήνης περίοδοι 

210,3. 14 

περιορίζειν 241,2 

περισσεία opp. ὑστέρησις 40,16. 22 sqq. 

περίσσευμα opp. ὑστέρημα 40,19 

περίστασις. περιστάσεις 1.. e. 

28,18 

περιότερά 9,9 181,18 

περιίστερώδης. τὰ x. 131,20. 22. 28 
12. 16 

περίττεύειν 38,2. ὃ. 10 sqq. 40,7 sqq. 41, 

23. 26 43,11 
z&ptctó« i. e. θαυμαστός 151,0. 159,3 

περίττωμα ἀχρήστου (yprotpre) τροφῆς 31, 

96,397 99,9. 11 566. π. σπεῤμαάτιχόν 9,8 

98,18 178,9544. 

v. δγρόν 19,19 

διαστάσεις 

149, 

T. γεννητιχόν 98,22 

τὸ χατὰ τὴν χοιλίαν 7. 

175,4 5464. — T. πλέον τῷ ὄγκῳ ἧττον 

δὲ τῇ πέψει 417,24, 25 --- πρῶτον π. 47, 
^ 20sqq. — τὸ τοῦ ϑήλεος περίττωμα (τὸ 

καταμήνιον) 88,18 sqq. 

περιττωματιχός. περιττωματιχώτατος] 98,2 

231,21 

περίττωσις ἡ τῆς ὑγρᾶς (ξηρᾶς) τροφῆς 
18,11 19,15. 18 21,1. 4 44 28 90,1. 8. 16 

91,1 sqq. 194,20 sqq. 

véctetvy 29,16 998. 90. 94 39,3sqq. 92,9 

112,1 115,1 177,15. 18 sqq. 219,28 

πέψις 39,15sqq. 47,21 96,18 114,24 1715, 

10. 12 

πηγνύναι. πήγνυσθαι 81,19 
πηροῦν 120,18 
πήρωμα 37,26 69,21 185,8. 9 

πιέξειν 205,28 

πιϑανῶς dist. ἀληϑῶς 19,13 
πῖλος 284,8. 1 

rtp eA, 1,10 37,9 49,3. 8 sqq. 

πιμελώδης 49,14 111,25. 26 
πίναξ 54.1.8 

πίστις 96,28 τὴν π: λαβεῖν 48,32. τὴν π. 

ἔχειν ἔχ τινος 155,32 156,21 169,18 

πιστοῦσθαι 43,11 48,4 94,25. 132,17 134,1 

178,23 206,25 

πίτυρον 53,30. 31 54,2. 4 114,28 115,13. 
22. 24 

πλάξ. πλάχες αἱ ἐν τοῖς ὑπτίοις τῶν καρα- 

βωδῶν 151,19. 24. 27 
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πλασματώδης 184,17 

πλάστης 63,9 

πλαστιχή 98,21 

πλεχτάνη 20,29. 31 21,15 sqq. 

πληϑυντιχῶς εἰπεῖν 115,16 

πλῆκτρον 187,12 

πλήρης. τὸ πλῆρες τῆς λέξεως 19,28 coni. 
τὸ εὐμαρές 21,6 

πληροῦν γυναῖχα 91,2 196,13 
πλωτήρ 14,9 

πνεῦμα 523,10. 13 91,9 sqq. 107,11 sqq. 224, 

llsqq. τὸ συμφυές (σύμφυτον, ἐν ἡμῖν 

ἐντὸς ὄν) πνεῦμα 90,16. 17. 31. 82 118.12 

228,10. 12,18 τὸ ἐγχατῳχοδομιημένον ἐν 

τῇ Gapxi, ἐν coi; τῆς ἀχοῇθ. καὶ Tis 

ὀσφρήσεως αἰσϑητηρίοις 113,4. 5. 14 224.8. 

9,18 πνεῦμα χατέχειν 1].20 91,9 sqq. 

200,81. 33 201,6. 9 — πνεῦμα ventus 159, 

28. 25. 26 

πνευματιχὸς τόπος 224,21 

πνευματοῦν 87,8 145,81. 88 

πνευματώδης φύσις 86,22 

πνεύμων 11,23. 11.2 10,11. 13. 26. 21 106, 

30 101,8 206,2 223,5. 17 224,15 231,31. 

33 238,2.4 

πνίγειν 16,5. 24. 32 

πνιγμός 16,2. 23. 95 

πόα 294,12 

ποδηγεῖν 222,18 

ποδότης 10,6 

ποιητής 208,2 

ποιητιχός. m. δύναμις 61,14. 15 

χαρδίας 100,26 ἡ ἐν τῷ σπέρματι 58,23. 

28 (9,20. 239. 32 m. αἴτιον 1,8. 9. 22 

2,4. 8 295,11. 20 58,93 213,28 214,6 τὰ 

ποιητιχά dist. τὰ ὀργανικά 109,5.9. 18. 
15 --- ποιητικὸν τὸ ϑερμὸν xal ὑγρόν 

10,21 sqq. 

ποιχίλος 234,20 235,4.11.12 236,8 sqq. 

τὸ T. τῶν παϑῶν (τῆς ὑστέρας) 202,25 
πολιά (ϑρίξ) πολιαί 211,12 231,28. 80 232, 

ὃ. 6, 21 sqq. — περὶ τὴ 

πολιῶν 233,28 sqq. 

πολιοῦν. πολιοῦσϑαι 284,1. 6 

πολυαιμεῖν 174,27 

πολύγονος 14,6.11 131,4. 13. 30 132,2. 

16 

πολυχαρπεῖν 182,18 

πολύκαρπος 191,91 

πολυποδία 10,6 

πολύπους 21,14 151,15 

ἡ τῆς 

γενέσεως τῶν 

I INDEX 

πολυσαρκία 49,15 131,19. 25 

πολύσαρκος 49,20 

πολύσπερμος 44,4. 5 sqq. 150,1 

πολυσχιδής. τὸ m. 190,35 191,1 «à z. 

188,24 190,83 198,5. 12 

πολυτοχεῖν 182,6, 27,28 146,9 147,11 
190,26. 29 191,12 

πολυτοχία 194,4 

πολυτόκος, πολυτόχα 51,9 118,80 119,1 

186,28. 31 195,1 sqq. 

πολυχρόνιος 44,4 sqq. 

πολύχροος, πολύχρως 2894,20. 29 235,9. 

πολύχρωμος 217,4 

πομφόλυξ 72,20 82,10 162,10. 21 

πορευτιχός. τὰ πορευτιχὰ τῶν ζῴων 204, 

9l τὰ m. ὄργανα 10,11 --- ζῷον δυνάμει 
πορευτιχόν expl. 102,14 sqq. 

πόρος, πόροι ot σπερματιχοί (ϑοριχοί) 1,9 sqq. 

8,2sqq. 9,3sqq. 10,16.22 146,21. 23 

141,6 178,16 243,26. 21 244,6 sqq. 246,4 

ἴδιοι πόροι τῶν ἀρρένων expl. 19,28. 29. 33 
oi ἐν τοῖς ὄρχεσιν 17,8 πόρος Ov οὗ ἡ 
περίττωσις τῆς ὑγρᾶς (ξηρᾶς) τροφῆς 

ἐξέρχεται 18,11. 14 sqq. 90,9 — οἱ τῶν 

αἰσϑητηρίων 118,6. 8 sqq. οἱ τῆς ἀχοῖῆς 

224,20 οἱ τῶν μυχτήρων 225,2 

ποτήριον 118,4 

πότιμον ὕδωρ 203,25 

πραγματεία ἡ παροῦσα 1,1 3,5 

πραχτός 84,18 

πρανής 20,90 τὰ πρανῆ coni. ὄπισϑεν 17, 

29. 81 ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὰ πρανῆ τοῦ ϑήλεος 
10,29. 82 ΐ ᾿ 

πρᾶξις 84,22. opp. γνῶσις 84,24 

πρεσβυτιχός. πρ. ἡλιχία 88,17 

προαναφωνεῖν 176,95 

προαποϑθησαυρίξειν 10,90 

πρόβατον 185,6. 1.20 
πρόβλημα 22,14 120,9 154,81 204,25 

xp. ἐχτίϑεσϑαι 179,10 
προβολὴ ὄμματος 221,6. 7. 11. 11 sqq. 

προδημιουργεῖν 61,14 

προδιορίζειν 19,28 

προεντιϑέναι 202,5 

πρόεσις σπέρματος (γονῆς) 6,18 11,25.27 

17,6 51,1 69,20. 22 9,1 160,27. 28 

πρόεσις ὑγρότητος 45,25 sqq. 96,27 

προηγουμένως 170,1 249,11 
προϑερμαίνειν 19,8. 14. 15 
προϊέναι. προΐεσϑαι σπέρμα, γονήν 10,931 

11,18 43,12. 16 96,22 sqq. 91,2. 6. 27. 31 
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χαταμήνια 55,11. c4 15,10 ϑορόν 149, 

30.31 150,1 

(προϊστάναι) προΐστασϑαι δόξης 22,25 90, 

15 91,4 
προχύπτειν 176,4 
προνοεῖσθαι 141,31 
πρόνοια ἡ τῆς φύσεως 6,92 64,6. 1 
προοδοποιεῖν 188,24 

προοχεύειν 128,13 148,26 

πρόπαππος 181,25 
προσαρμόζειν 26,28 
πρόσβορρος 228,8 
προσέλευσις σελήνης πρὸς τὸν ἥλιον 178,31 
προσέγειν expl. 139,12. 13 

προσεχῶς 67,183.25 68,2 
67,11 

προσθήκη 40,7. 24 46,90 
πρόσϑιος. τὸ zp. τῆς χεφαλῆς 230,21 sqq. 
προσχρίνειν. προσχρίνεσϑαι 88,2 sqq. 40, 

12 46,13 47,9 101,33 102,9 177,81. 32 
zpócxptcte ἡ τῆς τροφῆς 205,1 

(προσυπαχούειν). προσυπαχουστέον 166,13 

πρόσφατος 167,11 
προσφύειν. προσπεφυχός 137,4 

πρόσφυσις 142,21 143,34 144,10 
πρόσωπον 48,18 185,9. 15 sqq. 

πρότασις συλλογισμοῦ 71,92 147,15 ἡ pet- 

ζων, ἐλάττων 182,20. 21 

προτερεῖν 198,93 199,1 200,6. 9 

προὐπάρχειν 1,24 11,96 42,30 85,19. 20. 

234. 26 109,7 112,23. 26 
πρόχειρος 169,16 
πρυτανεύειν τὴν ἀιδιότητα 6,25 
πρωτοβολία 128,22 
πρωτοβόλος 128,22 
πταρμός 16,12. 13 
πτερόν. τὰ τῶν γεράνων πτερά 299,12 
πτερορρυεῖν 229,13 231,2 
πτερορρύησις 230,35 231,1 

πτηνός. τὰ πτηνά 154,2. 10 
πτητιχός 13121 

(πτοεῖν) ἐπτοημένος περί τι 61,51 

πτύελον 121,23. 26 

πυγμαῖος 129,20 
πυετία 01,5 

πυϑμήν 56,6 218,1 

πυχνοῦν 7,94 228,14. 15 

πύκνωσις 7| τῶν πόρων 9,2 

πόον 86,25.27 208.1.5 

πῦρ. τὸ πῦρ οὐχ ἔχει ἰδίαν xal ὡρισμένην 

φύσιν 160,11 

προσεχέστερον 

σελήη — 271 

πυραχτοῦν 160,10 

πυρήν 63,12. 14. 17 

πυρός 96,6. 10 
πυρρός 234,26 sqq. 

πωλίον 127,21 

Ῥάχις 11,31 
ῥεῦμα. οἱ ῥεύμασι περιπίπτοντες 88,95 

bote ἡ ̓ Αριστοτέλους 6,22 
ῥίζα 56,7 63,25 91,94 100,4. 5. 14 102,34. 

35 161,1 ; 
διζοῦν. ἐρριζῶσϑαι ἔν τινι 118,31. 33. 119,2 

221,18. 19. 22 
δίς. ῥῖνες 121,8 122,5. 25. 26 
ῥόδον 121,6 
ῥοπή 229,29 
ῥύγχος 1,10 149,12 
δύσις αἵματος, ὕδατος 249,16 ἡ τῶν κατα- 

μηνίων p. 51,33 52,2 53,24 161,8.1] 
ῥυτιδοῦν. ῥυτιδοῦσϑαι 219,19. 21 
ῥυτίς 219,20 

Σαπρότης 208,5 
σαρχίδιον 119,15. 17. 28 
σαρχώδης 16,25. 26. 30 sqq. 17,29 18,9 

σάρξ 118,4. 5 114,90 111,6 

σάρχες 110,12 

σατυρίασις 183,9 
σάτυρος 69,27 

σαύρα 130,9 138,16 
σαῦρος 69,27 
σαφήνεια ἣ τῶν λεγομένων (λέξεων) 2,14. 

15. 18 183,5. 6 25,16 26,1 58,3 67,10 : 
101,11. 36 102,1 154,32 

σαφηνίζειν 2,26 46,16 104,11 126,3 

σείειν 224,8 

σέλαχος. τὰ σελάχη "11,10. 93. 24. 28 sqq. 
12,8 sqq. 89,15 sqq. 146,12. ἡ τῶν σελα- 

χῶν γένεσις 142,12 sqq. 

ϑύραζε ζῳοτοχοῦσιν, ἐν ἑαυτοῖς δὲ woro 
χοῦσιν 14,20844ᾳ. τὸ ἐν τοῖς Gc. ζῷον 

πῶς γίνεται 15,14 sqq. 

σελαχώδης. τὰ σελαχώδη 149,28 150.1. 6 
σελήνη 118,29 210,5 σ. διχότομος, πλησι- 

φαής 118,32. 88. αὔξησις, μείωσις σελήνης 

210,10. 11. 17 σύνοδος σελ. (καὶ ἡλίου) 

178,85 210,6 — τὰ ὑπὸ c. 123,13 

πῶς γίνονται 

διὰ τί τὰ σ. 



212 σεμίδαλις 

σεμίδαλις 54,1. 4. 1 88,84. 114,83 
175,21. 23. 24 

σήπειν, σήπεσϑαι 2,17. 19. 26. 31 4,8 28,6 

105,29 232,10 sqq. 

σηπία 151,28. 8] 

σῆψις 232,11. 16 

σικύα 90,25 97,2] 98,26 

σίμβλον 157,29 
σίνηπι 15,13 

σχέλος 9,26. 21 sqq. 132,2 sqq. 187,15 

σχεπάζειν 284,2. 5. 236,10. 14 

σχέπαρνον 11,11 87,39 88,1 sqq. 

cxtd 219,20 

σχιαγραφεῖν 80,26. 21 106,4 112,24 114, 

19 115,29. 31 152,14 

σχιαγραφία 102,4 

σχιάξειν 219.10 

σχιοειδῶς 102,11 — σχιωδῶς 154,22 

σχληρόδερμος. τὰ σχλ. 15,l 

σχληρόϑριξ 227,92 228,1 

σχληρότης ἡ τοῦ δέρματος 17,12 

ὀστῶν) 117,28. 29. 36 

σχληρύνειν 139,26. 34 

τὸ GxoÀtóv τῆς ϑέσεως 7,94 

118,21 

(τῶν 

σχολιός. 

σχοπός (coni βούλημα) τῆς φύσεως 89,7. 

8.28 ox. ἔχειν 212,5 

υένης πραγματείας 2,10 

σχόροδον 161,2 

σχότος 219,6. 10 

σχύμνος 190,11 214,15 

σχωλήχιον 3,21. 31 4, 2. 8. 6. sqq. 

σχωληχοτοχεῖν 12,183.16. 21. 27 150,8. 10 

15259, 10 

σκωληχώδης, cx. wd 12,28. 94 αν 
σύστασις 152,25 σχωληχώδη τινά 154,8 

ἀλώληξ 31,91 69,24. 25 12,11 sqq. 105,30 
137,23 145,25 152,9 163,2 sqq. 

σμιχρύνειν 112,18 118,14 

σομφός 204,28 

σομφότης 197,11 

σπάραγμα 160,32 

σπάσις τῆς γονῆς 98,25 

σπείρειν 95,11, 12 

σπέρμα 1,19 4,85 283,14. 17 26, Bin 29, 

17.29 30,27 177,80 178,6 τίς jj τοῦ 

Gr. φύσις 94,15 sqq. 35,29 sqq. 

dist. yovj.36,11 cr. οὐκ ἔστι μόριον τοῦ 

98,34. 35 

ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὴν ποιη- 

OX. τῆς προχει- 

σπέρμα 

γινομένου σώματος tÜ Or. 

ποιητικόν 58,11 

τιχὴν ἀρχήν 114,9 3844. ἡ “ἐν αὐτῷ δύνα- 

μίς ἐστιν ἡ εἰδοποιοῦσα 58,18. 19 πολλὰς 
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δυνάμεις ἔχει 180,5. 17 sqq. 181,9 sqq. — 

(γον) παντὸς τοῦ 

σώματος ἀπέρχεται 22,25 sqq. 24.3. 4 sqq. 

— σπέρμα οὐχ ὕδωρ, οὐδὲ μῖγμα ἐκ γῆς 
«ai ὕδατος 81,22. 28 ἀλλ᾽ ἐξ ὕδατος «al 

ἀέρος 81,32 sqq. οὐχ ἔστι μῖγμα δυοῖν 

ὑγροτήτοιν (τῆς ἀπὸ τοῦ ἄρρενος χαὶ τῆς 

ἀπὸ τοῦ ϑήλεος) 50,9 sqq. --- σπέρμα 

περίττωμα αἵματος 28,95 29,1 — orm. 

γίνεται καὶ δι᾿ ἀδυναμίαν 10.28.24 σπέρμα 
νοσῶδες 44,12 — τὸ τῶν φυτῶν σπέρμα 

55,92 sqq. 

σπερματιχός 132,7 230,11. 18. or. ὕλη 
(i.e. τὸ χαταμήνιον) 138,1 192,2 σπ; 

περίττωσις 58,16 115,28. 205,19 cz. 

σύντηξις (ἡ γονόρροια) 47,2. 9. 14. 15 49,6. 
σπερματιχώτατος (ὁ περὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
τόπος) 121,24 

σπεύδειν 248,29 

σπιϑαμιαῖος 192,24 

τὰ σπλάγχνα 19,18. 24 

σπέρμα ἄρα ἀπὸ 

σπλάγχνον. 

σπλήν 189,21 

σπόγγος 121,5 

σπόρος 122,93 expl. 129,1 

στάζειν 22,10 

σταῖς 11427 

σταλαγμὸς ὕδατος (οἴνου) 61,20. 22 

στάσιμιος (coni. βραδεῖα) χίνησις 8,15. 16 

στάχυς 132,24 114,11 

στενοῦν 1,85 

στενοχωρής 146,4. ὃ 

στέρησις 80,85. 86 86,2 

στέρνον 225.14 221,5 

στερρότης 191,1 

στίγμα 22,19. 21 

στίζειν. τελείαν στίζειν 104,1. 2 

στίχος 30,9 208,9 

στοιχεῖον. τὰ (τέσσαρα) στοιχεῖα 2,90 25,2 

86,4 
στοιχηδόν dist. σωρηδόν 188,14. 15 

στόμα 20,82 τὸ τῆς ὑστέρας 97,15. 29 

206,30 coni. τράχηλος 201,19. 20 

στοργὴ τῶν τέχνων 138,28 

στραγγουρία 228,4 

στραγγουριᾶν 228,5 

στρογγύλος 151,16 
στρουϑίξζειν 134,26. 21 

συγγενής 182,96 

συγχεχυμένως χεῖσϑαι 91,8 

σύγχυσις 64,28 188,2 

συκάμινος 184,1 
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συχῇ 146,16 
συλλαμβάνειν, συλλαμβάνεσθαι 31,4 

50,18. 25, 81 sqq. 51,2 sqq. 52,3 sqq. .97, 

4. 8. 14 119,34. 35 127,13 128,20 208,12 
συλλέγειν. ὡς συλλεξαμένοις εἰπεῖν 196,19 

σύλληψις 21,28 50,12 51,8 sqq. 52,6 sqq. 

97,9. 11 194,25 195,14. 18sqq. 196,9sqq. 
συλλογίζεσθαι 71,29. 35. 76,94 

συλλογισμός 147,10 

συλλογιστιχῶς δηλοῦν 182,18 

(συμβαίνειν). συμβεβηχός 35,26 

ὑπάρχειν 180,15 

σύμβολον (coni. συνδρομὴ xat συνέλευσις) 
21.14. τι 

συμμεταβάλλειν 3284,15.16 . 244,21. 22 

246,2. ὃ | 
συμμετρία. ἡ τῶν καταμηνίων 51,10 

συμμύειν. συμμεμυχέναι 52,15 91,14 121, 

29 195,28 197,9. 10 
συμπάσχειν 10,5 

συμπεραίνεσθαι 51,19. 20 71,94 

συμπέρασμα 10,9 82,1 122,4 
συμπέττειν 11,32 62,4 153,24 161,96 162,8. 

16 118,6 207,17 
σύμπεψις ἡ τῶν ὠῶν 138,17 150,24 
σύμπηξις (ὀστῶν) 117,36 

συμπιλεῖν 14.9 | 

συμπλέχειν. συμπλέχεσθϑαι 20,21. 28 31,25 
σύμπτωμα 62,20 188,50 

συμ φύειν. συμφύεσθαι 8,28 συμπεφυχέναι 

117,20. 21 
σύμφυτος 80,15 174,18 

σύμφωνος 26,94 21,2. 12. 32 
συναγωγὴ λύγου 67,8 68,8 2230,13 

συναϑροίζειν. συναϑροίζεται τὸ σπέρμα 

1.22. 88 8,6 12,28. 24. 217. 29 τὸ πνεῦμα 

55,10 | 
συνάϑροισις σπέρματος 8,2 10,18. 19 γάλα- 

«to; 206,27 

συνάϑροισμα 25,21 
σύναμμα πολλῶν ἀρχῶν, coni. σωρεία «oi 

συνέλευσις 245,29, 80. 87 

σύνδεσμος ὁ δέ 69,10 99,18 251,20. 23 
6 χαί 104,4 ὃ γάρ (χατασχευαστιχός) 

13,1 ὁ ἀρχτικὸς ὁ δή 99,92 

συνδρομ΄ή (coni. συνέλευσις) τῶν ἐναντίων 

26,1. 3 
σύνδρομος coni. ἰσοχρόνιος 148,20  . 
συνδυάζεσϑαι 3,20 4,2 9,90sqq. 11,34 

12,3. 4 20,15 sqq. 33,9 64,27 119,34 
συνδυασμός 9,4. 9 6,7. 26 9,20. 22. 28 11, 

χατὰ σ. 

σωλήν 213 

92 12,23. 20,21..31. 27,28 31,5 36,831 37, 
29. 24 119,30 130,14. 16 151,9. 11. 23 

συνεισφέρειν, τι 46,83 89,24. 25 

συνεχχλύζειν 51,24 

συνενοῦν 3,9 20,93 

συνερᾶν expl. 136,10 

συνεργός 114,5 

συνέχεια 7) τοῦ λόγου 15,98 

συνεχής 1,9 3,5 

συνήϑεια 56,12 216,13 

συνήϑης 56,12 64,5 — συνήϑως 64,3 
σύνοδος ἡ τοῦ ἡλίου xol τῆς σελήνης 92,9 

210,6 
. δυνουλοῦν. τραῦμα συνουλωϑέν 145,20. 21 

cuvoucía 11,86 12,2. 3 31,1.3.4 
συντελεῖν 1,13.16 3,1.2 : 
σύντηγμα πῶς γίνεται 31,6 sqq. 

ἡ γονή (τὸ σπέρμα) σύντηγμα 31,35- 41, 

33. 95 42,1. 8 48,6 44.231. : 

συντήκειν 41,28. 30 
συντηρεῖν 189,18 

συντονία. 240,12. 245,96 

σύντονος 239,29 sqq. 240,12 

συνώνυμος 28,90 

συσσήπεσθαι 161,86. 162,8 

σάστασις ζῴου 96,2. περιττώματος 1175,11. 
18 ---- σύστασις demonstratio 95,25 

συστατικός. τὰ ζῴου συστατιχά 45,14. 15 

συστέλλειν, συστέλλεσϑαι 287,89. 238,4 243, 

91 246,90 

σύστημα coni. «pap (χρᾶσις) 80,18. 187,29 

συστολή opp. ἔχτασις 83,92 . 

συσχηματίζειν 151,16 

σφαῖρα. αἱ σφαῖραι 80,18 ἡ ἄναστρος 183,5 

1, ἀπλανής 86,15 182,9 αἱ πλανώμεναι 
183,4 ἡ ΚΚρονιχή 86,150 ἡ σεληνιαχή 

160,12 sqq. 

σφαιροειδής 136,26. 29 

σφαιροῦν 81,33. 88,5 
σφήξ 156,94 | 
σφραγίς 224,1 

σφυγμός 223,10. 11 

σφύζειν 223,18 245,91 

σφύξις 228,1. 2. 10. 11. 17 . 
σχέσις 202,21 

σχῆ μια (συλλογιστικόν) 11,92 
σχηματίζειν .59.18 77,12 102,22: 136,28 

σχίζειν 107,8 192,92 198,1. 2. écytopévat 

(ὑστέραι) expl. 20,26. 21 

σχίσις 91,28 151,17 

σωλήν 224,29 

0)X ἔστιν 

Comment. in Arist. XIV 3. Philop. (Michael) de gen. anim. 18 



214 σωματιχός 

σ. ἐνέργεια 85,21. 91. 92 

σωματώδης. τὸ c. 159,19 

σωρεία αἰτιῶν (7, ἐποιχοδόμησις) 35,9 

σωφρονισμός 10,1 

σώφρων 6,4. 9. 11. 20sqq. 1,9. 5 8,14 

σωματικός. 

Ἰαλαντεύειν τὸν λόγον τῇδε κἀκεῖσε Τῦ, ὃ 

ταμιεύειν. ταμιεύεσθαι expl. 240,90 247, 

2 566. 

ταραχή 189,26 
τάσις ἡ τῶν σχελῶν 29,0 

244,25 245,2. ὃ 
ταῦρος 291,5 242,10. 28 245,12 

πτέχτων (0,11. 12 80,23 

τελειογόνος 188,22 
τελεσιουργεῖν 14,1 

τελιχός. τὸ τελιχόν (αἴτιον) 1,5. 8 

τέλος 2,91. 31. 82 τὸ τ. xal τὸ εἶδος ταὐτόν 

(ἐπὶ τῶν φυσιχῶν) 2,81 
ἕνεκα 249,11.12 τὸ éx τροφῆς γινό- 

μενον τ. 42,20. 21 

τέρας, τέρατα 165,8.16 119,15. 11 185,2. 

9.19.186,11 sqq. 187,2. 5 188,18. 11 sqq. 
189,6 sqq. 194,4 sqq. 

τερατώδης 179,18. 21 187, 22. 28. 189,8] 

ἡ τῆς καρδίας 

τετράπους. τὰ τετράποδα 9,22 12,9 55,7 

13. 17 
τεχναστός. τὰ τεχναστά 62,94 162,6 

τέχνη 932,6 19,9 

τεχνητός. τὰ τεχνητά 18,10..90. 79,12 

190,20 

τεχνίτης 82,8 18,15 19,12 

τεχνοῦν 182,25 

τήγανον 81,9 
τήϑη 165,6 181,25 182,2 

τήκειν 81,21 110,20. 21. 26 sqq. 

τίμιος 806,4. 12. 14. 114,22. 80. 115,10 
116,2 

τιμιότης 96,14 

τυ.ἥμια. τμήματα διαιρέσεως 26,5 

τόνος 6 τῆς χαρδίας 243,12. 18 245,11 

τοξεία 116,4 

τόξον 110,8. 5. 2493,18 
τόπος 6 ἄνω 110,29 --- οἱ γεννῶντες τόποι 

120,18 
τραγᾶν 42,11. 32 
τραγίζειν 245,19 

τράγος 43,82 

τέλος coni. οὗ 

I INDEX 

τραῦμα 145,20 

τριχοῦσϑαι 120,12 

τροπή. «ponat (ἡλίου) 178,29. 90 — cp. yet- 

μεριναί 48,19 ϑεριναί 127,15 --- τροπή 

(λέξεως) 63,17 208,2. 3 

τροφή 29,15. 22 91,91 38,1 sqq. 102,6 sqq. 

114,21.33 115,4 sqq. 116,9. 10. 12 117, 

4sqq. 118,15. 17. 24 162,4 sqq. 164,1 sqq. 

ἡ ὑγρὰ «p. 129,6.'7 ἡ πρώτη, ἐσχάτη 

τροφή 88,28 544ᾳ. 39,24sqq. 41,3.10 

175,15 177,81 ἡἣ ἐσχάτη coni. μᾶλλον 

εὔχρηστος 42,15 sqq. ἡἣ ὑστάτη expl. 

171,15 sqq. ἄχρηστος τροφή 112,24 

τυραννεῖν 40,8 

τυραννιχῶς ἀφελέσθαι τι 41,6 
τυρός 163,24. 26 191,9. 11 

τυφλός 188,283.24. 21 198,6. 20 — τὸ 

χαλούμενον τυφλὸν ἔντερον 18,23 19,11 

τριχοῦν. 

Ὕαινα 149,17 sqq. 
ὑγιῶς λέγειν 169,23 
ὑγραίνειν 16,18. 20 44,25 140,16 145,53 

146,1 
ὑγρασία 31,25 45,12 sqq. 52,30 53,6 54, 

12.15 ἡ σπερματιχὴ ὑγρασία 04,22 
ὑγρότης 31,22. 26 48,754ᾳ. 52,31 54,34 

ὑδράργυρος 82,15 
ὑδρωπιᾶν 249,15 

ὕδωρ 81,11 sqq. 82,1 sqq. 

ὕλη 1,9 2,1.3. 29. 31 32,6. 11 34,90 62,26. 
82 61,2 ὕλη coni. πάσχον 35,21 πρώτη 
ὕλη (i. e. τὸ καταμήνιον) 51,90 sqq. 12, 

99. 84 δευτέρα (ἡ τροφή) 12,95 9,1 
ὁλιχός 46,384 τὸ ὑλ. αἴτιον 1,5. ὃ 84,90 

58,93 162,14 214,6 
ὑμενώδης 16,32. 33 
ὑμήν 113,18 118,13 119,14 sqq. 152,21. 22 

187,20. 38. 21 188,1. 12 οἱ ἐν τοῖς qois 
ὑμένες 137,30. 81 188,4 140,12 54ᾳᾳ. ὁ 
αἱματώδης, χοροειδής 140,27. 28 141,1. 

5. 8. 9 
ὕπαρξις. 
ὑπείχειν εἰς ἑαυτό 18,1 

24. 96 
ὑπέρβασις opp. ἔλλειψις 192,15 
ὑπερβατῶς ἀναγινώσχειν 18,17. 18 
ὑπερβολή 192,32 236,23 
ὑπέρινος 132,29 sqq. 

ὕπαρξιν λαμβάνειν 31,22 
τὸ ὑπεῖχον 17, 
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ὑπερμεγέϑης 40,29 
ὑπεροχή 239,92 
ὑπηνέμιος. ὑπ. qd 99,33 60,2 sqq. 88,90 

105,2. 4. 21 131,4 sqq. 148,28 150,16. 24 

πῶς γίνεται 132,93 133,1 sqq. πῶς ζῶσιν 

105,3 sqq. 
ὕπνος 214,25. 29. 32 215,2. 8. 12 

ὑπνοῦν 214,22. 34 215,1 

ὑπνώττειν 91,16sqq. 96,25.27 214,23 

215,2 sqq. 
ὑπογράφειν 102,81 ὑπογράφειν γραμμαῖς 

dist. ἐναλείφειν χρώμασιν 101,20. 21 

ὑπόδειγμα 145,29 

ὑπόδημα 32,13 sqq. 

ὑποδοχή 21.20.28 ὑποδοχὴ αἵματος 111,6. 
ὑπόζωμα 5,26 15,22. 28.29 17,22 19,25 

55,8 94,12 106,30 114,23 122,11. 12. 21 
133,15 ὑπόζωμα expl. 5,28. 39 ἀδύνατον 

ζῷα γίνεσθαι ἐν τοῖς ὑποζώμασιν 15,91 
16.1 i 

ὑπόϑεσις 163,10 168,21 
ὑποχεῖσϑαι 35,24. 28 ὑποχείμενον 35,23 

57,28 58,21 coni. ὕλη 238,22 τῷ ὑπο- 

χειμένῳ ἕν, τῷ λόγῳ δὲ διάφορα 80,31. 

32 100,28. 29 
ὑπόλειμμα 115,5. 1 134,21 

ὑποπολλαπλάσιος 112,18. 14. 175,20. 21 

246,9 
ὑπόπους 9,222 τὰ ὑπόποδα 10,13 152,6 

(ὑ ποστίζειν) ὑποστιχτέον 22,9. 10 119,12 

204,18 
ὕπτιος 20,18 τὰ ὕπτια (i.e. τὰ πρόσϑια) 

11,21 sqq. 21,9. 12 
ὗς 56,92 198,14. 15. 23. 241,25 

ὑστέρα 1,14. 19 5,24 19,1. 7 sqq. 30,30. 31 
52,15 55,2 87,24 89,15. 24 95,22. 26 sqq. 
114,20. 33 118,7 138,5. 7. 140,22. 25. 28 

166,21 sqq. 167,6 sqq. 168,8 sqq. 176,8. 

20 191,158.21 196,20 244,10.16 αἱ 
ὑστέραι διὰ τί πᾶσαι ἐντός εἰσιν 17,9 διὰ 
τί τὰ μὲν τῶν ζῴων ἄνω ἔχει τὰς ὑστέρας 
τὰ δὲ χάτω 17,21 sqq. 

ἔμπροσθεν τὰ δ᾽ ὄπισϑεν ἔχει 17,25 sqq. 
αἱ τῶν ἀτελῆ «à τιχτόντων ὑστέραι 14, 
18.844. αἱ τῶν σελαχῶν 15,20sqq. αἱ 

τῶν ὀρνίϑων 16,31 sqq. 

ὑστερεῖν 200,4. 1 

ὑστέρημια coni. ἔλλειψις 40,20 

ὑστέρησις 40,11 
ὑστεριχὴ ἡ γυνή 202,28 τὸ ὑστεριχόν expl. 

202,28 sqq. 

διὰ τί τὰ μὲν 

215 
, φυσιογνώμων 

ὑστερογενής. 

ὕφασμα 121,5 
στ. τρίχες expl. 230,29 

Φαλάκρα 229,23 230,24 251,1 282,4. ὃ 
φαλαχρός 228,26. 21 280,20. 22 

φαλαχροῦν, φαλαχροῦσϑαι 225,15 sqq. 228, 
18. 27 229,7 sqq. 230,23 sqq. 

φαντασία 216,4 

φάρμακον 30,23 

φασιανός 88,8 
φάτνη 204,32 

φϑέγγεσϑαι ὀξύ, Qapo (ὀξέως, βαρέως) 297, 
4. 5. 26 sqq. 238,5. 6. 17. 25. 30 239,5 

240,29 241,27 242,1sqq. 244,28. 33 
245,5 | 

φϑόγγος 244,15 245,6 μιχρὸς φϑ. 299, 
14 

φιλεῖν 1. e. εἰωϑέναι 6,29 184,18 

φίλιος 10,80 

φιλοτιμεῖσϑαι 157,21. 22 

φλεβώδης 5,14. 1.9 

φλέγμα 39,25. 31 
φλεγμασία expl. 118,19 

φλεγματιχός 231,20 
φλεγμονή 118,19 sqq. 
φλέψ. φλέβες 91,81. 84. 36 92,5 100,14 

0 Πρ 5.95 110,9 118,7sqq. 171,5. 

1.9 243,20sqq. ἡ μεγάλη φλέψ 91,19. 

34.35 92,1 5ᾳᾳ. 140,10 ἡ φλέψ, ἐξ ἧς 
οἱ σπερματιχοὶ πόροι προσήρτηνται 249, 

31.29 244,1. 11 
φλόξ 160,6. 10 
φολιδωτός 12,1 sqq. 

φρεάτιον 220,24 

φρεάτιος. p. ὕδωρ 162,23 
(φρήν). at φρένες 15,34 16,14 sqq. 94,12 

φρόνησις 65,3. 6 

φροντίζειν 6,15 77,3. 4 

φυλλοβολεῖν 228,21 sqq. 231,2 

φυλλοβόλησις 220,85 
φύλλον 155,9 228,22. 28 231,3 
φυλλορροεῖν 229,1. 9. 11 

φῦμα 48,135. τὰ ἑλχώδη φύματα 193,33 
φυσᾶν 200,9 

φυσιχός. φ. χίνησις 39,20 — φυσιχοί philo- 

sophi aetate superiores Socrate 106,1 

107,5 108,8 sqq. 183,16 

φυσιογνώμων 185,13 

tà Q. 11,18 



216 φυσιολόγος 

φυσιολόγος. «οἱ φ. (i. e. οἱ φυσιχοί) 165, 

10 178,2 218,18 
φύσις 239,6 sqq. 40,9 58,28. 32 248,30 ἡ 

φύσις coni. ὁ ϑεός 64,10 104,32 ἡ φ. 

ἣ δημιουργοῦσα 41,7 161,22 ἡἣ φ. τοῦ 

ἀεὶ εἶναι ζῷα ἐφίεται 6,23. 24 φιλοτι- 

νεῖται ἀεί τι ϑαυμαστὸν ποιεῖν 157,21. 22 

— κατὰ φύσιν 247,91 248,5 sqq. παρὰ 
φ. 31,25 sqq. 247,25.30 248,193.15. φύσει 
opp. βίᾳ 90,11.25.26 — φύσις coni. 

εἶδος 41,17 
φυτεύειν 29, 7. 12 

φυτόν. τὰ φυτά 4,21 283,1.5.25.29 - 86, 

6. 9. 15. 24. 25 64,11 sqq. 103,20 104,29 
137,5 159,11 215,2.4 231,5 mé c5 
φυτὸν éx τοῦ σπέρματος γίνεται 12,30. 31 

τὸ σπέρμα τῶν φυτῶν. οἷον χύημά ἐστιν 

95,92 sqq. 56,24. 29 150,25. 26 
φωλεύειν. τὰ φωλεύοντα τῶν ζῴων 229, 

11. 12 ὄρνιϑες φωλεύοντες expl. 228, 
18. 19 

φωνή 205,24sqq. φ. 

26.27 ὀξεῖα, 
2239,14 sqq. 

τραχεῖα, λεία 246, 

βαρεῖα 289,22. 29 μιχρά 

Χάννη 154,29 15,12 sqq. 173,22 
χαρά' 939,4 52,28. 29 

χαραχτήρ, expl. 228,94 

χαραχτηρίζειν 82,28 89,11 165,18 166,4 

χαροπός 217,7 

ξχαροπόφϑαλμος 212,9 

χασμᾶσθϑαι 16,9. 12 224,6. 7 

y &6 p. 16,9. 10 

χαῦνος 116,5 

χέδροπα 182,21. 22 

γείρ. ἡ λιϑίνη y. 46,35 
χελιδών 198,27 248,22 

χελώνη. αἱ ϑαλάττιαι, αἱ χερσαῖαι y. 69, 

20. 21 
χήν 9,4. 

χιτών... οἱ τοὺς ὀφϑαλμοὺς περιέχοντες 

χιτῶνες 112,11. 29. 91. 32 

y^tapóc 92,23 

χλωρός! 284,12 
χοῖρος 111,26 114,28 129,23 &qq. 

χορδὴ 231,27: 29 248,11 244,12 sqq. 

χορηγεῖν 45,16 48,21 94,33 208,14 230,3 

χορηγός. χορηγὸν (coni. αἴτιον) τοῦ βελ- 
τίονος 68,12 

. I INDEX 

χόριον 95,93 96,5 99,26.27 101,13. l4 

102,10 103,2 118,12. 13. 141,7 

χρόα 116,25. 27 

χρυνίξειν 146,6 

χρονιχός. yp. ἀρχή 205,21 

τασις 208,28 209,19 

χρόνιος 208,81. 32 

χρόνος i. e. ἔτος 51,93 248,9. 12. 27 

χρονοτριβεῖν 10,28 13,16 . 
χρυσαλλίς 72,18. 25. 152,24 

χυλοποιεῖν 44,25 91,80. 98 92,19 

χυλός 92,15 119,5 
χυμός 189,18 145,92 

χωρεῖν (i. e. περιλαμβάνειν) 14,8. 17,15. 

95 118,16 146,4 241,31 

χωρίζειν 69,5. 7. 107,9. 15. 19. 150,13 sqq. 

χωρισμός 107,11 

yp. παρά- 

- Ψεῦδος 188,25. 21 

ψόφος 224,25 
ψύλλα 9,18. 20 sqq. 4,4 sqq. 

ψῦξις 111,13. 14 sqq. 

ψυχὴ ἡ ἄλογος 15,10 7| γεννητιχή 1,31 

80,81 ἡ ϑρεπτιχή, αὐξητιχή 56,2 18,29 
80,80. 81 83,13 ἡ αἰσθητική 18,28 88, 
13 228,15 --- ἡ λογιχή 88,14 223,16 — 
dpa ἔχει ψυχὴν xol τὸ σπέρμα τινά 19, 

11 sqq. 

ψυχιχός. d. ἀρχή 86,90 195,20 φυχιχή 

(coni. γεννητιχή) δύναμις 417,1 Ψ. ϑερ- 
μότης 86,8 133,22. 28 145,94 162.8.21 
171,22 178,1 

ψῦχος 81,17 82,24 
ψυχρός. ψυχρόν (xai ϑερμόν) πολλαχῶς 

λέγεται 11,19 

᾿Ωδίς 201,4 
φοειδής 172,24. 21 --- ἠώδης 12,18 

ᾧόν, ἀτελῆ, τέλεια «ed 18,85 14,1. 13. 14 

180,5. 6 γόνιμα, ὑπηνέμια 131,93 sqq. 

τὸ λευκόν, τὸ ὠχρὸν φοῦ 60,4. 8sqq. 
61,12 135,14 138,10 sqq. 139,23. 32 sqq. 
140,1.5 12sqq. 141,2.5 150,13. qóv 
δύο ἔχον ὠχρά 187,9sqq. — «óv dist. 
σχώληξ 159,2 sqq. 154,20 sqq. 

M ὍΝ 

το «pov 
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χύημά ἐστιν 056,15 181,8 — διὰ τί 

γεννᾷ τὰ σελάχη cà μαλακὰ καὶ οὐ 
σχληρά 11,28 564. --- τὸ χαλούμενον qóv 

τὸ τῶν μαλαχίων xal τῶν μαλαχοστράχων 

49,17.18 τὸ ἐν τοῖς ὀστραχοδέρμοις 

104,22 | 

φοτοχεῖν 9,28 13,95 14,21sqq. "1,7. 
11.15 89,21.23 ῴῳοτοχούμενα 119,21 
130,8 — οτοχεῖ (Empedocl.) expl. 63, 

11. 15 

ὠχριᾶν 211 

Qotóxoc. tà qoróxa 9,4 17,99 "10,7. 
12sqq. 71,12 sqq. 130,11 sqq. 

πεζά 130,9 

ὥρα 11,33.34 111,18 127,23. 26. 82 131, 

1" 162,17. 19 231,5. 6. 11 248,25. 27 

πρὸ ὥρας 247,13. 14. 17 

ὠτίον 224,8 

ὠφέλεια 66,9 sqq. 61,9. 14 

ὠχριᾶν 200,24 

2 , 

(«por oxa 
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Αϑῆναι 23, 1. 10sqq.. 95,10 

95,12. 13. 14 
Αἴας exempl. 241,1. 4. 6. 8. 12 

Αἴγυπτος 95,10 — Αἰγυπτιαχός 95,11 
Αἰϑίοψ. Αἰϑίοπες 116,26. 28 

᾿Αλέξανδρος 35,24 sqq. 

Αλχμαίων ὁ Κροτωνιάτης-- ἐνόμισεν ὡς ἐν 

ἐν ᾿Αϑήνησι 

τοῖς qioig τὸ μὲν λευχὸν τροφή ἐστι, τὸ 
δ᾽ ὠχρὸν τὸ τῶν νεοττῶν σῶμα 198,10. 14 

᾿Αναξαγόρας. ὃ τοῦ "A. λόγος ὃ λέγων 

υηδὲν γίνεσϑαι" εἶναι γὰρ ἀεὶ τὰς ὁμοιο- 

νερείας xai ἅπαντα ἐν πᾶσιν 29,1. 10. 18 

ὁ τοῦ 'À. λόγος δέδωχε πολλάχις εὐϑύνας 
29,8 ἡ τοῦ Ἀ. δόξα περὶ τῆς τῶν ἀρρένων 

xoi ϑηλέων γενέσεως 166,19. 28 11],24, 

94 172,1 — Ἀναξαγόρειος 191,29 

Ἄνυτος exempl. 140,30 

( ̓Αριστοτέλη ς). σύνηϑες αὐτῷ τὴν τοιαύτην 

ἀρχήν, τὸν πολυτίμητον νοῦν, φύσιν καλεῖν" 

σαφῶς οὖν χαὶ διὰ τούτων δείκνυται πρό- 
γοιαν τῶν ἐνταῦϑα ὁμολογῶν 64, ὃ sqq. 

πάμπαν φιλοσόφως ὁ δαιμόνιος οὗτος ἀνὴρ 

μετριάζει 158,24 οἵ, 289,80 βαβαί σου 
τῆς μετριότητος, ϑειότατε καὶ φιλοσόφων 

χορυφαιότατε 158,27 

Ἂ φροδίτη 82,90 
Δημόκριτος ἀφεὶς τὴν χυριωτάτην αἰτίαν (τὸ 

οὗ ἕνεχα) ἀποδιδόναι ἀνάγει πάντων τὸ εἶναι 

εἰς τὰ ὄργανα 249,5. 6 --- ἡ Δ. δόξα περὶ τῆς 

τῶν ἀρρένων χαὶ ϑηλέων γενέσεως 165,10 

167,18 168,1 169,96 140,990.18 17} 
2.18 περὶ τῆς τῶν τεράτων γενέσεως 

185,33 186,10. 20. 28. τῆς τῶν ἡμιόνων 

ἀτεχνίας τὰς αἰτίας (πειρᾶται) λέγειν 122, 

91 126,6 A. λέγει μὴ ἐν τῇ χαρδίᾳ εἶναι 

τὴν ϑρεπτιχὴν καὶ ποιητικὴν δύναμιν ἀλλ᾽ 

NOMINUM 

ἐχτός, ὕστερον δέ ποτε εἰσέρχεσϑαι ἐν τῇ 

χαρδίᾳ τὴν τοιαύτην ψυχήν 100,27 sqq. 

Δ. φησὶ μένειν (τὸ ζῷον ἐν τῇ ὑστέρᾳ), 

ἵνα διαπλάττηται τὰ μόρια χατὰ τὰ μόρια 

τῆς τεχούσης 102,18sqq. --- περὶ τοῦ τοὺς 

προσϑίους ὀδόντας πίπτειν χαὶ πάλιν ἄλλους 

φύειν Δημόχριτος οὐ χαλῶς εἴρηχεν 247, 

9.11.19 248,1.14 — A. «à «à τῶν 

ὀρνίϑων τέρατα εἶναι ἔλεγεν 186,10. 11. — 

Δημοχρίτειος (δόξα) 170, 15. 17 18, 82 

186,17. 33 241,23. 29 

᾿Εμπεδοχλῆς λέγει ὅτι τινὰ μὲν μέρη ἀπὸ 
τοῦ πατρός, τινὰ δὲ ἀπὸ τῆς μητρὸς (ἀπ- 

ἐρχεται), ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ πατρὸς τὰ 

χυριώτερα, ἀπὸ δὲ τῆς μητρὸς τὰ ἀχυ- 

21.1.20 καὶ «ταρὸς τούτῳ ὅτι 

χαὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐξερχόμενα ἔτι 

ρότερα 

ὄντα ἐν τῷ πατρὶ 5) καὶ τὰ ἀπὸ τῆς 
υητρὸς ὁμοίως 2,10 τοῦ διαχριϑῆναι τὰ 
μόρια ἀπ᾿ ἀλλήλων --- χαὶ ὅλως τοῦ 

΄ - "ἢ , » πάντα — κεῖσϑαι ἐν ᾧ τυγχάνουσιν ὄντα 
αἰτίαν ἀπεδίδου τὸ φέρεσϑαι ὅμοιον πρὸς 

τὸ ὅμοιον 103,80 ἡἣ ̓Εμπεδοχλέους (περὶ 
τῆς τῶν ἀρρένων χαὶ ϑηλέων γενέσεως) 

δόξα 166,24 167,2.3,6. 16 168,6 169,9. 
14. 25. 85 170,9.19 1M, TT.I8. (d “περὶ 
τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεχνίας) 122,19 125,21. 

25.98.39 126,7 "Ep. ἔλεγεν ὅτι ἐν οἷς 
ὄμμασι πλεονάζει τὸ πῦρ --- ταῦτά εἰσι 

γλαυχά, ἐν οἷς δὲ --- πλεονάζει τὸ ὕδωρ, 

μελανόμματα 217,18 sqq. καὶ διὰ τοῦτό 

φησι τὰ γλαυχὰ ἡμέρας μὴ ὁρᾶν -- τὰ 

δὲ μελανόμματα πάλιν τῆς νυχτός 211,20. 

21sqq. οὐ χαλῶς περὶ τούτων ἀποφαί- 
νεται "Ep, 217,27 — ἐγκαλεῖ τῷ "Ep. 

πύον εἰπόντι (τὸ γάλα) 207,94 208,4 — 



᾿Επίχαρμος 

praeterea Empedoclis nomen legitur 20, 

85 518. 4.351 28,9.21.28 30,1.2 165,10 

— "EpzsbóxAetog 208,8.9 — Empedoclis 
versus citantur aut respiciuntur 

ed. Mullaeh v. 286 . 63,11. 12 

AK 807 . .21,935 

v. 926 . .21,17.1606,25.26 

v.329.330 . 30,4. 5 

v. 9396 .. .208,9.10 

fr. 62,6 sqq. Diels . . 103,29. 30 

m ON Dih...... 123,19. 20 

᾿Ἐπίχαρμος 35,10 
“Ἑρμῆς exempl. 162,7 
Ἔφεσος 149,19 
ἫἩρόδωρος (immo Ἡρόδοτος, cf. Herod. 

B 93) τὸν εὐήϑη λέγει λόγον περὶ τῆς 
ἀνακάμψεως τοῦ ϑοροῦ 149,9 

Θερσίτης exempl. 241,4. 9 

Καλχηδόνιος 22,21 
Καύκασος exempl. 144,19. 22 - 

Κορίσκος nomen ab Aristotele adscitum 
180,24 

Κρονικὴ σφαῖρα 86,15 
Κροτωνιάτης 138,10. 11 
Λιβύη 119,27 
(Μιχαὴλ ὁ "Ecéctoc) alia. commentaria 

sua memorat: τίς 7, χυρτὴ περιφέρεια, 
εἴρηταί μοι ἀχριβῶς ἐν τῷ εἰς τὸ [lepi 

ζῴων πορείας ὑπομνήματι (εἴ. Ald. f. 176r) 
92,9. lO εἴρηται περὶ τοῦ ἀέρος ὅπως 
διαπορϑμεύει τὰ χρώματα αὐτὸς μὴ χρων- 
νύμενος ἀχριβῶς ἡμῖν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ 

Περὶ Ψυχῆς 88,17544ᾳ. τίς δ᾽ οὗτος (ὃ 
ϑύραϑεν νοῦς) καὶ πόϑεν χαὶ πῶς «oi 
πηνίχα ἡμῖν ἐλλάμπει, εἴρηταί μοι ἐν ἄλλοις 
ἀχριβέστερον 84, 28544ᾳ. --- Οἰστέον ὅτι 
ἐπειδὴ σύνηϑές ἐστιν ἡμῖν ἐν τοῖς πάμπαν 
σαφέσι --- ἐπιλέγειν τὸ “σαφῆ δὲ τὰ ἑξῆς" 

II INDEX NOMINUM Xi« — 9219 

— ἐπὶ τῆς παρούσης πραγματείας τοῦτο 

ob ποιήσομεν, ἀλλὰ τοῖς μὲν χρήζουσι 

σαφηνείας ἐπιστήσομεν, τὰ δὲ λίαν σαφῆ 

σιγῇ παραδραμοῦμεν μὴ ἐπιφωνοῦντες τὸ 

᾿σαφῇ δὲ τὰ ἑξῆς" 2,12 sqq. 

Νεῖχος Empedoclis 27,34 28,11 
Ξανϑίππη exempl. 5,11 36,33 94,3 161,27 

181,11 sqq. 182,8 sqq. 

Ὅμηρος 2329,10 — citantur lliadis vv. 
(0 83. 84) 233,10. 11 

IIa va9 5, vata 35,21 
ll ácpat 23,7. 12. sqq. 
Πέρινϑος 194,19 | 

Πλάτων ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος τοῦ τε 

ἄρρενος xal τοῦ ϑήλεος λέγων ἀπέρχεσϑαι 
τὸ σπέρμα οὐ τοιοῦτόν τι σπέρμα ἀπέρ- 
χεσϑαι ἔφασχεν ὁποῖον ἅπαντες ἴσμεν 95 

20 544. τίνα ἔλεγεν εἶναι τὴν τοῦ σπέρ- 

ματος φύσιν 25,22 sqq. citatur Platonis 

Timaeus (p. 91 A. B) 99,28 544. ad Phae- 

drum (p. 249 A sqq.) fort. spectat 160,21 
— Πλάτων exempl. 107,16 119,25 

τολεμαῖος. ἡ ἀπλανής (σφαῖρα) ἀντιφέρεται 

ὑπὸ τῶν πλανωμένων 7) χατὰ τὸν ϑαυυα- 
στὸν [{τ. «oi ὑπὸ τῆς ἀνάστρου 188,4. 6 

ΠΠυϑαγόρειοι. 

, 

οἱ 11. ἔλεγον ὅτι τὸ χενὸν 
χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀναπνεόμενον ὑπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ χωρίζει τὰ ζῷα ἀπὸ τῶν δένδρων 

— χαὶ ὅλως πάντα ἀπὸ πάντων 107,14 

“Ῥωμαῖοι. ἡ ̓ Ρωμάίων γλῶσσα 109,28 
Σχύϑαι 227,92 228.1 

Σωχράτης exempl. 4,5.6 5,11 24,81 84, 
26.27 36,92 41,21 92,1.2 94,3 107,16 

119,25 180,17 sqq. 181,2 sqq. 182,8 sqq. 

Σωφρονίσχος 4,5 94,3 
Φιλία Empedoclis 27,34 
Φιλότης Empedoclis 28,10 

Xiot 164,12 



II LOCI ARISTOTELILE 

Analytiea posteriora De divinatione per somnum 

KD WP EN. SERE 126,5. 6 generaliter. . . . . . 215,24. 25 

B 19 p. 99535sqq. (Ὁ) . 223,16. 17 De longitudine et brevitate vitae 
Physica e.9 i5 DD 208 15, 32,33 

Ad τ αι TUS SD De respiratione 

D 3 AMI .'' 96,19. 20 35,92 e. 10 ΠΟ E 11,20. 21 

pu ETE 0, 71602:94,95 Historia animalium 

A 6—9 . J|TOS rA SEDES ΓΙ E 8 8,18 

De generatione et corruptione De partibus animalium 
AB Lum ΟΣ 123,14 generaliter . . 2*7 15:28 2,19. 90 

10 p.338»9(2) . . 70,3.4 3,5 sqq. 152,5 
Meteorologica B 2 p.648^11sqq. . . 71,20 

LEM TEES e .:13295,99/30 7 p. 652230 sqq. . . 228,30 
12 p. 348»530 19,6 DU 191,3, PC ERE IR UGERE 

ΠΡ Δ LT 210,13 De plantis generaliter . . . 64,14 

K Ip.318512. 7 77 WOSUE Metaphysica E 

p. 9/9816 .- ᾿ς "92995 2641 À 19 Jn PEE 116,10 

$ p.981919 Ὁ , MISERE 94. ir IE ETE "85,0 

ou USER 81,21.22- 110,21.977 25 p. 1023^19 sqq. . 58,4.5 
lO iD ICI OMEN A ful c XR 85,2 

De anima 7 p. 10229297 VT ERE 

K 1: p.402 (7: 2 POOR Ethica Nicomachea 

HI IUe 15,16 Z2 p.1139*58. . . . 84,15.16 

R3 0 m E 85,23 

hut pee o oe 113,18 ; 

DU 4sqj. 4": ἀπ Ὁ — εἰρῆσϑαι αὐτῷ λέγει περὶ τῆς 
De sensu et sensili υύλης ἐν τοῖς προβλή- 

c.1p.497311 . 2} (229,99, 04 μασιν (cf. Bonitz, Ind. Ar. 
"EPEPEESo . 217,18. 14 p.» 108 * T7 sq) D ET 202,5. 6 

MAE S . 2119512228 ἐπαγγέλλεται περὶ τοῦ — — — 
De somno et vigilia πῶς τρεφόμεϑα εἰπεῖν ἐν τῷ 

θυ μὴ LACE M 215,9 Περὶ αὐξήσεως καὶ τροφῆς 232,13. 14 

ADDENDA ET CORRIGENDA. 

p. 8,21 χεῖρες non delendum est, cf. p. 244, 7 

ad ea, quae p. 12,14— 13,2 leguntur, libri hanc figuram adiciunt: 

p.219 in notis addendum est: [8 νυχταλώπεχα IKLa: legendum νυχτάλωπα. 
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